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Pevusahnan Panas  ~ u w i  termasuk dalam rumpun bisnis industri 
ekstraksi. Fakta menunjukkan bahwa selain dihadapkan pada persoalan 
kemiskinan, keterbelakangan, pengangguran, dan ekses ikutannya, 
industri ekstraksi juga seringkali dihadapkan pada permasalahan 
kompleks terkait dengan penyelenggaraan program community 
development (comdev). Pada satu sisi, program comdev yang 
diselennnarakan industri ekstraksi seharusnva meniadi "berkah" karena 
dianggG dapat membantu mengatasi k~m~ieksitas~permasalahan pada 
komuniti lokal, namun pada sisi yang lain program comdev juga berpotensi 
menimbulkan berbaaai konflik baik ~ a d a  komuniti lokal mauoun oihak 

a 

yang berkepentingai. Konsekuensi Ibgisnya, penyelenggaraar; program 
comdev tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu masih sporadis. . - 
belum terarah, dan belum tepat sasaran seha belum menjangkau'seluruh 
penerima manfaat secara proporsional. Tujuan umum penelit& ini adalah 
memformulasikan pemecahan masalah (problem solving) atas 
penyelenggaraan program community developmenf (comdev) Pevusahaan 

Panas  Buwi yang belum efektif. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus. Penelitian ini juga dikategorikan sebagai penelitian terapan 
dan termasuk dalam penelitian aksi. Pada dasarnya jenis penelitian bisnis 
ini adalah eksploratori-konklusif. Dalam praktiknya, penelitian 
menggunakan beberapa metode penelitian yaitu literature search, survei 
pengalaman (experience survey), benchlearning dan metode pendukung 
diagram sebab-akibat, serta metode pemantauan cepat (rapids appraisal 
methods). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data internal dan 
data eksternal. Data internal Pevusahnan panas  Buwi berupa laporan 
tahunan dan dokumen perusahaan yang tidak dipublikasikan. Data 
eksternal diperoleh dari internet, perpustakaan, universitas, instansi 
pemerintah, konsultan, lembaga swadaya masyarakat dan birokrat formal 
pedesaan. Data eksternal ini berupa literatur konseptual dari berbagai 
disiplin ilmu yang relevan dengan konteksnya serta dokumen yang 
ditemukan pada lokasi prioritas selama penelitian untuk mendukung 
analisis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari (1) manajemen 
Pevusahaan ~ a v ~ a s  Buwi, (2) pakar yang dipandang kompeten untuk 
memberikan masukan dalam rangka eksplorasi alternatif solusi, (3) 
informan pangkal, informan kunci (key informant), dan informan lain yang 
representatif pada lokasi prioritas, (4) hasil observasi lapangan. 
Pengumpulan data primer dari P e v u a h a a n  panas  Euwi dilakukan melalui 
wawancara mendalam dan teknik brainstorming. Teknik brainstorming ini 
digunakan pada saat penyusunan diagram sebab-akibat untuk 
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menganalisis akar masalah penyelenggaraan program comdev yang 
belum efektif. Survei pengalaman dengan para pakar dilakukan rnelalui 
wawancara mendalam. Pengumpulan data primer pada lokasi prioritas 
dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara yang dilakukan 
termasuk dalam jenis wawancara terfokus (focused interview) dan 
wawancara sambil lalu. Observasi lapangan dilakukan melalui observasi 
tersamar dan tidak tersamar. Literature search yang mencakup kegiatan 
penelusuran, pemilihan, analisis dokumen dan literatur konseptual berikut 
pemanfaatannya dilakukan untuk menambah kekayaan informasi 
mengenai kondisi faktual dan mendukung formulasi pemecahan masalah. 
Secara umum, penelitian ini memerlukan tacit skill dalam ha1 (1) analisis 
teoritis versus analisis praktis, dan (2) analisis konklusif versus analisis 
tujuan pada setiap tahapan dalam seluruh bagian penelitian. 

