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PERTAMINA EP
MERAKIT TARGET TAHUN 2011

Bicara dunia migas

Indonesia sekarang ini,

tak akan lengkap jika

tidak menyebut nama

seorang wanita yang

meniti karirnya dari

bawah. Penampilannya

sederhana, bicaranya

cepat dan cukup lantang.

Dia berbicara dalam

bahasa yang mudah

dimengerti. Dialah Dr.

Ing. Evita H. Legowo,

Direktur Jenderal Minyak

dan Gas Bumi -

Departemen ESDM.
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Pertamina EP sedang menuntaskan pencapaian target Visi 2011 sebagai

produsen minyak dan gas bumi nomor satu di Indonesia. Presiden Direktur

Pertamina EP Salis S. Aprilian mengakui tidak mudah mencapai target tahun

2011. Dari sisi produksi saja, misalnya, saat ini produksi minyak dan gas bumi

anak perusahaan Pertamina di sektor hulu ini lebih dari 300 MBOEPD dari

target 570 MBOEPD. Target ini harus dicapai dalam dua tahun ini.
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SURAT PEMBACA

Dear Redaksi,

WePe berwajah baru memasuki 2010…. Tapi

saya usul bagiamana kalau tidak usah pakai

pembatasan baris –baris ..sehingga terasa “luas

dan lugas” . Kok  Seperti warta Ekonomi dan

majalah lain.  Harus punya ciri sendiri dong.

Yang lama sudah baik, hanya Tulisan warta

Pertamina perlu “Gede”. Isi ditulis di bawah seperti

terbitan Januari …bagus.

Sekedar masukan saja…WP

Redaksi :

Terima kasih atas masukan Anda.

WAJAH BARU
WARTA PERTAMINA
Maskurun Mulyosukarto, Jakarta

KANTIN PERTAMINA
TIDAK MAKSIMAL
Neville, Jakarta

Jam istirahat adalah waktu yang tepat untuk

merilekskan diri dari kepenatan bekerja, sholat dan

makan siang. Akan tetapi pada saat kita masuk ke

kantin untuk makan siang ternyata tidak jauh beda

dengan pasar tradisional yang panas, pengap,

tempat yang sempit dan harus berdesak-desakan

menunggu giliran untuk dapat bangku dan meja

makan sehingga tidak ada ruang untuk bisa

bersantai.

Apakah layak perusahaan BUMN terbesar di

Indonesia seperti Pertamina memfasilitasi tempat

makan (kantin) bagi para karyawannya dengan

kondisi seperti itu dan bagi saya hal tersebut

memprihatinkan sekali.

Untuk menu makanan di kantin Pertamina

sudah cukup bervariatif tapi yang disayangkan

adalah kondisi kantinnya. Mungkin seperti Kantin

di Perusahaan ELNUSA jalan TB. Simatupang bisa

dijadikan contoh oleh Pertamina karena Elnusa

tidak memiliki Cafe seperti Bright Cafe Kantor

Pusat Pertamina tapi Elnusa memiliki kantin yang

sederhana tapi asri, luas, sejuk dibawah

rindangan pohon dengan angin yang alami, dan

banyak ruang yang tersedia sehingga tidak perlu

berdesak-desakan seperti pasar.

Hanya sekedar saran, Alhamdulillah jika

saran ini bisa terealisasi karena menyangkut

hajat hidup orang banyak untuk bisa menikmati

fasilitas tempat makan bagi karyawan. Dalam

rangka menunjang tujuan Pertamina menjadi

World Class, mungkin perlu juga lingkungan

kantor pusat Pertamina bisa dibuat Restoran siap

saji yang world class seperti Mc Donald, Hoka-

Hoka Bento, atau KFC.WP
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PT Pertamina EP atau lebih

familiar sebagai Pertamina EP – dalam

keseharian disebut PEP – benar-benar

sedang berjuang keras mencapai target

besarnya. Sampai tahun 2009 lalu,

sebagian target tercapai atau malah

melampaui target, sebagian lagi masih

harus diperbaiki. Tetapi yang mendorong

Pertamina EP bekerja super keras adalah

bagaimana tahun 2011 harus mampu

mencapai target produksi baik minyak

maupun gas mengalahkan posisi nomor

satu yang masing-masing ditempati Total

dan Chevron.

Bagi PT Pertamina (Persero) target-

target produksi minyak dan gas menjadi

mutlak adanya karena salah satu indikator

Pertamina menjadi perusahaan migas

nomor satu di Indonesia tahun 2013, ya

dari sisi produksi, termasuk perhitungan

cadangan yang dimiliki. Walaupun pada

akhirnya indikator lain seperti besarnya

aset perusahaan, revenue dan profit tak

kalah penting harus dicapai juga.

Tahun 2009 lalu Pertamina secara

korporat memasang target produksi minyak

171.900 BOPD dan target produksi gas

sebesar 1.266 MMSCFD. Dari target-target

itu sebagian besar dibebankan kepada

Pertamina EP yang mengelola lapangan eks

WKP Pertamina. Untuk minyak target

sebesar 125.500 BOPD atau 73 persen dari

keseluruhan target konsolidasi Pertamina

korporat. Selebihnya menjadi target

Pertamina Hulu Energy atau PHE, 34.700

BOPD (20,2 persen), dan Pertamina EP

Cepu sebesar 6.700 (3,9 persen), dan

target dari lapangan hasil akuisisi sebesar

5.000 BOPD (2,9 persen). Sementara

target gas, Pertamina EP ditetapkan

dengan target 88,7 persen dari target

konsolidasi Pertamina korporat, dan PHE

sebesar 11,3 persen.

Pertamina EP sendiri telah melebihi

target. Realisasi KPI Pertamina EP untuk

produksi minyak mencapai 120 persen,

sedangkan untuk produksi gas mencapai

106 persen. Barangkali realisasi

penambahan cadangan minyak dan gas

masih di  bawah target.

Perjuangan Pertamina EP mencapai

target-targetnya melahirkan cerita

menarik, sehingga WePe Edisi Februari

2010 ini menurunkan bagaimana Pertamina

EP mencapai target-targetnya itu.

Terimakasih, Wassalam.WP NS

Target Pertamina EP sebagai produser migas nomor satu di Indonesia tahun 2011 tak

bisa digeser waktunya,  karena pada tahun 2014 Visi Pertamina EP adalah menjadi

perusahaan kelas dunia, sebuah tahapan yang ketat karena sudah merupakan tahapan

berangkai sejak 2006. Peta jalan atau Roadmap logisnya dilaksanakan secara disiplin

sesuai dengan target waktu, target angka, dan target kualitas, di segala lini perusahaan.

Dari mulai sisi operasi sampai sisi keuangan, dari core business sampai penunjang.

Tahun 2008 kemarin, Visi Pertamina EP adalah sebagai produsen migas yang

terpandang, efektif, dan efisien.  Itu merupakan program tiga tahunan (2006 – 2008). Lalu

pada tiga tahun berikutnya (2009 – 2011) Visi Pertamina EP menjadi produsen migas

nomor satu di Indonesia dan tiga tahun berikutnya lagi (2012 – 2014) sebagai

Perusahaan kelas dunia

Realita yang harus dihadapi Pertamina EP tidak hanya target yang ditetapkannya

sendiri, karena target-target pencapaian dengan batas jadwal ketat itu sudah

memperhitungkan faktor eksternal, yaitu posisi perusahaan migas lain yang ada di

Indonesia sekarang, lalu dinamika perusahaan-perusahaan lain di dunia. Logis kalau ingin

menjadi nomor satu di Indonesia, maka di tingkat produksi saja, Pertamina EP harus bisa

menyalip Chevron dalam hal produksi minyak dan Total untuk produksi gas.

Pada peringkat 10 besar produsen migas di Indonesia, Pertamina EP berada dalam

level kedua, baik untuk minyak maupun gas. Tetapi perbandingan tingkat produksi kedua

perusahaan itu dengan Pertamina jauh sekali man! Ini bukan rahasia lagi. Dalam majalah

Petro Energy, Nomor 5 Year IV,  November – December  2008, misalnya disebutkan

perbandingan itu, yaitu untuk minyak Chevron mencatat tingkat produksi 405 MBOPD,

sementara Pertamina EP saat yang sama baru tercatat 120 MBOPD.

Sedangkan untuk produksi gas, nomor satu di Indonesia adalah Total yang

membukukan angka produksi per akhir 2008 itu sebesar 2.524 MMSCFD, sementara

Pertamina EP berada pada posisi nomor dua, yaitu sebesar 1.003 MMSCFD.

Data ini sekadar gambaran bahwa “pekerjaan rumah” Pertamina – tak hanya

Pertamina EP, tapi juga Pertamina EP Cepu, Pertamina EP Randugunting, Pertamina Hulu

Energy – adalah seperti itu gap-nya. Walaupun memang ada potensi penurunan produksi

secara alamiah yang akan dialami oleh Chevron dan Total dalam beberapa tahun ke depan,

tetapi pada saat yang sama Pertamina berarti harus menahan laju penurunan alamiah

dengan menyukseskan program Enhanced Oil Recovery (EOR) atau teknik

memproduksikan minyak tahap lanjut yang sudah dilaksanakan di sejumlah lapangan tua.

Hal yang membanggakan, ketika perusahaan-perusahaan besar dunia yang beroperasi

di Indonesia cenderung turun alamiah produksinya (decline), pada saat yang sama

Pertamina EP justru menunjukkan kenaikan produksi. Coba bandingkan saja, ketika akhir

2008 tingkat produksi minyak sebesar 116,6 MBOPD, selanjutnya pada tahun 2009

kemarin produksi minyak Pertamina EP sudah mencapai rata-rata 127,1 MBOPD, bahkan

pada bulan September sempat menembus angka produksi 134,7 MBOPD. Angka ini terus

berubah fluktuatif, tetapi justru pencapaian itu memperlihatkan trend peningkatan.

Tahun 2009 Pertamina secara konsolidasi korporat menargetkan tingkat produksi

minyak 171.900 BOPD. Sedangkan produksi gas ditargetkan saat itu sebesar 1266

MMSCFD, dan tercapai!

Dua catatan penting : Pertamina beserta anak perusahaannya harus berlari secara

sprint karena angka yang harus dibukukan untuk menyalip Chevron dan Total tidak sedikit.

Dan asal tahu saja, hingga sekarang sekitar 75 tingkat produksi minyak secara korporasi

masih mengandalkan Pertamina EP dan untuk gas pun masih ke anak perusahaan

pengelola eks wilayah kerja Pertamina ini, yaitu sebesar 88,7 persen. Artinya, “PR”

Pertamina EP sangat berat.

Catatan kedua, bahwa kalau bekerja keras, kreatif, Pertamina EP terbukti mampu

mencapai target-targetnya. Apakah target tahun 2011 akan menjadi kenyataan? Mari kita

buktikan, Pertamina bisa!WP NS

Sprint

MUKADIMAH
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Pertamina EP sedang

menuntaskan pencapaian target Visi

2011 sebagai produsen minyak dan gas

bumi nomor satu di Indonesia. Presiden

Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian

mengakui tidak mudah mencapai target

tahun 2011. Dari sisi produksi saja,

misalnya, saat ini produksi minyak dan

gas bumi anak perusahaan Pertamina di

sektor hulu ini lebih dari 300 MBOEPD

dari target 570 MBOEPD. Target ini harus

dicapai dalam dua tahun ini.

“Memang untuk mencapai target itu

sangat berat karena kita harus mencapai

570 MBOEPD. Jadi 570 ribu barrel oil

equivalent per day pada tahun 2011, dan

sekarang masih dalam posisi 300-an

MBOEPD, masih harus menambah 200-an

MBOEPD,” ungkap Salis realistis.

Salis boleh menyikapi hal itu cukup

realistis, tapi ia bersama anggota Direksi

lain – Syamsu Alam (Direktur Eksplorasi),

Bagus Sudaryanto (Direktur Operasi),

dan Andre (Direktur Keuangan) —

beserta jajaran pimpinan dan karyawan,

tetap ditantang untuk mencapai target

berat tersebut.

Bagaimanapun, di tangan Pertamina

EP sebagian besar target produksi migas

PT Pertamina (Persero) berada. Misalnya

tahun 2009 kemarin, target 125.500

barel minyak per hari (BOPD) ada di

tangan anak perusahaan ini, atau 73

persen dari seluruh target korporat

sebesar 171.900 BOPD. Untuk gas pun

signifikan, targetnya 1.123 MMSCFD,

atau 88,7 persen dari target korporat

sebesar 1.266 MMSCFD.

Target produksi minyak Pertamina EP

berhasil terlampaui,

di mana produksi minyak di akhir

tahun mencapai 127,1 MBOPD padahal

targetnya 125,5 MBOPD. Yang agak

menahan penurunan produksi alamiah.

Indikasi sukses sisi keuangan pada

terbukti dari laba hasil audit tahun 2005

sebesar Rp 2,1 triliun dengan aktiva

sebesar Rp 14,9 triliun. Lalu pada laba

hasil audit tahun 2006 terlihat angka

yang cukup melonjak, yaitu Rp 7,1 triliun

dengan nilai aktiva sebesar Rp 25,6

triliun. Sedangkan tahun 2007 dan 2008

masih sedang dalam proses pelaksanaan

audit.

Hingga hari ini Pertamina EP masih

sebagai backbone penghasilan Pertamina

baik dari sektor hulu maupun dari

Pertamina secara keseluruhan. Angka-

angka di atas tercapai bukan berarti

tanpa perjuangan. Perjuangan Pertamina

EP mencapai target-targetnya tidaklah

mudah. Memang eks WK Pertamina cq

Direktorat Hulu sungguh luas, yaitu 140

ribu km2 dengan  ± 160 lapangan, tapi

lapangan-lapangan itu 80 persen

berstatus lapangan tua. Penurunan

alamiah (natural decline) produksinya

saja rata-rata 15 – 18 persen.

Hanya memang yang terlihat adalah

sejak awal (2006) Pertamina EP sudah

meleset adalah produksi gas sedikit

meleset dari target, yaitu dari target

1.123 MMSCFD tercapai 1.043 MMSCFD.

Tapi kalau dibandingkan tahun 2008

pencapaian produksi gas ini lebih baik.

Saat itu produksi m encapai 1.003

MMSCFD.

Ketika hal ini dikonfirmasi ke Presiden

Direktur Pertamina EP Salis Aprilian, ia

menjelaskan penyebabnya antara lain

karena tidak ditemukannya lapangan

baru gas untuk bisa dikembangkan.

Sedikit kegagalan di produksi gas

tahun kemarin, tertutupi oleh prestasi

pencapaian melebihi target di sisi-sisi

lain, yaitu target produksi minyak,

production cost untuk minyak dan gas,

dan kinerja HSE (Health, Safety, and

Environment), serta kinerja keuangan

dan investasi. Termasuk target jumlah

pekerja yang mendukung budaya kinerja

perusahaan.

Yang membanggakan Pertamina EP

adalah bagaimana mengalami kenaikan

produksi minyak dan gas dari tahun ke

tahun (lihat grafik), ketika KKKS lain

(baca: perusahan migas lain) tak bisa
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menggulirkan Transformasi yang membagi peta jalannya dalam

tiga Repetita (Rencana Pembangunan Tiga Tahun). Repetita yang

jelas targetnya dan berkesinambungan, walaupun anak

perusahaan ini  sudah dipimpin oleh tiga Presiden Direktur,

membuahkan hasil yang tidak main-main. Perhatikan saja kinerja

pada periode 2006 sampai 2009.

•••

Berkutat dengan perhitungan target sungguh tidak mudah.

Pertamina secara korporat sejak beberapa tahun terakhir sudah

harus mencapai targetnya secara ketat. Terutama sejak medio

2006, yaitu sejak bergulirnya Transformasi Pertamina. Pada

periode sebelumnya, yaitu Program Restrukturisasi 1994 – 2005

kondisi perusahaan ini adalah trial and error, mencari bentuk

perubahan. Hal ini tidak mudah karena posisi Pertamina yang

berada di antara banyak peran bagi Negara dan Pemerintah.

Hingga sekarang misalnya, persoalan besaran dividen yang

harus disetorkan kepada Pemerintah cenderung tidak

memprioritaskan besaran investasi Pertamina yang sesungguhnya

menjadi kelaziman di dunia migas. Tujuan besar menjadi

perusahaan minyak nasional kelas dunia, tapi tenaga untuk

mendorong tercapainya tujuan – dalam hal ini investasi – masih

terkendala.

Target besarnya ada dalam RJPP (Rencana Jangka Panjang

Perusahaan), di mana Pertamina memiliki Roadmap 3 x 5 tahun

atau 15 tahun, terhitung tahun 2008 sampai 2023. Pertamina

menargetkan menjadi perusahaan minyak nasional (NOC) nomor

satu di Indonesia (2008 – 2013). Lalu menjadi NOC terkemuka di

Asia Tenggara, bahkan di Asia Pasifik (2013 – 2018), dan menjadi

NOC kelas dunia, sejajar dengan NOC dan IOC kelas dunia lain

(2018 – 2023).

Jenis perusahaan migas di dunia ini setidaknya ada dua, yaitu

National Oil Company (NOC) yaitu jenis perusahaan migas milik

negara, serta International Oil Company (IOC) atau lebih dikenal

sebagai perusahaan migas milik swasta. Target Pertamina adalah

dalam jalur NOC walaupun pada tahun 2023 mengharapkan

sejajar dengan NOC dan juga IOC.

Target Pertamina Persero tersebut diturunkan dan “dipecah-

pecah” sebagai target masing-masing unit operasi, masing-

masing anak-anak Perusahaan, dan seluruh fungsi direktorat dan

setingkat direktorat di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta.

Pertamina EP sendiri sebagai salah satu anak perusahaan di

sektor hulu memiliki target yang lebih progresif. Misalnya menjadi

produser migas nomor wahid di Indonesia tahun 2011, dua tahun

lebih cepat daripada target waktu Pertamina Persero (2013).

Pertamina EP dalam mengejar target-targetnya tidak lepas

dari target yang disetujui BP Migas, walaupun Pertamina EP juga

mematok target kerjanya secara internal. Pertama, target lifting

yang disetujui Pemerintah (BP Migas). Kedua, target RKAP PT

Pertamina (Persero) level base dan ketiga target RKAP level

strech.

Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian menjelaskan

tahun 2010 ini Pertamina EP memiliki target lifting BP Migas

sebanyak 128 ribu BOPD, target RKAP base sebesar 131 ribu

BOPD, dan target RKAP strech sebesar 134 ribu BOPD. “Kami di

sini mengejar target Persero (RKAP),  sehingga kalau target itu

terlampaui target BPMIGAS pun terlampaui. Kita memang

targetnya yang tinggi. Seperti kami di 2009 juga begitu. Kita

akhir tahun itu 127,1 MBOPD pencapaiannya, padahal targetnya

125,5 MBOPD,” papar Salis.

•••

Pertamina EP sedang merakit target produksi migas 570

MBOEPD pada tahun 2011, di mana sampai medio tahun lalu

berada pada posisi 289 MBOEPD. Tingkat produksi sebesar itu

diharapkan sebagian besar berasal dari ladang Limau, Tambun,

Sukowati, dan Sanga-sanga. Dengan modal 214 lapangan migas

di atas area 140 ribu km2 yang ada di berbagai wilayah di

Indonesia, Pertamina EP mengambil langkah dan strategi dari

mulai melakukan proses enhanced oil recovery (EOR) sampai

melakukan pola kerjasama operasi atau KSO untuk tak kurang

dari 40 lapangan tua yang dimilikinya.

Target harus penuh dua tahun ke depan – sekali lagi bukan

waktu lama – untuk merakit angka kekuranganya, sekitar  281

MBOEPD, untuk menggenapkan menjadi 570 MBOEPD, bukan

perkara mudah. Selain sebagian besar lapangan (sekitar 80

persen) adalah lapangan tua, juga penurunan produksi alamiah

(decline) rata-rata 18 persen per tahun, semakin memberatkan

pencapaian target. Selain mencari akal menahan decline  agar

tidak meluncur ke persentase yang lebih besar, juga produksi

harus berlipat agar target menaikkan produksi hingga tahun 2011

sebesar 570 MBOEPD tercapai.

Pertamina EP melakukan enhanced oil recovery (EOR), yaitu

metode penyerapan tahap lanjut di mana ada proses

penginjeksian air ke dalam pori-pori reservoir di bawah

permukaan agar produksi naik atau persentase decline-nya tidak
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terlalu cepat.

Lapangan-lapangan tua, dalam pandangan M.

Bunyamin dari Pertamina EP saat diwawancara WePe

pada Desember 2008, tidak ekonomis dan efektif

dengan pemboran baru, melainkan dengan injeksi air

dan EOR. “Banyak lapangan tua peninggalan Belanda

yang ternyata masih mengandung minyak hingga

potensial bisa diangkat 30 – 50 persen,” kata M.

Bunyamin.

Dengan kondisi lapangan Pertamina sekarang, tidak mungkin

hanya hanya mengandalkan eksplorasi saja. Ada tiga kondisi

lapangan minyak, yaitu primary recovery, secondary recovery,

dan tertiary recovery, dan kondisi lapangan Pertamina sekarang

berada pada tahap secondary dan tertiary recovery. Dan menjadi

hal lumrah dalam tahap seperti itu melakukan EOR.

Untuk meningkatkan produksinya, Pertamina EP melakukan

empat langkah, yaitu:

1. Eksplorasi dengan mengembangkan konsep-konsep baru;

2. Mengaktifkan sumur-sumur yang suspended yang dulu

diabaikan karena dinilai tidak ekonomis;

3. Program EOR;

4. Memaksimalkan produksi.

Untuk eksplorasi Pertamina EP melakukannya dengan selektif.

Walaupun masih banyak WK yang belum tergarap maksimal,

tetapi Pertamina EP tidak akan mencari di cekungan yang remote.

Kenapa harus begitu?

Lapangan suspended adalah lapangan yang dulu

ditangguhkan penggarapannya pada masa lalu, sehingga

Pertamina EP harus mengaktifkannya lagi. Jenis lapangan migas

suspended merupakan lapangan-lapangan migas yang saat itu

tidak memungkinkan untuk diproduksikan karena tidak ekonomis.

Menurut mantan Presdir Pertamina EP Tri Siwindono potensi

lapangan suspended cukup banyak. Contoh di Cepu, banyak

sekali lapangan tua yang ditinggalkan. Termasuk yang kemudian

diangkat minyaknya oleh KUD-KUD setempat walaupun tidak

menggunakan teknologi perminyakan. Termasuk juga lapangan

suspended di Sumatera Selatan, dan di seluruh WK lapangan-

lapangan yang ditinggalkan itu banyak. “Kita akan ke sana

menggunakan teknologi yang baru untuk mempercepat dan

memperbesar produksi di sana,” ujar Tri Siwindono.

Langkah ketiga dalam rangka menaikkan produksi adalah

melalui program EOR. Cadangan yang bisa terambil menurut Tri

Siwindono lebih dari 5 miliar barel. Potensi ini bisa diambil pada

tahap secondary recovery atau tertiary recovery. “Jadi EOR harus

dimulai sekarang! Cuma EOR itu tidak bisa langsung

menghasilkan respon. EOR itu paling tidak 2-3 tahun baru

menghasilkan respon,” kata Tri yang saat wawacara dengan WePe

masih menjabat Presdir.

Pertamina EP membentuk Team EOR (PMT EOR) pada 1

September 2008 yang akan mengurusi program peningkatan

produksi melalui proses secondary recovery dengan injeksi air

dan proses tertiary recovery dengan injeksi kimia. Peningkatan

produksi melalui EOR diharapkan bisa

menunjang ambisi Pertamina menjadi

produser nomor satu dan menurunkan

angka impor minyak untuk kebutuhan dalam

negeri.

Tetapi memang Pertamina EP dengan

segala keterbatasannya harus mengejar

target produksi cukup tinggi yang harus

dicapai dalam sisa waktu 2 tahun (2010 dan

2011). Adalah wajar kalau strategi memiliki

prioritas menjadi pilihan Pertamina EP.

“Pertamina EP ingin lebih fokus pada

upaya peningakatan produksi lapangan-

lapangan migas utama seperti Limau,

Tambun, Sukowati, dan Sanga-sanga,” kata

M. Harun, Manager Humas Pertamina EP

kepada pers Januari 2009 lalu.

Lalu bagaimana dengan lapangan-lapangan lain?

Pada tahun 2006 – pada periode Presdir Kun Kurnely –

Pertamina EP menawarkan 41 lapangan migas yang sudah tua

tapi potensial dengan pola kerjasama operasi atau KSO.

Bagaimanapun Pertamina EP dengan pekerjaan raksasa ini

memerlukan kecukupan dana, sumber daya manusia (SDM), dan

teknologi untuk mengeksplorasi atau memproduksi. Sebanyak 41

lapangan migas itu tersebar di wilayah Jawa dan Sumatera.

KSO merupakan merupakan bentuk kerjasama di dunia bisnis,

termasuk dunia bisnis minyak dan gas bumi. Sebagai perjanjian

antara dua pihak atau lebih di mana masing-masing sepakat

untuk melakukan sesuatu usaha bersama dengan menggunakan

aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama

menanggung risiko usaha tersebut.

Pada Agustus 2009 Pertamina menawarkan KSO tahap II

untuk  5 area eksplorasi, yakni Rantau Deep Utara, Rantau Deep

Pertamina EP sedang

menuntaskan pencapaian

target Visi 2011 sebagai

produsen minyak dan gas

bumi nomor satu di

Indonesia. Presiden

Direktur Pertamina EP Salis

S. Aprilian mengakui tidak

mudah mencapai target

tahun 2011.
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Selatan (Sumatera Utara), Pemalang (Jawa Tengah), Tuban

Selatan (Jawa Timur), Klamono Selatan (Papua). Untuk area

produksi, yakni Tangai-Sukananti dan Loyak-Talangggula. Dan di-

harapkan pada awal 2010 ini sudah ada pemenang KSO tahap II.

Pada awal tahun 2010 ini Pertamina EP  menawarkan

kerjasama operasi (KSO) tahap III, yaitu untuk 2 area produksi

dan 4 area eksplorasi. Area produksi itu adalah Sambidoyong

(Jawa Barat) dan Zona Serang Deep (Sumatera Utara).

Sedangkan untuk area eksplorasi yang ditawarkan adalah Tebat

Agung (Sumatera Selatan), Tanjung Lontar (Sumataera Selatan),

Jambi Barat dan Tanjung Barat (Kalimantan Selatan).

KSO tahap III ini dibuka 25 Januari – 5 Maret 2010.

Penawaran ini tak lain bertujuan untuk mengoptimalkan utilisasi

lapangan-lapangan marginal sehingga diharapkan dapat

memberikan kontribusi dalam peningkatan cadangan dan

produksi Pertamina EP.

Pertamina EP kini memiliki wilayah kerja yang luas dan Tri

Siwindono memperkirakan secara geografi Pertamina EP atau

bahkan Pertamina dulu baru menggarap di bawah 50 persen.

“Peluangnya masih banyak. Cuma memang ada daerah-daerah

yang secara geologis berisiko sangat tinggi. Makanya kita perlu

mengundang perusahaan-perusahaan lain untuk melakukan

survey di daerah-daerah ini. Kalau ada spot yang positif, kita baru

ke sana, jadi tidak ngawur datang ke sana,” beber Tri Siwindono.

Dengan persoalan seperti itu wajar kalau Pertamina EP saat

ini menawarkan sebagian ladang-ladang non prioritas kepada

pihak lain dalam bentuk KSO. Prioritas diperlukan karena sebagai

perusahaan migas pasti mempertimbangkan risiko, keekonomian

suatu lapangan, dan tingkat kesulitan penggarapan baik karena

letak daerah yang terpencil,  jauh dari infrastruktur memadai,

maupun karena mengefektifkan investasi yang ada.

Selain itu, Pertamina EP masih harus melengkapi data bawah

permukaan setiap lapangan yang memang masih minim. Contoh

di Sumatera Selatan di sumur tua, Gunung Kemala-1 yang dibor

tahun 1950-an, Pertamina EP lalu melakukan reparasi dan

penambangan ulang, keluarlah 1.000 barel per hari. “Kenapa dulu

tidak dibuka di situ? Karena pengetahuan kita di daerah itu masih

kurang,” ujar Tri Siwindono menjelaskan.”WP NS

Mana yang lebih enak antara

memegang dua peran sekaligus sebagai

wasit sekaligus sebagai pemain,

dibandingkan hanya satu peran saja hanya

sebagai pemain?

