
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi tidak terbarukan terbesar 

selain gas alam. Hasil olahan minyak bumi dengan pemanfaatan terbesar di 

Indonesia yaitu menjadi bahan bakar minyak (BBM) sebagai sumber energi yang 

dikonsumsi oleh masyarakat dan industri. Kebutuhan BBM tersebut relatif 

meningkat dari tahun ke tahun seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri, 

sedangkan ketersediaan cadangan dan produksi minyak bumi relatif menurun.  

 

 
Sumber: PWC (2017) 

Gambar 1  Perbandingan volume produksi dan konsumsi minyak bumi Indonesia 

(.000 barel per hari) 

 

Gambar 1 menunjukkan volume produksi minyak bumi mengalami 

penurunan dan mencapai titik impas pada tahun 2002 jika dibandingkan dengan 

konsumsi minyak bumi. Kondisi tersebut berlanjut bahkan pada tahun 2016 terlihat 

jumlah konsumsi minyak bumi sebesar 1.620.000 barel per hari, sedangkan jumlah 

produksi hanya sebesar 800.000 barel per hari. Kondisi konsumsi minyak bumi 

sebesar 2 (dua) kali lipat dibandingkan dengan jumlah produksi tersebut 

menyebabkan kebutuhan impor minyak bumi untuk menutupi defisit konsumsi 

minyak bumi. 

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan 

cadangan terbukti minyak bumi sebesar 3.3 miliar barel. Jika diasumsikan produksi 

konstan 800.000 per hari tanpa adanya temuan cadangan baru, maka dalam 11 - 12 

tahun ke depan Indonesia tidak lagi mampu memproduksi minyak. Faktor teknologi 

dan temuan cadangan baru merupakan kunci keberlangsungan produksi minyak 

bumi di Indonesia. Teknologi eksploitasi minyak bumi saat ini hanya dapat 

mengambil 40-50 persen cadangan minyak dari dalam perut bumi (ESDM 2018). 

Jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin menurun, 

hal ini disebabkan tidak terdapat penemuan cadangan minyak bumi baru.  
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Tabel 1  Jumlah Cadangan Minyak Ringan dan Menengah di Indonesia (dalam 

miliar barel) 

Tahun Cadangan Terbukti 

(Proven Reserves) 

Cadangan Potensial 

(Potential 

Reserves) 

Total Cadangan 

(Total Reserves) 

2007 3,99 4,41 8,40 

2008 3,75 4,47 8,22 

2009 4,30 3,70 8,00 

2010 4,23 3,53 7,76 

2011 4,04 3,69 7,73 

2012 3,74 3,67 7,41 

2013 3,69 3,86 7,55 

2014 3,62 3,75 7,37 

2015 3,60 3,70 7,31 

2016 3,31 3,94 7,25 

Sumber: Kementerian ESDM RI (2018) 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa total cadangan (total reserves) pada tahun 

2007 yaitu sebesar 8,4 miliar barel dan semakin menurun pada tahun berikutnya 

hingga pada tahun 2016 sebesar 7,2 miliar barel. Total cadangan sebesar 7,2 miliar 

barel tersebut terdiri dari cadangan terbukti (proven reserves) sebesar 3,3 miliar 

barel dan cadangan potensial (potensial reserves) sebesar 3,9 miliar barel.  

Definisi minyak berat menurut US Geological Survey (2007) merupakan 

salah satu jenis minyak bumi dengan karakteristik API gravity atau derajat API 

(satuan yang menyatakan berat jenis minyak dan digunakan sebagai dasar 

klasifikasi minyak bumi yang paling sederhana) sebesar 20-25° dan tingkat 

viskositas atau tingkat kekentalan cairan sebesar 10-10.000 cP. Eksploitasi minyak 

bumi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1850 di pulau Jawa, Sumatera dan 

Kalimantan. Saat ini eksploitasi minyak bumi lebih terfokus pada minyak ringan 

dan minyak menegah. Berdasarkan API Gravity dan nilai viskositas (viscosity), 

minyak bumi diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu minyak ringan, 

minyak menengah, minyak berat dan bitumen seperti dijelaskan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2  Klasifikasi minyak bumi 

Klasifikasi Minyak API Gravity ( °) Viscosity (cP) 