Peta program comdev Pevmsahaafi panas B u d  pada lokasi prioritas 
menunjukkan bahwa memang belum efektif yang terlihat dari 
penyelenggaraannya yang masih sporadis, belum terarah, dan belum 
tepat sasaran serta belum menjangkau seluruh penerima manfaat secara 
proporsional. Peta sosial yang diperoleh juga menunjukkan bahwa kondisi 
sosiokultur (masalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat) 
menghambat perkembangan potensi masyarakat secara ekonomi, sosial 
dan lingkungan. Dalam ha1 ini, pemenuhan kebutuhan mulai dari 
kebutuhan dasar sampai dengan kebutuhan sosial yang mampu 
meningkatkan potensi masyarakat di berbagai bidang mutlak diperlukan. 
Idealnya, program comdev yang cocok untuk mengatasi ha1 ini mencakup 
(1) program penyelarnatan (rescue and crash program) untuk mernenuhi 
kebutuhan dasar, (2) program pemberdayaan (empowerment program) 
mulai dari eksplorasi sampai dengan pengembangan potensi masyarakat, 
dan (3) program rehabilitasi (rehabilitation program) untuk mengatasi 
pergeseran perilaku sosial. Adapun potensi konflik terkait dengan 
penyelenggaraan program comdev yang ditemukan pada pada lokasi 
prioritas mencakup konflik datalinformasi, konflik nilai, dan konflik 
kepentingan. 

Langkah korektif untuk mernperbaiki kondisi sosiokultur berikut 
potensi konflik memerlukan usaha yang sangat keras, biaya yang sangat 
besar serta waktu yang sangat lama. Atas dasar kenyataan ini, strategi 
rekonstruksi penyelenggaraan program comdev Pevwahaan Panas Buwi 
mutlak diperlukan. Strategi ini merupakan strategi kombinasi antara 
perencanaan strategis dan penataan kembali penyelenggaraan program 
comdev pada lokasi prioritas yang mengarah pada social reengineering. 
Strategi ini juga dimaksudkan untuk rnemberikan shock therapy untuk 
memperbaiki kondisi sosiokultur yang dapat menghambat efektivitas 
penyelenggaraan program comdev serta berpotensi menirnbulkan 
kekerasan dalam masyarakat. Seiring dengan waktu, potensi masyarakat 
yang masih tersembunyi dapat ditemukan dan dikembangkan secara 
optimal. Pada akhirnya, komuniti lokal dapat diharapkan dapat 
memenuhi dan mencukupi kebutuhan sendiri melalui interaksi sosio- 
ekonomi yang saling menguntungkan di antara perusahaan, komuniti dan 
stakeholders terkait. Dalam konteks ini, pihak di luar komuniti lokal 
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diharapkan dapat membantu memfasilitasi percepatan pembangunan 
kapasitas menjadi komuniti yang mandiri dan berdaya. 

Faktor kritis terkait dengan strategi rekonstruksi tersebut adalah: (1) 
resistensi internal perusahaan maupun komuniti lokal terhadap 
mekanisme baru penyelenggaraan program comdev, (2) paradigma cost- 
effective dimana desain dan organisasi program comdev untuk komuniti 
sasaran harus mempertimbangkan aspek manfaat, adil dan added value, 
(3) potensi konflik dan risiko sosial yang mungkin terjadi serta (4) keunikan 
program comdev, dimana desain dan organisasinya harus disesuaikan 
dengan potensi dan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosiokultur 
pada lokasi prioritas. lmplikasi manajerialnya, Pevwahaan Panas Bumi 
dituntut untuk dapat menggunakan pendekatan (1) "berpikir di luar kotak" 
(think outside of the box), (2) cost-effective leadership, (3) corndev 
intelligence serta (4) pendekatan coaching. 