Tak mudah menjawab pertanyaan ini,

karena pasti bisa diperdebatkan dan

banyak sisi yang bisa dilihat. Ketika ada

WK yang berakhir kontraknya atau

terminasi, sekarang ini Pertamina masih

harus meminta dulu kepada pemegang

otoritas, yaitu BP Migas, kalau ingin

menanganinya. Masih harus meyakinkan

BP Migas, “Cobalah dikasih kepada

Pertamina! Jangan jatuh ke tangan asing

terus kalau memang Pertamina pun

mampu atau punya tekad mengelola

ladang yang terminasi tersebut.”

Ketika ada pertanyaan menggelitik dari

Presiden Direktur Pertamina EP Salis S.

Aprilian, “Bolehkah Pertamina EP atas

nama Pertamina Korporat memegang atau

menjadi operator di ladang  lain di luar eks

WK Pertamina?” jawabannya harus

dikembalikan kepada pemegang otoritas,

BP Migas.

BP Migas pasti harus menyediakan

peraturan karena sesuai akte pendiriannya,

Pertamina EP memang hanya untuk

mengelola eks WK Pertamina yang dulu

dikelola Direktorat Hulu Pertamina. WK eks

Pertamina seluas 140.000 km2 itu yang

terdiri atas 214 lapangan, adalah tugas

Pertamina EP memanfaatkannya.

Ketika masih berlaku UU Nomor 8

Tahun 1971 pasti tidak akan ada

pertanyaan sejenis itu. Lha, wong yang

Ketika Bergerak Bukan sebagai Regulator....
mengaturnya adalah Pertamina sendiri, sebagai

pemegang otoritas pengusahaan WK migas di

seluruh Indonesia, sebagai kepanjangan tangan

Pemerintah. Peran yang kini dipegang BP

Migas itu adalah mengatur seluruh kontrak PSC

(baca: KKS).

Sesuai UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang

Minyak dan Gas Bumi,  Pertamina EP adalah

sebagai KKKS yang mengelola wilayah kerja

yang dulu dipegang Direktorat Hulu Pertamina

sebagai Daerah Operasi Hulu pada masa

berlaku UU Nomor 8 Tahun 1971.

Itu sekadar ilustrai betapa posisi Pertamina

sungguh sangat berbeda dalam kegiatan sektor

hulu migas. Dan dari perbedaan itu melahirkan

konsekuensi-konsekuensi sulitnya Pertamina

mendapatkan privilege di segala hal. Semangat

UU Nomor 22 Tahun 2001 adalah semangat

pasar bebas, antimonopoli, dan

“mempersamakan” Pertamina sebagai anak

kandung bangsa ini dengan KKKS-KKKS lain

baik swasta nasional maupun swasta asing,

termasuk BUMN-BUMN migas negara asing.

Pada masa berlaku UU Nomor 8 Tahun

1971 istilah KKKS dikenal sebagai Kontraktor

Production Sharing (KPS). Sistem pengelolaan

kontrak WKP-WKP migas di seluruh Indonesia

tetap masih menggunakan Production Sharing

Contract (PSC).

Dalam kegiatan sisetm PSC ini seluruh

kegiatan eksplorasi permodalan ditanggung

oleh kontraktor, di mana kalau gagal menjadi

risiko investor tapi kalau berhasil sampai bisa

diproduksikan, maka biaya eksplorasi diganti

Pemerintah sebagai cost recovery. Dengan

demikian segala perencanaan kegiatan

eksplorasi dan produksi yang tertuang dalam

Plan of Development (PoD) yang diajukan

investor (perusahaan migas) harus

mendapatkan persetujuan dari BP Migas

sebagai pemegang otoritas pengelolaan

WK migas di seluruh Indonesia.

Dulu pada masa berlaku UU Nomor 8

Tahun 1971 otoritas pengelolaan WK migas

di seluruh Indonesia berada di tangan

Pertamina. Saat itu Pertamina berperan

sebagai regulator sekaligus sebagai

pemain. Setelah terbit UU Nomor 22 Tahun

2001 peran regulator berada di BP Migas

untuk kegiatan hulu dan BPH Migas untuk

kegiatan hilir, dan kini Pertamina hanya

sebagai pemain, sebagai KKKS seperti

juga KKKS lain.

Sejak diterbitkannya UU Nomor 22

Tahun 2001 sampai pertengahan tahun lalu

saja, berdasarkan proses penawaran WK

Migas yang dilaksanakan oleh Pemerintah

cq Direktorat Jenderal Migas Kementerian

ESDM telah ditandatangani sebanyak 140

Kontrak Kerja Sama (KKS) antara BP

Migas dengan KKKS.

Status dari 140 KKS tersebut adalah

131 merupakan KKS eksplorasi, 1 KKS

produksi, 2 KKS telah mendapatkan

persetujuan PoD dan 6 KKS terminasi atau

pengakhiran kontrak dan mengembalikan

seluruh WK-nya kepada Pemerintah.

Sisi positif ketika Pertamina hanya

sebagai pemain adalah perusahaan ini bisa

lebih fokus sebagai pemain. Ketika

ditantang oleh targetnya sendiri, Pertamina

EP tak bisa tidak kecuali lebih mandiri dan

kreatif mengatasi segala keterbatasan yang

ada. WP NS
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Visi - Misi Pertamina EP
(2008-2014)

Pertamina EP berdiri tanggal 13

September 2005 dan langsung menggebrak

dengan program Repetita I (2006 – 2008)

menciptakan diri sebagai produsen migas

yang terpandang, efektif, dan efisien. Target

ini ditetapkan, karena indikator keuangan

Pertamina di sektor hulu mengesankan

biaya tinggi bila dibandingkan perusahaan

kelas dunia yang beroperasi di Indonesia.

Tak lepas dari posisi Pertamina sebagai

pengawas dan pengelola sistem kontrak

bagi hasil yang dikenal sebagai Production

Sharing Contract (PSC) yang kesehariannya

mengurusi para perusahaan-perusahaan

migas yang menjadi Kontraktor Production

Sharing (KPS), sehingga kegiatan di sektor

hulu tidak dibandingkan dengan KPS-KPS

yang ada.

Semangat cost center sempat

membudaya di Pertamina pada awal 1970-

an sampai 1980-an dan awal 1990-an. Tak

memikirkan soal efisiensi karena lazimnya

pemegang monopoli  yang dibanding-

bandingkan dengan perusahaan lain.

Setelah menjadi KKKS (Kontraktor

Kontrak Kerja Sama) istilah KPS versi UU

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi, ketika segala program kerja di

kegiatan eksplorasi dan produksi harus

berdasarkan Plan of Development (PoD)

yang harus disetujui BP Migas, maka

terlihatlah betapa biaya per barel Pertamina

sangat tinggi.

Padahal seperti diketahui, cost per

barrel misalnya, yang paling rendahlah yang

dianggap berkinerja paling baik. Sehingga

kalau kinerja dulu Pertamina cost per

barrel-nya misalnya masih tinggi, maka

posisi Pertamina belum bisa mengklaim diri

sebagai perusahaan kelas dunia.

Untuk keperluan ini pada tahun awal

berdirinya, Pertamina EP membuat target-

target besar dalam bentuk Visi Tahun 2008,

Visi Tahun 2011, dan Visi Tahun 2014. Ting-

ginya biaya operasi di Pertamina di sektor

hulu merupakan isu yang di akhir tahun-

tahun berlakunya UU mengenai Migas.

Maka indikator keuangan yang dipatok

Pertamina EP dalam setiap Repetita semua

diarahkan untuk menempatkan Pertamina

selevel dan sejajar dengan perusahaan

kelas dunia yang beroperasi di Indonesia.

Untuk menekan biaya, Pertamina EP

pada Repetita I mengubah mindset

operasinya secara total. Sejumlah program

digelar dalam rangka mewujudkan target

Repetita I. Kalau sebelumnya berorientasi

produksi tanpa memikirkan efisiensi,

pertumbuhan, risiko, biaya, laba, dan

bahkan citra. Dalam level keuangan

Pertamina EP bersungguh-sunggu untuk

menyejajarkan diri atau bahkan unggul,

sehingga terlihat efisien dan efektif.

             •••

Untuk Repetita II (2009 – 2011) Perta-

mina EP bercita-cita menjadi produsen mi-

gas nomor satu di Indonesia. Posisi nomor

satu ini adalah pada hitungan setara ribu

barel minyak per hari (MBOEPD), yang tak

lain perhitungan gabungan minyak dan gas.

Sisi produksi menjadi sasaran

Pertamina EP pada Repetita II yang

mengarahkan diri pada posisi produsen

migas nomor satu di Indonesia. Repetita I

idealnya memang untuk membenahi masa-

lah keuangan, setidaknya itu yang pada

2006 dikatakan Presiden Direktur Pertamina

EP pertama, Kun Kurnely kepada WePe.

Kalau target Repetita I tercapai, maka

di sisi indikator keuangan, Pertamina EP

mampu menyejajarkan diri dengan para

pemaini global yang bermain di Indonesia.

Semisal untuk biaya per barel apakah sudah

rendah seperti KKKS lain?

“Sasaran dan program pembangunan

pada Repetita II akan berhasil apabila Repe-

tita I berhasil,” tegas Kun Kurnely saat itu.

Bersyukur, semangat

berkesinambungan dalam melaksanakan

program besar selalu dijaga oleh Direksi

Pertamina EP dari waktu ke waktu. Direksi

pertama meletakkan landasan dasar sebuah

perusahaan sektor hulu, termasuk

menetapkan Visi-Misi dan melaksanakan

sebagian periode Visi 2008 (Repetita I). Tri

Siwindono yang memimpin Direksi periode

kedua melaksanakan Visi 2008 (Repetita I)

dan sebagian Visi 2011 (Repetita II) dengan

memperbaiki target-target dan melakukan

improvement untuk menaikkan produksi

migas dan pencarian cadangan.

Direksi periode ketiga di bawah Salis S.

Aprilian kebagian tugas mewujudkan target

Visi 2011 (Repetita II). “Waktu menjadi

Presiden Direktur target itu sudah

ditentukan oleh pendahulu-pendahulu saya.

Kami melihatnya, itu masih mungkin

dengan beberapa if dengan beberapa

catatan,” kata Salis.

Repetita II barulah Pertamina EP

diarahkan ke sisi produksi. Alasan ketika

Visi 2011 (akhir Repetita II) ditetapkan,

adalah mengingat posisi sektor hulu

Pertamina (sebelum berdirinya Pertamina

EP) berada di urutan kedua setelah Chevron

Pacific Indonesia (CPI) – saat itu masih

dengan nama Caltex Pacific Indonesia —

untuk produksi minyak, dan urutan kedua

setelah Total E&P Indonesie untuk produksi

gas.

Yang agak berbeda, Pak Kun dan Direksi

lain menetapkan target minyak dan gas

tahun 2011 sebesar 558 MBOEPD yang

menurut perhitungan saat itu bisa

menjadikan Pertamina EP sebagai the

biggest oil & gas producer in Indonesia.

Perkembangan dunia migas yang terus

bergerak membuat perhitungan Pertamina

EP pada masa Presiden Direktur Tri

Siwindono agak berbeda dari sebelumnya,

di mana adanya penambahan target pada

tahun 2011, menjadi 570 MBOEPD.

Pada Repetita II (2012 – 2014)

Pertamina ingin mewujudkan diri sebagai

Pertamina EP World Class. Sesuai semangat

incorporation PT Pertamina (Persero) untuk

menjadi perusahaan kelas dunia tahun

2023, maka sebagai anak perusahaan

mendukung lebih cepat karena landasan

menjadi perusahaan kelas dunia bagi sang

induk memang harus siap lebih awal.

Bagunan besar Pertamina sebagai world

class national oil company terwujud dengan

landasan pilar-pilar kelas dunia di segala

sektor.

Menjadi perusahaan kelas dunia bagi

Pertamina EP sendiri harus didukung sisi-sisi

people, manager-leader, organization,

operations, quality, HSE, dan financial yang

memang harus berkelas dunia. Sebanding

dengan sisi-sisi tersebut di perusahaan-

perusahaan lain.

Pada tahun 2014 adala posisi ketika

Pertamina EP sudah bisa dikatakan sebagai

world class. Artinya memiliki indikator-

indikator pencapaian dan postur selevel

perusahaan kelas dunia yang  ada di Indo-

nesia. Itu bisa dilihat dari indikator operasi

maupun indikator organisasi dan SDM.

Indikator operasi terdiri atas aspek

sumber daya dan cadangan, serta aspek

produksi. Sedangkan aspek organisasi dan

SDM meliputi berbagai nilai di bidang

pelayanan, SDM, organisasi, HSE,

manajemen risiko, dan lain-lain. Lalu aspek

teknologi dan aspek keuangan.WP NS
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Judul Menyalip Angka Produksi Chevron

& Total, Bisakah?  adalah lebih

mencerminkan tantangan yang dihadapi

Pertamina EP. Hari ini tingkat produksi

minyak dan gas Pertamina EP masih berada

pada kisaran lebih dari 300 MBOEPD dan

masih harus menggenapkan hingga 570

MBOEPD pada tahun 2011. Target 570

MBOEPD adalah perhitungan untuk bisa

menempatkan diri sebagai produsen minyak

dan gas nomor satu di Indonesia. Saat ini

posisi Pertamina ada di urutan kedua, untuk

minyak kalah tinggi daripada Chevron

Pacific Indonesia (CPI).  Sedangkan untuk

produksi gas, nomor satu dari sisi produksi

dipegang oleh Total E&P Indonesie.

Ada hal yang membuat Pertamina EP

optimistis. Anak perusahaan Pertamina yang

backbone di sektor hulu, terus naik produksi

minyak dan gasnya, sementara lapangan

gas Blok Mahakam yang dipegang Total E&P

Indonesie akan terminasi atau habis masa

kontraknya tahun 2017. Pertamina ingin

terlibat sebagai Participating Interest (PI) di

ladang yang terletak di Kalimantan Timur,

lebih tepanya di Selat Makassar. Dan bisa

total sebagai operator pasca tahun 2017.

Sementara CPI mengalami penurunan

produksi di lapangan Minas dan Duri, dua

lapangan migas yang tergolong giant field

yang menurut pada pakar perminyakan sulit

lagi di Indonesia menemukan lapangan

seraksasa itu. Dan Total E&P Indonesie pun

mengakui menurunnya tingkat produksi di

Mahakam.

Akhir tahun 2007 saja misalnya

produksi minyak CPI sebesar 405 ribu barel

minyak per hari (MBOPD)  — sekarang

sudah berada  dalam kisaran 380 ribu

BOPD — sementara Pertamina EP sebagai

back bound produksi migas Pertamina baru

mencatat produksi sebesar 120 ribu barel

minyak per hari (bahkan sekarang sudah

menembus 127 ribu barel minyak per hari).

Sementara untuk produksi gas Total

E&P Indonesie pada akhir 2007

membukukan angka 2524 MMSCFD dan

Pertamina EP baru saat itu mencatat 1005

MMSCFD (akhir tahun 2009 produksi gas

Pertamina EP sebesar 1096 MMSCFD).  Ada

gap yang masih terlalu jauh dan inilah

Menyalip Angka
Produksi Chevron &
Total, Bisakah?

tantangan yang harus dilalui

kalau ingin menjadi produsen

migas nomor satu di negeri kita.

        •••

Mengapa Pertamina selama

ini harus puas di nomor dua?

Bukankah perusahaan ini BUMN

yang sungguh dimanjakan oleh

UU Nomor 8 Tahun 1971?

Bukankah selama ini Pertamina

sendiri yang menjadi pengelola

sistem kontrak bagi hasil atau

yang dikenal Production Sharing

Contract (PSC)?

Minyak bumi dan gas bumi sebagai

sumber daya alam strategis merupakan

kekayaan nasional yang dikuasai oleh

Negara. Sampai di sini baik UU Nomor 8

Tahun 1971 tentang Pertamina dan UU

Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan

Gas Bumi yang berlaku kemudian sama

semangatnya, bahwa migas memang harus

dikuasai oleh Negara dan membolehkan

adanya sistem PSC yang membolehkan

perusahaan swasta baik nasional maupun

asing menjadi Kontraktor Production

Sharing (KPS). Sekarang istilah KPS

menjadi KKKS atau Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (KKKS). Istilah PSC disebut

dalam  UU Nomor 22 Tahun 2001 sebagai

Kontrak Kerja Sama (KKS).

Penguasaan oleh Negara itu lalu

dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai

pemegang Kuasa Pertambangan. Baik UU

tentang Pertamina maupun Minyak dan Gas

Bumi seiring soal ini. Selebihnya sungguh

berbeda, karena UU tentang Minyak dan

Gas Bumi menonjolkan semangat pasar

bebas dan antimonopoli, sehingga peran

sebagai pengawas dan pelaksanaan

kegiatan sistem kontrak PSC tidak lagi

berada di tangan Pertamina.

Adalah Badan Pelaksana Migas (BP

Migas) diatur UU Nomor 22 Tahun 2001

sebagai pengawas dan pelaksana kegiatan

usaha hulu berdasarkan Kontrak Kerja

Sama (KKS). Sedangkan di kegiatan usaha

hilir ada pengawasan dan pelaksanaan dila-

kukan Badan Pengatur lebih dikenal sebagai

Badan Pengatur Hilir Migas (BP Migas).

Berlakunya sistem baru ini seolah-olah

menghenyakkan Pertamina, bahwa selama

ini Pertamina oleh sistem yang berlaku pada

masa itu tidak terlalu digenjot untuk

menguasai lapangan-lapangan minyak

gemuk seperti yang kini dikuasai oleh

Chevron Pacific Indonesia (dulu dikenal

sebagai Caltex Pacific Indonesia).

Ketika sekarang Pertamina hendak

menambah produksi dari lapangan demi

lapangan yang potensial, termasuk mau

masuk ke lapangan

yang terminasi,

pihak Pertamina

masih harus

meyakinkan BP

Migas bahwa

cobalah Pertamina

diberi kesempatan.

Dalam periode

sejak terbitnya UU

Nomor 22 Tahun

2001 sampai 2009,

atau sewindu, telah

ditandatangani

sebanyak 140

Kontrak Kerja

Sama (KKS).

Jumlah keseluruhan KKKS – pemegang

KKS, atau Kontraktor Kontrak Kerja Sama –

terdapat 206 KKKS bidang migas.

Memang untuk lapangan di wilayah

kerja Pertamina dan sudah terminasi karena

kontraknya berakhir semisal TAC Medco

Kalimantan di Sangasanga dan Tarakan itu,

maka pengelolaan selanjutnya ditangani

Pertamina EP dalam bentuk Unit Bisnis EP

(UBEP). Di sini terlihat bagaimana kesung-

guhan Pertamina EP menaikkan produksi.

Sebagai salah satu bukti, keberhasilan UBEP

Sangasanga Tarakan yang bisa

meningkatkan produksi minyaknya secara

signifikan setealah dikelola PEP.

•••

Belum lama ini seperti dikutip media

massa, Total E&P Indonesie sebagai

produsen terbesar gas alam di Indonesia

mengatakan produksinya di Blok Mahakam,

Kalimantan Timur akan terus mengalami

penurunan alamiahnya. “Ini adalah sebuah

blok yang sangat sulit dengan lapangan-

lapangan yang sudah mature. Kami harus

melawan setiap hari untuk menahan

decline,” ujar Elisabeth Proust, Presiden

Direktur dan General Manger Total E&P

Indonesie seperti dikutip media massa.

Produsi gas dari blok tersebut

diprediksikan menurun sampai 2.38 BCFD

pada tahun 2010. Blok Mahakam

mengandung 11 TCF gas alam, menyuplai

80 persen gas untuk kilang LNG Bontang

yang dioperasikan oleh PT Badak NGL. Total

Saat ini posisi Pertamina

ada di urutan kedua, untuk

minyak kalah tinggi

daripada Chevron Pacific

Indonesia (CPI).

Sedangkan untuk produksi

gas, nomor satu dari sisi

produksi dipegang oleh

Total E&P Indonesie.
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mengoperasikan Blok Mahakam dengan 50 persen penyertaan, dan

Jepang 50 persen dalam sistem PSC yang akan berakhir tahun 2017.

Pertamina tertarik untuk masuk ke Blok Mahakam dan pihak Total

E&P Indonesie sendiri berkomitmen untuk bekerjasama. “Kami telah

berkomitmen bekerja sama dengan perusahaan domestik. Kalau

Pertamina mau masuk kami sangat mempersilakan,” ujar Proust.

Sementara itu Pemerintah Provinsi Kaltim berminat untuk

mengambil alih pengelolaan 3 lapangan migas milik Total Indonesie E

& P  yang ada di Blok Mahakam di Kabupaten Kutai Kertanegara pada

tahun 2017. Pengelolaan akan dilakukan oleh PT Mandiri Migas

Pratama, BUMD Migas milik Pemprov Kaltim dengan menggandeng

Pertamina E&P yang telah melakukan beragai persiapan.

Total S.A. adalah perusahaan minyak asal Perancis yang berpusat

di Paris. Mereka bermain di gas, minyak  mentah, eksplorasi gas

alam, pengangkutan, kilang, pembangkit listrik, sampai perdagangan

dan pemasaran produk. Perusahaan ini dikenal juga sebagai chemical

manufacturer dan menjadi salah satu dari enam besar perusahaan

minyak dunia.

Total S.A. beroperasi di lebih dari 130 negara berdiri sejak 28

Maret 1924 dengan nama Compagnie Francaise des Petroles (CFP).

Tahun 1985 mengganti nama menjadi Total CFP dan tahun 1991

menghilangkan nama CFP. Pernah dikenal

sebagai Total Fina setelah mengakuisisi

Belgian Petrofina (1999) dan pernah

dikenal dengan nama TotalFina pasca

merger tahun 2000. Dan sejak 2003

kembali menamai dirinya Total.

Yang dihadapi Pertamina EP adalah

perusahaan kelas dunia, enam besar

perusahaan kelas dunia. Tetapi posisi Pertamina EP adalah bagaimana

menghasilkan produk yang melebihi apa yang dicapai Total yang

produk gasnya terus menurun.

•••

PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) merupakan produsen minyak

tanah terbesar di Indonesia. Chevron adalah salah satu perusahaan

energi terbesar di dunia, yang berpusat di San Ramon, California.

Selain migas, bidang lain adalah transportasi, pembangkit energi,

sampai chemical product.

Perusahaan ini berdiri tahun 1879 di Pico Canyon, California. Pada

tahun 2001 menjadi Chevron Texaco setelah merger dengan Texaco.

Tahun 2005 Chevron melepaskan moniker Texaco dan kembali

menjadi Chevron, dan Texaco tetap menjadi merek di bawah Chevron.

Perusahaan ini terus berubah. Pada 19 Agustus 2005 Chevron

bergabung dengan Unocal Corporation, sebuah gerakan yang mem-

buat Chevron menjadi produsen terbesar energi geothermal di dunia.

CPI memiliki produksi minyak terbesar.  Mengelola Riau adalah

anugerah, karena di situ ada Duri dan Minas yang merupakan

lapangan raksasa, dan CPI yang mendapatkan anugerah itu.

Selama 50 tahun melakukan pemboran di Riau CPI telah berhasil

memproduksi minyak 11 miliar barel. Pencapaian ini sempat

dirayakan di wilayah operasi Minas, Kabupaten Siak. Perusahaan ini

telah 85 tahun beroperasi di Indonesia. “Pencapaian ini merupakan

yang pertama bagi operasi Chevron di seluruh dunia,” kata Managing

Director Chevron Steve Green.

Pada tahun lalu Kadin Riau melalui http://www.kadin-riau.or.id

yang mengutip Riau Pos, mengungkapkan total produksi bersih

minyak (lifting) Riau terus mengalami penurunan sejak 2004,

walaupun penurunan produksi itu masih di bawah 10 persen. Kadin

Riau yang mendapatkan sumber data dari Dinas Pertambangan dan

Energi Riau menjelaskan dari delapan perusahaan pengelola ladang

minyak boleh dikatakan tak ada yang menunjukkan trend positif.

Walaupun penurunan produksi terjadi secara alamiah, dan ladang

minyak yang dikelola CPI bisa turun bisa mencapai 20 persen, tak

berarti CPI tinggal diam. Kalau Pertamina EP menahan decline-nya

dengan injeksi dengan sistem Ehanced Oil Recovery (EOR), maka

Chevron berencana melakukan injeksi surface active agent atau

dikenal sebagai injeksi surfaktan di lapangan Minas, Blok Rokan, pada

tahun 2012.

Seperti dikutip http://www.kabarbisnis.com, surfaktan adalah zat

yang dapat mengaktifkan permukaan untuk mendongkrak produksi

minyak yang tersisa di pori-pori lapisan bumi yang tak bisa terangkut

teknologi CPI saat ini. “Sekarang teknologi surfaktan masih dalam

tahap percobaan di lapangan Minas dan rencananya injeksi pertama

akan dilakukan pada 2012,” kata Manager Humas PT CPI Hanafi Kadir

kepada Antara di Pekanbaru, Rabu (11/3/09) sebagaimana dikutip

kembali oleh http://www.kabarbisnis.com 11 Maret 2009.

Namun diakui, proses pengembangan surfaktan membutuhkan

waktu lama untuk mengetahui hasilnya, bahkan bisa juga gagal.

Sebelumnya CPI menerapkan teknologi injeksi uap air (water

steamflood) untuk mendongkrak eksploitasi lapangan Minas hingga

sekitar 5 persen. Surfaktan itu diharapkan bisa menekan penurunan

produksi minyak scara alami yang terus terjadi.

Kabarnya CPI bisa menekan decline produksi itu hingga 6 persen

dari penurunan alami yang bisa mencapai

20 persen. Tahun 2009 kemarin CPI

sempat menargetkan produksi minyak

sebesar 380.000 barel per hari, turun dari

produksi tahun 2008 sebesar 408.000

barel per hari.

Bagi CPI lapangan Minas dan Duri

adalah anugerah. Lapangan Minas yang

ditemukan 1941 sampai akhir 2009 mampu menghasilkan rata-rata

84.000 barel per hari. Sedangkan produksi lapangan Duri yang

ditemukan tahun 1944 sekitar 200 barel per hari.

Berdasarkan catatan BP Migas, seperti dikutip http://

www.kabarbisnis.com, cadangan minyak di lapangan Minas dan Duri

tinggal 50 persen dari cadangan ketika lapangan tersebut pertama

kali berproduksi pada tahun 1952. Kedua lapangan minyak tersebut

diprediksi masih mampu memproduksi optimal 30 tahun lagi.

•••

Penurunan alamiah (natural decline) memang terjadi secara

nasional, dan terjadi di semua operator migas. Barangkali yang

membanggakan adalah tingkat produksi Pertamina EP sejak 2006

terus meningkat. Di tengah decline rata-rata 15 – 18 persen,

Pertamina EP masih bisa meningkatkan tingkat produksi.

Semangatnya adalah Pertamina EP itu “kerja ekstra dua kali lipat”

untuk bisa meningkatkan produksi. Pertama, peningkatan produksi

untuk menutup potensi penurunan alamiah. Kedua adalah

peningkatan produksi untuk mencapai target. Jadi suasananya ini

adalah kerja keras, cerdas, dan ikhlas.

Pertamina EP selain menahan pergerakan penurunan alamiah

dengan program EOR juga bagaimana mencapai target besar dari

tahun ke tahun. “Kalau kita ingin produksinya sama saja, harusnya

mempertahankan 18 persen, padahal ada target dari 125 ribu BOPD

menjadi 131 ribu BOPD. Nah, Delta inilah yang kita pertahankan,”

kata Presiden Direktur Pertamina EP Salis S. Aprilian.

Keberhasilan Pertamina EP dalam empat tahun terakhir untuk

terus menaikkan produksi minyak dan gas, berbanding terbalik

dengan kecenderungan turunnya tingkat produksi minyak oleh CPI

dan produksi gas oleh Total E&P Indonesie. Mampukah pada tahun

2011 Pertamina EP mengalahkan tingkat produksi kedua perusahaan

kelas dunia itu?WP NS

Penurunan alamiah (natural decline) memang

terjadi secara nasional, dan terjadi di semua

operator migas. Di tengah decline rata-rata

15 – 18 persen, Pertamina EP masih bisa

meningkatkan tingkat produksi.
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Target HSE Kelas Dunia

Delapan program yang disebut

“Jurus 8 Penjuru Angin” adalah:

peningkatan produksi secara

berkelanjutan; penemuan cadangan-

cadangan baru, mencapai HSE

Excellence, tata kelola perbaikan dan

pengembangan untuk mencapai tujuan;

mengurangi risiko dan mengoptimalkan

biaya; budaya perubahan: implementasi

code of conduct; membangun kapasitas

tenaga kerja; manajemen dan

komunikasi pemangku kepentingan yang

lebih baik.