Ringan (Light) > 25 < 16 

Menengah(Medium) 20 - 25 16 - 100 

Berat (Heavy) 10 - 20 100 - 10,000 

Bitumen < 10 > 10,000 

Sumber: US Geological Survey (2007) 
 

Menurut US Gelogical Survey (2007) perkiraan sumberdaya (resource) minyak 

berat di Indonesia sebesar 49 miliar barel dengan area tersebar di pulau Sumatera, 

Jawa, Kalimantan dan Papua. Gambar 2 menunjukkan sebaran titik potensi minyak 

berat dan sumber daya bitumen alami di Indonesia, salah satunya terletak di wilayah 

operasi MEDCO yaitu di lapangan onshore Rimau, Provinsi Sumatera Selatan. 

Potensi di Sumatera Selatan mencapai 165 juta barel atau 0,3% dari total potensi di 
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seluruh Indonesia mencapai 49,827 miliar barel. Sesuai dengan Keputusan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 111 

K/11/MEM/2019 tentang Penugasan untuk Uji Coba Penambangan Minyak Bumi 

Terbuka (Open Pit Oil Mining Pilot Project) di Area Iliran High Wilayah Kerja 

Rimau, Pemerintah menetapkan salah satu wilayah kerja MEDCO tersebut sebagai 

lokasi uji coba penambangan minyak bumi terbuka. Pemerintah menugaskan 

kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 

“LEMIGAS” bekerjasama dengan MEDCO untuk melaksanakan open pit trial 

sebagai bagian dari kegiatan eksplorasi dan feasibility study khususnya dengan 

MEDCO Rimau untuk melaksanakan pilot project. Peta Iliran High sebagai 

lampiran KEPMEN tercantum pada Gambar 2. 

 

Tabel 3  Potensi minyak berat di Indonesia (dalam juta barel) 

No Area Total Original Heavy Oil in Place  

1 Barito 30,00 

2 Bawean 0,30 

3 Central Sumatra 40.600,00 

4 Ceram 401,00 

5 East Java 125,00 

6 Kutei 3.930,00 

7 Natuna - 

8 North Sumatra 41,60 

9 Salawati 1.150,00 

10 South Sumatra 165,00 

11 Sunda 285,00 

12 Tarakan 2.400,00 

13 West Java 700,00 

Total 49.827,90 

Sumber: US Geological Survey (2007) 
 

Sumber: USGS (2007)  

Gambar 2  Peta Sebaran Minyak Berat di Indonesia 

PT Medco E&P Indonesia (MEDCO) merupakan salah satu perusahaan 

swasta nasional yang bergerak di bidang eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas 

bumi.  Saat ini mempunyai Wilayah Kerja (WK) yang telah berproduksi antara lain 

di pulau Sumatera (Rimau, South Sumatera Ekstension, Lematang, Blok A), pulau 
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Sulawesi (Senoro) dan pulau Kalimantan (Tarakan). Total produksi minyak dan gas 

MEDCO terdiri dari produksi minyak sebanyak 7.960 barel per hari dan gas 

sebanyak 278 million standard cubic feet per day (MMSCFD) (Medco 2017). 

 

Sumber: Medco (2017) 

Gambar 3   Produksi Minyak Bumi MEDCO Periode 2008 - 2016 

Gambar 3 menunjukkan bahwa jumlah produksi minyak bumi mengalami 

penurunan dari tahun 2008 hingga tahun 2016. Faktor penyebabnya yaitu 

karakteristik produksi minyak bumi yang akan menurun seiring dengan waktu 

berproduksi dan belum ditemukan cadangan baru minyak bumi oleh MEDCO. 

Penurunan produksi minyak bumi tersebut menjadi salah satu penyebab 

menurunnya pendapatan perusahaan seperti tertera pada Gambar 4.  

