12 INDUSTRI

Tidak ada perubahan mendasar pada praktik
operasional bisnis migas.
Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif
Indonesian Petroleum Association

■BISNIS
Kontan Jumat, 16 Oktober 2020

PTPP Bidik
Kepastian di Bisnis Migas Grup
Dua Proyek Air
■ INFRASTRUKTUR

Pemerintah memastikan jangka waktu operasional bisnis minyak dan gas bumi tidak berubah
Filemon A Hadiwardoyo,
Pratama Guitarra
JAKARTA. Pemerintah memastikan jangka waktu operasional bisnis migas tidak berubah, meski klausul Kontrak
Kerja Sama (KKS) yang diatur
dalam Undang-Undang Cipta
Kerja berubah menjadi perizinan berusaha.
Seperti diketahui, konsep
perizinan berusaha identik
dengan sektor pertambangan.
Di rezim pertambangan, perpanjangan izin usaha yang diperoleh perusahaan hanya
berdurasi 2 x 10 tahun. Sedangkan di rezim migas selama ini (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
Minyak dan Gas Bumi), jangka waktu kontrak migas mencapai 30 tahun.
Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association
(IPA), Marjolijn Wajong mengungkapkan, pihaknya sudah
menggelar pertemuan dengan
Kementerian ESDM untuk
membahas perubahan aturan
migas ini.
Dia bilang, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjelaskan, meski frasa atau katakata Kontrak Kerja Sama berubah menjadi perizinan
berusaha, tidak ada perubahan legalitas yang diberikan
kepada pelaku usaha untuk
memulai dan menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya.
"Untuk bisnis hulu migas
tetap kontrak kerja sama. Tidak ada perubahan mendasar
pada praktik operasional migas yang berlangsung selama
ini," terang Marjolijn kepada
KONTAN, Kamis (15/10).
Dengan demikian, menurut
dia, peralihan skema kontrak
menjadi perizinan berusaha
tidak akan berdampak pada
jangka waktu operasional
perusahaan migas pada Wilayah Kerja (WK) migas seperti
yang berlaku saat ini. Dari
sini, ketentuan perizinan tidak
mengikuti aturan main seperti

perizinan di sektor pertambangan.
Kepala Satuan Kerja Khusus
Pelaksana Kegiatan Usaha
Hulu Minyak dan Gas Bumi
(SKK Migas), Dwi Soetjipto
enggan berkomentar lebih
jauh soal polemik ini. Dia hanya memastikan, "(Rezim migas) masih terus menggunakan Kontrak Kerja Sama,"
ungkap dia kepada KONTAN.
Pengamat Energi dari Reforminer Institute, Komaidi
Notonegoro menjelaskan,
perubahan rezim ini justru
akan menyebabkan sistem
pengusahaan hulu migas bakal menyerupai aturan di sektor pertambangan pada
umumnya.
"Dengan perizinan, (maka)
tidak ada lagi kontrol negara
atas anggaran dan produksinya, karena kemudian menjadi domain yang diberi izin,"
ujar Komaidi kepada KONTAN, kemarin.

Alhasil, kondisi tersebut
berpotensi menyebabkan kerugian bagi negara maupun
pelaku usaha. Pasalnya, dengan mekanisme perizinan,
maka izin pengusahaan KKKS
dapat dicabut sewaktu-waktu.
Sebab, posisi pemberi izin
berada di atas pihak yang
mendapatkan izin. Sementara
dalam sistem kontrak, kedudukan para pihak setara. Komaidi menambahkan, langkah
pemerintah untuk mengatur
lebih lanjut sejumlah ketentuan dalam UU Migas pun bakal
memiliki dampak.
Sementara itu, Pengamat
Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menilai, pemerintah akan
menyeragamkan peraturan
sektor energi menjadi perizinan berusaha. Sayangnya, penyeragaman aturan ini akan
menimbulkan ketidakpastian
bagi investor. Sebab, setiap
sektor energi memiliki perma-

salahan yang berbeda.
Oleh karena itu, perlu fleksibilitas aturan turunan omni-

bus law, antara menggunakan
frasa Kontrak Kerja Sama dan
perizinan berusaha.
■

Perbandingan Aturan Sektor Migas
UU Cipta Kerja
Pasal 5
(1) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi dilaksanakan berdasarkan
Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
(2) Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas:
a. Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
b. Kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi.
UU No 22/2001 tentang Migas
Pasal 6
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka
1 dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling
sedikit memuat persyaratan :
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Sumber: UU Cipta Kerja dan UU Migas

TAM Luncurkan New Fortuner dan Innova

Dok. TAM

PT Toyota-Astra Motor (TAM) merilis New Fortuner dan New Innova sebagai high SUV dan medium MPV melalui virtual
launch di Jakarta, Kamis (15/10). Selama periode Januari hingga Agustus 2020, Fortuner menguasai 41,1% pangsa pasar
dengan penjualan 6.807 unit dan Kijang Innova berhasil menguasai pangsa pasar sebesar 94% dengan volume penjualan
mencapai 17.619 unit.

