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Enterprise Resource Planning (ERP) menjadi bagian penting sebuah perusahaan untuk 

mampu memenangkan persaingan di era informasi. BTP-SAP merupakan salah satu ERP 

break trough yg telah menjadi komitmen bersama untuk menjadikan Pertamina menjadi 

World Class National Oil Company. Melalui BTP-SAP ini bisnis Hulu sebagai penyumbang 

revenue terbesar merupakan salah satu sektor yang harus terus meningkatkan performa 

dengan mengimplementasikan modul-modul spesifik bisnis hulu seperti Join Venture 

Accounting (JVA), Production Sharing Accounting (PSA), dan Production Revenue Accounting 

(PRA). Road map dan bussiness blue print atas BTP-SAP ini telah disepakati dan 

ditandatangani oleh Direksi mencanangkan bahwa implementasi SAP dilakukan hingga 

anak perusahaan. PT. Pertamina EP (PT. PEP) sebagai salah satu anak perusahaan yang 

bergerak di sektor Hulu telah mengimplementasikan modul-modul tersebut diatas. Melalui 

implementasi ini diharapkan akan memberikan percepatan PT PEP menjadi perusahaan 

yang mampu menjadi produsen minyak dan gas terbesar di Indonesia. 

Dalam artikel ini, akan dipaparkan implementasi JVA dan PSA di PT. PEP. Dengan harapan 

seluruh stake holder Pertamina memahami secara garis besar tentang implementasi JVA 

dan PSA di PT. PEP. Pada tanggal 1 Januari 2009 telah dilakukan go live JVA dan PSA go live 

pada tanggal 1 April 2009. Kedua modul ini merupakan modul yang bersifat sequences 

dimana JVA merupakan input untuk PSA. Secara garis besar bagaimana posisi JVA dan PSA 

dalam keseluruhan modul di SAP adalah sebagai berikut: 

 



 

1. Joint Venture Accounting 

Joint Venture adalah merupakan bentuk kerjasama perusahaan patungan antara beberapa 

partner untuk mengerjakan suatu aktifitas tertentu. Satu Joint Venture biasanya  dipimpin 

dan diatur oleh satu partner yang diberi kuasa untuk memimpin joint venture, yang disebut 

juga sebagai Operator. Operator ini akan bertanggung jawab atas jalannya  bisnis venture 

dan atas semua biaya yang timbul. Sedangkan partner yang lain disebut Non-Operator. 

Pada akhir periode semua biaya venture yang timbul akan dibagi-bagi diantara semua 

partner yang ikut serta. 

Satu Venture terdiri dari  satu Operator dan satu atau lebih partner (atau disebut juga Non-

Operator).  

Modul JVA (Joint Venture Accounting) yang terdapat di sistem SAP dapat digunakan untuk 

mengakomodir bisnis yang dilakukan secara Joint Venture. 

Module JVA adalah module yang mengcover semua kegiatan untuk mengelola keuangan PT. 

PEP sebagai PSC sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Perjanjian dengan 

Pemerintah / Mitra, menyediakan informasi mengenai net dan gross atas share PT. PEP 

dalam sebuah joint venture, menyediakan balance books per venture, serta men-drive 

seluruh laporan manajemen dan keuangan di PT. PEP.  

JVA memberikan kemudahan dalam mengidentifikasi dan menganalisa hal-hal sebagai 

berikut: 

 Seluruh venture yang ada di Pertamina. 

 Trasaksi bisnis PT. PEP yang didasarkan dari tipe ekuitas dalam sebuah venture seperti 

Eksplorasi, Produksi, dll. 

 Biaya-biaya yang bersifat Recovable atau non Recovable oleh pemerintah serta akan 

menjadi input data dalam menghitung Entitlement Calculation antara Pertamina dan 

Pemerintah di modul PSA. 

 Net atau gross share dari PT. PEP dalam sebuah joint venture sesuai dengan ketentuan 

yg berlaku dalam perjanjian.   

Adapun fungsi standard modul JVA SAP dibagi menjadi dua yaitu untuk Operator dan Non 

Operator sebagai berikut: 

Operated Joint Venture (Operator): 

 Budget Processing: fungsi yang terintegrasi dengan module Project System, yaitu 

setiap WBS element yang menjadi cost object di JVA dianggarkan dan kemudian di 



kontrol pemakaiannya lewat system. Untuk PT. PEP budget processing akan digunakan 

untuk mengontrol budget per WBS element. 

 Cash Call Processing: fungsi dimana operator mengirimkan permintaan (call) ke 

partner untuk membayarkan sejumlah uang (Cash) untuk menjalankan aktifitas 

Venture 

 Parent Company Overhead (PCO): biaya overhead yang timbul di Operated Venture. 

Biaya ini tidak timbul pada aktifitas venture tetapi terjadi dikantor pusat, dan biaya ini 

nantinya akan dialokasikan ke venture untuk kemudian ditagihkan ke partner. Di 

Pertamina, proses ini tidak relevan karena PT  PEP sebagai Operator tidak memiliki 

partner, dengan demikian semua Parent Company Overhead cost tidak dibagi-bagikan 

ke partner. 

 Cutback: fungsi yang dapat digunakan untuk membagi-bagi seluruh biaya yang timbul 

di Venture kemasing-masing partner sesuai dengan Billing Indicator dan besar 

kepemilikan di venture. Di Pertamina proses ini tidak relevan kerena Pertamina sebagai 

operator tidak memiliki partner, dengan demikian semua cost tidak dibagi-bagikan ke 

partner. 

