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Tak Lelah 
Menjaga 
Indonesia

Usianya baru beringsut dari balita. Pada 
13 September ini, genap enam tahun 

umur PT. Pertamina EP. Toh dalam rentang 
yang pendek tersebut, prestasi anak 
perusahaan PT. Pertamina (Persero) ini tak 

bisa dipandang remeh. Produksinya terus 
meningkat mengalahkan kontraktor migas 
asing yang lebih dulu malang melintang 

di percaturan migas dunia. Di tengah 
kecenderungan  produksi minyak nasional 
yang terus menyusut, peningkatan ini tentunya 

menjadi angin segar. 
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Redaksi menerima kontribusi nas kah dari dalam mau pun da ri luar Perta mina. Nas kah di tulis de ngan ba hasa yang po puler dan mu dah dime ngerti, satu se tengah spasi, point hu ruf 
12, pan jang tiga sete ngah ha laman. Sertakan pula fo to atau ilus trasi, baik gambar ataupun gra fik yang di   per lu kan dan biodata lengkap penulis beserta no. rekening bank atas 
nama penulis.  

Un tuk nas kah yang dimu at, kami menye dia  kan ho nor sebesar Rp 300.000. Naskah yang masuk men jadi milik redaksi dan keputusan pemuatan sepenuhnya menjadi wewenang 
redaksi.
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Menjaga Konsistensi
Produksi Migas

Sejak awal berdirinya Republik ini sektor 
migas menjadi adalan penggerak utama roda 
perekonomian sehingga terus bergerak. Dari dulu 

sampai kini, menjadi penopang perekonomian Indonesia. 
Sumbangan sektor migas ke APBN tak lepas dari 

peranan Pertamina EP. Sektor migas juga menjadi  
tumpuan hidup bagi para pekerjanya. Belum lagi multiplier 
effect yang ditimbulkan untuk daerah di lapangan-lapangan  
yang menyebar dari Sumatera sampai Papua. 

Peranan Pertamina EP tak sekedar enam tahun seperti 
akte pendirian perusahaan, tapi jauh sebelum itu. Eksistensi 
perusahaan bisa dirunut dari perjalanan panjang perburuan 
minyak di Bumi Nusantara  sejak awal Abad 19.  Perjalanan 
panjang sejarah pencarian minyak di Indonesia pada 
akhirnya melahirkan Pertamina EP pada 13 September 
2005, sebagai anak perusahaan Pertamina yang mengelola 
usaha eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas. 

Berdirinya Pertamina EP sebagai konsekuensi 
dikeluarkannya Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi 
(milik negara) No. 22 tahun 2001, dimana Pertamina 
beralih bentuk menjadi PT Pertamina (Persero), dan 
hanya bertindak sebagai operator yang menjalin Kontrak 
Kerja Sama (KKS) dengan pemerintah yang diwakili oleh 
BPMIGAS, hingga akhirnya Pertamina diwajibkan untuk 
membuat anak perusahaan yang melakukan kegiatan 
eksplorasi dan produksi.

Sejak berdiri hingga menginjak usia enam tahun, 
Pertamina EP konsisten menjaga pertumbuhan produksi.  
Pertamina EP seolah bebas dari jebakan statistik 
penurunan alamiah sumur-sumur tua yang dikelolanya 
dengan menerapkan berbagai teknologi yang ada.

Warta Utama edisi kali ini, akan membedah perjalanan 
panjang Pertamina EP menjaga konsistensi produksi migas 
dan menjaga kesimbangannya dalam mengelola tanggung 
jawab lingkungan. n



Semoga Tetap OK 
Iklan-iklan Pertamina 
Putri Wulan Sari - Bandung

Beberapa tahun terakhir ini, setiap 
bulan Ramadhan, banyak perusahaan 
yang berlomba-lomba untuk mencuri 
perhatian masyarakat melalui 
iklan-iklan yang mereka buat dan 
ditampilkan di berbagai stasiun 
televisi.

Salah satunya adalah Pertamina. 
Iklan-iklan Pertamina itu berhasil 
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SURAT PEMBACA mencuri perhatian pemirsa, karena
iklan-iklan tersebut sangat menyentuh 
hati masyarakat. Sederhana saja. 
Kejadian-kejadian yang ditampilkan 
merupakan kejadian sehari-hari.

Tahun ini, Pertamina menampilkan 
cerita tentang seorang anak yang 
pergi merantau dan rindu pada 
keluarganya. Sebenarnya tema iklan 
tersebut bagus. Mengajarkan pada 
kita untuk selalu membuka hati untuk 
memberi, menerima, dan memaafkan 
dengan kelapangan dada.

Tapi, ada satu iklan Pertamina yang 
sampai saat ini menurut saya sangat 
sederhana tapi manusiawi sekali. 
Yaitu, iklan yang diluncurkan saat 
Ramadan tahun 2008 lalu yang

by Danang Pramono

setting-nya berada di sebuah
SPBU. 

Di iklan tersebut, seorang bapak 
terlihat angkuh dan enggan saat 
diminta untuk mematikan ponselnya 
di area SPBU. Tanpa kita sadari, 
mungkin saja hal itu merupakan 
cerminan dari kita sendiri. Saya 
sendiri merasa malu saat melihat iklan 
tersebut.

Saya merasa bersalah, karena 
selama ini saya kurang ramah
terhadap para operator di SPBU. 
Biasanya, saya cukup tersenyum 
singkat kepada mereka setiap kali 
saya mengisi bensin. Padahal mereka 
selalu siap membantu saya di SPBU.
Jujur saja, setelah melihat iklan 
tersebut untuk pertama kali, saya 
langsung tersentuh. Iklan tersebut 
sangat mengena di hati saya. Dan 
sejak saat itu, saya selalu tersenyum 
dengan lebar kepada operator di 
SPBU setiap kali saya mengisi bensin.
Tentu saja saya tersenyum tanpa 
paksaan.