Efek Dunning-Kruger Para Inkompeten

P

ernahkah Anda menjumpai seseorang yang
inkompeten tapi kok
percaya diri banget? Mirip
dengan "tong kosong nyaring
bunyinya" namun tidak semua orang inkompeten nyaring lho. Karena ada juga
yang hanya merasa PD saja.
Nah, mereka ini disebut
memiliki Dunning-Kruger
Effect (DKE), yaitu mempunyai ilusi tentang superioritas mereka. Mungkin mereka
tidak punya maksud untuk
jadi overconfidence apalagi
sombong. Mereka hanya memiliki keterbatasan dalam
menilai kemampuan diri
sendiri saja.
Dalam wawancara-wawancara proses rekrutmen,
DKE ini cukup "membahayakan" karena tidak hanya si
pewawancara saja yang bakal
kecewa akan timpangnya kemampuan si diwawancara.
Semua stakeholder pada
akhirnya akan sangat kecewa
akan performance kandidat
setelah diterima bekerja.
Pada level pengambilan
keputusan, DKE ini malah
membahayakan arah strategi
bisnis, karena efek ini juga

dimiliki oleh mereka yang telah berposisi tinggi namun
punya keterbatasan dalam
memahami hal-hal tertentu.
Ini sebenarnya merupakan fenomena umum karena
studi menunjukkan lebih dari
88% individu mempunyai
kecenderungan untuk overestimate kemampuan diri sendiri.
Yang mencengangkan,
mereka yang mempunyai kemampuan rendah biasanya
termasuk yang sangat overestimate. Dengan kata lain,
mereka yang "kurang punya
kemampuan merasa diri super." Bahkan, tidak jarang
yang tidak mampu merasa
diri sebagai "pakar."
Siapa yang paling rentan
akan delusi ini? Ternyata
kita semua tanpa kecuali,
karena tidak ada orang yang
serba bisa alias bisa segalanya.
Kok bisa? Periset Dunning dan Kruger menemukan
fakta bahwa mereka yang
punya skill di bawah ratarata ternyata tidak punya
cukup skill untuk mendeteksi
kekurangan mereka dan apa
yang sebenarnya mereka bu-

Jennie M. Xue,
Kolumnis internasional serial
entrepreneur dan pengajar
bisnis, berbasis di California,
aktif di blog JennieXue.com
tuhkan.
Dengan kata lain, mereka
tidak tahu bahwa mereka tidak mampu dan punya banyak hal yang mereka tidak
tahu. Sebaliknya, mereka
yang punya kemampuan
rata-rata dan cukup baik,
biasanya tahu betul kekurangan mereka karena mereka punya cukup skill untuk
mendeteksinya.
Lantas, bagaimana caranya untuk objektif akan kemampuan diri sendiri dan

orang lain?
Pertama, pastikan untuk
mendapatkan feedback akan
apa yang dapat Anda perbaiki. Tidak jarang seseorang
mengharapkan input dari
orang lain namun malah menyebabkan pertikaian jika
masukannya kurang enak
didengar.
Belajarlah untuk menghargai setiap masukan sebagai sesuatu yang positif. Apabila penyampaiannya negatif, lakukan reframing pikiran
agar negatifitas dapat berubah menjadi positif.
Kedua, terus tingkatkan
kemampuan di bidang tersebut, karena mereka yang
mempunyai skill sedikit di
atas rata-rata atau lebih biasanya punya kemampuan
observasi diri cukup. Observasi cukup ini penting agar
dapat belajar baik untuk
mencapai kemampuan lebih
mumpuni.
Belajar untuk lebih obyektif akan kemampuan diri dapat dilakukan dengan membandingkan hasil (result),
bukan hanya prosesnya. Gunakan indra dengan lebih jeli
agar setiap problem dapat

ditangkap dengan jelas.
Ketiga, jika Anda sedang
berkomunikasi atau mewawancara seseorang yang tampak sangat percaya diri atau
kompeten, cari cara untuk
menilainya secara objektif.
Bisa jadi dengan melakukan
suatu tes objektif, terutama
untuk skill-skill kasat mata.
Kurangi menanyakan
pendapat mereka akan diri
mereka sendiri, karena DKE
bisa menyebabkan seseorang
punya titik buta (blind spot)
akan sisi-sisi tertentu.
Namun pastikan Anda
menggunakan kalimat-kalimat, frasa-frasa dan katakata positif dalam setiap komunikasi dan aktivitas.
Rasa percaya diri objektif
dan yang semu (DKE) ini
sering kali mirip dirasakan
oleh diri kita dan sulit dibedakan di dalam diri orang
lain. Padahal, dengan mengenali kemampuan sebenarnya,
kita baik dalam pengambilan
keputusan.
Selamat belajar mengenali titik-titik buta diri sendiri
dan orang lain, sehingga kita
dapat menjadi diri yang lebih
baik.
■