Pertamina EP pasti tak hanya

sekadar bagaimana mencapai target

penambahan cadangan dan menaikkan

tingkat produksi migas saja. Juga

memperhtaikan standardisasi aspek

health, safety, and environement (HSE)

dengan standar dunia. Juga menerapkan

risiko, karena kegiatan migas rawan

dengan berbagai risiko.

Menurut Salis Aprilian, pada Visi

2014 tidak cuma pada target produksi

migas. Menurutnya tahun 2014 tidak

berhubungan langsung dengan target

produksi. Tapi itu target standardisasi,

bahwa world class di 2014 itu adalah sisi

HSE-nya, apakah HSE-nya sudah selevel

dengan world class company yang ada di

sini?

“PEP di tahun 2014 bisa mengungguli

itu, dengan standardisasi internasional

itu, walaupun produksinya sudah

menurun, tapi standarnya sudah

internasional. Itu yang kita canangkan

tahun 2014,” paparnya.

Berikut perbincangan WePe dengan

Presiden Direktur Salis Aprilian mengenai

kebijakan HSE di lingkungan kegiatan

Pertamina EP.

Bagaimana dengan HSE karena

sekarang semakin diperkuat

komitmennya. Bagaimana? Bagi kami

HSE dan GCG adalah harga mati yang

harus dilaksanakan dengan baik oleh

semua pihak di Pertamina EP tanpa ada

pengecualian.

HSE kemarin alhamdulillah kita

berhasil mencapai zero accident, dalam

arti tidak ada insiden untuk kategori

kecelakaan kerja di migas seperti

misalnya kebakaran dan blowout.

Dan kami memiliki program namanya

CSMS (Contractor Safety Management

System). Jadi kita mulai tahun 2010 ini

mewajibkan para kontraktor kita, pihak

ketiga, untuk mengikuti standar HSE kita.

Tahun 2014 kita sudah mencanangkan,

sudah kita tekadkan, menjadi world class

company di sisi HSE.

Bagaimana dengan PROPER ada

pencapaian bagus, tapi malah

muncul PROPER merah? Apakah

karena sulit menjaga pencapaian

yang ada di setiap unit? Kita kemarin

baru pertamakali mendapatkan PROPER

Hijau di lapangan migas Pertamina, yaitu

di Subang. Walaupun di TAC juga ada,

yaitu TAC Codeco-Pertamina. Tapi yang

own operation di Subang. Memang ada

yang PROPER Biru Minus, tapi yang

PROPER Merah, saya kira tinggal di Lirik.

Memang upaya-upaya kami pertama

kita sosialisakan kesadaran HSE sampai

ke lapangan itu tidak mudah. Artinya

mengubah budaya itu tidak ubah. Apalagi

kalau ada Field Manager yang baru ganti,

dia tidak konsen HSE, sehingga kendor

lagi.  Yang kita bayangkan adalah

membuat system. Siapapun yang

menjadi Field Manager dia akan

mengikuti itu, karena kita seharai-hari

kita bergelut dengan B3 – bahan bakar

berbahaya, peralatan sudah tua, budaya

pun kadang-kadang masih mengabaikan

hal itu. Sekarang program HSE sangat

ketat di situ.

Tapi ada catatan membanggakan,

bahwa ada catatan saat lumpur

Lapindo tidak terselesaikan,

Pertamina EP justru berhasil

mengatasi kasus yang sama di

Merbau.. Kami dapat penghargaan dari

Menteri ESDM. Ini salah satu hasil

kerjasama yang baik teman-teman

Region, HSE Region, HSE Kantor Pusat,

dan juga kita memanggil pakar juga yang

membantu kita yang dulu sempat

menangani Lapindo. Pak Rudi (Dr. Ing. Ir.

Rudi Rubiandini,  R.S. Finance & General

Affairs Director PT LAPI ITB yang juga

sebagai pakar perminyakan) sebagai

penasihat kita.

Ya,  memang kemarin sempat dag-

dig-dug karena lumpurnya sempat

kebakar juga. Ya, Alhamdulillah masalah

ini berhasil ditanggulangi dengan baik

dan Pertamina EP mendapat

penghargaan dari Menteri ESDM.

Namanya Dharma Karya Energi & Sumber

Daya Mineral Madya.WP NS
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Keinginan Pertamina EP menjadi

produsen migas nomor satu di Indonesia

berdiri di atas dua pilar utama, yaitu

penambahan cadangan yang

berkelanjutan dan pertumbuhan

produksi. Dan hal penting, ujar Direktur

Eksplorasi Syamsu Alam, adalah

koordinasi dan kebersamaan.

“Kalau kita sudah punya target,

semua orang harus berpikir ke target itu,

dan tidak ada yang berpikiran sektoral,”

tegas Syamsu Alam dalam kesempatan

presentasi di hadapan Rakor Persiapan

RKAP 2010 Pertamina EP di Bogor, Senin,

25 Mei 2009.

“Menuju 2011 kita ingin ada

sustainable additional reserve. Kita harus

ada effort untuk menambah cadangan,”

tegasnya.‘

Khusus mengenai eksplorasi, Syamsu

Alam mengatakan bahwa di eksplorasi

pengembangan akan dilakukan dengan

percepatan di area-area fokus. “Area

yang kita anggap bisa menjadi backbone

penemuan cadangan,” ujarnya.

Syamsu Alam tetap menekankan

kebersamaan. Terkait dengan masalah

yang sering dihadapi terkait dengan

kegiatan pemboran, Direktur Eksplorasi

Syamsu Alam mengatakan bahwa hal itu

bukan masalah satu fungsi saja, tetapi

harus dipikirkan bersama-sama. Tetapi

memang, kata Syamsu lagi, satu-satunya

cara untuk membuktikan minyak itu

adalah dengan melakukan pemboran.

Untuk mencapai Visi di Repetita II

Pertamina EP merumuskan 37 Program

Percepatan yang terdiri atas 8 Program

Percepatan untuk penambahan cadangan

yang berkelanjutan dan 29 Program

untuk pertumbuhan produksi yang

berkelanjutan.

            •••

Direktur Operasi Bagus

Soedaryanto membagi-bagi target

Pertamina EP sebesar 570 MBOEPD tahun

2011 ke setiap Region, dari mulai Region

Bagaimana Target Itu
Jadi Nyata...

Jawa, Region Sumatera, sampai Region

KTI. Dari setiap Region target itu di-

cascading lagi ke setiap lapangan, berapa

setiap lapangan harus menghasilkan

produksi.

Tak cukup itu. Setiap lapangan harus

mampu merinci action plan yang akan

dilakukan dan berapa minyak atau gas

dihasilkan. Misalnya di lapangan A mau

melakukan revarasi sumur target kalau

sumur sudah direvarasi akan menambah

produksi sekian barel per hari. Atau

lapangan B akan melakukan optimasi

pompa sehingga menambah produksi

sekian barel. Dari semua penambahan-

penambahan itu baru bisa diprediksi

secara keseluruhan berapa produksi yang

bisa dihasilkan.

Pertamina EP memiliki kewenangan

atas 160 lapangan marginal, kecil-kecil.

Lapangan-lapangan kecil itu memang

seharusnya menjadi dimaksimalkan lagi.

Dengan cara Enhanced Oil Recovery

(EOR) misalnya, kalau sudah berjalan

diharapkan memberikan tambahan

produksi sekitar 280 barel per hari. EOR

adalah upaya mengambil cadangan yang

kalau dengan cara biasa tidak bisa

terambil.

Mencapai target produksi minyak dan

gas sebesar 570 MBOEPD tahun 2011 tak

hanya bisa mengandalkan lapangan-

lapangan besar seperti Limau, Tambun,

Sukowati, dan Sanga-sanga. Itulah

sebab, Pertamina EP mengambil

kebijakan untuk fokus pada empat

lapangan itu, tetapi juga memanfaatkan

lapangan-lapangan kecil untuk di-KSO-

kan dengan perusahaan-perusaahan lain.

Agaknya Pertamina EP pun tidak

cukup berpikir hanya sampai 2011 saja,

dan setelah itu “tidur”. Tidak, tidak

demikian. Karena mencapai posisi kelas

dunia tahun 2014 pun harus menjadi

agenda yang tidak bisa diabaikan.

Artinya, Pertamina EP masih harus

menambah cadangan untuk menutupi

kondisi lapangan-lapangan tua yang

sudah terkuras banyak minyak dan gas di

dalamnya. Pada saat yang sama

Pertamina EP juga berusaha menjaga

agar natural decline atau penurunan

alami tingkat produksi suatu lapangan,

tidak meluncur semakin besar dan terjun

bebas, di mana sekarang rata-rata tiap

tahun 15 – 18 persen.

Persoalan minimnya data subsurface

dan data seismic survey juga menjadi

kendala serius ketika orang-orang di

lapangan hendak melakukan proses

eksplorasi. Padahal lapangan-lapangan

itu pernah ditangani pada masa-masa

lalu.

“Kita mempunyai keyakinan, tenaga-

tenaga muda, kreatif, didukung teknologi,

tidak kalah dengan yang lain sehingga

bisa membantu menemukan cadangan

baru, dan itu bisa menambah R/P kita,”

papar Direktur Eksplorasi Syamsu Alam

dalam satu kesempatan.

Presiden Direktur Pertamina EP Salis

Aprilian mengungkapkan tingkat

produksi 570 MBOEPD itu diharapkan

sebagian besar berasal dari ladang

Limau, Tambun, Sukowati, dan Sanga-

sanga. Dengan modal 214 lapangan

migas di atas area 140 ribu km2 yang ada

di berbagai wilayah di Indonesia,

Pertamina EP mengambil langkah dan

strategi dari mulai melakukan proses

enhanced oil recovery (EOR) sampai

melakukan pola kerjasama operasi atau

KSO untuk tak kurang dari 40 lapangan

tua yang dimilikinya.

Target harus penuh dua tahun ke

depan – sekali lagi bukan waktu lama –

untuk merakit angka kekuranganya,

sekitar  281 MBOEPD, untuk

menggenapkan menjadi 570 MBOEPD,

bukan perkara mudah. Selain sebagian

besar lapangan (sekitar 80 persen)

adalah lapangan tua, juga penurunan

produksi alamiah (decline) rata-rata 18

persen per tahun, semakin memberatkan

pencapaian target. Selain mencari akal

menahan decline  agar tidak meluncur ke

persentase yang lebih besar, juga

produksi harus berlipat agar target

menaikkan produksi hingga tahun 2011

sebesar 570 MBOEPD tercapai.

Pertamina EP melakukan enhanced oil

recovery (EOR), yaitu metode

penyerapan tahap lanjut di mana ada

proses penginjeksian air ke dalam pori-

pori reservoir di bawah permukaan agar

produksi naik atau persentase decline-

nya tidak terlalu cepat.
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Lapangan-lapangan tua, dalam

pandangan M. Bunyamin dari Pertamina

EP, tidak ekonomis dan efektif dengan

pemboran baru, melainkan dengan

injeksi air dan EOR. “Banyak lapangan

tua peninggalan Belanda yang ternyata

masih mengandung minyak hingga

potensial bisa diangkat 30 – 50 persen,”

kata M. Bunyamin.

Dengan kondisi lapangan Pertamina

sekarang, tidak mungkin hanya hanya

mengandalkan eksplorasi saja. Ada tiga

kondisi lapangan minyak, yaitu primary

recovery, secondary recovery, dan

tertiary recovery, dan kondisi lapangan

Pertamina sekarang berada pada tahap

secondary dan tertiary recovery. Dan

menjadi hal lumrah dalam tahap seperti

itu melakukan EOR.

Untuk meningkatkan produksinya,

Pertamina EP melakukan empat langkah,

yaitu:

1. Eksplorasi dengan mengembangkan

konsep-konsep baru;

2. Mengaktifkan sumur-sumur yang

suspended yang dulu diabaikan karena

dinilai tidak ekonomis;

3. Program EOR;

4. Memaksimalkan produksi.

Untuk eksplorasi Pertamina EP

melakukannya dengan selektif. Walaupun

masih banyak WKP yang belum tergarap

maksimal, tetapi Pertamina EP

tidak akan mencari di cekungan

yang remote.  Kenapa harus

begitu?

Lapangan suspended adalah

lapangan yang dulu

ditangguhkan penggarapannya

pada masa lalu, sehingga

Pertamina EP harus

mengaktifkannya lagi. Jenis

lapangan migas suspended

merupakan lapangan-lapangan

migas yang saat itu tidak

memungkinkan untuk

diproduksikan karena tidak

ekonomis.

Menurut mantan Presdir Pertamina EP

Tri Siwindono potensi lapangan

suspended cukup banyak. Contoh di

Cepu, banyak sekali lapangan tua yang

ditinggalkan. Termasuk yang kemudian

diangkat minyaknya oleh KUD-KUD

setempat walaupun tidak menggunakan

teknologi perminyakan. Termasuk juga

lapangan suspended di Sumatera

Selatan, dan di seluruh WKP lapangan-

lapangan yang

ditinggalkan itu

banyak.

“Kita akan ke

sana menggunakan

teknologi yang baru

untuk mempercepat

dan memperbesar

produksi di sana,”

ujar Tri Siwindono.

Langkah ketiga

dalam rangka

menaikkan produksi

adalah melalui

program EOR.

Cadangan yang bisa

terambil menurut

Tri Siwindono lebih

dari 5 miliar barel.

Potensi ini bisa

diambil pada tahap

secondary recovery

atau tertiary

recovery. “Jadi EOR

harus dimulai

sekarang! Cuma

EOR itu tidak bisa

langsung

menghasilkan

respon. EOR itu

paling tidak 2-3

tahun baru

menghasilkan

respon,” kata Tri

yang saat

wawacara dengan

WePe  masih

menjabat Presdir.

Pertamina EP membentuk Team EOR

(PMT EOR) pada 1 September 2008 yang

akan mengurusi program peningkatan

produksi melalui proses secondary

recovery dengan injeksi air dan proses

tertiary recovery dengan injeksi kimia.

Peningkatan produksi melalui EOR

diharapkan bisa menunjang ambisi

Pertamina menjadi produser nomor satu

dan menurunkan angka impor minyak

untuk kebutuhan dalam negeri.

Tetapi memang Pertamina EP dengan

segala keterbatasannya harus mengejar

target produksi cukup tinggi yang harus

dicapai dalam sisa waktu 2 tahun (2010

dan 2011). Adalah wajar belaka kalau

strategi memiliki prioritas menjadi pilihan

Pertamina EP.

“Pertamina EP ingin lebih fokus pada

upaya peningakatan produksi lapangan-

lapangan migas utama seperti Limau,

Tambun, Sukowati, dan Sanga-sanga,”

kata M. Harun, Manager Humas

Pertamina EP kepada pers Januari 2009

lalu.

Lalu bagaimana dengan lapangan-

lapangan lain?

Pertamina EP masih harus

menambah cadangan untuk

menutupi kondisi lapangan-

lapangan tua yang sudah

terkuras banyak minyak

dan gas di dalamnya. Pada

saat yang sama Pertamina

EP juga berusaha menjaga

agar natural decline  tidak

meluncur semakin besar

dan terjun bebas.
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UTAMA     PERTAMINA EP MERAKIT TARGET 2011

“Kami di sini mengejar target Persero,

sehingga kalau target itu terlampaui target BP

Migas pun terlampaui. Kita memang targetnya

yang tinggi. Seperti kami di 2009 juga begitu. Di

akhir tahun itu, pencapaian kita 135 ribu BOPD.

Padahal targetnya 125 ribu BOPD,” kata Salis.

Pada tahun 2006 – pada

periode Presdir Kun Kurnely –

Pertamina EP menawarkan 41

lapangan migas yang sudah tua

tapi potensial dengan pola

kerjasama operasi atau KSO.

Bagaimanapun Pertamina EP

dengan pekerjaan raksasa ini

memerlukan kecukupan dana,

sumber daya manusia (SDM),

dan teknologi untuk

mengeksplorasi atau

memproduksi. Sebanyak 41

lapangan migas itu tersebar di wilayah

Jawa dan Sumatera.

KSO merupakan merupakan bentuk

kerjasama di dunia bisnis, termasuk

dunia bisnis minyak dan gas bumi.

Sebagai perjanjian  antara dua pihak

atau lebih di mana masing-masing

sepakat untuk melakukan sesuatu usaha

bersama dengan menggunakan aset dan

atau hak usaha yang dimiliki dan secara

bersama menanggung risiko usaha

tersebut.

Pada Agustus 2009 Pertamina

menawarkan KSO tahap II untuk  5 area

eksplorasi, yakni Rantau Deep Utara,

Rantau Deep Selatan (Sumatera Utara),

Pemalang (Jawa Tengah), Tuban Selatan

(Jawa Timur), Klamono Selatan (Papua).

Untuk area produksi, yakni Tangai-

Sukananti dan Loyak-Talangggula. Dan

diharapkan pada awal 2010 ini sudah ada

pemenang KSO tahap II.

Pada awal tahun 2010 ini Pertamina

EP  menawarkan kerjasama operasi

(KSO) tahap III, yaitu untuk 2 area

produksi dan 4 area eksplorasi. Area

produksi itu adalah Sambidoyong (Jawa

Barat) dan Zona Serang Deep (Sumatera

Utara). Sedangkan untuk area eksplorasi

yang ditawarkan adalah Tebat Agung

(Sumatera Selatan), Tanjung Lontar

(Sumataera Selatan), Jambi Barat dan

Tanjung Barat (Kalimantan Selatan).

KSO tahap III ini dibuka 25 Januari –

5 Maret 2010. Penawaran ini tak lain

bertujuan untuk mengoptimalkan

utilitsasi lapangan-lapangan marginal

sehingga diharapkan dapat memberikan

kontribusi dalam peningkatan cadangan

dan produksi Pertamina EP.

Pertamina EP kini memiliki WKP yang

luas dan Tri Siwindono memperkirakan

secara geografi Pertamina EP atau

bahkan Pertamina dulu baru menggarap

di bawah 50 persen. “Peluangnya masih

banyak. Cuma memang ada daerah-

daerah yang secara geologis berisiko

sangat tinggi. Makanya kita perlu

mengundang perusahaan-perusahaan

lain untuk melakukan survey di daerah-

daerah ini. Kalau ada spot yang positif,

kita baru ke sana, jadi tidak ngawur

datang ke sana,” beber Tri Siwindono.

Dengan persoalan seperti itu wajar

kalau Pertamina EP saat ini menawarkan

sebagian ladang-ladang non prioritas

kepada pihak lain dalam bentuk KSO.

Prioritas diperlukan karena sebagai

perusahaan migas pasti

mempertimbangkan risiko, keekonomian

suatu lapangan, dan tingkat kesulitan

penggarapan baik karena letak daerah

yang terpencil,  jauh dari infrastruktur

memadai, maupun karena

mengefektifkan investasi yang ada.

Selain itu, Pertamina EP masih harus

melengkapi data subsurface setiap

lapangan yang memang masih minim.

Contoh di Sumatera Selatan di sumur

tua, Gunung Kemala-1 yang dibor tahun

1950-an, Pertamina EP lalu melakukan

reparasi dan penambangan ulang,

keluarlah 1.000 barel per hari. “Kenapa

dulu tidak dibuka di situ? Karena

pengetahuan kita di daerah itu masih

kurang,” ujar Tri Siwindono menjelaskan.

•••

Tahun 2009 kemarin, Pertamina EP

berhasil mencapai target Key

Performance Indicator di mana ada target

renah (base) dan target tinggi (stretch).

Memang ada beberapa hal yang belum

tercapai. Namun sebagian besar justru

melampaui target.

Menurut Salis Aprilian  bahwa

sebenarnya pihaknya meneruskan target

yang sudah ditetapkan oleh Direksi

sebelumnya, dan Salis meyakini hal itu

sudah dihitung secara cermat.

Target stretch sendiri adalah

kalau usaha keras.

“Alhamdulillah kita melampuai

itu,” kata Salis.

Salis menjelaskan, memang

di Pertamina EP sendiri, seperti

tahun 2010 saja,  ada tiga

target. Pertama, target yang

disetujui BP Migas sebesar 128

ribu BOPD, kedua target internal

/RKAP dalam level base 131 ribu

BOPD, dan ketiga target RAKP

stretch sebesar 134 ribu BOPD.

“Kami di sini mengejar target

Persero,  sehingga kalau target itu

telampaui target BPMIGAS pun

terlampaui. Kita memang targetnya yang

tinggi. Seperti kami di 2009 juga begitu.

Di akhir tahun itu, pencapaian kita 135

ribu BOPD, padahal targetnya 125 ribu

BOPD,” katanya.

Pertamina EP mengejar kekurangan

sekitar 200 MBOEPD untuk

menggenapkan pencapaian saat ini

sekitar 380 MBOEPD. Untuk itu Salis

Aprilian yakin dengan Proyek Percepatan.

“Nah, di dalam proyek itu ada yang kita

sebut sebagai PAFE (Percepatan Area

Fokus Eksplorasi), itu ada beberapa

proyek eksplorasi. Seperti halnya Pondok

Makmur, PDM, di situ menemukan 3

sumur, dan akan kita tambah 1 sumur

tahun ini. Mudah-mudah bisa dipercepat

pengembanganya. Target mereka sih

5000 – 7000 barel,” paparnya.

Proyek percepatan itu sebetulnya

dasarnya adalah RJPP tapi pencapaian

targetnya dipercepat.  Dari 37 proyek

yang sudah ditetapkan, masih diperdalam

lagi sampai benar-benar tingkat

pencapaian target bisa terlampaui.  Yakin

bisa tercapai?

“Mudah-mudahan, Insya Allah

tercapai. Kalau belum 570 MBOEPD pada

tahun 2011, kita akan memakai Plan B,”

ujar Salis S. Aprilian meyakinkan.

Ada perhitungan tingkat produksi CPI

tinggal 332 MBOEPD pada tahun 2011

dan pada tahun yang sama Total E&P

Indonesie tinggal 540 MBOEPD. Dengan

memperhitungkan kecenderungan per-

sentase decline CPI dan Total E&P Indo-

nesie, memang memberikan optimisme,

angka itu bisa disalip dengan target 570

MBOEPD. Tapi apakah kedua perusahaan

itu tinggal diam, membiarkan decline-nya

meluncur dari waktu ke waktu? WP NS
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Langkah-langkah
Strategis untuk
Capai Target

Beberapa target dilampaui.

Sejauhmana upaya-upaya yang telah

dilakukan sehingga pencapaiannya

bisa seperti itu? Pertanyaan yang sama

juga ditanyakan oleh McKinsey. Waktu

kemarin kita dievaluasi, mereka bilang,

“Wah, dari dulu susah sekali PEP mencapai

target, tetapi kenapa Anda kelihatanya

begitu mudah mencapainya?” Ditargetkan

125,5 ribu BOPD, malah sekarang 131 ribu

BOPD.

Target yang ditetapkan merupakan

turunan dari skenario besar dari Visi

Pertamina menjadi perusahaan kelas

dunia. Seluruh lini baik di korporat

maupun anak perusahaan harus

memberikan kontribusi maksimal untuk

mendukung pencapaian tersebut.

Dan Pertamina EP adalah salah satu

backbone yang diharapkan dapat

memberikan kontribusi tersebut. Kami

menyadari hal itu dan Pertamina EP

berupaya keras untuk bisa

mewujudkannya.

Dilihat dari kinerja Pertamina EP

semuanya hijau, kecuali penambahan

cadangan masih merah. Merah pun 63

persen pencapaiannya. Nah, menurut saya

ada beberapa upaya yang kami lakukan.

Pertama mengadakan monitoring rutin

tiap minggu, BOD Plus Meeting, tiap hari

Selasa. Minimal dua jam, kadang-kadang

Pengantar Redaksi:

Pencapaian target

kinerja Pertamina EP tahun

2009 cukup baik dengan

Key Performance Indicator-

nya atau KPI-nya  melebihi

target. Manajemen

Pertamina EP menerapkan

gaya egaliter dan lebih

menekankan komunikasi

yang dua arah dengan

jajaran di bawahnya. Lalu

membangun sikap saling

mempercayai, dan atasan

memberikan kepercayaan

penuh kepada bawahan

tentang metode apa yang

akan dipakai untuk bisa

mencapai targetnya.

Walaupun hal itu juga

diimbangin monitoring yang

ketat. Ada pertemuan

periodik tiap minggu yang

disebut BOD Plus Meeting.

Selain itu ada War Room

setiap dua minggu sekali,

dan Presiden Direktur

Salis S. Aprilian biasa

mengajak pimpinan fungsi

untuk makan siang

bersama sekaligus

membicarakan masalah-

masalah terkait. Juga

beberapa langkah strategis

sebagai upaya keras

pencapaian target pada

waktu yang mepet. Berikut

petikan wawancara WePe

dengan orang nomor satu di

Pertamina EP (PEP)

tersebut.

tiga jam jika memang sedang ada

permasalahan yang krusial.

Siapa saja? BOD plus VP. Tergantung

permasalahannya. Misalnya seminggu

yang lalu di eksplorasi ada sumur-sumur

kita panggil teman-teman plus VP

Eksplorasi. Masalah SDM kita panggil VP

SDM. Kita adakan tiap minggu sekali. Juga

tiap dua minggu sekali ada War Room,

untuk permasalahan operasi dan

eksplorasi. Kita memanggil semua GM.

Yang insidensial saya mengundang

makan siang, kalau ada permasalahan

yang lebih spesifik dibandingkan untuk

forum-forum tadi. Katakanlah masalah

hukum, masalah humas, sering

memanggil. Daripada butuh waktu, ya

panggil VP-nya saja ke sini. Jadi lebih face

to face.

Prinsipnya kerja keras semua teman-

teman, kita juga touch ke masing-masing

orang untuk bisa mencapai target.

Dalam mencapai target pasti ada

permasalahan serius. Bagaimana

Anda mengatasi soal itu? Memang itu

masalah rutininas, masalah produksi. Tapi

yang perlu diperbaiki adalah dari

sistemnya dan orangnya itu. Kalau istilah

manajemen itu, kita walk to talk. Jadi apa

yang kita kerjakan kita kabarkan. Jangan
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Dalam hal produksi minyak, Pertamina

menjadi satu-satunya produsen migas yang

diandalkan oleh Pemerintah untuk

meningkatkan produksi, sementara KKKS

lain justru mengalami penurunan produksi.

sampai orang di lapangan itu melihat

hanya dapat instruksi saja, tapi tapi nggak

ada contoh dari atasan. Kemarin saya

bilang lead by example. Kita memang

harus dengan role model bagi bawahan.

Kalau hanya menyuruh, menyuruh, itu

seringkali nggak dikerjakan. Tapi kalau

kita kerjakan dulu baru kita nyuruh, maka

orang di bawah akan mengerjakan.

Ini menarik mengenai pola

kepemimpinan, contohnya

bagaimana? Kita tidak intervensi

masalah operasi. Silakan Pak Bagus

Sudaryanto (Direktur Operasi) mau

improvement, mau jungkir balik. Saya

hanya pegang target 125.500 BOPD.

Bapak mau metode EOR, injeksi atau

driling yang begini, begitu, silakan. Tidak

ada titipan program dari Direksi. Saya

nggak mau ada yang begitu.

Nanti Pak Bagus pun tidak akan

intervsensi ke bawahnya, ke FM, VP, dan

GM-nya. Saya memberi contoh seperti itu.

Saya baru menganalisis mungkin karena

itu mungkin teman-teman di lapangan itu

lebih bebas berinovasi, lebih bebas

memutuskan sesuai karakter masing

masing lapangan.

Dan mereka merasa mendapat

kepercayaan? Yang penting memang itu,

trust. Masalah keuangan misalnya saya

sudah trust kepada Pak Andri T Hidayat

bagaimana mengelola keuangan, kalau

dibilang jangan dibayar dulu karena ada

ini itu, ya jangan dibayar dulu.

Di satu sisi ada kepercayaan

kepada bawahan, tapi di sisi lain

bagaimana mengawinkan dengan

kontrol? Kita mendelegasikan tentunya

harus diimbangi dengan kontrol.