Terima kasih kepada Pertamina, yang 
melalui iklan-iklannya mengajak kita 
untuk belajar lebih menghargai dan
menjadi orang yang lebih baik
ke depannya. Teruslah memberikan 
pembelajaran kepada masyarakat dari 
hal-hal kecil. 

Redaksi : 
Terima kasih atas perhatian Anda. 
Kami akan terus melakukan perbaik an 
di segala bidang.•

Ralat Caption Foto 

Pada halaman 16 Warta Pertamina 
edisi Agustus 2011 terdapat 
kesalahan penulisan foto caption. 
Di halaman tersebut, tertulis LNG 
Bontang. Seharusnya, caption fotonya 
adalah RU II Dumai.•
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Menjaga Amanat Bangsa
Sejak Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2011 ditetapkan, 

Pertamina dengan jelas menyusun strategi bisnisnya yakni aggressive 
in upstream dan profitable in downstream.  Hulu menjadi titik fokus 
strategi, setelah melihat semakin pentingnya upaya menjamin 
sumber energi demi kelangsungan bisnis dan kepentingan 
nasional.

Ditengah berbagai tantangan yang mendera kegiatan 
di hulu, tentu saja masih ada optimisme mencapai 
target RKAP. Dan belajar dari pengalaman tahun 
ini, kami berharap seluruh kegiatan hulu yang 
akan dilaksanakan pada 2012 bisa dimulai dari 
sekarang.  Melakukan start lebih awal guna 
mempercepat kegiatan produksi agar hasilnya 
lebih maksimal.

Berbicara bisnis hulu, Pertamina EP 
adalah salah satu backbone hulu yang 
terus ditingkatkan agar produksinya lebih 
baik lagi, guna mencapai visinya menjadi 
produsen migas nomor satu di Indonesia. 
Untuk mencapai kesana ada tiga hal yang 
harus dilakukan. Yakni memulai proses 
pekerjaan lebih awal, memperhatikan 
aspek kesehatan, keselamatan kerja dan 
lindungan lingkungan sebagai prioritas utama 
dalam menjalankan kegiatan operasi, serta 
peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jika tiga hal tersebut dilaksanakan, saya yakin 
tidak hanya Pertamina EP, namun semua anak 
perusahaan hulu akan menjadi perusahaan migas 
yang ideal. Di satu sisi menunujukkan prestasi 
peningkatkan produksi, di sisi lain mendapatkan citra 
positif dalam pelaksanaan aspek HSE (Health Safety 
and Environment).

Tugas menjaga amanat bangsa memperjuangkan 
ketahanan energi nasional harus diwujudkan dengan 
sebaik-baiknya. Dalam sisa waktu tiga bulan ke depan 
kami berharap seluruh target yang ditetapkan dalam RKAP 
bisa terwujud, bahkan melampaui target.
 
Salam,
Direktur Hulu
MUHAMAD HUSEN
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Pertamina Fastron Euro Asia 
Expedition 2011

HIGHLIGHT

Bertepatan dengan peringatan HUT Kemerdekaan 
RI ke-66 PT. Pertmaina (Persero) melepas rombongan 
touring “Pertamina Fastron Euro Asia Expedition 2011”. 
Ekspedisi lintas 23 negara di benua Asia dan Eropa 
dengan jarak tempuh 27.000 km selama 90 hari, diikuti 
17 putra putri bangsa dari tim pendaki gunung dan 
penjelajah alam YEPE (Young Pioneer).

Kegiatan ini sebagai upaya Pertamina untuk 
membuktikan keunggulan 
produk Pelumas Fastron, yang 
diharapkan bisa mendukung 
4 (empat) unit kendaraan 
yang digunakan untuk 
ekspedisi dalam menempuh  
berbagai kondisi medan jalan, 
perubahan cuaca ekstrim, dan 
akselerasi kecepatan maksimal 
selama menjelajahi benua Asia 
dan Eropa.

Dukungan bagi tim 
ekspedisi tidak hanya diberikan 
Pertamina tetapi juga dari perusahaan lain yakni PT.Toyota 
Astra Motor, PT. Gajah Tunggal dan Metro TV. n

Panen Raya Petani 
Binaan Pertamina

Direktur Keuangan PT. Pertamina  (Persero) Afdal Bahaudin 
menghadiri panen raya petani Sidrap (Sidenreng Rappang) yang 
merupakan kelompok tani binaan Pertamina lewat Program 
Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Panen raya kali ini juga 
menjadi prestasi petani Sidrap, karena dari 32 hektar sawah 
setiap hektarnya menghasilkan padi 8 ton.

Pembinaan para petani ini menurut Afdal sebagai 
wujud kepedulian sosial dan lingkungan Pertamina dalam 

upaya meningkatkan 
produktifitas lahan 
pertanian di Sidrap, 
yang nantinya akan 
dikembangkan di seluruh 
wilayah Indonesia. 
Hal ini sebagai bentuk 
dukungan BUMN dalam 
meningkatkan kualitas 
dan ketahanan pangan 
nasional.n
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Pelatihan Media 
di HSE TC Sungai Gerong

Puluhan   wartawan  dari  berbagai  daerah  di seluruh  
indonesia  mengikuti  pelatihan media safety training di pusat 
pelatihan  Health Safety  Environment  Traininig,HSE TC  
Sungai Gerong Palembang tanggal 6 hingga 8 september 2011 
lalu. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan  kepedulian 
wartawan terhadap aspek   HSE   baik dalam bekerja maupun 
dalam kehidupan sehari hari.

Dalam pelatihan  ini  para peserta di berikan materi  tentang 
pengenalan  unsur unsur  pembentuk  api,sifat sifatnya dan cara 
penanggulangannya jika terjadi bencana  kebakaran.

