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1 PENDAHULUAN 

 

Latar Belakang 

 

 Indonesia menghadapi permasalahan konsumsi energi yang selalu 

meningkat saat ini setiap tahunnya namun berbanding terbalik dengan produksi 

energi (konvensional) yang semakin menurun. Katadata.id tahun (2018) 

menyebutkan konsumsi energi Indonesia pada tahun 2017 mencapai 1,23 miliar 

BOE (barrel oil equivalent) atau naik 9 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan 

konsumsi energi di Indonesia dipengarai oleh beberapa faktor seperti peningkatan 

taraf hidup masyarakat, jumlah penduduk, jumlah kendaraan serta pertumbuhan 

industri (Fandari et al. 2014). Di samping itu, Kementerian ESDM (2018) 

mencatat bahwa bauran energi di Indonesia, sampai dengan tahun 2016 masih 

didominasi oleh minyak bumi sebesar 43,05 persen. Bauran energi lain berasal 

dari batu bara 28,7 persen, gas bumi 22,05 persen dan EBT (Energi Baru dan 

Terbarukan) 6,2 persen. Padahal penggunaan minyak bumi selain tidak ramah 

lingkungan juga merupakan produk impor yang jelas dapat memberikan dampak 

pada ketahan energi di Indonesia. 

 Menurut DJMigas dalam Kementrian ESDM (2016) status per Januari 

2017 persediaan minyak bumi saat ini berada di kisaran 3.17 Miliar Barrel 

(remaining reserved). Dengan produksi sekitar 800 ribu barrel per hari, maka jika 

tidak ditemukan energi cadangan baru, maka minyak bumi diperkirakan akan 

habis dalam 10 tahun kedepan. Pada tahun yang sama tercatat cadangan gas bumi 

konvensional Indonesia yaitu sebesar 100.36 TSCF (Triliun Standard Cubic Feet) 

dan 42.46 TSCF merupakan cadangan potensial. Selain dari gas bumi 

konvensional, Indonesia mempunyai potensi gas bumi non konvensional yaitu gas 

metana batu bara yang dikenal dengan CBM (Coal Bed Methane) atau gas alam 

dari batu bara dan Shale Gas (Gas Serpih) dengan potensi masing-masing sebesar 

452 TSCF dan 574 TSCF. Besarnya cadangan gas bumi menggambarkan nilai 

strategis gas bumi bagi pemenuhan energi nasional. 

 Setidaknya saat ini terdapat 15 perusahaan yang memiliki izin untuk 

melakukan pengangkutan dan usaha niaga gas bumi, dimana dua perusahaan 

memiliki status Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Jaringan transmisi pipa PT 

GAS sendiri memiliki wilayah operasi di dua tempat yaitu di wilayah Jawa Barat 

Banten(JBB) dan Jambi. Alasan penulis mengambil wilayah Jawa Barat dan 

Banten (JBB) dikarenakan persaingan perusahaan trader gas sangat banyak di 

wilayah ini dan banyak industri-industri yang menggunakan gas sebagai sumber 

energi dalam menjalankan operasi alat produksi industri di pabrik mereka. Pipa 

transmisi di wilayah Jawa Barat dan Banten melayani kebutuhan industri di 

wilayah Tegal Gede, Bitung, Cibitung, dan Cilegon. PT GAS memiliki fokus 

pengembangan strategi distribusi wilayah Jawa Barat. Hal ini dikarenakan saluran 

pipa transmisi gas wilayah Jambi merupakan pipa yang dioperasikan langsung 

untuk PT PLN (Persero) Power Jambi. Selain itu, di wilayah Jambi tidak terdapat 

pesaing trader gas swasta disana dan hanya PT GAS perusahaan trader gas swasta 

yang menyalurkan gas ke PLN di jambi. Untuk besaran porsi kontribusi margin 

atas sales PT GAS dari wilayah jambi dengan JBB yaitu jambi sekitar 40%, 

sedangkan JBB sekitar 60% atas kontribusi margin salesnya. sehingga PT GAS 

berfokus pada wilayah JBB untuk pengembangan strateginya. Besarnya potensi 
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pengembangan bisnis energi berbasis gas seharusnya diimbangi dengan 

peningkatan keuntungan perusahaan. Namun, besarnya potensi komiditi gas 

ternyata tidak memberikan dampak besar terhadap perkembangan PT GAS. 