 

 

Sumber: Medco (2017) 

Gambar 4   Pendapatan MEDCO tahun 2008 – 2016 (juta USD) 

Jumlah cadangan terbukti minyak bumi MEDCO pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 98 juta barel seperti tercantum pada Gambar 5.  Volume produksi sebesar 

7.960 barel per hari dengan asumsi faktor pengambilan (recovery factor) minyak 

sebesar 25%, maka produksi minyak bumi hanya bertahan selama 8 tahun. Kondisi 

tersebut mendorong MEDCO untuk melakukan kajian mengenai ekploitasi minyak 

berat yang selama ini belum dilakukan, dengan memiliki sumberdaya (resource) 

minyak berat yang belum terekploitasi. Kajian tersebut diharapkan mampu 

menambah produksi minyak bumi dan menambah pendapatan dari MEDCO.  
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Sumber: Medco (2017) 

Gambar 5  Cadangan Minyak Ringan MEDCO periode 2008 - 2016 

Sumberdaya minyak berat tersebut hanya dapat dieksplotasi lebih lanjut 

menggunakan metode penambangan minyak terbuka (open oil mining). Smith 

(2018) pada penelitiannya mengemukakan bahwa penambangan minyak terbuka 

diaplikasikan pada reservoir minyak dengan karakteristik tekanan reservoir rendah, 

nilai viskositas tinggi dan berada pada kedalaman kurang dari 75 meter dibawah 

permukaaan tanah. Metode penambangan minyak terbuka mempunyai nilai 

Recovery Factor (RF) yang lebih baik dibandingkan dengan metode eksplotasi 

konvensional menggunakan metode pengeboran. Nilai RF pada metode 

penambangan terbuka pada kisaran 85 – 95 %, sedangkan nilai RF pada metode 

konvensional (pengeboran) pada kisaran 25 - 30% seperti tercantum pada Tabel 4. 

 

Tabel 4  Perbandingan Metode Konvensional dan Metode Penambangan Terbuka 

Parameter 

 

In Situ 

(Convensional) 

Oil Mining  

(Penambangan Terbuka) 

Recovery Factor 25 - 30% 85 - 95% 

Kedalaman  > 75 m maksimum 75 m 

Metode eksploitasi Pengeboran Penambangan terbuka 

Sumber: Sandrea (2007),  Smith (2018) 

 

Saat ini metode penambangan minyak terbuka tersebut belum dapat 

diterapkan di Indonesia karena belum adanya teknologi yang sesuai dengan operasi 

penambangan terbuka minyak berat di Indonesia. Kondisi-kondisi tersebut 

mendorong MEDCO untuk mempersiapkan perencanaan strategik dalam rangka 

bertahan dan memenangkan persaingan bisnis dengan implementasi teknik 

produksi baru sebagai salah satu strategi bisnis berorientasi jangka panjang.  
 

 

Perumusan Masalah 

Jumlah cadangan minyak bumi di Indonesia semakin menurun sehingga 

memerlukan metode ekploitasi minyak yang baru untuk meningkatkan cadangan 

minyak di Indonesia. MEDCO sebagai perusahaan minyak yang mengoperasikan 

banyak lapangan minyak dengan sumberdaya (resource) minyak berat yang belum 

terekploitasi mengkaji pengembangan minyak berat melalui metode pertambangan 

terbuka sebagai upaya peningkatan cadangan dan produksi minyak bumi. 
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MEDCO telah ditunjuk oleh Kementerian ESDM bersama dengan 

LEMIGAS sebagai pelaksana pilot project uji coba penambangan terbuka minyak 

berat. Hal tersebut menjadi awal menuju MEDCO sebagai perusahaan migas 

nasional yang akan mengimplementasikan teknik penambangan terbuka minyak 

berat di Indonesia. Perencanaannya perlu disusun dalam sebuah arsitektur strategik 

berdasarkan kondisi internal maupun eksternal, proyeksi strategik serta identifikasi 

kesenjangan kompetensi yang dimiliki saat ini dengan kebutuhan MEDCO pada 

masa pendatang.  