Selain  materi  kelas para peserta juga mendapatkan praktek 
cara  memadamkan  api , berupa  Hosedrill ,Fire Extinguisher  dan Fire 
Fighting Drill serta cara menyelamatkan  diri jika terjadi  kebakaran di 
gedung bertingkat.n
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Pemenang Undian Dukung 
Rio Haryanto di Monza, Italia

Lima belas orang pemenang undian Pertamax Fastron Go to Monza, 
akhirnya bertolak ke Monza Italia, Kamis (8/9). Para pemenang yang 
datang dari berbagai kota di seluruh Indonesia itu sebelum diberang-
katkan mengikuti rangkaian kegiatan yang diadakan Pertamina mulai 
dari pengarahan, serta Meet dan Greet Dinner Pertamax Fastron Go to 
Monza, di Sheraton Hotel Bandara Soekarno Hatta.

Selama di Monza para pemenang berkesempatan melihat 
langsung aksi pebalap Rio Haryanto di Sirkuit Monza Italia. 
Kebanggaan dirasakan para pemenang, karena Rio tampil 

memuaskan dimana 
dalam balapan 
di Monza Italia, 
Rio  dua kali naik 
podium, yakni 
menduduki posisi 
ketiga pada Race 
ke-1, dan posisi 
kedua pada Race 
ke-2.n
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Usianya baru beringsut dari balita. 
Pada 13 September ini, genap enam 
tahun umur PT. Pertamina EP. Toh 
dalam rentang yang pendek tersebut, 
prestasi anak perusahaan PT. Pertamina 
(Persero) ini tak bisa dipandang 
remeh. Produksinya terus meningkat 
mengalahkan kontraktor migas asing 
yang lebih dulu malang melintang di 
percaturan migas dunia.

Di tengah kecenderungan  produksi 
minyak nasional yang terus menyusut, 
peningkatan ini tentunya menjadi angin 
segar. “Kami berharap Pertamina EP 
bisa tampil sebagai produsen migas 
yang dapat mewujudkan pertumbuhan 
produksi secara berkesinambungan,” 
ujar Syamsu Alam Pemangku Jabatan 
(PJ) Presiden Direktur Pertamina EP.

Untuk peningkatan produksi, PT. 
Pertamina EP melakukan sejumlah 
upaya percepatan (breakthrough 
projects) antara lain optimalisasi 
produksi pada aset eksisting, melakukan 
percepatan pengembangan lapangan 
baru,  memperbanyak pemboran 
pengembangan dan Kaji Ulang Pindah 
Lapisan (KUPL), reaktivasi sumur-sumur 
suspended, kegiatan pengurasan minyak 
tahap lanjut atau Enhanced Oil Recovery 
(EOR), dan put on production kegiatan 
eksplorasi. Selain itu untuk mewujudkan 
pertumbuhan yang berkelanjutan, 
Pertamina EP melakukan sejumlah 
terobosan baru dan percepatan proyek 
eksplorasi.

Dalam periode lima tahun sejak awal 
didirikannya pada 2005 hingga akhir tahun 
2010, angka produksi Pertamina EP terus 
mengalami pertumbuhan yang sangat 
signifikan. (lihat grafik 1 – Peningkatan 
Produksi Migas Pertamina EP).

Pada tahun 2006 produksi minyak 
Pertamina EP mencapai 101,2 ribu 

Sejarah Pertamina Eksplorasi dan Produksi (Pertamina 
EP) tak bisa dilepaskan dari sejarah panjang perburuan 
minyak di Bumi Nusantara. Konsisten menjaga pertumbuhan 
produksi. Bebas dari jebakan statistik penurunan alamiah 
sumur-sumur tua

Foto : WNR



September 201111

barel per hari (MBOPD).  Setahun 
kemudian produksi minyak naik 8 persen 
mencapai 109,6 MBOPD. Selanjutnya 
pada tahun 2008, produksi kembali 
terkerek sekitar 5 persen menjadi 
116,6 MBOPD.  Produksi tersebut terus 
meningkat pada tahun-tahun berikutnya. 
Pada 2009, produksi minyak Pertamina 
EP mengalami peningkatan yang cukup 
signifikan mencapai  127,1 MBOPD atau 
sekitar 9 persen. Dan pada akhir tahun 
2010 produksi mencapai 129,9 MBOPD 
atau meningkat lebih dari 2 persen 
dibandingkan tahun sebelumnya. 

Prestasi tersebut diikuti dengan 
peningkatan produksi gas Pertamina EP 
setiap tahunnya. Pada 2006 produksi 
mencapai 955 juta kaki kubik per 
hari (MMSCFD) meningkat sebesar 
2,6 persen pada 2007 menjadi 980 
MMSCFD. Produksi menembus angka 
produksi di atas satu miliar kaki kubik 
per hari pada 2008 yakni sebesar 
1.003 MMSCFD atau lebih tinggi 2,3 
persen dibanding tahun sebelumnya. 
Selanjutnya pada 2009 kembali terjadi 
peningkatan 3,9 persen menjadi 1.043 
MMSCFD. Menjelang akhir tahun 2010, 
produksi gas Pertamina EP kembali 
mengalami peningkatan sekitar 1 persen 
dan berada pada posisi 1.054 juta kaki 
kubik per hari.

Karena prestasi tersebut pada tahun 
2009 dan 2010 Pertamina EP menerima 
penghargaan dari Pemerintah melalui 
Kementeriam ESDM, Direktorat Jenderal 
Migas dan BPMIGAS atas prestasi 
Pertamina EP mencapai kinerja terbaiknya 
meningkatkan produksi minyak dan gas 
selama 5 tahun berturut turut. 