Diketahui selama 6 tahun terakhir justru pertumbuhan PT GAS memiliki trend 

yang menurun.  

Hal ini tentu saja menjadi sebuah anomali, dimana adanya issue 

diversifkasi energi serta pertumbuhan besar dari penggunaan energi gas pada 

industri, namun tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan perusahaan. 

Atas dasar tersebut disajikan informasi net profit margin (NPM) dari PT GAS 

pada Gambar 1. NPM dari PT GAS selama 6 tahun cenderung menurun tiap 

waktunya. Tahun 2012 PT GAS mampu mencetak laba bersih sebesar 12 persen, 

sementara ditahun 2017 hanya mampu mencetak laba sebesar 5 persen. 

 

 
 Sumber: Data Keuangan PT GAS (2012-2017) 

 

Gambar 1 Tren Net Profit Margin PT GAS 2012-2017 

 Faktor penting yang dapat mempengaruhi pendapatan perusahaan adalah 

harga jual produk dan banyaknya distribusi gas yang dapat disebarkan. Faktor 

yang diduga menyebabkan penurunan kinerja perusahaan adalah kondisi 

perekonomian dunia yang lesu atau perlambatan ekonomi dunia, persaingan yang 

kompetitif dikarenakan mulai banyak pesaing trader gas yang bermunculan, 

volume yang fluktuatif, alternatif produk lain, serta keterbatasan ketersediaan 

infrastruktur jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.  

 Menurut Indrawan (2020), industri Jawa Barat dapat menjadi pasar 

potensial gas block corridor pasca 2023. Kementerian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) direncanakan akan menghentikan ekspor gas ke Singapura 

seiring dengan berakhirnya kontrak pengelolaan blok Corridor oleh 

ConocoPhillips pada tahun 2023 untuk meningkatkan pemanfaatan gas bumi di 

dalam negeri. Setelah tahun 2023,  gas tersebut akan dimanfaatkan untuk 

memenuhi kebutuhan domestik, baik untuk wilayah Jawa Barat melalui pipa 

SSWJ, wilayah Riau, Duri dan Dumai melalui pipa jalur Grissik – Duri – Dumai. 



3 
 

 
 

Wilayah Batam melalui jalur pipa Grisik – Batam dan juga wilayah Sumatera 

Selatan untuk kebutuhan Pabrik Pupuk Sriwidjaja melalu jalur pipa Grissik. 

Untuk mengalirkan gas dari blok Corridor tersebut ke Pipa Cirebon – Semarang 

maka harus melalui pipa South Sumatera West Java (SSWJ) milik PGN dan pipa 

Pertagas yang saat ini masih belum tersambung ke ruas pipa Cirebon Semarang 

tersebut. Sehingga, dalam waktu sekat pemerintah akan membangun ruas pipa 

baru untuk kelangsungan proyek tersebut.  

 Selain itu menurut petrominer, PT Pertamina EP (PEP) mengklaim 

berhasil menemukan cadangan minyak dan gas bumi (migas) baru di Jawa Barat 

melalui program eksplorasinya. Penemuan ini diharapkan bisa menambah peluang 

untuk dapat meningkatkan cadangan migas dalam rangka menunjang ketahanan 

energi nasional. Keberhasilan penemuan cadangan minyak, gas dan kondensat 

tersebut setelah melalui pemboran sumur eksplorasi Akasia Maju – 001 (AMJ-

001). Sumur eksplorasi ini terletak di Desa Bulak Lor, Kecamatan Jatibarang, 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Penemuan ini, selain menjadi angin segar bagi 

PEP, juga membuka peluang eksplorasi yang masih potensial di area yang sudah 

dalam tahapan matang secara produksi. Saat ini sumur AMJ-001 sudah memasuki 

tahapan evaluasi pasca pemboran dan akan dilakukan penambahan sumur 

appraisal untuk mempercepat ke tahap pengembangan lapangan. 