Mendelegasikan bebas ‘silakan saja’ tanpa

kontrol akan ke kanan atau ke kiri. Kita

harus mempunyai guideline supaya gerak

arahnya itu menuju target yang sama.

Nah, gerak ke arah yang sama itu

monitornya ada di KPI, Key Performance

Indicators. Ini selain di Kantor Pusat

sebagai cascading dari Visi-Misi Pusat. PEP

itu dimonitoring juga oleh Pusat, baik

Komisaris, dan oleh BP Migas, BPKP,

internal audit, terus dimonitor. Dengan

demikian kita monitor juga kinerja seluruh

fungsi, melalui BoD Plus Meeting dan War

Room. Kita juga punya EKB (Etika Kinerja

Bisnis) sebagai pagar. Kalau orang

terpeselet kita benerin, ini ada EKB-nya.

Ada dewan kehormatan.

Dalam hal cara, sejauhmana Anda

memandang bahwa cara yang

dilakukan oleh bawahan itu benar

bisa dilakukan mencapai target? Itu

kita hargai. Ada forum namanya inovation

and improvement award, penghargaaan

untuk teman-teman yang berinovasi dan

ada penghargaannya. Untuk yang belum

baik, ya bukan punnish tapi improvement,

reward and improvement.

•••

Dalam target KPI kan ada target

base dan target stretch. Target KPI

hampir melebihi target stretch.

Apakah PEP memiliki target dengan

tingkat pencapaian di atas target

stretch?  Ya, memang target kami itu

ditentukan sebelum saya, dan itu sudah

dihitung benar bahwa target stretch

adalah kalau usaha keras. Alhamdulillah

kita melampuai itu.

Target yang kami miliki adalah target

yang telah disepakati antara Pertamina EP

dan pemegang saham. Hal itu tertuang di

dalam target KPI yang ditandatangani

Presiden Direktur yang saat itu masih

dijabat Pak Tri Siwindono, dengan

Komisaris Utama Pertamina EP, yaitu Ibu

Karen Agustiawan.

Dalam hal produksi minyak, Pertamina

menjadi satu-satunya produsen migas

yang diandalkan oleh Pemerintah untuk

meningkatkan produksi, sementara KKKS

lain justru mengalami penurunan

produksi.

Memang di Pertamina EP sendiri,

seperti tahun 2010 saja, kita ada tiga

target. Artinya begini, dengan Pemerintah

kita dihitung dengan lifting-nya 128 ribu

BOPD. BP Migas me-record, memonitor itu

target produksi  minyak yang 128 MBOPD.

Sedangkan gas 1.096 MMSCFD.

Taget internal Pertaminan Persero, di

RKAP, sendiri kita untuk minyak 131 ribu

BOPD. Itu sebagai base.  Stretch-nya 134

ribu BOPD. Kami di sini mengejar target

Persero,  sehingga kalau target itu

telampaui target BP Migas pun terlampaui.

Kita memang targetnya yang tinggi.

Seperti kami di 2009 juga begitu. Kita

bahkan pernah mencapai

135 ribu BOPD pada

waktu tertentu, padahal

targetnya 125 ribu BOPD.

Bagaimana bisa

menjaga target yang

sudah tercapai? Dan

kata orang menjaga

itu jauh lebih sulit

dibandingkan

mencapai.... Mempertahankan ya? Kita

bukan hanya mempertahankan, tapi kita

dituntut meningkatkan. Jadi di Migas itu

tiap tahun ada natural decline, di

Pertamina EP itu 18 persen. Jadi kalau kita

tidak melakukan apa-apa, tidak ada

aktivitas apa-apa, tidak ada aktivitas

pemboran maupun pemeliharaan

penurunannya mencapai 18 persen.

Bahkan di Tambun lebih tinggi lagi, hampir

20 – 30 persen. Katakanlah produksi di

Tambun di awal tahun 100  persen maka

di akhir tahun tinggal 70 persen. Total

Pertamina everage-nya itu 15 – 18 persen.

Nah ini kan harus kalau kita ingin

produksinya itu sama saja, harusnya

mempertahankan 18 persen,  padahal

targetnya naik dari 125 ribu BOPD

menjadi 131 ribu BOPD. Nah, Delta inilah

yang kita pertahankan, kita sampaikan ke

teman-teman di daerah, di field. Anda

jatahnya menaikkan sekian persen. Jadi

Pak Bagus sudah mengalokasikan

misalnya Region Jawa naik sekian persen,

Region Sumatera sekian persen. Dari

Region Jawa sekian persen itu, berasal

dari di Field Subang sekian, dari Field

Cepu sekian persen, itu yang memberi

motivasi ke teman-teman derapnya jelas.

Sampai detil sehingga secara

akumulasi dan total konsolidasi

seluruh Pertamina EP naik? Karena kita

mempunyai 160 lapangan marginal, kecil-

kecil. Kalau kita bilang Sumatera

katakanlah produksinya 13 ribu – 16 ribu

itu dari lapangan-lapangan yang kecil,

Pendopo, Sopa, Talang Jimar, Rantau,  nah

masing-masing itu oleh Pak Bagus sudah

ditetapkan jatah persentase kenaikannya.

Programnya apa? Oh, ini naik dari

perbaikan fasilitas produksi dan lain-lain.

Perhitungan itu dihitung

berdasarkan kondisi riil di situ.. Kita

kumpulkan di sini semua FM (Field

Manager). Field Manager day to day ada di

lapangan, dia punya prediksi untuk tahun

ini katakanlah lapangan Prabumulih, di

Talang Jimbar misalnya saya akan

melakukan reparasi sumur targetnya
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sekian, katakanlan 10 barel. Dari

melakukan optimasi pompa dapat

tambahannya 15 barel, dijumlah-jumlah

dari yang kecil memprediksi hasilnya

mungkin segini. FM memiliki engineering

di bawahnya.  Dia menghitung dan

namanya prediksi kan mungkin, harapan

kita segitu.

Agar menjaga decline rate tidak

semakin besar. Sejauhmana hasil

EOR? Kalau EOR baru tahun ini kita

targetkan  200-an barel per hari rata-rata,

karena EOR ini masih pilot project. Artinya

masih kita coba cari yang optimum itu

seperti apa. Untuk tahun ini kita berharap

dari EOR sekitar 280 barel per hari. Yang

tahun lalu kontribusinya belum ada.

Pada awal tahun ini kita resmikan start

up waterflood di Talang Jimar, Rantau, dan

Nglobo. Sebelumnya pilot waterflood juga

sudah dilakukan di Kenali Asam, Bunyu,

Limau, dan lapangan lain-nya.

Kalau diukur dari EOR yang sudah

efektif berapa persen bisa menekan

decline rate? EOR dapat

meningkatkan angka produksi dan

cadangan, serta memiliki keunggulan dari

aspek HSE yakni zero discharge. Misalnya

di Tanjung dari semula produksi 7.000

BOPD bisa jadi 10.000 BOPD. Tapi nanti

turun lagi. EOR itu tujuannya adalah

mengambil cadangan yang kalau dengan

cara biasa itu tidak bisa terambil.

  Jadi cadangan minyak katakanlah

sebagai recovery factor, yaitu faktor yang

bisa kita ambil kalau pake biasa rata-rata

maksimal 25 persen. Dengan EOR bisa 30-

35 persen dari minyak yang ada di situ.

Inilah yang nantinya akan menambah dan

mempertahankan produksi, sehingga

decline rate dapat ditekan.

          •••

Berbicara masalah cadangan,

bagaimana kabarnya? Cadangan atau

additional reserve untuk tahun ini tidak

mencapai target walaupun ada tambahan.

Di bisnis hulu migas, cadangan migas

adalah hal yang sangat penting karena

sebagai penentu panjang atau pendeknya

usia perusahaan.

Jika Pertamina EP memacu produksi

tanpa diimbangi dengan penemuan

cadangan baru, maka Pertamnia EP hanya

tinggal menunggu kehancurannya saja.

Idealnya jika sebuah perusahaan migas

ingin sustainable and growth, maka

reserve to production atau R/P yang

dimilikinya minimal 8 tahun.

Kalau dari target tahun 2009

kemarin sudah realistis? Kalau dari

targetnya sendiri, kalau dari sisi potensial

sendiri memang sudah realistis. Yang

namanya eksplorasi itu kita tidak tahu di

bawah itu seperti itu apa. Hanya dari

seismik mungkin di sana ada sekian juta

barel, tapi buktinya kan setelah kita bor.

Pertamina EP telah berhasil

melaksanakan 18 pemboran sumur

eksplorasi. Dari 18 sumur itu, 12 di

antaranya menunjukkan adanya

kandungan migas yang cukup signifikan.

Tapi  ada 6  yang non ekonomis atau

tidak bisa dikembangkan. Ada 2 sumur

yang benar-benar dryhole  atau kering

dan 4 sumur ada tapi 1 sumur minyaknya

berat, tidak bisa dieskploitasi untuk saat

ini, perlu teknologi yang lain. Kemudian

yang satu sumur gas ada problem juga.

Setelah kita hitung sehingga 6 tidak

ekonomis sehingga tidak kita masukkan

ke dalam pencemuan cadangan.

Tapi ke depan masih bisa

dikembangkan lagi? Yang enam ini

kalau ada teknologi yang bisa mengolah

minyak berat kita bisa masuk ke sana.

Karena perhitungan ekonomis dinamis

sekali, kalau ada teknologi yang memadai

kemungkinan bisa ekonomis. Mungkin

tahun ini dibilang tidak ekonomis, tapi

setelah ada teknologi  baru bisa dikatakan

ekonomis.

Untuk meningkatakan cadangan

pertama fokus pada eksplorasi di area

potensial, new discoveries atau quick

yields dan big fish. Termasuk kita juga

melakukan unititasi di Sukowati, Suban,

Tiung Biru, dan Wakamuk.

Kita memiliki lapangan baru, yaitu

Ranca Jawa, Pondok Makmur, Karang

Enggal. Dan kita melakukan percepatan

dan memprioritasklan pada lead atau

prospek yang sudah ada. Termasuk studi

regional dan evaluasi konsp untuk play

baru.

Dalam hal cadangan sangat

menentukan R/P barangkali ada

upaya-upaya lain yang akan

dilakukan? Upaya menambah cadangan,

pertama selain kita terus menggali melalui

eksplorasi sumur-sumur baru, dengan

wildcat, juga tahun 2010 kita fokus pada

sumur-sumur deliniasi, yaitu sumur-sumur

pengembangan. Jadi yang dulu eksplorasi

ada satu sumur di daerah itu, kita coba

sebelahnya, berkembang tidak reservoir-

nya, bisa menambah tidak cadangannya?

 Cara kedua adalah fokus pada

unitisasi, yaitu pembagian wilayah kerja,

dan pembagian produksi nantinya di

lapangan atau struktur yang berbatasan

dengan wilayah kerja orang lain. Seperti

Suban dengan Conoco Philip, Sukowati

dengan JOB Pertamina PetroChina,

Wakamuk, dan Tiung Biru, kita fokus ke

situ. Dengan optimasi itu kita menambah

cadangan dan menambah produksi

nantinya.

Apakah unititasi selama ini belum

maksimal? Ada kendala apa?

Bagaimanapun di situ ada dua pihak?

Betul, unitisasi itu ada dua aspek yang

membuat unititasi tertunda-tunda.

Pertama, aspek legal. Di situ, unititsasi itu

seperti apa sih UU-nya? Sementara

partner belum faham mengenai unitisasi.

Kemudian kedua faktor teknis yang

membuat lama tercapainya perjanjian,

karena ini menghitung sesuatu di bawah

tanah, bukan kasat mata di atas tanah.

Katakanlah kita punya seperti ini di atas

tanah, di bawahnya belum tentu, bisa

melebar atau bagaimana. Jadi, faktor

teknis inilah yang membuat lama.

Menurut mereka cuma hanya sekian,

menurut kita sekian. Jadi lamanya di situ,

diskusi berapa porsi dia dan berapa porsi

kita. Nanti produksinya dibagi dengan itu

juga. Katakanlah kita mendapat 15 persen

dan dia 85 persen, nanti pembagiannya

untuk mengongkosi produksi, budget-nya,
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dengan perbandingan seperti itu, dan

produksinya juga 15 : 85 juga.

Kemungkinan menemukan

cadangan untuk 2010 dan 2011 PR-

nya seperti apa? Karena WK-nya

sudah given sekali? Bagaimana

kendalanya? Kendala internal. Kendala

eksternal juga ada misalnya perizinan.

Eksplorasi ternyata mau mengksplor yang

berbatasan dengan daerah yang

berbatasan dengan taman nasional. Terus

perizinan lambat, karena tata ruangnya,

ternyata bukan buat untuk sumber migas.

Kemudian overlaping dengan tambang

batubara seperti di Tanjung, kemudian di

Sanga-sanga. Nah, faktor eksternal ini

yang juga mempengaruhi pencapaian

target eksplorasi.

Upayanya adalah  kawan-kawan

humas melakukan pendekatan dengan

Kehutanan. Disepakati adalah taman

nasional boleh dimanfaatkan asal ada

program yang bisa dilakukan bersama-

sama atau program kolaborasi. Untuk

tambang batubara, kita pendekatan ke

Migas. Kan di ESDM ada forum untuk

tambang dan migas. Tambang batubara

kan kan beda dirjennya, mereka bertemu

difasilitasi Dirjen Migas. Kita boleh

melakukan seismic survey di situ. Jadi itu

upaya-upaya kami.

Dalam hal memperpanjang R/P,

kita berhadapan dengan cadangan di

eks WKP yang sudah given dan tua.

Bagaimana tentang wacana keinginan

Pertamina EP diizinkan mengelola di

luar lahan eksisting atau kerjasama

dengan pihak lain supaya tidak hanya

di WKP yang ada? O ya, kita ada

program yang disebut vertical integration.

Jadi kalau boleh kita mengelola bukan

hanyadi  lahan yang eksisting, tapi kalau

boleh Pertamina EP juga bisa menjadi

operator pada lahan yang diakuisisi oleh

Pertamina (Persero), sehingga kita

menambah wilayah operasionalnya.

Memang UU 22 Tahun 2001 atau

Peraturan Pemerintah mengatur bahwa

Pertamina EP itu mengelola eks WKP

Pertamina. Jadi kita harus bernego dengan

Pemerintah. Paling tidak kalau ada

peluang penyempurnaan, kita boleh

seperti itu.

Atau dengan cara lain, apakah

Pertamina EP boleh tidak mengelola atas

nama Persero. Ini yang belum ada

solusinya, tapi kita tetap mengusahakan

itu. Kalau bisa menambah wilayah kita

akan sisihkan wilayah yang sudah tidak

produktif  lagi.

Apakah opsi itu hal yang sangat

penting bagi Pertamina EP? Itu

mungkin merupakan prioritas kedua

setelah mengoptimalkan lapangan

eksiting. Kalau memang kita ditargetkan

lebih, kami akan mengajukan opsi kedua.

Apakah itu Sesuatu yang harus, juga

tidak. Tapi itu sebagai alternatif kalau

Pertamina EP diizinkan mengelola lebih

dari WKP saat ini kami siap

melaksanakannya.

           •••

Di  WKP Pertamina masih ada

cekungan yang belum dimaksimalkan

dengan baik. Tetapi Pertamina EP

memiliki strategi prioritas mana yang

secara ekonomis bisa dilaksanakan,

mana yang risikonya terlalu tinggi.

Selain itu mungkin ada kendala

teknologi. Menghadapi kendala

semacam itu bagaimana? Memang

orang bilang, bahwa WKP Pertamina EP itu

140.000 km2, itu kan luas, tapi orang tidak

melihat hal itu secara fokus. Artinya kita

memang luas, tapi yang di Indonesia

sebelah barat  sudah mature, sudah tua,

sudah dicari di mana-mana. Yang tinggal

di KTI, seperti Kalimantan, tapi KTI itupun

tidak semua milik Pertamina EP, sebagian

saja di Bunyu, Sangatta, sebagian lagi di

Sanga-sanga. Nah, orang tidak melihat

itu, tapi yang dilihat besarnya.

Kami memiliki prioritas atau portfolio

bisnis, di mana ada  manajemen risiko di

situ. Untuk daerah-daerah yang berisiko

tinggi, perlu teknologi tinggi, kita belum

berani ke situ, selain karena modalnya

harus tinggi, kita bisa belajar dari Exxon

Mobil yang melakukan eksplorasi di suatu

daerah dan sudah habis 200 juta dolar

belum apa-apa. Apakah Pertamina EP

akan seperti itu, saya belum melihat hal

itu sebagai prioritas.

Data survey seismik masih

terbatas. Bagaimana dengan

keterbatasan data-data seismik masa

lalu? Memang teman-teman eksplorasi itu

sebelum me-run seismic itu selalu melihat

file-file lama, yang biasanya berbentuk

tape yang kadang-kadang lengket. Tapi

ada yang bisa diproses atau diperbaiki.

Yang lain berbentuk hard copy,

peninggalan zaman Belanda itu masih

berbentuk hard copy. Sama teman-teman

di-reprocessing, didigitalkan, yang

menghasilkan lagi gambar seismic, tentu

hasilnya tidak memuaskan, tapi masih

bisa digunakan. Terus kita coba membor di

situ. Kalau tidak yakin, kita tambah lagi 2

– 3 line seismic survey. Oh, ternyata ada

potensi, nah itu yang disebut sebagai lead,

prospect.

Eksplorasi itu dari resources, dari

geologi regional, lalu dianalisis oleh orang-

orang geologi, oh ada kemungkinan

cekungan baru. Kemudian run seismic ada

datanya, masuk ke lead, lalu prospect dan

meningakat ke siap bor. Jadi ada tahapan-

tahapannya .

Kalau data sudah lengkap,

diintegrasikan siap bor. Dan siap bor pun

diusulkan dari masing-masing Region,

mana yang akan menjadi prioritas

pertama, kedua, itulah yang masuk

prioritas untuk dibor tahun ini.

Ada program untuk mengatasi

minimnya data seismik? Kalau kita

masuk ke daerah yang masih minim data,

biasanya ada survey udara, kemudian

kalau memungkinkan menaikkan line

seismic, kita mesti menambah itu. Ada

juga apa yang dikembangkan oleh EPTC

mengenai Magnetic Survey.

Sebelum benar-benar membor itu

teman-teman eksplorasi sudah

mempertimbangkan banyak data-data

terdahulu, diperbarui, dan

memaksimalkan teknonogi baru itu,

Magnetic Survey.

          •••

Kalau melihat pencapaian produksi

minyak 2009, lapangan mana yang

paling besar memberikan kontribusi

produksi? Sebagai backbone produksi itu

adalah Region Jawa, Region Sumatera. di

Sumatera ada Lapangan Limou,

Prabumulih, Talang Jimar.  Kalau yang

signifikan Limou, Tambun, dan Sukowati.

Itu tiga lapangan yang menjadi backbone

Pertamina EP.

Bagaimana penjelasan mengenai

beberapa lapangan marginal yang di

KSO-kan karena Pertamina EP fokus

pada lapangan-lapangan besar? Pada

saat Pertamina EP berdiri – zamanya Pak

Kun dan Pak Tri–— sudah membuat port-

folio bisnis, kita plot antara–growth dan

cadangannya, risiko dan cadangannya, ada

yang di kuadran I, II, III, dan IV.

Kuadran I low risk-high value, jelas

tidak akan dilepas. Kemudian  kuadran II

high value – high risk, ini akan

dikerjasamakan tidak ditangani sendiri

dengan perusahaan besar seperti Staoil

dan lain-lain. Kuadran III low risk – low

value yang dikerjasamakan dengan KUD.
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Kuadaran high risk – low value juga kita

kerjasamakan.

Ada matriknya. Apa yang sudah

ditetapkan itu kita tindak lanjuti. Jadi ada

lapangan fokus dan non fokus. Yang fokus

ini yang bisa kita produksikan, dan yang

non fokus itu ya memang kita tidak

menyentuh itu karena saking banyaknya

lapangan dan kita belum ada rencana mau

diapakan lapangan itu. Inilah yang siapa

tahu ada investor lain yang berminat

mengelola lapangan itu, namanya

kerjasama operasi (KSO). Silakan Anda

operasikan lapangan itu, nanti manaje-

mennya kita atur sama-sama, budgeting-

nya seperti apa, nanti hasilnya kita bagi.

Mengapa tidak semua ditangani

oleh Pertamina EP? Pertama, karena

matrik tadi, itu membutuhkan

keekonomian. Kita punya keterbatasan

orang dan keterbatasan dana. Kalau

katakanlah kita butuh 10 untuk lapangan

non fokus, yang produksinya pun belum

tentu ada, atau katakanlah aktivitasnya

sudah lama nggak ada, kalau kita bangun

lagi, Pertamina EP yang sudah besar ini

orang-orangnya  masih kurang untuk yang

fokus tadi, lalu kalau harus mengurus yang

tidak fokus seperti ini, jadi akhirnya lebih

banyak menghabiskan sumber daya dan

juga biaya.

Padahal lapangan marginal seperti ini

dikelola oleh perusahaan yang kecil,

mungkin perlu 2-3 engineer, 1 pimpinan

proyeknya,  1 ekonomi, mungkin bisa jalan

dengan perusahaan kecil.

Tapi kalau dibiarkan menganggur

pun tidak apa-apa? Ya, tidak dapat apa-

apa. Tapi kalau dengan dikerjasamakan

dengan investor, barangkali – ini masih

barangkali karena sampai sekarang belum

ada produksi yang signifikan – lapangan itu

bakal menghasilkan.

Pengalaman ini adalah seperti pengala-

man TAC (Technical Assistance Contract)

zaman dulu. Dulu adakan itu, sekarang

dengan UU baru TAC sudah tidak boleh.

Yang dibolehkan adalah KSO. Investasi dari

investor, ada form of commitment investasi

selama 3 tahun pertama seperti apa,

dievaluasi, dia mengajukan  budget kita

setujui. Kalau tidak menghasilkan risiko

pada dia, tapi memang ada klausulnya

tidak menghasilkan karena apa.

Misalnya kalau dia mampu

menghasilkan sekian barel pada tahun

ketiga. Datanya sudah kita berikan semua,

dia menawarkan. Kalau tidak tercapai ada

sanksinya entah kontraknya diputus atau

diapakan. Tiap KSO itu ada klausulnya.

Kalau dilihat dari sudut

keekonomian, lebih bagus daripada

menganggur, maka langkah meng-

KSO-kan oleh Pertamina adalah

langkah tepat.. Dan ini pun dicontek oleh

Pemerintah baru untuk Program 100 hari.

Itu mencontek KSO Pertamina EP. Akan

diterbitkan Permen kepada setiap KKKS

untuk menyerahkan lahan yang non focus

untuk dikerjasamakan apabila ada investor

berminat mengelola lapangan itu.

Itu Idenya dari KSO, dan ini untuk

KKKS yang lain.

Mereka diwajibkan untuk melakukan

KSO atas lapangan marginal. Chevron

yang besar kan punya juga lapangan non

fokus dan kecil-kecil yang  tidak dioperasi-

kan lagi, karena kalau produksinya

katakanlah hanya 200 barel, atau water

cut-nya atau kandungan airnya sudah 95

persen, mungkin ditutup. Tapi kalau dike-

lola perusahaan kecil, yang hanya punya

karyawan 10 orang itu menjadi efisien.

Nah, inilah kemudian Bu Evita Legowo

dan Pak Menteri ESDM mewajibkan KKKS

mendata lapangan yang menganggur, tidak

ekonomis, tapi masih potensial untuk

dikembangkan untuk diserahkan kepada

Pemerintah untuk dicarikan investor yang

mau.

Malah jadi pola nasional? Ya,

makanya suara sumbang itu mengatakan

Pertamina kok mau mencari-cari lahan-

lahan baru, sementara lahan yang ada di-

KSO-kan. Padahal yang dikasih ke orang

itu sumur-sumur tua yang hanya mengha-

silkan 100 barel. Misalnya dengan KUD

untuk sumur-sumur tua. Seperti di Cepu.

Mereka tidak memakai teknologi?

Teknologi mereka. Ada yang tiga hari

produksi lalu istirahat. Hasilnya Tidak

dijual, tapi Pertamina EP memberikan

ongkos angkat dan angkut yang diatur

Permen Nomor 1 Tahun 2008. Bagi KUD itu

lumayan. Setiap liter Rp 1.200.

          •••

Dalam hal keuntungan bersih sete-

lah pajak, melebihi target. Bagaimana

pengaruhnya terhadap besaran

investasi Pertamina EP, misalnya

semakin besar tahun depan? Itu tidak.

Pertamina EP untuk investasi porsinya dari

Koporat, dan Pertamina EP hanya

meminta. Berapapun yang disetorkan

kepada Korporat tidak berkaitan langsung

dengan usulan investasi tahun berikutnya.

Kita setor ke Korporat, kemudian kita

minta investasi tahun ini sekian dan untuk

operasi sekian. Jadi, tidak secara langsung

berpengaruh. Mungkin berpengaruh pada

penilaian kinerja. Misalnya tahun 2009

Pertamina EP menghasilkan banyak

dengan investasi sekian, berarti tahun

2010 mau meminta berapapun dengan

justifikasi ini dikasih. Tapi kalau tahun

berjalan investasi rendah dan produksinya

rendah, orang pun akan berfikir untuk

meminta tambahan investasi.

Paling tidak kalau Pertamina EP

menyetor lebih banyak, logikanya

akan bisa mendapatkan nilai investasi

lebih besar dari Korporat... Sampai

tahun-tahun kemarin ditawari lebih banyak

lagi, tapi kan tidak bisa. Kita meminta Rp

1,9 miliar, karena itu yang disetujui oleh

BP Migas. Kemudian Komisaris PT

Pertamina (Persero) mengatakan Hulu

kurang progresif. Kemudian Direktorat

Hulu menanyakan kepada kami,

“Pertamina EP bisa naik tidak, entar kami

kasih tambah lagi investasinya?”

Nanti dulu, kalau ngasih terus produk-

sinya harus naik, kita nggak mau. Lha,

orang lahannya cuma segitu, terus kita

punya program kerjanya cuma itu. Kalau

ditambah lagi uang, tidak bisa diimbangi

program kerja, bagaimana? Ini paling

optimum segitu, target segitu, uang

investasi segitu.

Dengan berbagai upaya yang

dilakukan Anda yakin target 2011 bisa

tercapai? Insya Allah, mudah-mudahan.WP

NS
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Dengan semakin berkurangnya cadangan migas

Indonesia,maka pilihan terbaik adalah untuk mengembangkan

energy alternative. Diantaranya banyak pilihan salah satunya

adalah Coal Bed Methane (CBM).

Bicara CBM, maka kita harus melihat ke Dewi Gentana, yang

banyak tampil di berbagai forum berbicara tentang CBM. Dewi

Gentana lulusan dari Jurusan Geologi Universitas Padjadjaran

(Unpad) Bandung tahun 1983. Dewi sempat bekerja di PT

Gondwana sebuah perusahaan jasa tekn1ologi  perminyakan

selama kurang lebih 2 tahun. Setelah itu   kemudian ia menjadi

pegawai di Divisi Geothermal  Pertamina Direktorat EP pada tahun

1985. Perlu diketahui saat itu Pertamina belum memiliki program

BPST atau BPS seperti yang dikenal sekarang dalam penerimaan

pekerja baru.

Dewi  memulai karirnya  sebagai pegawai madya yang

melakukan pekerjaan antara lain recognizance geology hampir

seluruh daerah  di Jawa yang diindikasikan mempunyai potensi

geothermal, mapping geology  daerah G.Wayang Windu, G.

Ciremai dan sebagian  daerah Kamojang.  Juga  sebagai  wellsite

geologist di beberapa sumur pemboran geothermal seperti di

Cisolok, Kamojang, Dieng dan Lahendong.  Di tahun 1990 Dewi

mendapat kesempatan untuk meraih Diploma  dalam

bidang Geothermal Energy Technology dari Auckland

University, New Zealand dan di tahun 1995 mengikuti

Short Course di bidang Exploration & Production

Health Safety and Environment merupakan kerjasama

Pertamina – Texaco and Chevron dengan The Texas  A

& M University System, Houston.  Ini menempatkan

Dewi  sebagai Kepala  Lindungan  Lingkungan

Geothermal dan terakhir saat meninggalkan

Geothermal,   Dewi menjabat  sebagai Manajer  Joint Venture

yang menangani Joint Operation Contract Pertamina dengan

Unocal Geothermal- Salak, Unocal North Sumatera Geothermal –

Sarulla dan–Chevron -  Darajat serta Star Energy - Wayang

Windu.