Prestasi tersebut semakin berarti 
mengingat sekitar 80% lapangan yang 
dimiliki Pertamina EP berkategori 
“mature” alias sudah tua. Berdasarkan 
data statistik, sumur dengan karakter 
seperti itu akan mengalami penurunan 
produksi secara alamiah sekitar 18%. 
Dengan  berbagai “treatment”, Pertamina 
EP mampu keluar dari jebakan statistik 
dengan keberhasi lan menaikkan 
produksi rata-rata 3% per tahun.

Menurut Syamsu Alam, beberapa 
lapangan eksisting pada semester 
pertama 2011 berhasil menjaga irama 
pertumbuhan dengan keberhasilan 
berproduksi melampaui target. Di 
Sumatera, lapangan Rantau menembus 
angka produksi 2.386 BOPD atau 
sekitar 104,2 persen dari target yang 

ditetapkan. 
Selain itu, di Region Jawa secara keseluruhan mencapai 101 persen dari target. 

Kontribusi tersebut didapat dari lapangan Jatibarang mencapai 3.534 BOPD atau sekitar 
107.8 persen terhadap target, lapangan Subang sebesar 1.200 BOPD atau sekitar 
121,4 persen terhadap target, dan lapangan Tambun sebesar 9.093 BOPD atau sekitar 
101,6 persen terhadap target. 

Selanjutnya di Kawasan Timur Indonesia, kegiatan operasi UBEP Sangasanga 
Tarakan berhasil mencapai 7.243 BOPD atau sekitar 117,2 persen di atas target. 
Sedangkan di lapangan Bunyu, kontribusi produksi sebesar 4.742 BOPD atau sekitar 
100,1 persen terhadap target.

Pada 2011 ini, Pertamina EP sangat agresif melakukan upaya pencarian cadangan 
minyak dan gas bumi baru. Hingga akhir semester pertama tahun 2011, Pertamina EP 
telah selesai melaksanakan pemboran lima sumur eksplorasi. Sedangkan hingga saat ini, 
Pertamian EP masih melaksanakan pemboran lima sumur eksplorasi lainnya. Sementara 
itu, di sisi survey seismic 3D, Pertamina EP telah merealisasikan 342 KM2.

Komitmen eksplorasi  Pertamina EP ini untuk mendukung perolehan cadangan baru 
sehingga dari setiap barrel minyak maupun setiap kubik gas yang yang diproduksikan 
harus dapat digantikan dengan temuan baru ekplorasi dalam jumlah yang sama 
atau melebihi. Dengan demikian kesinambungan dan pertumbuhan produksi dapat 
dipertahankan.

Pertamina EP juga telah menerapkan metode Enhance Oil Recovery (EOR) atau 
pengurasan minyak tahap lanjut di sejumlah lapangan sebagai pilot project. Pada akhir 
semester pertama tahun 2011, untuk pengurasan minyak tahap lanjut, telah dicapai 
realisasi laju produksi sebesar 301 BOPD dari target 277 BOPD.

PT Pertamina EP juga mempertegas komitmen optimalisasi produksi minyak di 
wilayah kerjanya dengan menetapkan 30 sumur suspended sebagai kandidat untuk 
diaktifkan kembali. Melalui proses reaktivasi ini, sumur-sumur tersebut diharapkan dapat 

Syamsu Alam
(PJ) Presiden Direktur Pertamina EP

Kunjungan di UBEPTanjung

Foto : DRP



memberikan kontribusi tambahan produksi minyak sebesar 300 barel per hari.
Reaktivasi ini merupakan wujud dukungan dan komitmen Pertamina EP untuk 

mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi dan pencapaian 
target produksi migas nasional.

Penentuan sumur yang akan diaktifkan tersebut telah melalui tahapan pengkajian kondisi 
fisik sumur dan fasilitas produksi. Dari hasil evaluasi tersebut didapatkan 17 sumur di struktur 
Ledok, Cepu, Jawa Tengah dan 13 sumur di Talang Jimar Sumatera Selatan.

Proses reaktivasi ini menarget produksi per sumur adalah 10 barel per hari, sehingga 
diperlukan inovasi dan teknologi yang lebih tepat guna, terkait nilai ekonomis dan masa 
usia sumur.

Proses dan Pelaksanaan reaktivasi sumur-sumur suspended yang dilakukan 
Pertamina EP tersebut bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan mendapatkan 
dukungan Direktorat Jendral MIGAS dan BPMIGAS.

Di luar tiga puluh sumur di Sumatera Selatan dan Jawa tersebut, Pertamian telah berhasi 
menghidupkan beberapa sumur suspended di Kalimantan. Pada Agustus 2011 ini.

Pertamina EP Unit Bisnis EP (UBEP) Sangasanga Tarakan berhasil menghidupkan 
kembali struktur South Kutai Lama (SKL) dengan mereaktivasi sumur SKL-176 di 
Anggana, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan. “Hasil uji produksi awal pada 
sumur tersebut menunjukkan laju produksi 150 barel minyak per hari (BOPD),” ujar 
Manager Humas Pertamina EP, Agus Amperianto.

U B E P S a n g a s a n g a  Ta r a k a n  t e l a h  m e n y i a p k a n  1 0  s u m u r  d i 
struktur South Kutai Lama sebagai kandidat untuk diakti fkan kembali 
lengkap dengan fasilitas produksinya. Struktur South Kutai Lama pertama 
kali ditemukan oleh BPM pada tahun 1902 dan telah dilakukan pemboran 
sebanyak 45 sumur pada struktur tersebut. Selanjutnya, struktur South Kutai Lama 
ditinggalkan sementara sejak 1981.

Selain struktur South Kutai Lama, Pertamina EP UBEP Sangasanga Tarakan telah 
berhasil melakukan reaktivasi di struktur Jembatan Bengkok di Samboja, dan struktur 
Mengatal di Tarakan. Dengan demikian, seluruh struktur yang jumlahnya mencapai 13 
struktur di wilayah kerja UBEP Sangasanga Tarakan  berstatus aktif.