 Menanggapi permasalahan dan peluang yang ada tentunya mendorong 

suatu perusahaan untuk merumuskan perencanaan strategi baru demi 

keberlangsungan bisnis perusahaan. Menurut Mohammadian (2017) perencanaan 

strategis merupakan hal yang vital bagi manajemen yang efektif bagi semua 

organisasi. Perencanaan strategis dapat diterapkan di semua tingkat organisasi 

secara progresif. Perencanaan strategi perusahaan dapat dilakukan dengan 

mengetahui tujuan dari target perusahaan. Tahap ini perusahaan akan 

mengumpulkan berbagai informasi yang diperlukan. Selain itu, perusahaan juga 

dapat melakukan analisis menggunakan analisis lima kekuatan porter, analisis 

PESTLE, identifikasi faktor internal dan eksternal, analisis SWOT, QSPM dan 

penentuan alternatif strategi lainnya.  

  

 

Perumusan Masalah 

 

 PT GAS merupakan inisial dari salah satu perusahaan yang ikut 

berpatisipasi dalam usaha pendistribusian gas di Indonesia. Diketahui bahwa PT 

GAS merupakan perusahaan swasta pertama dalam bidang tersebut. PT GAS 

beroperasi di dua daerah yaitu Jambi dan Jawa Barat-Banten. Pipa transmisi di 

wilayah Jawa Barat dan Banten melayani kebutuhan industri di wilayah Tegal 

Gede, Bitung, Cibitung, dan Cilegon. PT GAS memiliki fokus pengembangan 

strategi distribusi wilayah Jawa Barat dan Banten. Hal ini dikarenakan persaingan 

perusahaan trader gas sangat banyak disini dan banyak industri-industri yang 

menggunakan gas sebagai sumber energi dalam menjalankan operasi alat produksi 

industri di pabrik mereka. Pipa transmisi di wilayah Jawa Barat dan Banten 

melayani kebutuhan industri di wilayah Tegal Gede, Bitung, Cibitung, dan 

Cilegon. PT GAS memiliki fokus pengembangan strategi distribusi wilayah Jawa 

Barat. Hal ini dikarenakan saluran pipa transmisi gas wilayah Jambi merupakan 

pipa yang dioperasikan langsung untuk PT PLN (Persero) Power Jambi. Dan juga 
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di jambi tidak ada pesaing trader gas swasta disana dan hanya PT GAS 

perusahaan trader gas swasta yang menyalurkan gas ke PLN di jambi. Selain itu, 

wilayah jaringan distribusi Jawa Barat dan Banten hingga saat ini telah melayani 

32 Perusahaan. 

 Besar potensi komoditi gas ternyata belum memberikan dampak besar 

terhadap perkembangan PT GAS. Diketahui justru selama 6 tahun terakhir justru 

pertumbuhan kinerja PT GAS memiliki trend yang menurun. Hal ini tentu saja 

menjadi sebuah anomali, dimana adanya issue diversifkasi energi serta 

pertumbuhan besar dari penggunaan energi gas pada industri, namun tidak 

memberikan dampak terhadap pertumbuhan perusahaan. Diketahui bahwa NPM 

dari PT GAS selama 6 tahun cenderung menurun tiap waktunya. Dimana pada 

tahun 2012 PT GAS mampu mencetak laba bersih sebesar 12 persen, sementara 

ditahun 2017 hanya mampu mencetak laba sebesar 5 persen.  

 Faktor penting yang dapat mempengaruhi income perusahaan adalah harga 

jual produk dan banyaknya distribusi gas yang dapat disebarkan. Faktor yang 

diduga menyebabkan penurunan kinerja perusahaan adalah kondisi perekonomian 

dunia yang lesu atau perlambatan ekonomi dunia, persaingan yang kompetitif 

dikarenakan mulai banyak pesaing trader gas yang bermunculan, volume yang 

fluktuatif, alternatif produk lain, serta keterbatasan ketersediaan infrastruktur 

jaringan transmisi dan distribusi gas bumi.  