Apa yang dikerjakan Dewi saat ini sebagai Manajer Energy

Alternative berada di bawah SVP Business Development Hulu.

Awalnya akhir tahun 2006  Dewi dilantik dengan sebutan sebagai

Manajer Non EP, kemudian terjadi perubahan sebutan tahun 2008

dilantik lagi sebagai Manajer Energy Alternative. “Untuk saya

apalah artinya sebuah nama…,” kata Dewi sembari tertawa.

“Untuk saya semua pekerjaan yang ditugaskan oleh perusahaan

adalah sebagai amanah yang dipertanggung jawabkan dunia

akherat. Jadi saya berusaha untuk bekerja dengan sebaik

mungkin dan tidak perlu takut  tidak bisa dengan hal-hal yang

baru.  Salah satu  falsafah hidup  saya ialah bekerjalah   dengan

memberitahu kepada orang lain sekecil apapun yang saya tahu

tetapi orang lain tidak tahu dan bertanyalah kepada orang lain

sekecil apapun yang saya tidak tahu tapi orang lain tahu.  Insya

Alloh semua pekerjaan dapat  diselesaikan dengan baik.”

Sebagai Manajer Energy Alternative,  Dewi  menginisiasi

usaha   atau area  baru di bidang energi alternatif antara  lain

CBM dan geothermal,  termasuk  new energy misalnya shale gas.

Geothermal dulu  dibilang sebagai energi alternatif masa depan

tapi kalau sekarang,  menurut Dewi  geothermal  sebagai energi

alternatif   terpilih  masa kini untuk segera dikembangkan supaya

bisa  menangani krisis  energi  secara nasional. Cuma sejak  ia

pindah ke Hulu saya memang banyak fokus pada CBM.

Tentang mengapa fokus pada pengembangan CBM, Dewi

menjelaskan  bahwa selain dilihat dari sisi bisnisnya  tapi juga

untuk mengamankan production existing asset  Pertamna karena

secara UU Migas No 22 tahun 2001  pemegang  KKS WK Migas

dalam hal ini Pertamina mempunyai hak untuk pengelolaan migas

dari permukaan sampai kedalaman tertentu ditemukannya

cadangan migas.   Tetapi setelah lahirnya Perrmen 033 Tahun

2006 tentang pengembangan CBM diatur bahwa dari permukaan

sampai kedalaman 1300 m yang diperkirakan sebagai area

potensinya  CBM, maka WK Migas dikedalaman tersebut menjadi

terbuka bagi pemegang WK Migas

itu sendiri atau bagi pemegang

Wilayah Kuasa Pertambangan

Batubara/Pemegang Kontrak

Pengusahaan Pertambangan

Batubara (KP/PKP2B).  Padahal dari

perkiraan sumberdaya CBM sebesar

450 TCF di Indonesia sebagai

peringkat  ke-6 di dunia,

diperkirakan 70 %  potensi CBM ada di  Wilayah Kerjanya

Pertamina di Sumatera Selatan dan Kalimantan.

“Jadi CBM bukan merupakan urusan kecil.  Di atas WK

eksisting Pertamina  di Sumatera Selatan saja dijumpai  lebih

kurang sebanyak 262 Wilayah KP/PKP2B  dan  diperkirakan

kedepan Pertamina akan mempunyai  lebih dari 15 PSC CBM

dengan potensi  lebih kurang sebesar 37 TCF sebanding dengan

6300 MMBOE.   Ini sesuatu yang besar,””ujar Dewi yang tidak

patah semangat meskipun  banyak yang mengatakan bahwa CBM

adalah sesuatu  dan urusan kecil saja.

Apakah selama ini CBM tersia-siakan? Mendapat pertanyaan

seperti ini Dewi pun hanya tertawa saja. ”Ooo...bukan disia-

siakan  tetapi yang tepat karena belum memikirkan  untuk

mengembangkannya.  Sebetulnya dari literature yang pernah

saya baca, tahun 2003 sudah ada teman-teman  Pertamina  yang

melakukan studi mengenai CBM, tapi pada saat itu Pertamina

masih fokus mengusahakan bidang minyak dan gas bumi saja
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kecuali beberapa tahun terakhir ini, ”jawab Dewi

yang bulan Agustus 2009 mendapat penghargaan

terbaik sebagai   The Best Team of The Month  dan

tanggal  10 Desember 2009 lalu ia juga mendapat

penghargaan sebagai Team Player yang  Baik dan

Team Leader  yang Handal.

Dewi berkomentar bahwa  semua ini dicapai

karena kerja keras dari teman-teman sebagai tim

kerja,  selalu bersemangat dan sangat solid,

sehingga di tahun 2009  CBM Strategy dapat

menyelesaikan 3 penandatanganan kontrak PSC

Wilayah Kerja CBM oleh Pertamina  dengan

Pemerintah  yaitu PSC CBM  Sangatta II Kalimantan

Timur,  PSC CBM Tanjung Enim  Sumatera Selatan

dan PSC CBM  Muara Enim Sumatera Selatan II.

Sedangkan 1 kontrak PSC Wilayah Kerja  CBM yang

pertama  ditandatangani oleh Pertamina, mitra

dengan Pemerintah di tahun 2008 yaitu PSC CBM

Sangatta I, Kalimantan Timur. Dukungan

manajemen dirasakan all out untuk  CBM

development acceleration. Sebagai dasar untuk

mendapatkan PSC WK CBM Dewi bersama timnya

telah menyelesaikan Joint Evaluation dengan

Pemerintah  di  8  Blok/WK Migas PT Pertamina  di

Sumbagsel Area I, II, III,IV,Suban, Jambi, Tanjung

Enim dan  Sangatta.

Hal ini bisa terjadi, menurut Dewi, selama ini

kita fokus pada minyak dan gas bumi saja.  Ia

mengakui bahwa kita memang agak terlambat

dalam mengembangkan CBM ini, barulah setelah

cadangan minyak dan gas bumi kita  dirasakan

terus berkurang dan harus kerja keras untuk

memperoleh produksi yang  lebih besar lagi,

perhatian terhadap CBM  menjadi meningkat lagi.

Tentu pendapat Dewi punya dasar, karena ia

berpengalaman lama dalam pengembangan

geothermal, yang  dulu sering dikatakan sebagai

energi alternatif  masa depan.  Dewi menegaskan

sekarang  geothermal merupakan energi pilihan

utama yang renewable,  pengganti energi fosil.

Indonesia diperkirakan mempunyai potensi

geothermal kurang lebih sekitar 27.000 MWe dan

baru dikembangkan  tidak lebih dari 2000 MWe,

atau   hanya sekitar 7  %  saja dari total

sumberdaya yang ada.

Karena CBM merupakan industri yang baru dan

belum terbukti berproduksi  secara komersial di

Indonesia, fiscal, term & conditions untuk bisnis

CBM pun masih menyesuaikan dengan hasil kajian

teknis, yang dilakukan oleh Pertamina, mitra

bersama  Tim Pemerintah (Ditjen Migas, BP Migas,

ITB,Unpad, UGM, Trisakti  dan UPN).   Oleh karena

itu  strategi  Pertamina dalam mengembangkan

CBM melalui kerjasama dengan partner potensial

untuk men-support technology  CBM & financial,

“Dalam waktu dekat ini  saya  akan mengusulkan

kepada manajemen, untuk  PSC  WK CBM

berikutnya  agar Pertamina  mendanai dan Pewawancara : Urip Herdiman K.  •   Fotografer : Dadang Rachmat Pudja

mengoperasikan sendiri ,  paling tidak kita punya Wilayah Kerja CBM sebagai

pilot project-nya Pertamina. Tentunya hal ini tidak terlepas dari  hasil kajian

teknis, keekonomian atau  komersialitas dan analisa risiko terhadap project

CBM yang dilakukan oleh Tim Kerja secara utuh,” katanya melanjutkan.

Ke depan, Dewi berpendapat bahwa Pertamina seharusnya bukan hanya

mengurusi oil and gas saja,  tetapi  juga sebaiknya  menjadi energy company,

karena juga harus mengembangkan geothermal dan energi-energi alternative

lain  termasuk CBM  ini dengan  cepat,  yang potensinya sangat besar.  Apalagi

undang-undangnya mengijinkan hal tersebut.  Dimana SVP Business

Development dan  SVP Ren Eval Hulu sebagai pengarah tim kerja,  dibawah

Kordinasi  Manajer Energi Alternative tidak hanya  ada Tim Pengembangan CBM

dan Geothermal saja  tapi juga ada Tim Kerja New Energy, personalnya  paduan

dari lintas fungsi  Bang Us  & Ren Eval Hulu juga dari  Anak Perusahaan Hulu.

Tentang  Tim Kerja,  Dewi menjelaskan  karena selama menjadi Manajer

Non EP maupun Manajer  Energy Alternative dia  sendirian, makanya perlu

dibentuk tim kerja  walaupun orangnya itu-itu juga. “Tapi Alhamdulillah baru 2

bulan  ini saya sudah punya Asmen yang sangat potensial,“ kata Dewi sambil

tertawa ringan menutup pembicaraan. WP



24 Warta Pertamina • Februari 2010

LAKON SELEBRITI    ANDREA HIRATA Penulis

Tak lengkap rasanya jika sebagai

penggemar film Laskar Pelangi tidak

mengenal sang penulis cerita. Dia adalah

Andrea Hirata Seman Said Harun

seorang penulis novel Indonesia

kelahiran Belitong, 24 Oktober.

Sebagai anak keempat dari pasangan

Seman Said Harun (ayah) dan N.A.

Masturah (ibu), Andrea Hirata

menghabiskan masa kecilnya di pulau

Belitong, propinsi Bangka Belitung.

Setamat SMA, ia merantau ke

Jawa, melanjutkan studi di FE-

UI.

Usai meraih gelar

sarjana ekonomi ia

berhasil mendapatkan

beasiswa dari Uni

Dukung Karya
Anak Bangsa bagi
Rakyat Indonesia

Eropa untuk mengambil gelar master di Universite de Paris Sorbonne

Perancis dan Sheffield Hallam University, United Kingdom. Tesis Andrea

di bidang ekonomi telekomunikasi mendapat penghargaan dari kedua

universitas tersebut dan ia lulus cum laude.

Laskar Pelangi menjadi pintu pembuka bagi pria lulusan Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia (UI) ini untuk masuk lebih jauh lagi ke

jalur sastra. Laskar Pelangi pula yang telah membuatnya menjadi

selebritis di dunia sastra, meskipun dirinya enggan disebut sebagai

selebritis.

 Meskipun studi mayor yang diambil Andrea adalah ekonomi, tapi ia

sangat menggemari sains—fisika, kimia, biologi, astronomi dan tentu

saja sastra. Buku pertama yang ditulis Andrea adalah buku ilmiah

berjudul The Science of Business, buku tersebut ditulis pada tahun

2003. Sedangkan untuk Laskar Pelangi merupakan buku pertama dari

sebuah karya tetralogi. Kemudian menyusul karya tetralogi lainnya

yaitu Sang Pemimpi, Edensor dan Maryamah Karpov.

Kesuksesan Laskar Pelangi ditandai pula oleh diterbitkannya buku

tersebut dalam edisi bahasa Melayu di Malaysia. Dan menjadi best

seller untuk tahun 2006 - 2007 hingga akhirnya Laskar Pelangi dan

Sang Pemimpi diangkat ke layar lebar oleh sutradara Riri Reza dan Mira

Lesmana.

Menurut pria berambut keriwil ini, proses kreatif dirinya dalam

menulis novel tidak akan lebih dari 3 minggu karena jika menulis

terlalu lama dirinya akan merasa bosan. “Walaupun menulisnya hanya

membutuhkan waktu 3 minggu tapi untuk risetnya sendiri

membutuhkan waktu yang berbulan-bulan. Oleh

karena itu saya menulis selalu spontan dan lebih

mengutamakan riset daripada penulisannya itu

sendiri,” kata Andrea.

“Untuk penulisan novel tetralogi adalah

sebuah memoir artinya berdasarkan latar

belakang pengalaman sendiri yang

dimodifikasikan sesuai dengan format sastra

sehingga ada dramatisasinya,” demikian

diungkapkan Andrea.

Bagi Andrea apa yang telah dituangkannya

dalam sebuah tulisan adalah merupakan salah

satu dari karya anak bangsa. “Selain saya, masih

banyak karya anak bangsa lainnya yang

membutuhkan dukungan dari pihak luar supaya

karya anak bangsa Indonesia tidak kalah bersaing

dengan produk impor,” ungkap Andrea.

“Saya kira apa yang  telah dilakukan seperti

Pertamina dapat menjadikan contoh bagi BUMN

lainnya dalam hal memberikan dukungan

terhadap kreasi anak bangsa. Menurut saya ini

adalah hal yang positif sekali dan saya harap

semua BUMN bisa terlibat untuk membesarkan

atau mendukung karya-karya yang memang

positif,” lanjutnya.

Wujud Pertamina terhadap kreasinya anak

bangsa dalam hal ini Pertamina sebagai sponsor

pembuatan film yang mengangkat cerita novel

karya Andrea berjudul Laskar Pelangi dan Sang

Pemimpi.  Dukungan ini juga bagian dari bentuk

corporate social responsibility (CSR) Pertamina

dalam bidang education.

“Saya kira saat ini kesadaran Pertamina

terhadap CSR-sudah semakin besar dan sejak

Laskar Pelangi dan saya sangat bangga sekali

ketika film ini diputar di luar negeri. Ini

merupakan support dan saya sangat salut.

Harapan saya tontonlah film karya anak bangsa

bagi rakyat Indonesia,” tambahnya.WP

Pewawancara : Irli Karmila  •   Fotografer : Kuntoro
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EVITA LEGOWO



26 Warta Pertamina • Februari 2010

KATA MEREKA    EVITA LEGOWO Direktur Jenderal Minyak dan Gas

Bicara dunia migas Indonesia sekarang ini, tak akan

lengkap jika tidak menyebut nama seorang wanita yang

meniti karirnya dari bawah. Penampilannya sederhana,

bicaranya cepat dan cukup lantang.  Dia berbicara

dalam bahasa yang mudah dimengerti.

Dr. Ing. Evita H. Legowo lahir di Sragen, 3

November 1951.  Evita lulus dari Departemen Kimia ITB

pada  FEbruari 1974. Kemudian ia melanjutkan

pendidikannya hingga meraih  gelar Doctor.-Ing. Kimia

Minyak Bumi dari Technische Universitaet Clausthal,

Jerman pada Februari 1991.

Evita memulai karirnya di Pusat Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Lemigas sejak tahun 1974. Setelah itu karirnya

menanjak terus. Tahun 2001 - 2002 ia menjabat Kepala

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Energi

dan Ketenagalistrikan, dan tahun 2002 -2006 menjadi

Kepala PPPTMGB Lemigas - Departemen ESDM.

Lepas dari jabatan itu, ia menjadi Staf Ahli Menteri

ESDM Bidang SDM dan Teknologi, Juli 2006 - Juli

2008, dan kemudian mencapai puncak sebagai Direktur

Jenderal Minyak dan Gas Bumi - Departemen ESDM,

sejak Juli 2008.

Di luar dinas, Evita cukup punya banyak kesibukan,

diantaranya sebagai  Sekretaris Ikatan Alumni

Lemhanas KRA 38, anggota Alumni Kimia ITB, dan

Ketua Ikatan Alumni SMAN Purwakarta.  Dan  Evita pun

selalu menyempatkan waktu untuk keluarga, terutama

dengan hobinya memasak.

Berikut petikan wawancara dengan Evita di Plaza

Centris, kawasan Kuningan, yang termasuk singkat, di

sela-sela waktunya yang sempit.

•••

Bagaimana sebenarnya kebijakan Pemerintah

sekarang ini, tentang industri minyak dan  gas

bumi? Sebetulnya ada dua hal yang harus

diperhatikan  disini. Pertama, minyak dan gas bumi

kalau bisa tetap menjadi komponen utama penerimaan

negara. Artinya, kami tetap diminta mengusahakan

peningkatan produksi minyak dan gas bumi ini.  Yang

kedua, kami diminta untuk memulai diversifikasi

energi, misalnya dengan mulai mengeksplor suatu

unconventional minyak dan gas bumi, diantaranya

adalah CBM (coal bed methane). Terus terang saja ya,

perhatian Pemerintah ke CBM ini sangat besar.

Lalu bagaimana peran sektor minyak dan gas

bumi ini dalam kebijakan energi nasional jangka

panjang? Long term, sebetulnya  kami sudah punya

target yang mengacu pada Peraturan Presiden No. 5

tahun 2006, dimana disana terlihat bahwa walaupun di

tahun 2006 komponen minyak bumi di dalam bauran

energi nasional, itu adalah di atas 50%, dan di dalam

tahun 2025 itu, sesuai dengan perpres tersebut,

maksimum adalah 20%. Artinya, persentasenya

memang lebih kecil. Tetapi pada saat kami sebagai

orang Migas menghitungnya, ternyata kalau kita

melihat pertumbuhan kebutuhan energi Indonesia

yang sekarang ini sekitar 7% per tahun, itu kalau kita

hitung, ternyata jumlahnya pada saat yang dikatakan

lebih kecil dari 20% tadi, hitung-hitungannya sama

saja, sekitar 1 juta barel per hari.

Bisa dijelaskan lagi? Begini, walaupun

kelihatannya secara prosentase turun,  tetapi waktu

kami hitung, ternyata kuantitasnya masih pada angka

sekitar itu angka yang sama.

Oke, berarti ada masalah dengan cadangan

Jangan
Terlalu Manja...!
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minyak dan gas bumi, kan? Betul. Artinya, kita harus

mendapatkan cadangan baru. Kita harus betul-betul

melakukan eksplorasi. Dan untuk mendanai eksplorasi

itu, kita harus mendatangkan investor.  Karena kita tahu,

bisnis minyak dan gas bumi mempunyai tiga ciri pokok.

High tech, high cost dan high risk.

Itu kan  sektor hulu ya? Ya, ini sektor hulu. Tadi kan

kita bicara produksi, produksi migas itu hulu. Artinya

untuk kita bisa  eksplorasi,  kita perlu investor.  Tidak

semua orang mampu melakukan investasi di bidang

minyak dan gas bumi.

Kemudian dari sisi hilir, kami

punya target bahwa kita harapkan di

tahun 2025, kita sudah dapat

menjamin kebutuhan bahan baku

dan bahan dasar yang berasal dari

minyak dan gas bumi secara

mandiri. Minyak dan gas bumi disini,

bukan hanya yang konvensional,

tetapi juga termasuk yang

unconventional, termasuk

diantaranya CBM itu tadi.

CBM ini tampaknya semakin

menarik ya? CBM itu coal bed

methane yaitu gas metana batubara

yang berada di dalam bed-nya

batubara, atau kasarnya ya,  berada

di dalam batuan batubara. Jadi sama

seperti gas biasa, hanya kalau gas

biasa itu berada diantara batuan-batuan baik itu yang

karbonat, atau sandstone. Tetapi kalau yang ini ada

didalam batubara....

Persoalan kita adalah  cadangan minyak kita yang

diprediksi  tidak sampai 10 tahun lagi akan habis,

produksi terus menurun, sementara   konsumsi

dalam negeri terus meningkat. Bagaimana Anda

melihatnya secara holistik? Ya, tadi saya katakan

bahwa ini hanya bisa diatasi dengan eksplorasi baru.

Berarti harus ada investasi, kan? Betul. Tanpa ada

investasi, tidak bisa. Karena...nanti saya perlihatkan

grafiknya ya... Bahwa sebetulnya kalau kita lihat kondisi

itu dengan apa yang ada, itu akan declining. Nah, itu

naturally. We can do nothing. Itu kira-kira penurunannya

12% per tahun. Tetapi dengan lapangan yang tua-

tua ini, kita masih bisa optimasi, baik dengan

enhance oil recovery (EOR) maupun teknologi yang

lain. Ini sudah akan naik begini. Dengan penemuan

baru, ini akan naik terus.

Kita sudah mulai dapat dari beberapa lapangan

baru. Namun kalau sampai tahun 2025 kita tetap

diharapkan menghasilkan  1 juta barel per hari, kita

harus segera punya eksplorasi baru, tidak bisa tidak.

Sekarang, bagaimana menarik minat investor

untuk mau investasi di sini?

Apakah ini ada kaitannya

dengan UU Migas tahun 2001

itu, atau UU Penamanan

Modal? Begini, kalau untuk

sektor minyak dan gas bumi,

tidak tergantung pada UU

Penanaman Modal, karena

tidak harus melalui Badan

Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM). Jadi untuk migas

berbeda. Kami bisa langsung

menanganinya. Dengan aturan

UU Migas No. 22 tahun 2001

itu, bisa langsung.  Bisa dalam

bentuk badan usaha atau

badan usaha tetap. Badan

usaha tetap itu adalah

perwakilan dari yang ada di

luar negeri.

Jadi disini yang utama adalah climate ya... Iklim

investasi ini yang harus kita jaga dan kita harus bisa

memberikan keyakinan pada investor bahwa kita

cukup baik. Terus terang juga, bahwa tahun 2009

kemarin bukanlah tahun yang cukup baik untuk

investasi migas. Karena semula yang kami

targetkan, tanda tangan kontrak pada tahun 2009

adalah 50 kontrak untuk minyak, gas bumi dan

CBM, namun kami hanya bisa mencapai 34 kontrak.

Kenapa target itu tidak tercapai dan hanya

34? Begini ya...kami melakukan offering atau  tender

itu  setahun  dua kali, bulan April dan November.

Yang April 2009  itu, saya agak lupa angka

persisnya, kalau tidak salah 16, tetapi yang laku

hanya 5. Padahal biasanya, minimal itu mencapai

Kalau untuk sektor minyak

dan gas bumi, tidak

tergantung pada UU

Penanaman Modal, karena

tidak harus melalui Badan

Koordinasi Penanaman Modal

(BKPM). Jadi untuk migas

berbeda. Kami bisa langsung

menanganinya. Dengan aturan

UU Migas No. 22 tahun 2001

itu, bisa langsung.  Bisa dalam

bentuk badan usaha atau

badan usaha tetap.
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50%.  Ini kan dibawah target.

Saya  sudah mulai bertanya-

tanya, kepada teman, investor

dan juga ke IPA. Lebih sedih lagi

bulan November kemarin, dari

17 yang ditawarkan, hanya 1

yang jadi kontrak.

Kenapa bisa dibawah

target? Ya, ada beberapa

sebab.  Ada salah satu sebab,

ini saya tidak menyalahkan

siapa-siapa, tetapi yang satu ini

ialah kondisi ekonomi global.

Saya tanya kepada beberapa

investor, kenapa hal ini terjadi

pada kita.  Ada yang

menjawab,”Ibu jangan terlalu

khawatir. Ini tidak hanya terjadi

di Indonesia. Di negara-negara

lain, orang masih belum berani

berinvestasi untuk eksplorasi.”

Nah, anda tahu kan, untuk

eksplorasi risikonya tinggi.

Karena kalau untuk Indonesia,

kalau mereka (investor) tidak

menemukan, kita tidak akan

menggantinya. Ini tidak hanya

terjadi di Indonesia, tetapi juga

terjadi di lain tempat. Namun

ada juga yang ragu-ragu, karena

mendengar  rencana mau keluar

RPP Cost Recovery,  tetapi kok,

belum keluar juga. Mereka ingin

menunggu dulu seperti apa

isinya.

Dengan kata lain,  mereka

masih wait and see? Iya,

mereka ragu-ragu seperti apa

aturan baru itu. Kemudian,

kebetulan yang banyak kami

tawarkan dari wilayah Indonesia

bagian timur. Ini kan  barang

baru, wilayah baru. Dengan

kondisi ekonomi yang belum

cukup baik di dunia ini, mereka

berpikir  mungkin akan gambling

terlalu besar kalau harus melakukan

eksplorasi di wilayah baru. Ini, kan

daerah frontier.

Oke, jadi rupanya dampak

krisis keuangan global masih

terasa. O, ya, masih terasa. Yang

memberitahu saya justru waktu

saya mengundang teman-teman

investor itu. Di samping itu juga,

dengan adanya pergantian  kabinet

bulan Oktober 2009 kemarin,

mereka belum tahu ke depan ini

kebijakannya akan seperti apa.

Mereka masih menunggu.

Dan satu lagi, selama ini kami

selalu memberikan waktu sekitar 3

bulan untuk mempelajari, mungkin

waktu tersebut kurang panjang bagi

mereka untuk mempelajarinya

sementara daerah yang ditawarkan

adalah daerah  baru.

Banyak kontrak-kontrak PSC

yang sekarang  berjalan, akan

habis dalam waktu 7 sampai 9

tahun ke depan. Apa sikap atau

kebijakan  Pemerintah? Apakah

mereka akan mendapat

perpanjangan kontrak? Jadi

sebetulnya kami sudah

punya...memang ini  masih  konsep,

suatu peraturan Menteri ESDM

yang mengatur bagaimana

perpanjangan kontrak ini.

Sebetulnya beberapa sudah ada.

Perpanjangan kontrak itu bisa

diajukan 10 tahun sebelumnya, atau

paling lambat 2 tahun sebelum

kontrak berakhir.

Itu akan memberikan mereka

kepastian kan? Iya, di dalam

kontraknya memang seperti itu.

Supaya kita sendiri juga bisa

menghitung... Kan kalau dia mau

investasi, ya pasti mikir-mikir juga.

Kalau tidak menguntungkan,

kenapa harus investasi? Tetapi

yang tadi saudara katakan bahwa

pasti akan diperpanjang, tidak

begitu. Karena di sana

bunyinya,”...dapat diperpanjang...”.

Untuk menjadi suatu company yang siap bertanding di luar

negeri, maka Pertamina perlu lebih mandiri, tidak terlalu manja.

Jadi tidak hanya berpangku tangan atau mengharapkan suatu

keistimewaan dari Pemerintah saja. Tetapi dia juga harus do

something by their own. Tetapi lebih dari itu, saya  melihat

kemajuannya sudah cukup baik. Orang awam pun bisa melihat

kemajuan Pertamina.
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Jadi bukan harus diperpanjang, tetapi dapat

diperpanjang. Nanti begitu masuk waktu perpanjangan,

itu sepenuhnya di tangan Pemerintah, mau

bagaimananya. Jadi perpanjangan kontrak   itu bukan

hak. Mereka punya hak untuk meminta diperpanjang,

tetapi bukan keharusan Pemerintah untuk

memperpanjang kontrak mereka.

Oke, kalau begitu apakah akan diambil alih oleh

Pemerintah, yang kemudian akan diserahkan pada

Pertamina? Oh, begini. Ini  aturan dari konsep Menteri

ESDM yang baru ya...sudah selesai, tinggal menunggu

tandatangan Menteri saja. Di dalam peraturan baru itu

disebutkan bahwa kontraktor yang akan diperpanjang

harus memberikan tembusan kepada Pertamina. Artinya,

Pertamina tahu bahwa  ada kontrak yang akan habis,

sehingga Pertamina  bisa mempelajarinya. Jadi dua-

duanya, kontraktor dan Pertamina, mempelajarinya.  Lalu

masuk ke kami, itu pun dengan catatan,  kalau Pertamina

memang berminat.  Kalau tidak berminat, ya sudah.

Pemerintah yang akan menilai  proposal dari keduanya

seperti apa. Apakah  proposal keduanya cukup

berbobot? Apakah mereka tidak akan diperpanjang?  Itu

akan dinilai  kembali.

Baiklah. Ngomong-ngomong, sebagai pribadi,

bagaimana Ibu Evita sendiri melihat Pertamina? Apa

harapan Ibu terhadap Pertamina? Harapan saya,

saya ingin Pertamina ya seperti Petronaslah,

setidaknya demikian. Artinya, Pertamina tidak hanya

menjadi jago di dalam negeri saja, tetapi juga

disegani di luar negeri. Saya melihat arah ke sana

sudah ada, sudah kelihatanlah.

Tetapi saya juga ingin menyampaikan pikiran

saya,  untuk menjadi suatu company yang siap

bertanding di luar negeri, maka Pertamina perlu lebih

mandiri, tidak terlalu manja. Jadi tidak hanya

berpangku tangan atau mengharapkan suatu

keistimewaan dari Pemerintah saja. Tetapi dia juga

harus do something by their own. Tetapi lebih dari itu,

saya  melihat kemajuannya sudah cukup baik. Orang

awam pun bisa melihat kemajuan Pertamina. Salah

satu contoh, bagaimana dulu SPBU Pertamina, dan

bagaimana yang  sekarang, kita bisa lihat

perbedaannya. Betapa cantiknya kan SPBU

Pertamina sekarang. Kenapa itu bisa terjadi? Karena

kita kasih  pesaing. Karena ada persaingan maka

Pertamina  menjadi lebih efisien.