UBEP Sangasanga dan Tarakan merupakan salah satu unit bisnis yang berhasil 
melampaui target pada semester pertama tahun 2011. Pada pertengahan tahun 2011, 
UBEP Sangasanga Tarakan berhasil mencapai 7.133 BOPD atau sekitar 114,7 persen 
di atas target. Kini, pada Agustus 2011 produksi UBEP Sangasanga Tarakan terus 
mengalami peningkatan menjadi 7.243 BOPD atau sekitar 117,2 persen di atas target.

UBEP Sangasanga dan Tarakan adalah unit bisnis Pertamina EP yang 
bertugas mengelola wilayah kerja Sangasanga dan Tarakan. Wilayah yang 
dikelola terdiri dari area Sangasanga seluas 5.325,5 Ha, area. Anggana/
NKL 6.181,1 Ha, dan area Samboja 1.840 Ha. Lapangan Sangasanga 
Tarakan sebelumnya dikelola oleh Technical Assistance Contract (TAC) 
Pertamina-Medco Kalimantan.

Alih kelola lapangan Sangasanga Tarakan dilakukan oleh Pertamina EP seiring dengan 

berakhirnya kontrak TAC Pertamina-
Medco Kalimantan pada 14 Oktober 
2008 yang lalu. Selanjutnya pengelolaan 
lapangan terhitung mulai 15 Oktober 
2008 dilaksanakan oleh Pertamina EP 
melalui Unit Bisnis Pertamina EP (UBEP) 
Sangasanga Tarakan. Paska alih kelola, 
produksi lapangan tersebut menunjukkan 
trend peningkatan yang signifikan. Pada 
tahun 2008 produksi minyak sebesar 
4.300 barel per hari. Setelah alih kelola, 
Pertamina EP berhasil meningkatkan 
produksi menjadi 5.300 barel per hari, 
dan kini mencapai 7.243  barel per hari.

***
Keberhasilan Pertamina EP menjaga 

kesinambungan produksi bisa diartikan 
sebagai kesinambungan peran menjaga 
Indonesia. Sejak awal berdirinya Republik 
ini sektor migas adalan penggerak 
utama roda perekonomian sehingga 
terus berderak. Dari dulu sampai kini, 
dialah penopang utama perekonomian 
Indonesia. Tak hanya sumbangan ke 
APBN, Pertamina EP juga menjadi 
tumpuan hidup karyawan. Belum lagi 
multiplier effect-nya  yang ditimbulkan 
untuk daerah di lapangan-lapangan 
milik Pertamina EP yang menyebar dari 
Sumatera sampai Papua 

Andil Pertamina EP tak sekedar 
enam tahun seperti akte pendirian 
perusahaan, tapi jauh sebelum itu.  
Eksistensi perusahaan bisa dirunut dari 
perjalanan panjang perburuan minyak 
di Bumi Nusantara  sejak awal Abad 19. 
Antara 1871 hingga 1885 merupakan 
masa-masa awal pencarian hingga 
penemuan minyak di Indonesia, yang 
waktu itu masih dalam pendudukan 
Belanda. Menyusul pengeboran pertama 
pada 1883 di Telaga Tiga, Pangkalan 

September 201112

Produksi Minyak PEP Produksi Gas PEP

Sumber: Pertamina EP



Da lam pengoperas ian  yang 
dilakukan Pertamina, lapangan Bunyu 
semakin berkembang. Meskipun sempat 
dioperasikan oleh perusahaan bernama 
PT Unsraindo di tahun 1993 s.d. 1994, 
Pertamina kemudian kembali mengambil 
alih lapangan ini dan hingga kini berada 
di bawah naungan PT Pertamina EP 
Region Kawasan Timur Indonesia.

Meski berkaregori sumur tua, 
produksi field Bunyu cukup tinggi jika 
dibandingkan Field lain di Region 
Kawasan Timur Indonesia. Produksi 
t inggi dari salah satu sumurnya, 
yaitu BN-18 telah membawa Field 
ini menyentuh angka 6416 BOPD 
pada Maret 2011). Oleh karena itu, 
sebagai “Primadona” di Kawasan Timur 
Indonesia, tidak berlebihan  jika Field ini 
dijuluki “The Dazzling Light From the 
East”. n HTS / DSU / ARYA

Brandan, Sumatera Utara maka pada 1885 berdirilah Royal Dutch Company di Pangkalan 
Brandan. Sejak itulah ekspolitasi minyak dari perut Bumi Nusantara dimulai.

Ketika pecah Perang Asia Timur Raya, produksi minyak mengalami gangguan. Pada 
masa pendudukan Jepang, usaha yang dilakukan hanyalah merehabilitasi lapangan 
dan sumur yang rusak akibat pengeboman.

Pada masa perang kemerdekaan, produksi minyak terhenti. Namun ketika perang 
usai dan bangsa ini mulai menjalankan pemerintahan yang teratur, ternyata penguasaan 
atas usaha minyak di Indonesia menjadi tidak jelas. Banyak perusahaan-perusahaan 
kecil bermunculan untuk memanfaatkan rezeki minyak ini sehingga memicu terjadinya 
sengketa di sana-sini. Akhirnya, untuk meredam semua itu, penguasaan atas tambang-
tambang minyak tersebut diserahkan kepada Angkatan Darat.

Untuk menanganinya, pemerintah  mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional 
pada 10 Desember 1957 dengan nama PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat 
PERMINA. Perusahaan itu lalu bergabung dengan PERTAMIN menjadi PERTAMINA 
pada 1968. Untuk memperkokoh perusahaan yang masih  muda ini, Pemerintah 
menerbitkan UU no. 8 pada 1971, yang menempatkan  PERTAMINA sebagai 
perusahaan minyak dan gas bumi milik negara. 