KONTAN/Baihaki

Kedua proyek tersebut yakni SPAM Jatiluhur dan SPAM
Pekanbaru Kota.
JAKARTA. PT PP Infrastruktur memompa portofolio bisnis air. Anak usaha PT PP Tbk
(PTPP) ini membidik dua proyek Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM), yakni berlokasi di Jatiluhur (Jawa Barat)
dan Pekanbaru (Riau).
Direktur Keuangan PT PP
Infrastruktur, I Komang Sudarma menyebutkan saat ini
SPAM Jatiluhur masih proses
lelang. "Potensi menang 50:50
karena diprakarsai oleh PT
Wijaya Karya," ujar dia kepada
KONTAN, Kamis (15/10).
Proyek lain yang dibidik
adalah SPAM Pekanbaru
Kota. Komang menjelaskan,
pemenang tender dengan nilai
investasi sebesar Rp 750 miliar ini akan diumumkan pada
16 Oktober 2020.
Seperti diketahui, sebelumnya PDAM Kota Pekanbaru
sudah mengumumkan enam
konsorsium peserta lelang
SPAM Pekanbaru yang telah
lulus tahap prakualifikasi.
Secara rinci, enam peserta
lelang itu, pertama, konsorsium Manylad, Moy dan Elnusa. Kedua, KSO (kerja sama
operasi) PT Adhya Tirta Batam dan PT Bangun Cipta
Kontraktor. Ketiga, konsorsium PT Krakatau Tirta Industri, PT Brantas Abipraya, PT
Rukun Raharja.
Keempat, Konsorsium PT
Metito Indonesia, PT Wijaya
Karya (Persero) Tbk. Kelima,
konsorsium PT PP Infrastruk-

tur, PT Memiontec Indonesia,
PT Envitech Perkasa. Keenam, konsorsium Manila
Water Inc bermitra dengan PT
Indah Karya (Persero) dan
Sarana Tirta Ungaran.
Rencananya proyek SPAM
Pekanbaru akan menggabungkan rehabilitasi dan pembangunan jaringan baru. Kelak,
investor ditawarkan untuk
merehabilitasi jaringan yang
sudah ada (rehabilitate, operate & transfer) dengan kapasitas 500 liter per detik.

Enam peserta
lolos tahap
prakualifikasi
lelang SPAM
Pekanbaru.
Selanjutnya, investor harus
membangun jaringan baru
dengan kapasitas 250 liter per
detik. Pembangunan dilakukan lewat skema bangun, operasi dan serah atau build,
operate & transfer (BOT).
Di sisi lain, Komang bilang,
PP Infrastruktur juga memprakarsai proyek SPAM Juanda (Jatiluhur). Proyek itu akan
berkapasitas 5.000 liter per
detik. "SPAM masih tahap feasibility study," pungkas dia.
Sugeng Adji Soenarso

■ ENERGI TERBARUKAN

Sun Energy Genjot
Instalasi Panel Surya

KONTAN/Fransiskus Simbolon

SUN Energy mencatat kenaikan permintaan instalasi sistem
tenaga surya hampir menembus 40%.
JAKARTA. PT Sun Energy,
perusahaan pengembang panel surya (solar panel) asal
Indonesia mencatat, tren permintaan pemasangan panel
surya terus meningkat. Hingga
kuartal III-2020, terdapat 15
instansi yang meminta pemasangan instalasi panel surya
tersebut.
Direktur PT Sun Energy,
Roy Wijaya menceritakan,
pertumbuhan permintaan ini
cukup menarik di tengah kelesuan perekonomian akibat
pandemi korona. "Banyak
perusahaan mencari cara apa
yang bisa menjadi sasaran
efisiensi. Nah, salah satunya
adalah penggunaan energi listrik," ujar dia kepada KONTAN, Kamis (15/10).
Sun Energy mencatatkan
pertumbuhan permintaan instalasi sistem tenaga surya
hampir menembus 40% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Permintaan ini mencakup instalasi on-grid, offgrid dan hybrid di seluruh
wilayah Indonesia. "Ada sekitar 15 instansi yang meminta
pemasangan kepada kami
pada tahun ini," sebut Roy.
Salah satu perusahaan itu

adalah PT Fonterra Brands
Manufacturing Indonesia,
yang menggelar seremoni pemasangan panel surya, kemarin (15/10).
Fonterra, produsen susu
merek Anlene, Anmum dan
Anchor itu memasang panel
surya berkapasitas 381,84 kW.
Kapasitas ini diklaim mampu
mengurangi emisi karbon
hingga 4.000 ton per tahun,
sehingga lebih ramah lingkungan.
Sun Energy tak bersedia
membeberkan nilai proyek
tersebut. Manajemen perusahaan ini hanya menyatakan,
Sun Energy menyasar beragam segmen pasar, mulai dari
industri dan pabrikan, tempat
komersial, perumahan hingga
kebutuhan perorangan.
Beberapa proyek Sun Energy meliputi pemasangan panel
surya di salah satu pabrik otomotif di Cikarang berkapasitas 1.410 kW, kemudian memasang di pusat belanja QBIG,
BSD City, dengan kapasitas
1.010 kW. Permintaan panel
surya berpeluang naik dalam
beberapa tahun ke depan.
Agung Hidayat