Saya cukup percaya kepada Pertamina ke depan,

selama dia tidak terlalu manja. Jadi jangan terlalu

mengharapkan suatu keistimewaan saja, tetapi dia

harus do something by their own, dan Pertamina saya

nilai sudah memulainya.
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Ada pendapat di luar yang mengatakan

bahwa  peralihan Pertamina dari BUMN menjadi

persero belum tuntas. Dilepas kepalanya, tetapi

masih dipegang ekornya. Dengan kata lain,

Pertamina belum sepenuhnya diperlakukan

sebagaimana sebuah entitas bisnis yang murni.

Anda setuju dengan pendapat itu? Kalau saya

melihatnya dari dua sisi.  Memang dari satu sisi bisa

terlihat seperti itu,  misalnya dalam hal keuangan.

Namun di sisi yang lain pun, Pertamina masih

menuntut tidak seperti PT (Persero) juga kan...

Kalau menurut saya, ya kedua-duanya memang

belum tuntas.

Jadi dari Pertamina juga ada unsur demikian,

seperti apa? Masih agak manja juga. Sementara

Pemerintah  kadang-kadang menuntut terlalu

banyak. Saya melihat kedua-duanya seperti itu. Jadi

ada betulnya kalau dikatakan belum sepenuhnya

menjadi PT (Persero). Tetapi menurut saya, apapun

hubungan ini tidaklah  harus menjadi berubah sama

sekali. Karena justru dengan adanya  national oil

company (NOC), hampir semua negara punya,

mungkin kita harus ke arah sana, semakin

profesional sebagai NOC itu. Sebagai NOC itu,

idealnya seperti Petronas di Malaysia atau

Petrobras di Brazil.

Tetapi di sini, kedua belah pihak, baik dari sisi

kami Pemerintah, maupun dari sisi Pertamina

sendiri, masih perlu memperbaiki diri agar kita

berkembang bersama ya menuju ke arah yang lebih

baik lagi.

Maaf, sedikit pribadi. Ibu berhasil mencapai

puncak karir sebagai Dirjen Migas, sementara

bisnis migas identik dengan dominasi lelaki.

Bagaimana pendapat Ibu? Terus terang saja

ya...saya tidak pernah merasakan apakah saya lelaki

atau perempuan dalam pekerjaan. Kerja ya kerja.

Saya hanya berusaha untuk bekerja dengan sebaik-

baiknya sesuai dengan profesi saya. Yang penting,

saya hanya berusaha untuk profesional.

Sebelum kabinet yang sekarang terbentuk, Ibu

Evita sempat disebut-sebut akan menjadi

menteri. Bagaimana pendapat Anda? O, soal  itu

ya... (Tertawa) Kalau untuk saya, mungkin  itu hanya

isu saja. Saya bukan tipe orang yang mencari

jabatan. Saya tidak seperti itu. Dari awal saya

bekerja, sejak 1 Maret 1974 di Lemigas, saya hanya

mengikuti arus saja. Apalagi dulu itu pegawai

Lemigas kan statusnya bukan pegawai negeri,

statusnya berubah menjadi pegawai negeri itu baru

tahun 1978. Saya sudah merasakan semua eselon

yang mungkin ada , mulai dari eselon 5 sampai 1,

semua saya ikuti. Saya seperti air yang mengalir kok,

tidak  ujug-ujug jadi pejabat.

Jadi soal itu, apakah jadi menteri atau tidak, saya

tidak ada  masalah.   Saya hanya mencoba

melaksanakan apa yang ditugaskan kepada saya

dengan sebaik-baiknya.WP

Pewawancara : Urip Herdiman K.  •   Fotografer : Dadang Rachmat Pudja

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah agar Pertamina bisa

menjadi lebih efisien dan do something by their own adalah dengan

memberikan kesempatan kepada perusahaan migas asing, ikut

berkiprah di bisnis migas dalam negeri, baik di hulu maupun hilir.
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HULU   Oleh : CASDIRA Divisi Gas Metana Batubara - PHE

Regulasi CBM dan Dampaknya terhadap
Kegiatan Pengusahaan Minyak Indonesia

Indonesia merupakan negara yang

memiliki potensi CBM (Coalbed Mathane)

kedua terbesar di dunia, dengan

perkiraan potensi (resources) sebesar

453 TCF (ARI, 2003). Potensi

sumberdaya tersebut sebagian besar

berada di Cekungan Sumatra Selatan

(183 TCF), Cekungan Barito (102 TCF),

Cekungan Kutai (80,4 TCF) dan

Cekungan Sumatra Tengah (52,5 TCF).

Sayangnya, potensi sebesar itu belum

termanfaatkan, karena pengembangan

CBM di Indonesia, sampai saat ini,

tergolong masih dalam tahap inisiasi.

Pengusahaan CBM di Indonesia

tunduk dan mengacu pada peraturan

perundang-undangan migas. Oleh karena

itu, pengembangan CBM di Indonesia

tetap mengacu pada UU No.22/2001

tentang Minyak dan Gas Bumi, serta

sejumlah peraturan pelaksananya, antara

lain PP No.35/2004 tentang Kegiatan

Usaha Hulu Migas.

Regulasi yang mengatur secara

khusus pengusahaan CBM di Indonesia

adalah Peraturan Menteri ESDM No.36/

2008, yang merupakan revisi dari

Peraturan Menteri No.33/2006 tentang

Pengusahaan Gas Metana Batubara.

Sesuai dengan ketentuan di dalam

Peraturan Menteri tersebut, wilayah

pengembangan CBM meliputi wilayah

terbuka, Wilayah Kerja Migas, Wilayah

PKP2B dan/atau KP Batubara. Akibatnya,

tumpang tindih antar wilayah kerja

pertambangan tersebut tidak dapat

dihindari.

Tumpang Tindih Wilayah Kerja
Sebelum CBM mulai dikembangkan,

sebenarnya sudah terjadi persoalan

tumpang tindih antara WK Migas dengan

KP Batubara. Di Area UBEP Sanga-Sanga,

atau UBEP Tanjung, misalnya, tumpang

tindih ini telah menyebabkan rusaknya

infrastruktur migas akibat eksploitasi

batubara. Di kedua area tersebut,

terdapat casing sumur yang sudah

tersingkap ke permukaan dengan

ketinggian sekitar 10 meter, akibat tanah

di sekitarnya telah dikeruk oleh alat-alat

berat yang digunakan dalam proses

eksploitasi batubara. Pipa produksi pun

ada yang rusak akibat hal yang sama.

Kondisi tersebut menimbulkan dua

resiko. Pertama, kerugian bagi kontraktor

migas, dalam hal ini Pertamina, baik

akibat rusaknya aset maupun

terganggunya produksi. Kerugian

tersebut akan lebih besar jika yang

mengalami kerusakan adalah fasilitas

produksi utama. Kedua, beresiko

mencemari lingkungan, apabila casing

atau pipa produksi tersebut pecah dan

minyak/gas mengalir ke lingkungan.

Sebagaimana terjadi pada tumpang

tindih antara WK Migas dengan PKP2B/KP

Batubara, persoalan yang sama dapat

terjadi pada WK CBM yang tumpang

tindih dengan KP Batubara. Bahkan tidak

menutup kemungkinan persoalannya

akan lebih rumit, mengingat untuk

mengembangkan CBM diperlukan jumlah

sumur yang relatif lebih banyak.

Sementara itu, permasalahan

tumpang tindih antara WK Migas dan WK

CBM  sendiri kemungkinan tidak kalah

rumitnya. Persoalan pertama yang

mungkin timbul adalah risiko bawah

permukaan (subsurface). Sebagai contoh,

data geologi bawah permukaan pada

Cekungan Sumatra Selatan, yang

merupakan daerah operasi Pertamina EP,

menunjukkan keberadaan reservoir

migas (sandstone) dan reservoir CBM

(batubara) pada interval vertikal yang

relatif dekat. Tidak menutup kemungkin-

an, pada saat dilakukan pemboran CBM,

akan ditemukan minyak/gas bumi.

Dari perspektif Kontraktor CBM, tentu

hal ini bukan merupakan persoalan

serius, mengingat secara regulasi mereka

tidak diperbolehkan untuk

mengeksploitasi minyak/gas bumi.

Dengan demikian, minyak/gas pada

sumur CBM tersebut dapat diabaikan.

Namun di sisi lain, negara (Pemerintah),

sebagai ‘pemilik’ sumberdaya alam,

berkepentingan dengan penemuan

minyak/gas bumi tersebut dan berhak

untuk memutuskan apakah minyak/gas

bumi tersebut harus diambil atau tidak.

Apabila Pemerintah memutuskan,

dengan alasan teknis dan keekonomian,

untuk tidak mengambil minyak/gas bumi

tersebut, mungkin tidak akan timbul

permasalahan dan Kontraktor CBM dapat

melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Masalah akan muncul apabila Pemerintah

memutuskan untuk mengambil minyak/

gas bumi tersebut. Bagaimana

mekanisme pengalihannya kepada

Kontraktor Migas? Apa hak dan kewajiban

masing-masing kontraktor (Migas dan

CBM) dalam hal ini?

Resiko bawah permukaan

(subsurface) tersebut di atas juga dapat

berimplikasi pada resiko permukaan

(surface). Akibat keberadaan reservoir

migas dan reservoir CBM pada area yang

sama, maka kegiatan pemboran dan

pembangunan fasilitas produksi juga

berada pada area yang sama. Sementara

itu, untuk memproduksi CBM sampai

pada skala keekonomiannya, dibutuhkan

lebih banyak sumur dibandingkan dengan

migas pada luas area yang sama.

Berdasarkan pengalaman di negara-

negara yang sudah memproduksikan
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CBM, seperti Australia dan Amerika

Serikat, produksi satu sumur CBM

maksimal hanya mencapai sekitar 0,5

MMSCFD. Dengan demikian, untuk

memproduksi 50 MMSCFD dibutuhkan

sedikitnya 100 sumur CBM. Dengan

tingkat kerapatan sumur yang relatif

tinggi tersebut, kemungkinan akan timbul

persoalan dalam akses dan penggunaan

lahan permukaan, baik untuk drilling site

maupun lokasi fasilitas produksi. Oleh

karena itu, jika tidak diatur dengan

regulasi yang jelas, maka kegiatan

operasional masing-masing proyek bisa

terhambat. Target-terget produksi, baik

migas maupun CBM, tidak akan bisa

dicapai secara optimal, bahkan bisa

berdampak pada penurunan produksi.

Peran Regulasi dalam
Penyelesaian
Masalah
Tumpang
Tindih WK

Sejauh ini, baik

dalam peraturan

perundang-

undangan migas

maupun minerba,

belum ada yang

mengatur secara

khusus mengenai

permasalahan

tumpang tindih WK.

Sementara itu,

Peraturan Menteri

ESDM No.36/2008

hanya mengatur

tentang tatacara

memperoleh WK

CBM, baik bagi

Kontraktor Migas, PKP2B/KP Batubara,

maupun perusahaan lainnya. Di

dalamnya tidak menyinggung sama sekali

mengenai aspek teknis–operasional,

termasuk penyelesaian persoalan

tumpang tindih WK yang berujung pada

tumpang tindih penggunaan lahan

permukaan.

Seiring dengan bergulirnya rencana

pengembangan CBM, Pemerintah mulai

mewacanakan adanya Perjanjian

Penggunaan Lahan Bersama (PPLB) antar

sesama Kontraktor, guna mengantisipasi

persoalan yang muncul akibat adanya

tumpang tindih penggunaan lahan.

Namun demikian, penulis menilai upaya

ini kurang efektif, jika

tidak disertai dengan

payung hukum yang

lebih kuat, yang

sifatnya melampaui

kepentingan masing-

masing kontraktor. Hal

ini dilakukan untuk

menghindari terjadinya

deadlock dalam

menyusun kesepakatan

(PPLB) antar

kontraktor, yang dapat

menghambat kegiatan

operasional masing-

masing proyek.

Baik kegiatan

usaha minyak dan gas

bumi maupun

pertambangan

batubara, masing-masing memiliki

payung hukum yang berbeda. Kegiatan

usaha migas mengacu pada UU No.22/

2001 serta sejumlah peraturan

pelaksananya, sementara kegiatan

pertambangan batubara mengacu pada

UU No.4/2009 (yang merupakan revisi

dari UU No.11/1967). Dengan demikian,

dibutuhkan adanya regulasi yang dapat

menjembatani kedua undang-undang

tersebut.

Di dalam regulasi yang dimaksud,

perlu diatur dengan jelas beberapa hal

berikut ini. Pertama, mengenai prioritas

penggunaan lahan permukaan, apakah

untuk kegiatan migas, batubara, atau

CBM, terutama jika kegiatan operasional

ketiganya berjalan secara bersamaan

pada suatu lokasi. Penentuan prioritas

tersebut tentu harus didasarkan pada

kaidah keteknikan, keekonomian (dalam

perspektif negara) dan HSE.

Kedua, seandainya di suatu area

tertentu sudah terdapat infrastruktur

existing, dalam hal ini kemungkinan

besarnya adalah infrastruktur migas,

maka perlu dibuat ketentuan dan batasan

sampai sejauh mana kontraktor yang lain

dapat memanfaatkan lahan tersebut,

serta bagaimana mekanisme

penyelesaiannya secara umum.

Ketiga, seiring dengan digulirkannya

ketentuan mengenai PPLB, sebaiknya

pedoman PPLB secara umum (sebagai

guide line) tercantum di dalam peraturan

tersebut. Hal ini dimaksudkan agar PPLB

tersebut lebih memiliki kekuatan hukum.

Keempat, untuk menghindari resiko

akibat permasalahan subsurface, seperti

ditemukannya minyak/gas bumi pada

sumur CBM, maka perlu diatur mengenai

hak dan kewajiban masing-masing

kontraktor (Kontraktor Migas dan

Kontraktor CBM) apabila terdapat temuan

tersebut. Misalnya, ketentuan yang

mewajibkan kontraktor CBM untuk

melaporkan temuan minyak dan gas

bumi secara tertulis kepada Pemerintah,

dan sebagainya. Selanjutnya perlu diatur

bagaimana mekanisme penyelesaiannya

antara Pemerintah, Kontraktor Migas dan

Kontraktor CBM.WP

Salah satu contoh

eksplorasi Coal Bed

Methane, dekat Rifle,

Colorado.

Seiring dengan bergulirnya

rencana pengembangan CBM,

Pemerintah mulai

mewacanakan adanya

Perjanjian Penggunaan Lahan

Bersama (PPLB) antar sesama

Kontraktor, guna

mengantisipasi persoalan yang

muncul akibat adanya

tumpang tindih penggunaan

lahan.
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Kabar gembira bagi kegiatan

eksplorasi migas disumbangkan oleh para

peneliti StatoilHydro yang menemukan

metoda baru dalam mengidentifikasi

keberadaan dan kualitas batuan induk

dengan menggunakan data seismik yang

disebut sebagai

Source Rock from Seismic (SRfS).

Kita tahu bahwa batuan induk merupakan

elemen penting di dalam Petroleum

System yang merupakan salah satu

syarat untuk dapat terbentuknya

hidrokarbon (minyak atau gas).

Seperti yang dilaporkan oleh Louise S

Durham, Explorer Correspondent, dalam

artikelnya yang berjudul Seismic provides

same results as well data : Getting to the

Source – Differently, Explorer edisi

Desember 2009, halaman 4-6, bahwa

dalam mengajukan prospek siap bor

sering kali kita merasa ada hal-hal yang

belum meyakinkan. Maka

cobalah fokus  pada parameter batuan

induk, karena persyaratannya selain

harus ada, juga diukur kemampuannya

untuk dapat mengisi batuan reservoir

yang menjadi target utama kita.

Dan saat ini kita bisa melakukan

identifikasi batuan induk tidak hanya dari

data sumur saja, tapi juga dapat

dilakukan dengan menganalisa data

seismik, seperti yang dikerjakan oleh Tim

Statoil, pimpinan  Ole J Martinsen, Vice

President & Head of Exploration

Research, Technology & New Energy,

Statoil Research Center di Bergen,

Norway.

Source Rock from Seismic
(SRfS)

Menurut Martinsen,  kita dapat

mengekstrak informasi data seismik

untuk mengidentifikasi batuan induk yang

belum pernah dilakukan pada waktu

sebelumnya. Metoda ini sangat

membantu, terutama ketika kita

berhadapan dengan area baru atau

frontier, dimana jarang didapatkan data

sumur atau malah tidak ada data sama

sekali.

Metoda yang digunakan sebenarnya

sama halnya dengan cara-cara yang

digunakan untuk mengidentifikasi

keberadaan dan kualitas reservoir serta

penyebarannya, atau penentuan “fluid

content” di dalam suatu reservoir. Hasil

uji coba ini telah diterapkan melewati

beberapa tahun, di berbagai tempat dan

cekungan yang berlainan dengan berbeda

umur ternyata valid. Bahkan studi ini

juga diarahkan untuk melihat hubungan

antara rock properties dengan organic

content untuk memahami response

seismik terhadap batuan induk tersebut.

Tim ini juga telah membuat Workflow

yang digunakan untuk melakukan

karakterisasi dan memetakan batuan

induk melalui ekstraksi seismic

amplitudes. Dan sifat-sifat batuan induk

yang telah diekstrak dari data seismik

dan dapat digunakan langsung untuk

membuat pemodelan cekungan serta

penggenerasian hidrokarbon. Dan semua

ini dapat dilakukan tanpa kontrol data

sumur didalam proses pemodelannya.

Marita Gading, salah satu peneliti yang

terlibat dalam studi ini, menyatakan

bahwa metoda ini merupakan langkah

yang sangat signifikan dalam

memperkecil resiko eksplorasi yang

berupa ketidakpastian, khususnya di area

yang baru atau miskin data, untuk

menegaskan pentingnya hasil penelitian

ini terhadap implikasi kegiatan eksplorasi

migas.

Pentingnya Penelitian
Kegiatan eksplorasi migas merupakan

industri yang berbasis pada data,

knowledge, dan experiences. Akurasi dan

ketersediaan data yang dikelola dengan

baik, kemampuan melakukan interpretasi

data dengan latar belakang pengetahuan

dan konsep yang matang, serta

pengalaman dalam melakukan studi

dengan cakupan yang luas, akan

merupakan modal yang kuat untuk

keberhasilan di dalam kegiatan usaha

pencarian cadangan migas baru.

Tentu saja ketiga unsur tersebut

perlu didukung oleh kebijakan

perusahaan yang mendorong terhadap

kegiatan penelitian tersebut, melalui

alokasi dana dan sumberdaya manusia

yang memadai.

Selanjutnya kita mengharapkan kerja

keras, fokus, serta didukung team work

yang baik dari tim peneliti tersebut,

sehingga dapat menghasilkan karya-

karya penelitian yang langsung dapat

bermanfaat bagi peningkatan akurasi

metoda, konsep dan teknologi didalam

melakukan kegiatan eksplorasi migas ini.

Unsur-unsur inilah yang menjadi

pendorong bagi para peneliti di

StatoilHydro seperti yang dijelaskan Ole J

Martinsen, pimpinan dari  berbagai

kegiatan riset, khususnya bidang

eksplorasi, teknologi dan energi baru.

Perkembangan Riset Migas di
Amerika

Menurut John C Lorenz, President of

American Association of Petroleum

Geologist (AAPG) periode 2009-2010

ragam
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dalam kolomnya yang bertajuk

Geoscience : Now Than Ever, Explorer

edisi bulan Desember 2009 menyatakan

bahwa tidak lama setelah berakhirnya

Perang Dunia II orang-orang baru

menyadari bahwa cadangan minyak dunia

telah menurun sangat drastis. Sebagai

respons dari kondisi tersebut, berbagai

perusahaan minyak independen telah

membentuk lembaga-lembaga penelitian

geologi yang berjumlah sekitar 22

laboratorium dan merekrut para peneliti,

yang umumnya bergelar doktor dan

master, serta didukung dengan dana

yang cukup untuk melakukan berbagai

topik penelitian.

Masih menurut Lorenz, yang menyitir

catatan dari James Parks, salah seorang

yang direkrut oleh Shell pada awal tahun

1950-an, bahwa hasil-hasil riset pada

waktu itu telah memberikan kontribusi

yang sangat signifikan, ditandai dengan

banyaknya penemuan metoda dan

konsep-konsep baru dalam eksplorasi

migas serta para peneliti juga didorong

untuk selalu mempublikasikan hasil

penelitiannya ke masyarakat luas.

Bahkan ketika terjadi embargo

minyak oleh dunia Arab terhadap

Amerika di tahun 1973-1974 dan saat itu

laboratorium-laboratorium penelitian di

bidang eksplorasi migas milik

perusahaan-perusahaan besar mulai

meredup kiprahnya, maka saat itu

Pemerintah Amerika berinisiatif untuk

mensponsori program-program

penelitian, terutama menginisiasi

penelitian sumber energi fosil non-

konvensional. Program-program tersebut

dikelola oleh lembaga-lembaga

pemerintah, seperti Gas Research

Institute dan U.S. Department of Energy.

Contoh-contoh penelitian yang

dilakukan pada tahun-tahun ini seperti

Low Permeability Sandstone Reservoirs,

In Situ Coal Gasification, Oil Shale dan

lain-lain. Pada saat ini seluruh peneliti

didorong untuk memplubikasikan hasil-

hasil penelitiannya. Hasil-hasil penelitian

ini sampai sekarang masih banyak yang

digunakan dalam kegiatan eksplorasi

migas oleh perusahaan-perusahaan

minyak, seperti eksploitasi tight gas

reservoir, yang merupakan hasil

penelitian oleh perguruan tinggi, lembaga

penelitian nasional, dan institusi

penelitian lainnya, yang disponsori

pemerintah.

Namun demikian kondisi saat ini

sangat berbeda dengan sebelumnya,

dimana laboratorium-laboratorium

penelitian milik perusahaan minyak

kebanyakan sudah banyak meninggalkan

kegiatan penelitiannya dan tidak

seagresif lagi seperti beberapa tahun lalu.

Perusahaan-perusahaan minyak saat ini

memang masih gencar membiayai

kegiatan penelitian, tetapi terbatas pada

aplikasi yang spesifik dan tidak

memprioritaskan untuk

mempublikasikannya. Bahkan terjadinya

banyak peristiwa merger antara

perusahaan besar, telah ikut andil dalam

memperkecil kegiatan penelitian dan juga

sekaligus mengurangi tenaga penelitinya.

Tak heran banyak para peneliti akhirnya

memilih pindah jalur menjadi pengajar di

berbagai perguruan tinggi.

Ide Pembentukan Pertamina
Reseach Centre

Dalam Media Pertamina (MP) edisi

nomor 52 terbitan tanggal 28 Desember

2009 pada halaman 4 pojok kiri atas

terdapat cuplikan berita yang cukup

menarik, yaitu adanya topik diskusi

mengenai wacana atau usulan untuk

dibentuknya pusat penelitian yang

terintegrasi dari para peserta Program

Pengembangan Eksekutif Pertamina

(PPEP) angkatan V tahun 2009.

Dalam cuplikan berita tersebut

dikemukakan bahwa sebelum PPEP

ditutup secara resmi, seorang wakil

peserta mempresentasikan usulan

pembentukan Pertamina Innovation &

Technology Center (PINTER), yang

mengundang diskusi menarik diantara

para hadirin. PINTER merupakan bentuk

akhir dari evolusi pemikiran perlunya

Pertamina memiliki direktorat research

and development, yang

mengkoordinasikan fungsi-fungsi R&D

yang ada di tingkat direktorat.

Hal ini diperkuat dengan kenyataan

bahwa perusahaan-perusahaan minyak

kelas dunia umumnya mempunyai R&D

yang kuat, seperti ExxonMobil, Shell, BP,

Chevron, Total, ENI dan StatoilHydro.

Ide pembentukan PINTER ini sangat

baik, sejauh ditujukan untuk peningkatan

kinerja perusahaan yang signifikan, kare-

na kita tahu konsekuensi dari dibentuk-

nya pusat penelitian akan menimbulkan

biaya yang tidak sedikit. Sehingga kalau

peningkatan kinerjanya tidak terlalu

signifikan, maka dikhawatirkan akan

menimbulkan inefesiensi sehingga tidak

sesuai dengan tujuan awal dari

pembentukan research centre ini.

Dan yang paling penting untuk

mengawali pembentukan research centre

ini adalah meletakan sendi-sendi dasar

berupa infrastruktur yang terdiri dari

sistem dan tenaga ahli yang profesional,

yang memang mempunyai dedikasi untuk

profesi peneliti di bidangnya masing-

masing. Jangan sampai sudah terlanjur

disiapkan untuk menjadi besar melalui

investasi yang besar pula, ujung-

ujungnya tidak opimal dikarenakan

sistem yang dibangun dan SDM yang

disiapkan tidak sesuai dengan yang

diharapkan. Maka akhirnya stigma litbang

(penelitian dan pengembangan) yang

diplesetkan menjadi sulit berkembang

tetap melekat menjadi atribut yang sulit

dilepaskan.WP
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Keandalan
Sistem
Tenaga
Listrik
Keandalan sistim tenaga listrik ditentukan oleh

pemadaman dan stabilitas tegangan. Artinya listrik yang andal

adalah listrik yang tidak pernah mati dengan tegangan yang

stabil. Pemadaman listrik tiba-tiba atau tegangan listrik yang

tidak stabil, akan menyebabkan aktifitas terhenti atau produk

yang dihasilkannya menjadi rusak atau cacat. Keandalan akan

baik bila sistem pembangkit, menggunakan teknologi dan

peralatan mutakhir serta manajemen yang baik.

LOLP (Loss of Load Probability)
LOLP adalah angka yang menggambarkan berapa besar

probabilitas unit-unit pembangkit yang beroperasi tidak mampu

melayani beban. Forced Outage Rate (FOR) adalah faktor yang

menggambarkan keandalan unit pembangkit.

Gambar 1 menggambarkan secara kualitatif besarnya LOLP

untuk suatu sistem, yaitu:

LOLP = p x t

p : probabilitas sistem dapat menyediakan daya sebesar b.

t  : lamanya tersedianya daya sebesar b memotong kurva

lama beban dari sistem.

Gambar 1. Penggambaran LOLP = p x t dalam

                  hari per tahun pada kurva lama beban.

Nilai LOLP dinyatakan dalam hari per tahun. “Makin kecil nilai

LOLP, makin tinggi keandalan sistem. Sebaliknya, makin besar

nilai LOLP, makin rendah keandalan sistem, karena hal ini berarti

probabilitas sistem tidak dapat melayani beban yang makin

besar.”

Nilai LOLP dapat diperkecil dengan menambah daya terpasang

atau menurun-kan nilai Forced Outage Rate (FOR) unit

pembangkit, karena dua langkah ini dapat memperkecil

probabilitas. Daya tersedia  (b)  pada gambar 1 menjadi terlalu

rendah sehingga memotong kurva lama beban dengan nilai t yang

lebih lama.

Penentuan besarnya nilai LOLP harus mempertimbangkan

besarnya penyediaan tenaga listrik pada sistem. Atau  berapa be-

sar kerugian yang dialami konsumen apabila terjadi interupsi atau

gangguan penyediaan pasokan energi listrik.

Misalnya dalam sistem yang berupa sebuah PLTD dengan

beberapa unit pem-bangkit yang memasok tenaga listrik ke

sebuah pabrik. LOLP dari sistem ini ditentukan dengan

mempertimbangkan berapa kerugian yang timbul apabila pabrik

mengalami gangguan pasokan tenaga listrik, yang dinyatakan

dalam Rupiah per kWh terputus.

Pada sistem yang besar seperti sistem tenaga listrik yang

dikelola oleh PLN, penentuan nilai LOLP ini haruslah memper-

timbangkan harga Rupiah per kWh terputus secara nasional. Hal

ini disebabkan karena dengan terputusnya pasokan tenaga listrik

dari PLN, berarti menimbulkan kerugian nasional. Standar PLN

mengenai LOLP adalah tiga hari per tahun untuk sistem

interkoneksi Jawa (JAMALI) hari dan 5 hari per tahun untuk

sistem di luar Jawa.