 Persaingan merupakan hal pasti dalam bisnis. Bisnis distribusi gas 

merupakan bisnis yang bersifat kontrak jangka panjang dengan minimal waktu 5 

tahun untuk setiap penyaluran disuatu daerahnya. Oleh karena itu diduga 

kemampuan approaching dan negotiating untuk menguasai jalur distribusi 

merupakan hal penting. Ketidakstabilan pasokan serta penggunaan juga dianggap 

berperan dalam memberikan pemasukan untuk perusahaan. Diketahui dalam 4 

tahun kebelakang pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan sehingga 

berpengaruh terhadap perkembangan industri dalam beroperasi. Disisi lain adanya 

tarik menarik permintaan dengan komoditi batu bara juga dianggap memiliki 

pengaruh terhadap menurunnya profit perusahaan. Atas dasar tersebut disusun 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah.   

1. Faktor internal dan eksternal apa yang mempengaruhi pengembangan 

bisnis PT GAS? 

2. Alternatif strategi apa yang dapat dilakukan untuk pengembangan bisnis 

PT GAS? 

3. Prioritas strategi apa yang dipilih untuk pengembangan bisnis PT GAS? 
 

 

Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi serta 

implementasi strategi prioritas bagi perusahaan. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk: 

1. Menganalisis faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi 

pengembangan bisnis PT GAS. 

2. Merumuskan berbagai alternatif strategi pengembangan bisnis PT GAS. 

3. Menetapkan prioritas strategi yang dapat diterapkan untuk pengembangan 

bisnis PT GAS.  
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Manfaat Penelitian 

 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan dalam menentukan kebijakan strategi dan pengambilan 

keputusan strategis dalam menghadapi era persaingan terbuka dibidang 

usaha gas bumi 

2. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana 

dan pemahaman tentang pengembangan bisnis gas bumi di Indonesia dan 

sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan. 

3. Bagi peneliti dapat digunakan untuk menambah pengetahuan serta alur 

bisnis dalam proses penyusunan strategi untuk perusahaan 
 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 Pada penelitian ini dibatasi oleh ruang lingkup. Dimana difokuskan 

terhadap perumusan strategi alternatif bagi pengembangan bisnis PT GAS yang 

memiliki fungsi utama sebagai usaha distribusi gas. Adapun ruang lingkup dalam 

penelitian diantaranya:   

1. Penelitian dilakukan di PT GAS pada area distribusi wilayah Jawa Barat 

dan Banten. 

2. Analisis kinerja mengunakan berbagai laporan dari perusahaan selama 

kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai 2017. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

Gas Alam di Indonesia 

  

Gas alam merupakan sumber daya alam dengan cadangan terbesar ketiga 

di dunia setelah batu bara dan minyak bumi. Pemanfaatan gas alam di Indonesia 

bukan hanya untuk transportasi rumah tangga, namun gas alam juga dibutuhkan 

untuk kebutuhan produksi industri. Produk gas alam yang digunakan adalah 

Liquid Petroleum Gas (LPG), Compressed Natural Gas (CNG), Liquid Natural 

Gas (LNG), dan Coal Bed Methane (CBM) yang merupakan sumber gas non 

konvensional yang sedang di kembangkan di Indonesia  (Syukur 2015). Gas alam 

adalah komponen vital yang dibutuhkan untuk mensuplai kebutuhan energi dunia. 

Menurut Katadata.co.id (2016) Indonesia memiliki cadangan gas terbesar ke 14 di 

dunia.  

Menurut Hart et al. (2003) gas alam merupakan suatu campuran  yang 

mudah terbakar  yang tersusun atas gas-gas hidrokarbon, yang terutama terdiri 

dari metana. Gas alam juga dapat mengandung etana, propana, butana, pentana, 

dan juga gas-gas yang mengandung sulfur. Komposisi pada gas alam dapat 

bervariasi. Gas alam sering juga disebut sebagai gas bumi atau gas rawa, adalah 

bahan bakar fosil berbentuk gas yang terutama terdiri dari metana (CH4). Gas 