Berdasarkan UU ini, semua perusahaan minyak yang hendak menjalankan usaha di 
Indonesia wajib bekerja sama dengan PERTAMINA. Karena itu, PERTAMINA bertindak 
sebagai regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui mekanisme Kontrak Kerja 
Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) PERTAMINA. Di sisi lain PERTAMINA juga bertindak 
sebagai operator karena juga menggarap sendiri sebagian wilayah kerjanya.  

Sejalan dengan dinamika industri migas dunia, Pemerintah menerbitkan Undang-
Undang Minyak dan Gas Bumi (milik negara) No. 22 tahun 2001. Sebagai konsekuensi 
penerapan UU tersebut, Pertamina beralih bentuk menjadi PT. Pertamina (Persero), 
dan hanya bertindak sebagai operator yang menjalin Kontrak Kerja Sama (KKS) 
dengan pemerintah yang diwakili oleh BPMIGAS. Sekaligus UU itu juga mewajibkan  
PT. Pertamina (Persero) untuk mendirikan anak perusahaan guna mengelola usaha 
eksplorasi, eksploitasi dan produksi minyak dan gas, sebagai konsekuensi pemisahan 
usaha hulu dengan hilir.

Atas dasar itulah PT. Pertamina EP didirikan pada 13 September 2005. Sejalan 
dengan pembentukan Pertamina EP maka pada tanggal 17 September 2005, PT. 
Pertamina (Persero) telah melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama (KKS) 
dengan BPMIGAS - yang berlaku surut sejak 17 September 2003 - atas seluruh Wilayah 
Kuasa Pertambangan Migas yang dilimpahkan melalui perundangan yang berlaku. 
Sebagian besar wilayah PT. Pertamina (Persero) tersebut dipisahkan menjadi Wilayah 
Kerja (WK) Pertamina EP. Pada saat bersamaan, Pertamina EP juga melaksanakan 
penandatanganan KKS dengan BPMIGAS yang  berlaku sejak 17 September 2005.

Dengan demikian WK Pertamina EP adalah WK yang dahulu dikelola oleh PT. 
Pertamina (Persero) sendiri, dan WK yang dikelola PT. Pertamina (Persero) melalui 
TAC (Technical Assistance Contract) dan JOB EOR (Joint Operating Body Enhanced 
Oil Recovery), salah satunya Field Bunyu.

Sejarah kegiatan eksplorasi dan produksi migas di Bunyu diawalai oleh perusahaan 
bernama Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM) di tahun 1901 yang melakukan 
pemboran di sumur B-001 hingga B-016. Dua puluh tahun kemudian pengusahaan 
kegiatan perminyakan di Bunyu dilaksanakan oleh Nederlansche Indische Aardolie 
Maatschappij (NIAM) yang merupakan perusahaan patungan antara BPM dan 
pemerintah Hindia Belanda. Sejak tahun 1951 lapangan Bunyu dikembangkan sebagai 
lapangan produktif.

Sejalan dengan perkembangan politik saat itu dimana sebagai konsekuensi 
pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda 
mengakibaatkan partner BPM dalam NIAM  bukan lagi pemerintah Hindia Belanda 
melainkan pemerintah Republik Indonesia.

Tahun 1959 NIAM berubah menjadi PT. Pertambangan Minyak Indonesia (PERMINDO) 
dan kemudian dilikuidasi  dan kekayaan yang menjadi hak pemerintah Indonesia dijadikan 
modal perusahaan minyak baru yang diberi nama PN. PERTAMIN yang wilayah operasinya 
juga meliputi lapangan Bunyu. Dengan penggabungan PN Pertamin dan PN Permina 
menjadi PN Pertamina di tahun 1968 dan kemudian menjadi Pertamina di tahun 1971, 
maka pengelolaan lapangan Bunyu juga berpindah tangan kepada Pertamina.
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Field Bunyu dijuluki “The Dazzling Light 
From the East”, primadona di Kawasan 
Timur Indonesia

Foto : WNR
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Pertamina EP masih menjadi penopang utama kebutuhan gas domestik. Seluruh 
produksi gas anak perusahaan PT. Pertamina (Persero) ini dialokasikan untuk kebutuhan 
dalam negeri. Ada tiga besar konsumen Pertamina EP, yakni industri pupuk, PT. 
Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT. Perusahaan Gas Negara Tbk. Sisanya 
industri lainnya seperti semen dan keramik. “Hampir  30% dari total produksi gas Pertamina 
EP diambil PGN,” ujar Syamsu Alam, Penjabat Presiden Direktur Pertamina EP. 

Apa boleh buat, dengan komposisi seperti ini Pertamina EP tak bisa merasakan 
legitnya kenaikan gas di pasar Internasional. Sekarang ini harga gas di pasar 
internasional merembet naik melewati US$4 per juta Btu. Harga gas untuk kontrak 
September, misalnya masih mencapai US$3,98 per juta Btu, tetapi untuk kontrak  
Desember 2011 sudah menginjak angka US$4,379 per juta Btu.

Sementara Pertamina EP menjual gas ke pasar domestik dengan harga US 
$2,5 per juta Btu. “Kami melihat harga gas saat ini sudah tidak ekonomis lagi. Kami 
mengharapkan bisa mencapai harga gas ideal pada level US$4,5 per juta Btu pada 
2013,” ujar Syamsul Alam. Ia menyebutkan Direktur PLN, Dahlan Iskan sudah mau 
membeli sesuai dengan hargaa keekonominan. Jika dibandingkan yang memakai solar, 
PLTU berbahan gas jauh lebih ekonomis. 

Jika saja harga gas sudah memenuhi keekonomian tentunya keuntungan yang 
didapat Pertamina EP bisa berlipat. Pada semester pertama 2011, Dalam laporan 
selama semester I 2011, Pertamina, induk Pertamina EP berhasil mencatat laba bersih 
sebesar Rp14,79 triliun, naik 70,39% dibanding laba bersih perseroan pada semester I 
2010 sebesar Rp8.G8 triliun. Dari nilai sebesar itu, kontribusi Pertamina EP memberikan 
sumbangan laba sebesar Rp8.2 triliun.