Parameter-Parameter yang Menentukan
Keandalan dan Kualitas Listrik

Pertama, frekuensi yaitu jumlah siklus arus bolak-balik per

detik. Frekuensi listrik ditentukan oleh kecepatan perputaran dari

turbin.  Frekuensi listrik yang tidak stabil akan mengakibatkan

perputaran motor listrik sebagai penggerak mesin-mesin produksi

menjadi tidak stabil, dimana hal ini akan mengganggu proses

produksi.

Gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem frekuensi:

a. Penyimpangan frekuensi diluar batasnya pada waktu yang

lama. Frekuensi standar 50 Hz dengan toleransi 0,6 Hz — (49,4

– 50,6 Hz)

b. penurunan atau penaikkan frekuensi secara tiba-tiba dan

sesaat.

Kedua, tegangan atau voltage (V). Te-gangan yang baik

adalah tegangan yang tetap stabil pada nilai yang telah

ditentukan dimana  terjadinya fluktuasi (ketidakstabilan) dapat

diminimalkan.

Gangguan pada tegangan
Gangguan pada ketegangan bisa disebabkan dari beberapa

hal.

a. Fluktuasi Tegangan.Seperti: tegangan lebih (over

voltage), tegangan turun   (drop voltage) dan tegangan getar

(flicker voltage).

Tegangan lebih akan menyebabkan arus menjadi besar dan

mempercepat kemunduran isolasi sehingga menyebabkan

kenaikan rugi-rugi daya dan operasi, memperpendek umur kerja
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peralatan atau peralatan

mudah terbakar.  Peralatan-

peralatan tersebut meliputi

transformer, motor-motor

listrik, kapasitor daya dan

peralatan kontrol yang

menggunakan coil/kumparan

(solenoid valve, magnetic

switch ).

Tegangan turun akan mengakibatkan berkurangnya intensitas

cahaya (redup) lampu; bergetar dan terjadi kesalahan operasi

pada peralatan control (automatic valve, magnetic switch dan

auxiliary relay) menurunnya torsi pada saat start (starting torque)

pada motor-motor listrik. Tegangan turun biasanya disebabkan

oleh kurangnya eksitasi pada generator, saluran transmisi yang

terlalu panjang, jarak beban yang terlalu jauh dari pusat distribusi

atau peralatan yang sudah berlebihan beban kapasitifnya.

b.Tegangan Kedip (dip voltage). Yaitu, turunnya tegangan

(max  20%) dalam waktu yang singkat (dalam milli second).

Penyebabnya adalah hubungan singkat (short circuit) antara fasa

dengan tanah atau fasa dengan fasa pada jaringan distibusi.

Tegangan kedip dapat mengakibatkan gangguan pada:

stabilisator tegangan arus DC, electromagnetic switch, variable

speed motor, high voltage discharge lamp dan under voltage

relay.

c. Harmonik Tegangan (voltage harmonic). Adalah

komponen-komponen gelombang sinus dengan frekuensi dan

amplitudo yang lebih kecil dari gelombang asalnya (bentuk

gelombang yang cacat).

Tegangan harmonik dapat mengakibatkan: panas yang

berlebihan, getaran keras, suara berisik. Suara berisik dan

bergetar pada peralatan rumah tangga (seperti TV, radio, lemari

pendingin, dsb); dan motor listrik, elevator dan peralatan-

peralatan kontrol.  Cara mengurangi pengaruh tegangan

harmonik adalah dengan memasang harmonic filter pada

peralatan yang menyebabkan timbulnya harmonik (arus mag-

netisasi transformer, static VAR compensator,  inverter, rectifier,

converter, dsb.)

d. Ketidakseimbangan tegangan (unbalance voltage).

Terjadi pada sistem distribusi karena pembebanan fasa yang tidak

merata yang dapat menyebabkan peralatan  beroperasi secara

tidak normal dan yang paling fatal adalah kerusakan atau ter-

bakarnya peralatan. Parameter-parameter yang menentukan

keandalan dan kualitas listrik sebagaimana dijelaskan di atas

adalah sesuatu yang meyakinkan (measureable) dan dapat

diminimalkan dengan cara mengkoreksi terhadap konfigurasi dan

peralatan pada sistem, manajemen serta sumber daya manusia

yang andal dari perusahaan yang menjual energi listrik.WP

Pada sistem yang besar seperti sistem tenaga listrik

yang dikelola oleh PLN, penentuan nilai LOLP ini

haruslah mempertimbangkan harga Rupiah per kWh

terputus secara nasional. Hal ini disebabkan karena

dengan terputusnya pasokan tenaga listrik dari PLN,

berarti menimbulkan kerugian nasional. Standar PLN

mengenai LOLP adalah 3 hari per tahun untuk

sistem interkoneksi Jawa (JAMALI) hari dan 5 hari

per tahun untuk sistem di luar Jawa.
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SDM   Oleh : DONNY J. SUBAKTI Ambassador Tim Budaya Direktorat Umum & SDM

Pengantar Redaksi :

Hari Kamis, 12 November 2009

fungsi HR menyelenggarakan  Workshop

Budaya  tahun 2009 yang mengambil

tempat di Lantai G dan M Gedung

Utama., Kantor Pusat Pertamina.

Berikut merupakan catatan (yang

sudah kami edit – Red.) dari Ambassador

Tim Budaya Direktorat Umum & SDM

Donny J. Subakti atas acara tersebut.

•••

Mengapa Harus Tepat 07.45?

Konsentrasi pertama seluruh pekerja

yang tergabung dalam tim panitia

menyiapkan seluruh perlengkapan dan

memastikan undangan sudah diterima

para peserta. Tanpa disadari nilai percaya

diri –– Confident –- sudah mengalir

dalam semangat tim didukung dengan

talenta dan komitmen –– Capable –-

seluruh tim.

Tantangan lain yang dihadapi tim

adalah koordinasi antar tim agar para

peserta yang hadir mendapatkan dirinya

sesuai harapan ketika memenuhi

undangan ini. Bagaimanapun peserta

yang terdiri atas berbagai level  L3 ke

atas, kelompok usia 35 tahun dan level

L4 yang datang dari Kantor Pusat, Unit

Operasi dan Anak Perusahaan harus

mendapatkan pelayanan yang sebaik

mungkin.

Soal melayani peserta tentu tim

harus masuk pada nilai ––Customer

Focused – dan ini justru selalu menjadi

perbincangan serius tim dalam setiap

rapat koordinasi. Dampaknya peserta

menikmati proses workshop hingga akhir.

Dari Workshop Budaya 2009 :

Menjadi Role Model
untuk Mempercepat
Transformasi

Acara workshop budaya ini

mengalami dua kali perubahan jadwal

yang datang dari faktor internal dan

eksternal tim karena padatnya kegiatan

berbagai fungsi yang menggunakan

Ruang Pertemuan Lantai G & M.

Kembali tim dipicu oleh semangat

yang tinggi untuk mensukseskan acara

workshop budaya sebagaimana

penyelenggaraan kegiatan yang lain.

Muncul semangat bersaing “kita juga bisa

sukses” dengan harapan antusiasme

peserta memenuhi undangan. Semangat

ini didorong oleh nilai Competitive tim

untuk meraih sukses penyelenggaraan

dan lebih dari 230 pekerja memenuhi

Lantai M mengikuti workshop dengan

antusias.

Jam 07.45 artinya semua kegiatan

kantor pada saat yang sama harus tetap

berjalan dengan cara me-manage waktu

secara proporsional dan terintegrasi

dengan yang berkepentingan. Dan acara

Workshop Budaya 2009 “Menjadi Role

Model Untuk Mempercepat Transformasi”

dimulai tepat pukul 07.45 diawali

sambutan Direktur Utama.

Penyelenggaraan workshop budaya

telah disiapkan sejak pertengahan tahun

2009 melalui beberapa kali pertemuan

yang bermuara memikirkan nilai tambah

bagi kemajuan program transformasi

perusahaan. Ada nilai Commercial yang

sangat kuat memotivasi tim untuk

merealisir Workshop Budaya tahun 2009.

Dari sisi  peserta pun antusias

mendengarkan Dirut  Pertamina berbicara

secara gamblang mengenai harapannya

dan  narasumber yang menggugah

motivasi indahnya bekerja dengan tata

nilai. Peserta terlibat aktif dalam diskusi

untuk menemukan konsensus dan

komitmen mengenai behavior insan

Pertamina berbasis Corporate Values 6 C

serta membuat Rencana Pengembangan

Individu.

 Semangat kerja tim pun dilandasi

nilai Clean, semua proses dilakukan

transparan serta menjunjung tinggi

kepercayaan dan integritas.

Demikian sekelumit perjalanan

perilaku nyata baik tim panitia maupun

para peserta dalam implementasi tata

nilai 6 C pada proses penyelenggaraan

Workshop Budaya 2009. Bagaimanakah

perilaku nyata dalam kehidupan

pekerjaan sehari-hari?

Apa Hasil Workshop Budaya 2009?

Tujuan Workshop Budaya tahun 2009

adalah memantapkan komitmen insan

Pertamina dalam menerapkan  nilai-nilai

perusahaan 6 C,  sehingga setiap insan

Pertamina diharapkan menjadi role model

yang mampu mendorong percepatan

Transformasi Pertamina menuju world

class NOC.

Direktur Utama dalam sambutannya

mengatakan bahwa Anda semua adalah

role model, “Berikanlah contoh-contoh

yang baik, khususnya bagi lingkungan

kerja,  saudara.”

Dengan menggunakan metoda

Appreciative Inquiry (AI) dan dipandu

oleh para pakar, para peserta workshop

diminta konsensus dan komitmennya

atas corporate values 6C menjadi

perilaku nyata.

Sangat menggembirakan bahwa hasil

workshop budaya telah menampilkan
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karakter utama pendukung tata nilai yang dimiliki insan Pertamina untuk

diasah secara terus menerus melalui implementasi perilaku nyata

berdasarkan pada apa yang harus dilakukan ––DO’S’–  dan apa langkah-

langkah yang tidak boleh dilakukan ––DON’T’S’– insan Pertamina.

A.  KARAKTER UTAMA PENDUKUNG TATA NILAI

B. TATANILAI PERTAMINA DO’S

C. TATANILAI PERTAMINA DON’T’S

Value (nilai) adalah ciri-ciri atau sifat-sifat  yang

dianggap  berharga;  sifat-sifat  yang  mewakili

individu  dengan  prioritas  tertinggi dan kekuatan

pendorong yang dipegang teguh.  Nilai juga dikenal

sebagai  nilai-nilai inti  dan  nilai-nilai  yang

mengatur  komunitas mengacu pada karakter  yang

sama yang  menentukan bagaimana orang ingin

berperilaku satu sama lain dalam organisasi.

Nilai-nilai dari masing-masing individu di tempat

kerja, bersama dengan pengalaman mereka,

pimpinan, dan lingkunganya, berbaur bersama-sama

membentuk budaya perusahaan. Nilai-nilai dari

pemimpin ‘senior’  sangat penting dalam

pengembangan budaya perusahaan. Para pemimpin

ini memiliki peran penting dalam organisasi untuk

membangun best practice dalam lingkungannya

Karakter utama adalah pernyataan tentang

bagaimana perilaku pekerja dalam organisasi

terhadap nilai stakeholders (mitra kerja, pelanggan,

pemasok, dan komunitas internal). Karakter utama

menggambarkan berlakunya nilai-nilai fundamental

yang dipegang oleh sebagian besar individu dalam

organisasi.

Karakter utama insan Pertamina pendukung tata

nilai telah disepakati pada Workshop Budaya 2009,

begitupula dengan tata nilai yang boleh dan yang

tidak boleh.

Maka kini saatnya pekerja untuk menerapkannya

pada  sikap perilaku dalam lingkungan perusahaan.

Rhenald Kasali Ph.D, pakar manajemen dari UI,

mengatakan, “Kita perlu mengingatkan, kinerja yang

dibangun tanpa fondasi tata nilai adalah kinerja yang

rapuh dan bisa memutarbalikkan kinerja.”

Beberapa waktu lalu dalam kesempatan

benchmark di perusahaan best practice di Korea

Selatan, diketahui bahwa  kemajuan suatu

perusahaan sangat ditopang oleh budaya yang

terbentuk berdasarkan nilai-nilai perusahaan sebagai

perilaku nyata. Bila di-formulasikan dalam suatu

rumusan maka Culture = Values set + Behavior.

Apabila culture sudah terbentuk menjadi perilaku

nyata, sebagaimana perilaku best practice,

diharapkan akan mendorong :

• Setiap pekerja menunjukkan nilai-nilai mereka

(berbasis 6C) pada setiap perilaku  dan  tindakan

dalam pekerjaan, pengambilan keputusan,

kontribusi, serta interaksi interpersonal.

•  Nilai-nilai organisasi membantu setiap orang

menetapkan prioritas dalam kehidupan  kerja

sehari-hari.

Rekomendasi Hasil Workshop Budaya 2009

Diantara tiga rekomendasi hasil Workshop Budaya

2009 berikut ini, kepada  setiap insan Pertamina

disarankan melakukan self development dengan

membuat Rencana Pengembangan Individu (RPI)
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yang diketahui dan dimonitor oleh atasan atau teman (/buddy )

yang bersedia memberi feedback. Ketiga rekomendasi dimaksud

adalah:

a. Organizational Support Softskills yang merupakan terjemahan

dari karakter utama dan dimiliki insan Pertamina perlu

mendapat dukungan Direksi agar menjadi behavior dan

menjadi DNA-DNA positif yang siap mempercepat transformasi.

b. Internal Capability Support to ensure ongoing momentum.

Keberlanjutan program Role Model Development ini ditentukan

baik dalam bentuk mentor support maupun kemampuan

bimbingan dalam hal pengembangan budaya pribadi insan

Pertamina.

c. Self Development. Pengembangan

produktivitas  individu    insan   Pertamina

sebagai   faktor  sukses   dalam memunculkan

perilaku dasar sesuai dengan arah dan harapan

perusahaan.

Secara individual yang harus dikembangkan

oleh setiap pekerja adalah Self Development

(RPI) dengan membuat komitmen pada masing-

masing tindakan STOP, START dan CONTINUE

seperti terlihat pada gambar disamping.

RPI tersebut setelah diketahui (bubuhkan

paraf) kedua pihak, selanjutnya diserahkan

kepada atasan (/coach) atau teman (/buddy)

untuk memonitor perilaku nyata.

Bagaimana RPI Diterapkan ?

Sebagai atasan/coach atau

teman/buddy setelah

menerima RPI dari pembuat

komitmen, baik terjadi

penyimpangan maupun tidak

terjadi penyimpangan RPI

yang bersangkutan, tindak

lanjut yang harus dilakukan

adalah :

- Membicarakan dengan

pembuat RPI dan menunjukan

komitmen yang dibuat oleh

yang bersangkut (stop, start &

continue) dan memberikan

feedback terutama bila terjadi

penyimpangan.

- Setiap bulan atau waktu

yang disepakati saling

memberi feedback dalam

suasana santai.

Adapun  RPI Peserta

Workshop Budaya tanggal 12

November 2009 akan dikirim

kepada yang bersangkutan

dan atasan (/coach)  atau

buddy.

Framework Percepatan Transformasi dan Alignment

Program

Secara skematik, proses percepatan transformasi dan

keselarasan program transformasi mengacu rekomendasi hasil

Workshop Budaya 2009 perlu ditindaklanjuti oleh fungsi HR agar

setiap pekerja secara sadar membangun dirinya menjadi role

model.

Insan Pertamina yang budiman, mari kita mulai membuat RPI

untuk membangun diri menjadi role model yang pada saatnya

akan turut mempercepat transformasi Pertamina. Terima kasih

atas partisipasi insan Pertamina dalam penyelenggaraan

Workshop Budaya 2009 teriring Salam Transformasi.WP
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BUDAYA   Oleh : EMMA OCTAVIA Yogyakarta

Batik,
Karya Seni
Sepanjang
Masa

Batik bukan merupakan hal baru

bagi masyarakat Indonesia. Batik itu

sendiri merupakan kesenian membuat

pakaian yang berasal dari Indonesia.

Tradisi membatik pada mulanya

merupakan tradisi yang turun-

temurun, sehingga kadang kala suatu

motif dapat dikenali berasal dari batik

keluarga tertentu. Beberapa motif batik

dapat menunjukkan status seseorang.

Bahkan sampai saat ini, beberapa

motif batik tadisional hanya dipakai

oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan

Keraton Surakarta.

Ada 2 jenis batik, yaitu batik tulis

dan batik cap. Batik tulis adalah kain

yang dihias dengan tekstur dan corak

batik menggunakan tangan.

Pembuatan batik jenis ini memakan

waktu kurang lebih 2-3 bulan.

Sedangkan batik cap adalah kain yang

dihias dengan tekstur dan corak batik

yang dibentuk dengan cap ( biasanya

terbuat dari tembaga). Proses

pembuatan batik jenis ini

membutuhkan waktu kurang lebih 2-3

hari. Penggunaan batik mengalami

banyak inovasi. Jika dahulu hanya

dipakai sebagai kain lembaran yang
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yang Pertama. Selesai dikemplong mori

sudah siap untuk dikerjakan. Teknik

pembikinan batik terdiri dari pekerjaan

utama, dimulai dari pekerjaan utama,

dimulai dengan nglowong ialah

mengecap atau membatik motif-

motifnya diatas mori dengan

menggunakan canting

NEMBOK, Pelekatan Malam Kedua.

Sebelum dicelup kedalam zat pewarna,

bagian yang dikehendaki tetap

berwarna putih harus ditutup dengan

malam. Lapisan malam ini ibaratnya

tembok untuk menahan zat perwarna

agar jangan merembes kebagian yang

tertutup malam.

MEDEL, Pencelupan Pertama Dalam

Zat Warna.  Tujuan medel adalah

memberi warna biru tua sebagai warna

dasar kain. Jaman dulu pekerjaan ini

memakan waktu berhari-hari karena

menggunakan bahan pewarna indigo

[bahasa jawanya : tom]

NGEROK, Menghilangkan Malam

Klowong. Bagian yang akan disoga

agar berwarna coklat, dikerok dengan

cawuk [semacam pisau tumpul dibuat

hanya dikenakan dengan kebaya,

sekarang bisa digunakan sebagai baju,

sprei, bahkan pegawai negeri dan

sekolah-sekolah sudah mewajibkan

batik sebagai seragam.

Hingga saat ini batik sudah diakui

sebagai Warisan Kemanusiaan untuk

Budaya Lisan dan Nonbendawi

(Masterpieces of the Oral and

Intangible Heritage of Humanity) oleh

UNESCO pada tanggal 2 Oktober 2009.

Oleh karena itu, sebagai masyarakat

Indonesia kita harus bangga dan

melestarikan batik sebelum budaya

negeri ini dicuri oleh negara lain.

Kepedulian terhadap batik

sebaiknya tidak hanya diwujudkan

dengan memakainya dan

memperkenalkannya pada negara lain,

namun kita juga harus mengerti

bagaimana cara pembuatan batik

seperti budaya yang diterapkan orang

jaman dulu. Perilaku ini diharapkan

dapat melestarikan batik sebagai

budaya Indonesia sepanjang masa.

 Berikut ini merupakan proses-

proses pembuatan batik.

NGANJI

Sebelum dicap, biasanya mori

dicuci terlebih dahulu dengan air

hingga kanji aslinya hilang dan bersih,

kemudian dikanji lagi. Motif batik harus

dilapisi dengan kanji dengan ketebalan

tertentu. Jjika terlalu tebal nantinya

malam (lilin)  kurang baik melekatnya

dan jika terlalu tipis maka akibatnya

malam akan “mblobor” yang nantinya

akan sulit dihilangkan.

NGLOWONG, Pelekatan Malam [lilin]
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Nglowong dengan canting Nglowong dengan cap NglorodMenyoga

dari seng] untuk menghilangkan

malamnya.

MBIRONI, Penggunaan Malam

Ketiga. Pekerjaan berikutnya adalam

mBironi, yang terdiri dari penutupan

dengan malam bagian-bagian kain

yang tetap diharapkan berwarna biru,

sedangkan bagian yang akan di soga

tetap terbuka. Pekerjaan mBironi ini

dikerjakan didua sisi kain.

MENYOGA, Pencelupan Kedua.

Menyoga merupakan proses yang

banyak memakan waktu, karena

mencelup kedalam soga. Jika

menggunakan soga alam, tidak cukup

hanya satu dua kali saja, harus

berulang.

NGLOROD, Menghilangkan Malam.

Setelah mendapat warna yang

dikehendaki, maka kain harus

mengalami proses pengerjaan lagi

yaitu malam yang masih ketinggalan

dimori harus dihilangkan.  Caranya

dengan dimasukkan kedalam air

mendidih yang disebut Nglorod.

( http://heritageofjava.com/portal/

article.php?story=2009032701525060)

Proses di atas merupakan langkah-

langkah pembuatan batik secara

mudah. Semua orang bisa mencobanya

sendiri di rumah. Suatu kebanggaan

jika kita bisa membuat karya seni yang

merupakan budaya besar Indonesia.

Kita bisa membuat motif sesuai dengan

yang kita inginkan. Selain itu karya

kita bisa dipersembahkan untuk orang

yang spesial. Karya istimewa yang

dibuat orang istimewa untuk seseorang

yang istimewa.WP

Penggunaan batik mengalami

banyak inovasi. Jika dahulu

hanya dipakai sebagai kain

lembaran yang hanya

dikenakan dengan kebaya,

sekarang bisa digunakan

sebagai baju, sprei, bahkan

pegawai negeri dan sekolah-

sekolah sudah mewajibkan

batik sebagai seragam.
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ESAI   Oleh : ANINDYA BARATA Pemerhati Budaya, Tinggal di Yogyakarta

Berbagi
Untuk menyambut kedatangan

tamunya dari Thailand, masih dinihari

seorang kyai mendatangi seorang

penjual cendol dengan maksud

memborong dagangannya. Pak Cendol

kaget dan menolak. Ganti Pak Kyai

yang terkejut. Ia mengejar tapi Pak

Cendol tetap menolak sambil tertawa.

“Orang jualan kan untuk dibeli. Kalau

sudah laku semua kan malah beres?”

kata Pak Kyai.

“Panjenengan ini bagaimana tho

Den. Kalau dagangan saya ini dibeli

semua, nanti kalau orang lainnya mau

beli bagaimana. Mereka kan tidak

kebagian,” jawab Pak Cendol

memberikan alasan.

Pak Kyai pun terpana. “Maafkan,

maafkan saya Pak. Baiklah, sekarang

Bapak kasih berapa saja yang Bapak

mau jual kepada saya.”

Sesampai di pondok pesantrennya,

Pak Kyai bersujud syukur dan

mengucap istighfar. Ia mengagumi

sikap Pak Cendol. “Ia tak silau oleh

rejeki nomplok. Ia tak ditaklukkan oleh

kemudahan-kemudahan memperoleh

uang. Ia terhindar dari sifat rakus. Ia

tetap punya darma kepada sesama

manusia sebagai penjual kepada

pembeli-pembelinya...” renungnya.

Kisah ini ditulis Emha Ainun Najib

pada tahun 1980-an. Senada dengan

itu, kawan saya menceritakan tentang

seorang pedagang jajan pasar di Pasar

Bantul yang juga menolak

dagangannya diborong. Ia

memisahkan jajanan di meja dengan

jajanan dalam bungkusan plastik. Jika

dagangan di meja habis, barulah ia

mengeluarkan jajanan dari bungkusan

tadi. Alasannya, biar semua

pembelinya kebagian.

Ini gambaran sikap berbagi yang

sederhana tapi mungkin karena begitu

sederhananya tidak banyak orang

yang berpikir dan memilih untuk

bersikap seperti ini. Yang lebih

fenomenal agaknya aksi bersama Koin

Keadilan bagi Prita Mulyasari.

Atas tudingan mencemarkan nama

baik, Prita diadukan RS Omni

Internasional ke pengadilan dalam

perkara perdata, dan ke polisi dalam

perkara pidana. Pengadilan Negeri

Tangerang memvonis Prita untuk

membayar ganti rugi sebesar Rp 314,3

juta. Setelah naik banding, Pengadilan

Tinggi Banten mengubah vonis

menjadi Rp 204 juta. Prita juga

sempat mendekam di penjara LP

Wanita Tangerang selama 21 hari.

Masyarakat yang berang atas

perilaku aparat hukum yang dinilai

tidak adil itu kemudian terlibat dalam

aksi Koin Keadilan, termasuk lewat

pergelaran konser musik. Terkumpul

sekitar 800-an juta rupiah. RS Omni

mencabut gugatannya. Prita tidak

bersedia menikmati uang itu, dan

menggunakannya untuk kegiatan

sosial.

Ada semangat berbagi yang luar

biasa lantaran melibatkan berbagai

lapisan masyarakat, usia, agama,

etnis, dan strata ekonomi. Karena

sumbangannya berupa recehan, orang

yang ekonominya pas-pasan pun bisa

ikut berpartisipasi. Aksi ini

menumbuhkan kekuatan yang besar

pada Prita yang semula diremehkan.

Aksi ini mengingatkan saya pada

warna putih. Warna yang sering

diabaikan. Warna yang dalam seni

visual —seperti juga hitam— kerap

tidak dianggap sebagai warna. Ada

foto berwarna, ada foto black and

white. Dalam seni lukis, hitam dan

putih tidak termasuk warna primer,

sekunder maupun tersier. Tapi justru,

melalui prisma, warna putih

membiaskan warna-warna pelangi,

yakni merah, kuning, hijau, biru,

jingga dan ungu, serta warna-warna

lain yang tidak dapat dilihat langsung

dengan mata. Putih yang tidak

menonjol, simbol kesucian, kejernihan

pikiran dan kebersihan hati,

sesungguhnya adalah warna yang

kaya.

Toh kita dan yang lain, pada

akhirnya, saling terkait. Dalam

falsafah on caring (kepedulian),

bukannya kita membantu yang lain

berkembang agar kita dapat

mengaktualisasikan diri tetapi kita

sungguh-sungguh mengaktualisasikan

diri dengan membantu yang lain

berkembang. Kita ada pada yang lain.

Hal ini lebih kentara lagi pada

perkembangan perspektif

ketergantungan. Jika dulu pakar

pemberdayaan diri berusaha

mengubah tahapan tergantung

(dependent) ke kemandirian

(independent), kini muncul tawaran,

misalnya yang dilontarkan Stephen

Covey, saling ketergantungan

(interdependent). Ada sinergi, win-win
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solution, dan semacamnya.

Dalam buku best sellernya,

Quantum Ikhlas, Erbe Sentanu

menjelaskan tentang realitas fisika

quantum yang lebih detil ketimbang

fisika klasik Newton. Para fisikawan

kuantum melakukan pembelahan

sebuah benda terus-menerus hingga

ke tingkat materi yang sangat kecil,

terus dibelah hingga tak terlihat,

menjadi energi yang terhalus, yang

dibelah lagi terus-menerus hingga

akhirnya—seolah—lenyap.

Dari riset ini diketahui bahwa

benda padat terdiri dari kumpulan

molekul. Sementara molekul terdiri

dari atom dan partikelnya. Dan

partikel subatom berasal dari energi

alam vibrasi quanta. Quanta adalah

vibrasi kuantum yang tak terlihat.

Semua di semesta ini

merupakan bagian dari

energi quanta yang

sangat cerdas. Poin

pentingnya, di level

quanta semua

benda sebenarnya

menyatu dan

tidak terpisah.

Bertolak

dari sini,

secara ilmiah

dapat dijelaskan bahwa kita

menjadi bagian dari yang lain.

Ketika kita berbuat baik kepada orang

lain, kebaikan itu kembali kepada diri

kita sendiri. Saat kita berbagi untuk

orang lain, kita juga memberi kepada

diri kita sendiri.

Ajaran agama menegaskan

pentingnya semangat dan tindakan

berbagi. Dalam soal harta, ada ajaran

persepuluhan, zakat, infak dan

sedekah. Dalam soal hubungan

sesama, ada ajaran cinta kasih,

kemurahan hati dan kepedulian. Ada

periode dimana semangat berbagi

ditekankan. Bulan Ramadhan, selain

dikenal sebagai Bulan Ampunan,

disebut juga sebagai Bulan Berbagi.

“Apakah Islam yang paling baik

itu?” tanya seseorang kepada Nabi

Muhammad –sebagaimana dikutip

pakar Islam Annemarie Schimmel.

Nabi Muhammad pun menjawab,

“Islam yang paling baik adalah jika

kamu memberi makan orang yang

lapar, dan menyebarkan kedamaian di

tengah orang-orang yang kamu kenal

dan yang tidak kamu kenal.”