Pevwahaan Panas B U ~ I  memerlukan master plan untuk 
meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program comdev pada lokasi 
prioritas. Master plan ini terefleksi dalam kerangka kerja konseptual dan 
kerangka kerja aksi yang didesain untuk jangka waktu sepuluh tahun. 
Berdasarkan kondisi faktual dan dinamika sosiokultur, jangka waktu ini 
dipandang realistis untuk melakukan perencanaan, implementasi dan 
review program comdev secara sistematis dan berkelanjutan serta dapat 
diukur baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kerangka kerja konseptual 
dimaksudkan sebagai landasan berpikir dan berpijak Pevuahaan Panas 
Bumi dalam menyelenggarakan program comdev pada lokasi prioritas. 
Kerangka kerja konseptual dibagi dalam lima tahapan pola kerja, yaitu 
strategic giving, strategic involving, sharing, participating, dan supporting. 
Kerangka kerja aksi dimaksudkan sebagai acuan untuk melaksanakan 
kegiatan operasional penyelenggaraan program comdev pada lokasi 
prioritas. Kerangka kerja aksi mencakup penetapan lokasi prioritas dengan 
mempertimbangkan faktor kritis dan upaya social reengineering yang 
akan dilakukan berikut sistem penyelenggaraan program comdev. Akan 
lebih baik apabila penyelenggaraan program comdev pada lokasi prioritas 
dilkukan dengan pendekatan sektoral per desa. Selain untuk membantu 
mempercepat proses pemberdayaan birokrat formal pedesaan, 
pendekatan sektoral per desa dipilih untuk memudahkan koordinasi 
sehingga program comdev dapat menjangkau seluruh penerima manfaat 
secara proporsional. Adapun desa yang dipilih hendaknya memenuhi 
kriteria dalam ha1 kemampuan desa tersebut menjadi agen yang dapat 
memacu multiplier effect positif sekaligus mereduksi multiplier effect 
negatif pada lokasi prioritas. 

Perkembangan isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang semakin 
kompleks dan sulit diprediksikan menuntut Ptvusahaanpav~as Buvui untuk 
selalu beradaptasi dengan perubahan. Salah satu cara yang dapat 
ditempuh adalah dengan membangun Tim Cerdas Comdev. Dalam 
praktiknya, tim ini harus mampu menjalankan fungsi comdev intelligence 
dengan baik dan benar. Selain itu, Tim Cerdas Comdev juga harus 
mampu menjalankan fungsi sebagai tim riset dan pengembangan 
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(research and development) atas penyelenggaraan program comdev pada 
komuniti sasaran. Tim Cerdas Comdev juga harus mampu 
mengembangkan potensi internal dan eksternal menjadi kapabilitas, 
kemudian mengolahnya menjadi kontribusi yang kontinu, berkelanjutan 
dan bernilai tinggi. 

Terkait dengan learning process dalam rangka membangun 
kapasitas komuniti lokal, maka Pevusahnan Panas  Buwi hendaknya 
melakukan self-empowerment yang harus diikuti dengan upaya aliansi 
strategis-kolaboratif dengan pihak eksternal yang kompeten. Secara 
realistis, sesuai dengan kondisi faktual dan urgensinya, P e v ~ s a h a a n  Panas  

BKVW~ dapat melakukan langkah strategis. Pertama, membekali diri 
dengan wawasan dan pengetahuan yang memadai dan akuntabel 
mengenai isu strategis atau program yang cocok untuk komuniti lokal 
berikut potensi konflik dengan cara memfasilitasi riset yang sesuai dengan 
kebutuhan. Kedua, menindaklanjuti hasil penelitian tersebut secara tepat 
waktu, tepat sasaran dan dalam konteks yang relevan. Ketiga, membuka 
ruang bagi upaya self-empowerment baik secara internal maupun 
eksternal melalui (1) penyelenggaraan pelatihan yang sesuai dengan 
kebutuhan, (2) asistensi terhadap komuniti mengenai pengembangan 
bisnis lokal pada lokasi prioritas, dan (3) konsultasi terhadap komuniti 
yang dapat mendorong terciptanya solidaritas, saling menghargai dan 
bekerja sama serta upaya untuk membangun kapasitas melalui institusi 
sosiokultur yang baik dan benar. 

Tidak dapat dipungkiri, untuk mempercepat proses kemandirian 
dan keberdayaan komuniti pada lokasi prioritas, diperlukan program 
unggulan dan inovatif yang mampu mendukung pelaksanaan program 
reguler bagi komuniti sasaran. Adapun program unggulan dan inovatif 
yang dimaksud adalah: (1) comdev award, berupa penghargaan untuk 
karyawan Pevwahaan  nos guwi (bukan dari divisi community affair) 
yang dinilai berhasil dalam mengembangkan bisnis lokal, (2) distance 
course atau program pendidikan jarak jauh per modul (adaptasi program 
seperti Universitas Terbuka) setara setingkat S1 atau S2 (3) Learning 
Award, dalam bentuk penghargaan atau sponsorship untuk riset dengan 
topik yang sudah ditentukan untuk mahasiswa S21S3, karya tulis untuk 
mahasiswa S1, debat terbuka untuk mahasiswa S1, dan kelompok ilmiah 
remaja setingkat SMA, (4) Research Award, berupa sponsorship untuk 
penerbitan buku atau publikasi hasil riset terpilih, (5) Peduli Masyarakat 
Adat, berupa program "bedah Kampung" dalam bentuk pembangunan 
atau perbaikan sarana untuk meningkatkan kualitas hidup, dan (6) "open 
m ind  tour berupa study tour atau widyawisata bagi komuniti terpilih atau 
yang berminat untuk mengembangkan wawasan. 

