
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah 
penduduk, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia semakin lama akan 
semakin meningkat karena dengan penambahan jumlah penduduk disertai dengan 
peningkatan pendapatan maka kegiatan produksi dan transportasi akan meningkat 
pula, kebutuhan masyarakat akan energi akan meningkat pula dengan sendirinya. 
Hal ini terlihat dari perkembangan konsumsi minyak mentah yang terjadi selama 
ini sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 (BP Global Company 2018). Di era 
tahun 90-an, konsumsi minyak hanya dikisaran 600 ribu hingga 1 juta Barrel per 
Day (BPD). Namun, dari tahun ke tahun konsumsi terus meningkat atau tumbuh di 
kisaran 6.1% per tahun selama periode 1990  hingga 2017. 

Gambar 1 Pertumbuhan konsumsi dan produksi minyak Indonesia  
tahun 1990-2017  

 Kondisi yang bertolak belakang antara kinerja produksi dan konsumsi 
minyak, pada akhirnya membuat Indonesia mengalami defisit minyak sejak tahun 
2003. Pada tahun 2004 Indonesia telah mengalami defisit sekitar 5 juta ton, 
kemudian terus merangkak naik hingga tahun 2012 mengalami defisit 27 juta ton. 
Konsekuensi defisit sudah dapat dipastikan bahwa Indonesia harus impor baik 
dalam bentuk minyak mentah maupun hasil olahan (bensin, solar dan minyak 
tanah). Ketika import meningkat maka otomatis juga akan berdampak pada neraca 
perdagangan berjalan Indonesia (Kemendag 2019).  

Dari Gambar 1 terlihat bahwa laju konsumsi BBM/LPG terus naik dan sudah 
melebihi produksi minyak mentah sejak 2001. Hal ini yang menjadi penyebab 
Indonesia harus import minyak mentah dalam rangka memenuhi kebutuhan BBM 
dan LPG tersebut. Alternatif lain adalah harus dikembangkan sumber energi 
lainnya selain minyak karena selain memiliki minyak mentah, Indonesia juga 
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memiliki sumber energi primer lainnya yang tidak kalah dalam hal nilai kalori dan 
ekonomisnya. Indonesia memiliki gas, batu bara, coal bed methane (CBM), dan 
energi terbarukan seperti panas bumi, surya, dan angin. 

Gambar 2 Neraca perdagangan migas tahun 2014-2018  

Khusus tentang gas bumi, Indonesia mempunyai catatan yang juga luar biasa. 
Sejak tahun 1970 sampai dengan 2017, Indonesia merupakan negara produsen 
terbesar gas bumi di Asia Pasifik dengan angka 2036.2 Juta Ton Equivalent Oil (JT 
EO), meskipun khusus untuk tahun 2018 menempati posisi 3 terbesar setelah China 
dan Australia sebagai negara produsen gas bumi di Asia Pasifik dimana produksi 
Indonesia hanya sebesar 62.9 JT EO. Gambaran ini dapat dilihat pada Gambar 3 
mengenai total produksi gas alam Asia Pasifik periode 1970-2018 (BP Statistical 
Review 2019). 

Gambar 3 Produksi gas alam Asia Pasifik dan posisi Indonesia tahun 1970-2018 

 Seiring dengan harga minyak mentah yang mulai meningkat, gas nampaknya 
mulai menjadi perhatian Pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan program 
konversi BBM ke gas alam. Selain faktor harga,adanya konversi BBM ke gas alam 
juga didorong dengan tujuan pemerintah untuk mengurangi jumlah emisi dari hasil 
pembakaran. Hasil emisi yang dihasilkan gas alam jauh lebih rendah dibandingkan 
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BBM (Bielaczyc et al. 2016). Gambaran ini dapat terlihat pada Gambar 4 mengenai 
perbandingan hasil emisi BBM dan gas alam. 

Gambar 4 Perbandingan hasil emisi BBM dan gas alam 

Namun program ini dapat dikatakan tidak berjalan dengan mulus. Beberapa 
kendalanya antara lain keberadaan infrastruktur transmisi dan ditribusi gas yang 
masih kurang dan harga BBM dan LPG yang lebih murah karena adanya subsidi. 
Infrastruktur diakui memang kurang memadai dan terbatas karena selama ini 
pemerintah terfokus pada BBM, sehingga kurang adanya perencanaan di sektor gas. 
Terkait dengan harga BBM dan LPG yang murah juga berpengaruh terhadap 
masyarakat dalam memilih alternatif bahan bakarnya. BBM dan LPG yang murah 
mengurangi daya saing gas di masyarakat. BBM dan LPG yang murah ini bisa 
diperoleh salah satunya dikarenakan subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi 
dengan pemakaian gas yang semakin besar, akan menekan lajunya konsumsi BBM 
dan LPG dan pada akhirnya akan mengurangi beban pemerintah dalam memberikan 
subsidi (Tim Riset CNBC Indonesia 2019). 