 Billing & Expenditure Report: fungsi ini digunakan untuk membuat billing dan 

dikirimkan ke partner untuk dibayarkan oleh partner. 

 Rollup of Data to PSA Ledgers untuk reporting Cost and Profit Venture: data JVA ini 

dapat digunakan dimodul PSA (Production Sharing Accounting) untuk menghasilkan 

laporan Cash dan Profit Venture terkait. 

 

Non Operated Joint Venture (Non Operator): 

 Non Operated Cash Call Processing: fungsi yang dapat dijalankan untuk mencatat 

Cash Call dan melakukan pembayan Cash Call ke pihak Operator 

 Non Operated Invoice (Accounting for Billing Statement from Operator): fungsi 

yang digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang timbul di suatu Venture untuk 

kemudian dapat diselesaikan (di-settle) dengan Cash Call. 

 



Integrasi modul JVA dengan modul lain di SAP 

Semua document JVA dihasilkan secara otomatis bila sumber transaksi dari modul-modul 

lainnya menghasilkan FI document dan CO document, dimana informasi JV (JV master, RI, 

Equity type) diperoleh dari cost object (Cost Center, WBS Element, Internal Order). 

Setiap  unit/area dibawah company code PT. PEP akan di create sebagai Venture baik  

operated maupun non-operated. Dengan demikian  JVA akan di posting ke spesifik venture 

(area) untuk kemudian memudahkan dalam analisa dan pelaporan. 

PT. PEP dapat bertindak sebagai Operator di beberapa area (yaitu: Own, Project, UBEP) dan 

dapat bertindak sebagai Non-Operator (Partner) di beberapa area lainnya (yaitu: TAC, KSO, 

JOB-EOR, Unitization). 

Sebagai Operator, PT. PEP dapat menjalankan dan mengawasi bisnis Venture, mengatur 

aktifitas-aktifitas, dan mencatat dokumen accounting untuk masing-masing venture dan 

dapat membuat laporan untuk kebutuhan pelaporan eksternal (mis: Statutory Report). 

Sebagai Non-Operator, PT. PEP dapat me-maintain dokumen accounting yang timbul di 

area-area non-operated tersebut. 

Sebagai Non-Operator, PT. PEP dapat melakukan settlement ke Operator (contoh: Cash Call 

dan Billing). Di PT. PEP, Non-Operated Billing terjadi untuk semua partnership non-

operated, sedangkan Non-Operated Cash Call hanya terjadi  untuk kerjasama (partnership) 

Unitization. 

2. Production Sharing Accounting 

PSA merupakan modul yang digunakan oleh perusahaan minyak dan gas, yang beroperasi 

di negara-negara di mana produksi minyak bumi diformalkan dengan pemerintah atau 

perusahaan minyak nasional melalui kontrak bagi hasil (PSC). Perusahaan yang tergabung 

dalam PSC memerlukan solusi untuk memperkirakan, menghitung dan melaporkan jumlah 

yang jatuh tempo kepada pemerintah melalui modul PSA. PSA memfasilitasi dalam 

membuat akuntansi dan pelaporan perusahaan minyak dan gas yang bekerja dengan 

pemerintah sesuai dengan persyaratan dan kondisi PSC. 

 

PSA membantu memudahkan proses pembuatan laporan-laporan accounting bagi hasil 

yang dituangkan dalam bentuk Production Sharing Contract sumber daya alam minyak dan 

gas.  Dengan menggunakan PSA, user akan lebih mudah untuk melakukan penghitungan 

biaya kontraktor dan kalkulasi bagi hasil, memonitor biaya  (Billable Vs Non-Billable; 

Recoverable Vs Non-Recoverable), membuat laporan bagi hasil bagi pihak pemerintah serta 

membuat modelling planning scenarios. Selain itu, modul SAP PSA juga membantu 

pengotomatisan berbagai proses perhitungan untuk production sharing termasuk 



pencatatan dan klasifikasi biaya, pengalokasian biaya produksi ke royalti pemerintah serta 

biaya kontraktor, penentuan pembagian keuntungan, dan pelaporan hasil.  

 

Dalam melakukan kalkulasi dan pelaporan, PSA modul sangat bergantung pada data input 

dari modul-modul yang lain: 

1. Revenue. Revenue diambil dari total lifting yang dihasilkan dari modul Sales & 

Distribution. Kesalahan kuantiti yang terjadi di S&D module sangat signifikan 

berpengaruh pada perhitungan entitlement. 

2. Depresiasi. Perhitungan depresiasi bergantung penuh pada data yang dihasilkan modul 

Asset Management. 

3. Expenditure. Seluruh expenditure baik Capital ataupun Operation yang dihasilkan 

modul-modul lain di capture dari modul JVA dengan dasar Recovery Indicator di dalam 

master data WBS. 

 

Output dari PSA adalah laporan bagi hasil antara Pertamina sebagai PSC dan Pemerintah. 

Standar pelaporan dalam bentuk format Financial Quarterly Report (FQR) dari BP-MIGAS 

disusun melalui modul Business Intelligent (BI) dengan melakukan extraction dari PSA 

ledger. 

Dengan diimplementasikan modul-modul specific untuk industry hulu di PT. PEP ini, 

semoga PT. PEP dapat menjadi perusahaan produsen terbesar minyak dan gas di Indonesia 

bahkan dunia. 

Mari kita sukseskan implementasi mySAP di Pertamina. 
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