Kesimpulan penelitian ini adalah (I) Penyelenggaraan program 
comdev Pevwahaan  Panas  Buwi yang mencakup bidang pendidikan, 
kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan komunikasi pada lokasi prioritas 
belum efektif. Hal ini tercermin dari penyelenggaraannya yang rnasih 
sporadis dan belum berkelanjutan, belum tepat sasaran, dan belum 
mencakup penerima manfaat secara proporsional, (2) Mencerrnati kondisi 
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sosiokultur pada lokasi prioritas yang menghambat potensi masyarakat di 
berbaaai bidana dan berootensi menimbulkan berbaaai konflik maka 
penyzenggara& prograin comdev pada lokasi -prioritas belum 
memungkinkan dilakukan secara bottom up. Pendekatan 
penyel&nggaraan program comdev pada lokasi prioritas lebih cocok 
dengan pendekatan development with community, (3) Program comdev 
yang cocok untuk komuniti lokal adalah program penyelamatan, 
pemberdayaan dan program rehabilitasi dan diharapkan mampu 
memenuhi kebutuhan komuniti lokal mulai dari kebutuhan dasar sampai 
dengan kebutuhan sosial. Adapun potensi konflik yang terjadi pada lokasi 
prioritas adalah konflik data dan informasi, konflik nilai, dan konflik 
kepentingan. (4) Diagram sebab akibat menunjukkan bahwa akar masalah 
penyebab penyelenggaraan program comdev yang belum efektif adalah 
kondisi sosiokultur pada lokasi prioritas sehingga memerlukan strategi 
rekonstruksi untuk memperbaiki atau meningkatkan efektifitasnya. (5 )  
Strategi rekonstruksi penyelenggaraan program comdev yang cocok 
komuniti pada lokasi prioritas adalah pendekatan yang mengarah pada 
social rengineering. (6) Untuk mempercepat kemandirian komuniti lokal 
maka diperlukan program unggulan dan inovatif dalam kerangka kerja 
konseptual dan kerangka kerja aksi yang sistematis dan berkelanjutan 
sehingga mampu memacu multiplier effect positif sekaligus mereduksi 
multiplier effect negatif pada komuniti yang dimaksud. Adapun 
rekomendasi yang dapat diberikan adalah (1) Pevusahaan Panas  B U W ~  

hendaknya melakukan aliansi strategis-kolaboratif dengan pihak eksternal 
yang kompeten dalam rangka mendukung strategi riset-tindak lanjut bagi 
komuniti sasaran (riset yang diikuti dengan tindak lanjut atas isu strategis 
atau program tertentu), (2) Pihak yang berkepentingan hendaknya 
mendukung proses stimulasi dan konsultasi pada komuniti lokal yang 
dapat membuka pola pikir, menumbuhkan cita-cita dan mendorong 
semangat untuk mandiri serta membantu melepaskan ketergantungannya 
pada P e v u a h a a n  panas  Buwi, (3)  pihak yang berkepentingan termasuk 
wakil rakyat, pemerintah daerah beserta badan instansi terkait hendaknya 
memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik dan benar dalam 
mendukung terselenggaranya pranata sosial yang baik (good governance) 
pada wilayah administratif yang dimaksud, (4) praktisi media elektronik 
nasional hendaknya menayangkan program informasi dan hiburannya 
secara proporsional, dan akan lebih baik apabila praktisi tersebut 
memperbanyak porsi penayangan program pengembangan dan 
pemberdayaan masyarakat yang bersifat edukatif dan stimulatif. 

Kata Kunci : benchlearning, diagram sebab akibat, community 
development, comdev intelligence, Pevusa haa v~ Panas  
Buwi, Indonesia, strategi rekonstruksi, pemetaan sosial, 
social reengineering, learning process 

viii 

http://www.mb.ipb.ac.id