Pertamina EP tak berjuang seorang diri. BP Migas, seperti pernah disampaikan 
Kepala BP Migas R. Priyono juga berencana mengirim surat kepada Kementerian BUMN 
berkaitan dengan upaya memperbaiki harga gas domestik bagi konsumen seperti PGN 
dan PLN. Menurut Priyono, bila pemerintah meminta agar harga jual LNG (Liquefied 

Natural Gas) ke Fujian, China untuk 
dinegosiasi, harga jual gas di domestik 
diperbaiki terlebih dahulu. “Bila tidak, 
kondisi ini tentu memberikan citra yang 
jelek bagi Indonesia,” ujarnya.

BP Migas penting mendorong harga 
keekonomian karena gas merupakan 
masa depan migas Indonesia. Cadangan-
cadangan baru didominasi oleh gas. 
Dari 10 proyek terbesar yang tengah 
ditangani BP Migas, mayoritas asal 
dari pengembangan gas. Investasi 10 
proyek tersebut mencapai US$ 4,725 
miliar dengan kapasitas disain produksi 
sebesar 1.750 juta kaki kubik gas bumi 
per hari, 26.000 kondensat per hari, dan 
20.000 minyak per hari. “Rentang produksi 
pertama antara tahun 2011 hingga 2014,” 
kata Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan 
Formalitas, BPMIGAS, Gde Pradnyana di 
Jakarta, Selasa 9 Agustus 2011.

 Gde menambahkan, dari 10 proyek 
itu, hanya ada satu proyek minyak bumi, 
yakni Ujung Pangkah Development 
dengan operator Hess Indonesia, dengan 
kapasitas disain produksi sebesar 20.000 
barel minyak per hari dan 150 juta kaki 

Terganjal 
Pencurian 
dan Harga

Semua produksi gas 
Pertamina  EP dipakai 
untuk  menutupi 
kebutuhan domestik. 
Harga jual jauh di 
bawah keekonomian. 
Pencurian minyak 
mencapai satu persen 
dari keseluruhan 
produksi. 

Foto : KUN
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kubik gas bumi per hari.
Meski masih di bawah harga 

keenomian, Pertamina EP berkomitmen 
untuk terus memasok gas bagi 
kepentingan domerstik. Dalam waktu 
dekat Pertamina EP akan  memasok 
kebutuhan gas sebesar 50 MMSCFD 
untuk pembangkit listrik di Tambak 
Lorok, Jawa Tengah. Pemanfaatan gas 
ini sebagai pengganti pemakaian BBM 
sebesar 500 juta liter per tahun untuk 
pembangkit listrik. Dengan adanya 
pasokan gas dari blok Gundih yang 
dikelola oleh Pertamina EP tersebut 
diperkirakan PLN dapat menghemat 
biaya hingga 2,9 triliun rupiah.

Proyek Pengembangan Gas Jawa 
(PPGJ) yang dikelola oleh Pertamina 
EP merupakan kegiatan pengembangan 
lapangan gas Blok Gundih Cepu yang 
berasal dari struktur Kedungtuban, 
Randublatung,  dan Kedunglus i . 
Lapangan in i  d iharapkan dapat 
mengalirkan gas sebesar 50 MMSCFD  
pada akhir 2013 selama 12 tahun.

Kegiatan operasi Pertamina di 
blok Gundih di Cepu Kabupaten Blora 
Provinsi Jawa Tengah diawali dengan 
penemuan hidrokarbon di struktur-
struktur Kedungtuban pada tahun 
2000, Randublatung pada tahun 2003 
dan Kedunglusi pada tahun 2005 di 
Area Gundih Kabupaten Blora Jawa 
Tengah. Selanjutnya, pada 21 Desember 
2006, Pertamina EP menandatangani 
Perjanjian Jual Beli Gas dengan 
Konsorsium PT. Sumber Petrindo 
Perkasa, PT. Indonesia Power dan 
PT. Titis Sampurna untuk suplai gas 
pembangkit listrik di Jawa Tengah. 

Saat ini Pertamina EP bekerjasama 
dengan konsorsium PT. Inti Karya 
Persada Teknik dan PT. Adhi Karya 
(Persero) Tbk sebagai pelaksana 
pembangunan Central Processing Plant 
(CPP) dengan nilai kontrak sekitar 120 
juta dolar AS. CPP yang akan dibangun 
tersebut memiliki kapasitas “sales” gas 
alam sebesar 50 MMSCFD. 

Selain dari Gundih, gas juga 
diharapkan mengalir dari Blok Cepu 
pada 2015. Gas yang dihasilkan  akan 
dipakai untuk memasok kebutuhan 
gas PLN, pupuk Petrokimia Gresik dan 
industri di sekitar Jawa Timur. Menyusul 
Pertamina EP ditetapkan sebagai 
operator pengembangan gas di blok 
tersebut menyusul ditandatanganianya  
penandatanganan Head of Agreement 

Foto : Dok. Pertamina EP

(HoA) antara PT. Pertamina EP, PT. Pertamina EP Cepu, Mobil Cepu Ltd dan Ampolex 
(Cepu) Pte Ltd terkait pelaksanaan unitisasi pengembangan lapangan gas Jambaran 
dan Tiung Biru.

Unitisasi dilakukan karena struktur Tiung Biru terbukti berhubungan sampai dengan 
struktur Jambaran. Menteri Darwin  berharap setelah ditandatanganinya HoA ini, bisa 
segera diproduksikan gasnya demi mendukung pemenuhan kebutuhan gas domestik.