Perencanaan MEDCO dalam mengembangkan industri pertambangan 

minyak berat di Indonesia terlebih dahulu perlu mengidentifikasi kondisi sumber 

daya internal dan eksternal (makro dan industri). Selanjutnya memperkirakan 

kebutuhan masa mendatang (strategic foresight) untuk meningkatkan daya saing 

perusahaan dan gap kompetensinya. Berikutnya menyusun arsitektur strategik 

hingga MEDCO mengimplementasikan teknik penambangan terbuka minyak berat 

di Indonesia berstandar internasional. Penyusunan arsitektur strategik tersebut 

harus dapat menyesuaikan dan mencocokkan (fit and match) antara sumber daya 

dan kapabilitas yang dimiliki MEDCO dengan tantangan eksternal saat ini dan masa 

depan. Hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan bagi MEDCO dalam 

penyusunan kebijakan internal perusahaan dalam upaya pengembangan bisnis pada 

aktivitas penambangan terbuka minyak berat di Indonesia.  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat diidentifikasi perumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Apakah faktor-faktor internal dan eksternal yang berpengaruh pada 

pengembangan industri penambangan terbuka minyak berat di MEDCO? 

2. Bagaimana strategic foresight industri penambangan terbuka minyak berat di 

MEDCO? 

3. Bagaimana gap kompetensi antara yang dimiliki saat ini dengan yang 

dibutuhkan pada perencanaan arsitektur strategik MEDCO? 

4. Bagaimana arsitektur strategik hingga teknik penambangan terbuka minyak 

berat terimplementasi berstandar internasional di Indonesia oleh MEDCO? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian berdasarkan latar belakang 

dan perumusan masalah adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi sumberdaya internal, faktor eksternal dan kondisi industri yang 

berpengaruh bagi rencana implementasi pengembangan penambangan terbuka 

minyak berat di Indonesia oleh MEDCO; 

2. Mengidentifikasi strategic foresight MEDCO dalam rencana penambangan 

terbuka minyak berat di Indonesia yang terdiri dari tahap analisis (future wheels), 

interpretasi (four quadran) dan prospeksi (strategic thinking); 

3. Mengidentifikasi gap kompetensi antara yang dimiliki MEDCO saat ini dengan 

yang dibutuhkan pada masa mendatang; 

4. Merancang arsitektur strategik dan rencana program MEDCO dalam 

mengimplementasikan aktivitas penambangan terbuka minyak berat di 

Indonesia selama 10 tahun mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2028.   
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Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 

1. Bahan pertimbangan bagi MEDCO dalam perencanaan implementasi 

pengembangan bisnis pada aktivitas penambangan terbuka minyak berat di 

Indonesia; 

2. Pengembangan pengetahuan tentang arsitektur strategik untuk implementasi 

metode baru yang diterapkan pada industri penambangan minyak bumi di 

Indonesia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian diantaranya sebagai berikut: 

1. Studi kasus hanya dilakukan pada PT Medco E&P Indonesia; 

2. Teknik penambangan terbuka minyak berat belum pernah dilakukan di 

Indonesia karena belum ada regulasi yang mengatur implementasi teknik 

tersebut; 

3. Arsitektur strategik disusun sebagai masukan bagi MEDCO yang telah ditunjuk 

oleh pemerintah RI untuk melaksanakan uji coba open pit oil mining atau 

penambangan terbuka minyak berat di Indonesia; 

4. Arsitektur strategik disusun hingga perencanaan program dalam kurun waktu 10 

tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2028. 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Strategi  

Manajemen strategi adalah seni dan ilmu dalam rangka memformulasikan, 

mmengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi 

dalam mencapai tujuan korporasi (David 2013). Adapun menurut Wheleen dan 

Hunger (2012), manajemen strategi merupakan serangkaian keputusan dan 

tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang.  

Menurut Pearce dan Robinson (2009), manajemen strategik didefinisikan 

sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang dituangkan dalam perumusan dan 

implementasi yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Rangkaian 

keputusan dan tindakan tersebut meliputi 9 (sembilan) tugas kritikal antara lain: 

1. Merumuskan misi perusahaan yang akan dicapai 

2. Melakukan analisis yang merefleksikan kondisi internal dan kapabilitas 

perusahaan. 

3. Mengkaji lingkungan eksternal perusahaan 

4. Menganalisis pilihan-pilihan strategi perusahaan dengan memadukan 

sumberdaya perusahaan dengan liongkuingan eksternal 

5. Mengidentifikasi strategi yang sesuai untuk mencapai misi perusahaan. 

6. Menetapkan tujuan jangka panjang dan dan strategi utama 

7. Mengembangkan tujuan tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai 

dengan tujuan jangka panjang dan strategi utama 