Gambar 5 Subsidi BBM dan LPG tahun 2015-2018 
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Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dalam buku Neraca Gas Bumi Indonesia 
tahun 2018-2027, penyediaan gas bumi tetap menjadi prioritas untuk memenuhi 
kebutuhan domestik dan secara bertahap terus berupaya untuk mengurangi ekspor. 
Untuk mendorong konsumsi lokal gas bumi, Pemerintah mengeluarkan Peraturan 
Menteri ESDM Nomor 58 tahun 2017 tentang harga jual gas bumi melalui pipa dan 
Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang pengusahaan gas bumi 
pada kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Sebagai langkah lanjutan dari 
Pemerintah, pada tahun 2019, muncul Keputusan Menteri ESDM Nomor 132 
K/15/MEM/2019 tentang penugasan kepada PT Pertamina (Persero) untuk 
melaksanakan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi 
dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil beserta 
infrastruktur pendukungnya sejumlah 1 (satu) juta sambungan. Ketiga peraturan 
tersebut bernaung dalam Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang 
penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau 
distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. 
  Kebijakan pemerintah atas holding BUMN migas yang terintegrasi antara PT 
Perusahaan Gas Negara Tbk dan grup PT Pertamina Gas sebagai bagian dari PT 
Pertamina (Persero) telah diresmikan sejak tahun 2018. Kebijakan ini menghasilkan 
proses integrasi bisnis yang salah satunya dilakukan secara clustering dengan 
membagi wilayah operasi niaga gas bumi. Sebagai implementasinya, PT Pertagas 
Niaga kini berfokus untuk mengembangkan pasar niaga gas melalui jaringan pipa 
di Jawa Tengah, Sumatera Bagian Selatan, Sumatera Bagian Utara (selain wilayah 
Medan) dengan mengoptimalkan pemanfaatan pipa transmisi dan distribusi PT 
Pertamina Gas. Untuk keberadaan konsumen industry eksisting di wilayah Jawa 
Barat dan Jawa Timur masih tetap dipertahankan dengan mengoptimalkan 
penyerapan gas konsumen. Di sisi lain, PT Pertagas Niaga juga fokus 
mengembangkan pemasaran LNG dan CNG khususnya di wilayah Indonesia 
bagian Timur sebagai lini bisnis spesialisasi perusahaan (Pertagas Niaga 2019). 
 Menanggapi beberapa kebijakan tersebut, PT Pertagas Niaga perlu 
mempersiapkan beberapa strategi untuk menghadapi tantangan yang akan muncul. 
Dengan memperhatikan kinerja pada tahun sebelumnya, perlu dilakukan evaluasi 
dan penyusunan strategi yang tepat sasaran untuk menghadapi berbagai tantangan 
dalam bisnis industri gas dan pengembangan bisnis virtual gas pipeline (LNG dan 
CNG). 

Perumusan Masalah 
 

Pemakaian gas di Indonesia pada garis besarnya meliputi sektor industri, 
transportasi, rumah tangga dan komersial. Pada penelitian kali ini CNG dan LNG 
dikaitkan dengan kebutuhan gas untuk sektor industri dan komersial. Perlu 
dirumuskan lebih lanjut mengenai strategi yang tepat agar pengembangan bisnis 
virtual gas pipeline (CNG dan LNG) ini bisa tumbuh menjadi bisnis yang bisa 
diandalkan oleh korporasi. Hal ini terjadi karena sampai saat ini revenue dan profit 
perusahaan belum optimal dicapai, mengingat besarnya potensi bisnis CNG dan 
LNG sehingga perlu dilakukan analisa faktor-faktor internal dan eksternal yang 
mempengaruhi bisnis ini. Selanjutnya merumuskan urutan-urutan strategi yang bisa 



5 
 

 

dilakukan dan merekomendasikan prioritas strategi dengan harapan dapat  
meningkatkan revenue dan profit perusahaan.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian yang akan dilakukan dapat 
dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut: 
1. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi performa dari bisnis 

virtual gas pipeline (CNG dan LNG)? 
2. Bagaimana merumuskan alternatif strategi dalam mengembangkan bisnis virtual 

gas pipeline?  
3. Bagaimana merumuskan program kerja yang tepat dan sesuai kebutuhan PT 

Pertagas Niaga dalam rangka meningkatkan revenue dan profitabilitas 
perusahaan? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini antara lain, yaitu: 
1. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja 

bisnis virtual gas pipeline (CNG dan LNG) 
2. Merumuskan alternatif strategi untuk pengembangan bisnis virtual gas pipeline 

(CNG dan LNG) dan urutan prioritasnya. 
3. Merumuskan program kerja pengembangan bisnis virtual gas pipeline (CNG 

dan LNG) sebagai penjabaran strategi baik strategi taktikal maupun operasional. 

Manfaat Penelitian 

Melalui penulisan tesis ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat atau 
sumbangsih sebagai berikut: 
1. PT Pertagas Niaga, penelitian ini menjadi salah satu bahan rujukan bagi BUMN 

dan PT Pertagas Niaga dalam pengambilan keputusan pengembangan bisnis 
virtual gas pipeline (CNG dan LNG). 

2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dalam pengembangan bisnis virtual 
gas pipeline (CNG dan LNG), tata kelola bisnisnya, mengetahui faktor-fator 
internal dan eksternal yang mempengaruhi performa bisnis virtual gas pipeline 
(CNG dan LNG) berikut merumuskan alternatif strategi dan urutan prioritasnya. 

3. Bagi Pemerintah, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam 
memutuskan pengembangan bisnis virtual gas pipeline (CNG dan LNG) di 
Indonesia dalam rangka menekan besaran subsidi. 

Ruang Lingkup 

Penelitian ini dilakukan di PT Pertagas Niaga dengan melibatkan pihak 
internal manajemen dan pihak eksternal yang terkait mengenai bisnis virtual gas 
pipeline (CNG dan LNG) tersebut. Penelitian ini dibatasi pada aspek strategi yang 
diterapkan untuk dijadikan panduan agar masalah serta pembahasan tetap fokus 
pada permasalahan yang diangkat menjadi topik dalam penelitian ini. Batasan-
batasan tersebut yaitu alternatif-alternatif strategi dan urutan prioritasnya, serta 