Kita juga bisa bermatematika

perihal berbagi. Orang yang tidak mau

berbagi sebenarnya tetaplah berbagi

tapi yang ia bagikan adalah kosong

atau nol. Dalam matematika, jika

sebuah bilangan, seberapa pun

besarnya, dibagi dengan angka nol,

maka hasilnya pun nol. Jumlah ini

lebih kecil dibanding jika bilangan

tersebut dibagi dengan bilangan lain,

malah lebih kecil jika dibagi dengan

bilangan itu sendiri yang hasilnya satu.

Inilah substansi dari nilai berbagi.

Betapa pun berlimpah harta, orang

yang kikir dan bakhil sesungguhnya

orang yang miskin. Berbagi adalah

sikap mental berkelimpahan.

Dalam bahasa Indonesia, kosa

kata bagi adalah homonimi memecah

(to divide) dan kepada/untuk.(for).

Pada kasus lain, dalam bahasa Inggris,

kata present berarti waktu sekarang

dan hadiah, yang dimaknai bahwa

waktu sekarang adalah sebuah hadiah.

Mungkin sebenarnya tak ada

persamaan akar kata tapi kita bisa

memberi muatan makna terkait.

Demikian juga berbagi erat kaitannya

dengan untuk. Sebagaimana juga

secara etis tingkatan bebas untuk

memerlukan kedewasaan yang lebih

tinggi ketimbang bebas dari,

begitu pula berbagi untuk

daripada berbagi dari.

Pada berbagi untuk

diperlukan sikap dan

tindakan aktif,

sebagaimana

nampak pada aksi

koin Prita.

Di kehidup-

an sehari-hari,

level dan

lingkup berbagi

sangat beragam, terma-

suk juga sikap Pak Cendol

di atas. Tantangan berbagi

untuk yang sederhana misalnya,

kita tetap memberikan salam dan

senyum meski tidak dibalas. Kita tetap

memberikan sumbangan materi meski

penerimanya tidak mengucapan terima

kasih. Saat sikap dan tindakan berbagi

menjadi aktualisasi diri, kita dituntut

menjadi aktif, bukan reaktif. Toh

setidaknya, selalu ada yang memba-

lasnya dan menerimanya dengan baik.

Ada Allah yang mengapresiasi. Ada

hukum kesemestaan seperti yang

dipaparkan di atas. Dan, last but not

least, ada diri kita sendiri yang

berproses kian matang dan dewasa.WP
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WISATA   Oleh : Nanang Abdul MAnaf Pertamina EP Libya, PEPL

Awal bulan November 2009 lalu penulis berkesempatan

mengunjungi kota Cape Town, Afrika Selatan, negeri yang sangat

dikenal karena pejuang hak asasi manusianya – Nelson Mandela –

dalam rangka mengikuti Konferensi The 16th Africa Oil Week,

dengan penyelenggara Global Pacific and Partners.

Disela-sela kegiatan konferensi ini, penulis menyempatkan

diri untuk mengunjungi beberapa tempat wisata yang merupakan

landmark dari kota kedua terbesar populasinya setelah

Johannesburg di Afrika Selatan, seperti Victoria and Alfred

Waterfront, Table Mountain, Camp Bay, Kirstenbosch National

Botanical Garden, Clifton Beach dan Table Bay.

Meskipun termasuk kota kedua terbesar dari segi populasi,

Cape Town tidaklah terlalu padat, mengingat luas areanya

mencapai 2,455 kilometer persegi, terbesar dari seluruh kota

yang ada di Afrika Selatan, sehingga kepadatan penduduknya

hanya berkisar 1,425 orang kilometer persegi dengan jumlah

penduduk seluruhnya sekitar 3,5 juta orang atau hanya

sepersepuluh dari kepadatan kota Jakarta yang mencapai 12, 738

orang per kilometer perseginya.

Penuh Kejutan
Hampir semua orang yang baru pertama kali menginjakkan

kaki ke negeri yang juga dikenal dengan hasil tambang berlian

dan hasil pertaniannya, mengira bahwa bahwa kota Cape Town,

seperti halnya kota-kota lain di Benua Afrika, didominasi oleh

penduduk kulit hitam. Kenyataannya berbeda, justru yang terlihat

di tempat-tempat umum adalah orang kulit putih, walaupun

secara demografi penduduk kulit hitam menempati kedua

terbanyak, yaitu sekitar 31%, sedangkan kulit putih menempati

posisi ketiga, yaitu 18.75%, dan yang paling dominan adalah kulit

berwarna sebanyak 48%, yang terdiri dari India, Arab, China,

Melayu, hispanik/latin dan lainnya.

Kejutan berikutnya adalah panorama yang sangat indah.

Cape Town kota yang berada dalam cekungan yang membentuk

mangkuk disebut juga city bowl yang menyerupai sebuah bentuk

Amphitheatre alam, dikelilingi oleh pegunungan dengan udara

yang sangat sejuk, antara 15 – 20 derajat Celcius,  walupun

berada dalam musim panas atau summer seasion.

City bowl menghadap ke laut Samudra Atlantik berbatasan

dengan Table bay, dan pada kedua samping dan belakangnya

dikelilingi oleh perbukitan yang sangat indah, dimulai dari puncak

bukit Lion Head sebelah barat, kemudian Table Mountain di

selatan dan Devil’s Peak di bagian timurnya. Istilahnya kalau kita

berdiri di tengah kota City Bowl, dan anda ingin difoto, maka latar

belakang ke arah manapun, dijamin akan terlihat indah. Bagi

yang hobi fotografi, Cape Town adalah surganya bari para

photographer…

Kejutan lainnya adalah tata kota yang sangat rapih dengan

latar belakang pemandangan yang sangat indah, dihiasi oleh

perilaku penduduknya yang sangat disiplin. Berjalan kaki di



45Warta Pertamina • Februari 2010

Suasana di tengah kota

Cape Town yang sangat

tertata rapi dengan latar

belakang perbukitan

Plateau Table Mountain.
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tengah kota Cape Town seperti diperlakukan sebagai seorang

tamu terhormat. Dengan fasilitas trotoir untuk pejalan kaki yang

sangat memadai, penerangan jalan, rambu lalu-lintas, serta

berbagai papan informasi yang sangat memudahkan bagi

pelancong untuk keluyuran sepanjang hari hingga larut malam,

disamping tingkat keamanannya yang sangat baik.

Penghargaan yang tinggi terhadap keselamatan manusia, juga

tercermin dari para pengendara mobil atau motor yang sangat

hati-hati, dan selalu mengutamakan para pejalan kaki, terutama

di tempat-tempat penyebrangan atau zebra cross. Mobil atau

motor seketika akan mengurangi kecepatannya dan bahkan

berhenti untuk memberi kesempatan pada penyebrang jalan,

sehingga kenyamanan dan keamanan para pejalan kaki betul-

betul terjamin.

Kejutan terakhir adalah harga-harga yang relatif mahal. Untuk

biaya akomodasi menginap di hotel setara dengan bintang tiga

dan luas kamar yang tidak terlalu besar (3 X 4 Meter), kami harus

merogoh kocek sekitar 250 US$ permalam atau kurang lebih

1,825 Ran (Ran adalah mata uang resmi Afrika Selatan, dimana 1

Ran setara dengan 1,300 rupiah). Begitu juga untuk harga-harga

barang dan biaya makan di restoran atau harga karcis untuk

masuk ke suatu tempat wisata. Jangan heran harga sehelai T-

shirt dengan kualitas sedang  bisa mencapai 250-300 Ran atau

berkisar antara 325 sampai 390 ribu rupiah, cukup mahal

bukan???   Tentu saja, karena Cape Town termasuk salah satu

kota tujuan wisata terkemuka  di dunia.

Tempat Wisata
Karena tujuan utama kami adalah mengikuti konferensi, maka

alokasi waktu untuk berpelesir ini tidaklah banyak. Cara yang

paling mudah melakukan perjalanan wisata dengan waktu

terbatas adalah mengikuti City Tour,

yang diselenggarakan oleh travel

ggent resmi, yang memang sudah

tersedia di sana. Informasi juga

bisa kita dapatkan di lobby hotel,

baik melalui brosur-brosur yang

lengkap, berwarna, dan informatif,

atau juga petugas hotel yang

memang disediakan untuk

membantu para tamunya dalam

memberikan berbagai informasi,

termasuk kegiatan wisata.

Di kota Cape Town ini ada dua

pilihan city tour atau kalau dalam

brosur tertulis sebagai City

Sightseeing dengan menggunakan

bis dua lantai, dimana lantai bagian

atasnya terbuka, atau dikenal

sebagai Hop On – Hop Off, sehingga

penumpang dapat bebas melihat

panorama sekitarnya, serta juga

dilengkapi earphone untuk

mendengarkan penjelasan langsung

mengenai setiap objek wisata serta

berbagai tempat yang dilalui atau

akan dituju. Penjelasan ini

mengunakan berbagai bahasa,

WISATA Cape Town : Keindahan Alam Afrika dengan Suasana Eropa

seperti Inggris, Spanyol, Portugis,

Italia, Jerman, Jepang dan Arab.

Sayangnya tidak ada bahasa

Indonesia…he..he…

Kedua pilihan tersebut adalah rute

pendek dan rute panjang, yang ditandai

dengan warna bisnya. Untuk rute

pendek, khususnya objek wisata yang

berada di dalam kota, menggunakan bis

warna merah, sedangkan rute panjang,

untuk tujuan wisata lebih ke arah luar

kota, menggunakan bis warna biru.

Kedua karcis tersebut berlaku

sepanjang hari, selama bis-bis tersebut

beroperasi dari jam 09.00 pagi sampai

dengan jam 05.00 sore, sehingga

dengan sekali bayar karcis, kita bisa

berkali-kali ikut berkeliling dengan bis

melalui rute-rute yang telah ditentukan,

tetapi hanya berlaku untuk satu rute saja, baik rute pendek

ataupun rute panjang saja.

Rute Pendek
Rute ini dikenal sebagai Red City Tour dengan menggunakan

bis warna merah, meskipun rutenya sekitar dalam kota, tetapi

jumlah objek wisatanya cukup banyak, yaitu 17 stops atau

destinations. Kita boleh bebas berhenti di setiap titik atau objek

wisata dan kalau belum puas boleh lebih lama dan melanjutkan

perjalanan ke objek wisata berikutnya menggunakan bis yang

lain, karena setiap 20 menit bis ini lewat ke setiap

pemberhentian.  Jadi tidak usah khawatir tertinggal bis yang

pertama kita tumpangi, karena bis berikutnya akan

datang dalam 20 menit. Tentunya jangan

meninggalkan barang bawaan di bis, kalau berencana

untuk menumpang bis berikutnya.

Objek-objek wisata yang dilalui rute pendek

antara lain The Clock Water (pusat perbelanjaan di

area Waterfront), Cape Town Convention Centre

(Gedung Konferensi bertaraf internaional yang dapat

memuat 12,000 delegasi), South Africa Museum,

Castle of Good Hope, Gold Museum, Whinchester

Mansions Hotel dan yang paling banyak diminati untuk

tinggal lebih lama adalah Cable Way di area Table

Mountain.

Cable Way Table Mountain
Cable Way atau kereta gantung yang

menghubungkan station bawah, di tepi jalan Tafelberg

Road dengan ketinggian 302 m dari permukaan laut,

dan puncak Table Mountain dengan ketinggian 1,067

meter dari permukaan laut. Cable way ini mulai

dibangun tahun 1926 dan selesai serta mulai dibuka

untuk umum pada tahun 1929, yang dirancang oleh

seorang engineer Norwegia bernama Trygve Tromsoe.

Hingga tanggal 29 Desember 2004 jumlah

penumpang cable way telah mencapai 16 juta orang.

Dengar harga karcis 160 Ran atau sekitar 210 ribu

rupiah untuk dewasa dan setengah harga untuk anak-

Berjalan kaki di tengah

kota Cape Town seperti

diperlakukan sebagai

seorang tamu terhormat.

Dengan fasilitas trotoir

untuk pejalan kaki yang

sangat memadai,

penerangan jalan, rambu

lalu-lintas, serta berbagai

papan informasi yang

sangat memudahkan bagi

pelancong untuk

keluyuran sepanjang hari

hingga larut malam,

disamping tingkat

keamanannya yang

sangat baik.
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anak, pulang pergi, kita bisa melihat pemandangan kota Cape

Town yang sangat indah. Kota yang terletak di tengah mangkuk

menghadap panorama Samudra Atlantik yang biru, serta

dikelilingi perbukitan dengan latar belakang Table Mountain

plateau, sungguh menakjubkan. Tidak salah kalau salah satu

brosur wisata mengatakan : The Table Mountain is many things to

many people. To Capetonians, it remain, the geological and

spiritual heart of our city.

Di puncak bukit Table Mountain, yang membentuk dataran

Bis berwarna merah merupakan alat

transportasi yang digunakan City Tour

untuk rute pendek dengan objek

wisata sekitar dalam kota.

Cable Way yang digunakan untuk

mengangkut penumpang sampai ke

pucak bukit Table Mountain dengan

kapasitas 60 orang. Selama

perjalanan pulang pergi, perlahan-

lahan berputar 360 derajat untuk

member kesempatan tiap

penumpang melihat panorama yang

berbeda.

Panorama dari puncak bukit Table

Mountain dengan latar belakang laut

Samudera Atlantik.

Suasana di pelataran parker

Kirstenbosh Botanical Garden

dengan latar belakang perbukitan

Table Mountain di kaki sebelah timur.

luas atau plateau, akan kita dapatkan panorama yang sangat

indah dan dapat melempar pandangan ke segala arah. Mata kita

bisa ditujukan ke arah Samudera Atlantik, ke arah Roben Island,

tempat dipenjarakannya pejuang hak asasi manusia, Nelson

Mandela,  selama 27 tahun, atau ke arah koa Cape Town yang

terletak dalam mangkuk besar yang berbentuk Amphitheatre

alam. Kemanapun kita memandang hanya ada dua kata : Indah

dan Indah sekali….

Selepas jalan-jalan dan mengambil foto, kita bisa beristirahat
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sambil menyeruput cappuccino hangat di Table Mountain Café,

ditemani burung-burung yang cantik dan udara yang sangat

sejuk. Selanjutnya kita bisa berbelanja souvenir di Table Mountain

Shop untuk sekedar membeli oleh-oleh berupa cindera mata atau

T-shirt yang semuanya berlabel Table Mountain atau Cape Town.

Rute Panjang
Rute panjang atau Blue City Tour menawarkan lebih sedikit

objek wisata yang dikunjungi, yaitu 12 stops atau destinations.

Beberapa objek wisata overlap dengan rute pendek, seperti The

Clock Tower, Cape Town Convention Centre, Mount Nelson, Camps

Bay, President Hotel, Sea Point, dan Winchester Mansion Hotel.

Objek wisata yang berbeda dari rute pendek adalah

Kirstenbosch (semacam kebun raya atau botanical garden), World

of Birds (cagar alam yang melindungi berbagai jenis burung

langka), Imizamo Yethu Township (pusat kerajinan tangan hasil

karya penduduk asli), dan Mariners Warf (berada di pelabuhan

Hout Bay dengan pemandangan laut Samudera Atlantik yang

indah). Diantara objek-objek wisata yang dikunjungi oleh rute

panjang ini, maka Kirstenbosch merupakan pilihan yang paling

tepat untuk tinggal lebih lama.

Kirstenbosch
Area wisata ini berlokasi tepat di kaki perbukitan Table

Mountain sebelah timur, berupa Taman Nasional atau botanical

garden dengan panorama yang sangat indah dan suasana yang

asri. Taman Nasional Kirstenbosch mulai dibangun pada tahun

1913 dengan tujuan untuk melestarikan dan melindungi berbagai

jenis flora langka dari kepunahan.

Di Taman Nasional ini juga kita bisa melakukan petualangan

dengan menaiki bukit Table Mountain melalui jalan setapak yang

dikenal sebagai Smut’s Track mengambil nama salah satu Perdana

Menteri Afrika Selatan masa lalu, yaitu Jan Smut, yang secara

rutin menaiki rute ini untuk mencapai puncak bukit.

Di tempat ini setiap tahunnya diadakan Chelsea Flower Show,

yaitu pameran tumbuh-tumbuhan yang diadakan selama 5 hari di

bulan Mei atau pada saat musim panas, diselenggarakan oleh

Royal Horticultural Society (RHS) dan merupakan summer event

yang sangat terkenal di dunia.

Sayonara Cape Town…
Bagi yang hobby melancong dan traveling penulis yakin Cape

Town merupakan salah satu tempat terbaik di dunia untuk wisata

karena keindahan alamnya, kelengkapan objek wisata dan

infrastrukturnya, keteraturan dan kerapihan tata kotanya,

keramahan penduduknya, kekayaan dan keragaman  budayanya,

serta yang terpenting adalah keamanan dan kenyamanan dalam

melakukan berbagai aktivitas di sini.

Satu minggu rasanya begitu cepat berlalu.  Setiap malam kita

bisa menikmati suasana santai sambil menikmati keindahan

panorama sekitar Vctoria & Alfred Waterfront, melihat lalu lalang

perahu layar di sekitar pelabuhan dan yang uniknya dapat melihat

pertunjukkan musik dan tari-tarian tradisional jalanan secara

gratis.

Sambil menikmati panorama indah, telinga kita juga dapat

dimanjakan dengan mendengarkan alunan jazz yang didominasi

oleh bunyi trompet dari Abie Thomas dengan memainkan lagu-

lagu lama, seperti La Paloma, Fernando, It’s Now or Never, Lady

of Spain, Buena Sena dan lain-lain, yang kadang dimainkan

secara medley…..

Sayonara Cape Town…Someday I will back again….Insya

Allah.WP

Pertunjukan music jalanan oleh Abie

Thomas (peniup trompet) dan kawan-

kawan yang memainkan music irama

Jazz di sekitar area Victoria & Alfred

Waterfront.

Pertunjukan tari-tarian traditional Afrika

Selatan dengan latar belakang lalu-

lalang perahu di sekitar area Victoria-

Alfred Waterfront.

5

6
5

6



49Warta Pertamina • Februari 2010

RESENSI Buku, Film, Musik   Oleh : ELY CHANDRA PERANGINANGIN

Bawahan Juga Butuh
Penghargaan

Judul  Terjemahan:

The Carrot Principle

Beri Anak Buah Anda Wartel, Bukan Cambuk!

Judul Asli :

The Carrot Principle

Penulis :

Adrian Gostick dan Chester Elton

Penerbit :
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Kolasi :

 viii + 296 hlm

Jauh sebelumnya, Abraham Maslow

telah memperkenalkan tingkat hirarki kebutuhan

manusia yang terdiri dari fisik (fisiological), rasa

aman (security), sosial (social/affiliation); harga

diri/penghargaan (ego atau self esteem) dan

aktualisasi diri (self actualization). Dalam buku ini,

Gostick dan Elton memperkenalkan sebuah

pendekatan manajerial untuk meningkatkan

kinerja perusahan yang bersumber dari

bagaimana para manajer memperlakukan

bawahannya. Menurut buku ini, pada dasarnya

bawahan memerlukan pujian bukan cambuk untuk

meningkatkan produktivitas, keterlibatan, retensi

dan kepuasan pelanggan.

Gostick dan Elton memperkenalkan istilah

carrot sebagai perangkat akslerasi yaitu sesuatu

yang memancing sebagai alat persuasi. Hasil

survei yang mereka lakukan menunjukkan bahwa

uang bukanlah carrot yang paling efektif. Bayaran

memang sudah sewajarnya menarik dan

kompetitif, sehingga uang tidak akan bertahan

lama sebagai daya tarik bagi pekerja. Setiap

pekerja butuh lingkungan yang baik dimana

mereka bisa menggunakan kapabilitas dan bakat

mereka sebesar-besarnya dan kemudian

mendapatkan penghargaan karenanya.

Penghargaan adalah langkah yang hilang

yang membantu orang menggapai ke atas ke arah

aktualisasi diri. Sekarang ini banyak pekerja yang

menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja

di bandingkan sebelumnya. Saat ini karyawan

juga cenderung tidak setia ditambah lagi semakin

meningkatnya rasa ketidaknyamanan, stres dan

ketidakpuasan.

Penghargaan akan menjadi kunci dalam

menumbuhkan motivasi bagi bawahan. Namun

sebelumnya, setiap pemimpin harus terlebih

dahulu paham dasar-dasar kepemimpinan. Tanpa

itu, seorang pemimpin tidak mempunyai dasar

yang kuat untuk membuat karyawan menerima

dan bereaksi terhadap penghargaan. Dasar-dasar

itu adalah penentuan tujuan; komunikasi;

kepercayaan; dan akuntabilitas.

Begitu banyak perusahaan yang beroperasi

di dalam kehampaan dimana para karyawan dan

bahkan pemimpin mereka tidak paham apa yang

berharga. Walau seorang pemimpin tidak bisa

mengubah tugas yang ada dalam organisasi

mereka, mereka bisa mengubah sikap para

karyawan mereka terhadap tugas mereka dengan

cara menetapkan tujuan perusahaan atau tim

yang jelas. Seorang pemimpin yang hebat

menghubungkan tujuan karyawan dengan tujuan

perusahaan.

Setiap atasan harus memiliki hubungan

komunikasi yang baik dengan bawahannya. Tidak

mungkin mengatur manusia tanpa komunikasi

yang terbuka. Bagi para manajer yang ingin

membangun kepercayaan dalam organisasinya,

ini berarti menghormati dan mendengarkan

karyawan, memperlakukan mereka dengan adil,

dan mengkuatirkan kesuksesan tim mereka lebih

dari kesuksesan dirinya sendiri.

Salah satu cara dimana penghargaan

memperkuat penentuan tujuan adalah melakukan

aktivitas yang bermakna dan menggerakkan

karyawan semakin dekat dengan tujuan membuat

pemimpin bisa mengoreksi arah grup dengan cara

yang positif, bukannya dengan menunjukkan

kekurangan kinerja. Umpan balik yang positif akan

meningkatkan rasa kompetensi, sementara

umpan balik yang negatif akan melemahkannya.

Seorang manager pada dasarnya

berkomunikasi dengan massa tetapi mengelola

individu. Manajer efektif sadar bahwa untuk

mempengaruhi tingkah laku, menjelaskan apa

yang paling penting, seorang manager harus

berbicara kepada masing-masing individu yang

berada di bawah tanggung jawab mereka secara

spesifik, dan dalam waktu yang tepat.

Karyawan memiliki kepentingan dalam

penghargaan. Penghargaan itu bersifat strategis,

tepat waktu, sering dilakukan, tapi yang terpenting

manusiawi. Gostick dan Elton dalam buku ini

menyebutkan bahwa motivasi kerja karyawan

tidak berasal dari luar. Sebagian besar sikap

karyawan terhadap pekerjaan didorong secara

internal oleh keinginan seseorang untuk

mendapatkan otonomi dan prestasi.

Psikolog sejak lama sudah menemukan

pemenuhan diri pekerja hanya dari pekerjaan, dan

yang termotivasinya oleh kekuasaan, bayaran dan

prestise dalam jangka panjang tidak akan seefektif

pekerja yang juga menemukan pemenuhan dan

dorongan dari bagian lain kehidupan diantaranya

keluarga, kebugaran, hobi dan pendidikan.

Manajer yang efektif menciptkan kesuksesan

kerja-hidup untuk karyawan mereka ketika tujuan

pribadi terhubung dengan kemaslahatan kerja.

Kepemimpinan terbagi atas rasional dan

emosional. Dengan manajemen yang berbasis

rasio, seorang atasan menawarkan karyawan gaji,

kondisi pekerjaan yang terjamin, tunjangan,

kebijakan perusahaan yang adil, lokasi kerja yang

baik dan sedikit keuntungan perusahaan. Namun

mereka juga sadar bahwa mereka dapat

disingkirkan dengan alasan produktivitas

perusahaan.

Sedangkan dalam manajemen yang berbasis

emosi, pemimpin sadar bahwa setiap karyawan

memiliki keinginan untuk mengaktualisasikan diri.

Manajer tipe ini ingin membangun kepercayaan

dengan membantu setiap individu dalam proses

pengaktualisasikan diri dan menjamin tercapainya

prestasi melalui penghargaan. Si karyawan akan

memandang perusahaan sebagai mitra

perjalananya mencapai kehidupan yang lebih

baik. Untuk mencapai tingkat manajemen yang

efektif, gaya kepemimpinan tidak boleh berfokus

pada hasil yang tampak, tetapi lebih pada

penghargaan terhadap dampak keseluruhan dari

sumbangan karyawan anda.

Penghargaan yang dapat menjadi akselerator

tidak semata-mata menurut sudut pandang

manager saja, tetapi juga dari sudut pandang

karyawan. Penghargaan terbaik selalu bersifat

personal dan disesuaikan dengan kepentingan

dan gaya hidup karyawan, diberikan oleh seorang

manajer yang mau mencari tahu dan memotivasi

setiap individu. Seorang manager yang hendak

memberikan pekerjaan harus memiliki relevansi

dalam arti bahwa dia tidak dipandang sebelah

mata dimana dia memiliki dampak terhadap

mereka yang berada dibawah asuhan anda.

Hubungan antara perusahaan dan

karyawannya sebenarnya dapat dilihat dari dua

sisi yaitu kepuasan dan keterlibatan. Misalnya

saja seorang karyawan yang puas dan senang

dengan gajinya bahkan begitu bahagia sehingga

dia mungkin akan enggan mengubah status quo

itu melalui inisiatif atau prestasi. Tantangan

terbesar bagi pemimpin bukanlah

memperkenalkan strategi baru yang revolusioner

tetapi melibatkan karyawan dalam

pengeksekusian strategi yang sudah mereka

miliki.

Manajer carrot principle membangun

keterlibatan dan kepuasan karyawan dengan

menjawab tiga pertanyaan yang paling umum

yaitu ‘apa yang penting disini?’, ‘bagaimana saya

bisa membuat perbedaan?’,  dan ‘apa yang saya

dapat kalau saya memuat perbedaan?’. Seorang

manager yang hebat pasti menyadari bahwa

karyawan mereka yang paling berprestasi terbaik

bukan hanya yang paling sering diincar oleh

pesaing mereka, tetapi sering kali justru orang-

orang yang merasa paling tidak nyaman dalam

organisasi.

Hal yang juga penting dalam perusahaan

adalah budaya perusahaan. Semakin organisasi

membantu individu memahami dan menyesuaikan

diri dalam budaya yang ada, semakin besar

kesuksesan yang akan dialami perusahaan dan

karyawannya.

Bentuk-bentuk penghargaan yang dapat

diberikan pada karyawan yaitu penghargaan

harian (tepukan ringan di punggung, ucapan

ditulis tangan, makan siang bersama, dsb.);

penghargaan untuk prestasi luar biasa (tanggapan

formal dari organisasi yang berfokus pada nilai,

dampak dan personal); penghargaan terhadap

karier (program formal, promosi, pemberian

penghormatan kepada para pensiunan juga akan

dapat memotivasi pekerja yang masih aktif); dan

acara perayaan.

Buku ini juga menyediakan 125 ide

penghargaan yang mungkin akan menjadi ide

yang baik untuk dicontoh dan mungkin saja bisa

kita terapkan dalam lingkungan pekerjaan kita

masing-masing.WP
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PATRASIANA

Mendatar :

    1. Bendungan

    3. Unggul; Melebihi yang lain; lebih tampak

daripada yang lain

    7. Pembantu sopir

    8. Lupa; lepas dari perhatian

    9. Pengemudi mobil/motor/kapal kecil

  10. Sekolah Tinggi Olahraga

  12. Tulis : IUR

  13. Keadaan ; kedudukan, suasana

  14. Pemain film laki-laki

  16. Tempat peninggalan zaman prasejarah

  18. Orang yang mengawasi/pengawas; salah

satu pangkat pada kepolisian

  Menurun :

   2. Keuangan; Mengenai keuangan

   3. Pangkalan untuk memperbaiki kapal

   4. Tidak tepat sasaran

   5. Sungai terpanjang di Mesir

   6. Kota yang menajdi ibukota negara Kenya

   7. Perpaduan dari berbagai perbedaan

 10. Polisi yang khusus menangani kejahatan

 11. Bagian dari mobil untuk menghidupkan

mobil

 15. Alat pembawa

 16. Langkah dalam permainan catur

 17. Kamar tahanan M
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