“ExxonMobil (operator Blok Cepu) akan fokus meningkatkan produksi minyaknya 
(di Banyu Urip), sementera cadangan gasnya dikembangkan Pertamina EP Cepu.” ujar 
Amril Thaib Mandailing, Presiden Direktur Pertamina EP Cepu. 

Amril menambahkan unitisasi pengembangan kedua lapangan gas tersebut merupakan  
langkah strategis bagi Pertamina EP Cepu yang memiliki hak partisipasi (Participating 
Interest/PI) sebesar 45% di Lapangan Jambaran, Blok Cepu dan bertindak sebagai unit 
operator. Sementara lapangan Tiung Biru dimiliki 100% oleh Pertamina EP.

Menurutnya dengan adanya unit operator di bawah kendali Pertamina EP Cepu, 
maka biaya-biaya yang timbul bisa lebih efisien, “Salah satunya  memakismalkan 
local content,” ujar Amril. Ia menyebutkan produksi gas kedua lapangan yang memiliki 
cadangan 1,1 tcf ditargetkan mencapai 200 mmscfd. Menurut Amril, penetapan 
Pertamina EP Cepu menjadi operator pengembangan gas di kedua lapangan itu 
karena perseroan yakin bisa mempercepat produksi gas menjadi 2015. Selain itu, biaya 
pengembangan bisa ditekan dari sebelumnya US$2,1 miliar menjadi US$1,2 miliar.

***
Selain harga gas yang kurang ekonomis, keuntungan Pertamina EP juga tidak 

optimal karena digerogoti pencurian minyak yang marak terjadi di Sumatera Selatan. 
Berbagai upaya dilakukan mulai dari melaporkan ke Polda sampai penyelesain politis 
dengan mengadu ke DPR. Toh, seperti melawan angin. Hasilnya nihil.

Berbagai media massa memberitakan pencurian itu ditenggarai dilakukan sindikat. 
Salah satu indikasinya, pencurian dilakukan dengan menggunakan tangki yang 
sebelumnya sudah disita polisi.

Modusnya minyak disedot dari pipa dan dipindahkan ke tangki, bisa langsung dijual 
ke konsumen. Dengan harga minyak yang gila-gilaan seperti sekarang, banyak yang 
tergiur menangguk untung, meski harus menerabas hukum.

Penjabat Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam mengakui , pihaknya 
benar-benar dibuat repot oleh para pencuri minyak itu. ”Potensi kehilangan di tiap 
sumur bisa mencapai 1% dari keseluruhan produksi ujarnya. Minyak 50 sampai 100 
barel saja kita cari  setengah mati. Kalau kehilangan 1.000 – 4.000 barel tentunya amat 
menyakitkan,”  Alam menambahkan.  

Selain kerugian material dari minyak yang dicuri, Pertamina EP juga harus 
membenahi pipa yang bocor dan membersihkan minyak yang tumpah. ”Orang 
enak saja memberitakan pipa Pertamina bocor. Padahal kebocoran itu akibat 
pencurian minyak. n ARYA / HTS

Pertamina EP dukung pasokan PLTGU Tambak Lorok



UTAMA Alam sudah kenyang asam garam 
di bidang eksplorasi. Ia mengawali 
karir sebagai  Asisten Ekplorasi setelah 
menamatkan Sarjana Teknik Geologi ITB 
Bandung  pada 1988, kemudian menjabat 
sebagai Ahli Evaluasi Geofisika dan 
kemudian menjadi Ahli Madya Geofisika. 
Di Direktorat Hulu Syamsu Alam berkarir 
sebagai Spesialis Interpretasi.

Magister Teknik Geofisika ITB 
Bandung (1994), dan Doktor di Texas 
A&M University Amerika Serikat (2001), 
memulai dipercaya memegang jabatan 
managerial dengan dilantik sebagai 
Manajer Eksplorasi DOH Sumatera 
Bagian Selatan pada 2005 dan sebagai 
Manajer Regional & Optimalisasi 
Lahan pada 2007. Selanjutnya, pada 
November 2007 sampai dengan Agustus 
2008 Syamsu Alam menjabat sebagai 
General Manager JOB Pertamina 
Medco-Tomori dan dilantik sebagai 
Direktur Pengembangan Usaha, 
selanjutnya disebut Direktur Eksplorasi 
dan Pengembangan, pada Juli 2008.

Berikut petikan wawancara 
Syamsu Alam dengan tim Warta 
Pertamina : 

Migas masih menjadi primadona 
energi di Indonesia, bagaimana 
Pertamina EP menyikapinya ?

Sesuai dengan bisnis inti yang kami 
jalankan, Pertamina EP senantiasa 
berupaya untuk mengoptimalkan potensi 
minyak dan gas bumi untuk kepentingan 
Indonesia.Untuk mengoptimalkan 
produksi  minyak,  Pertamina EP 
melakukan sejumlah upaya percepatan 
(breakthrough projects) antara lain 
optimalisasi produksi pada asset eksisting, 
melakukan percepatan pengembangan 
lapangan baru ,  memperbanyak 
pemboran pengembangan dan Kaji 
Ulang Pindah Lapisan (KUPL), reaktivasi 
sumur-sumur suspended, kegiatan 
pengurasan minyak tahap lanjut atau 
Enhanced Oil Recovery (EOR), dan put 
on production kegiatan eksplorasi.

Untuk memenuhi kebutuhan gas 
dalam negeri, Pertamina EP juga 
melakukan upaya pengembangan 
lapangan gas yang berada di dalam 
wilayah kerjanya. Salah satu contoh 
adalah Proyek Pengembangan Gas Jawa 
(PPGJ). Pertamina EP segera memasok 
kebutuhan gas sebesar 50 MMSCFD 

Mengoptimalkan

Produksi Lapangan 
Bungkuk

Pertamina EP tak mau melempar handuk, meski  delapanpuluh 
persen lapangan yang dimiliki sudah berkategori  bungkuk alias 
tua. Penurunan produksi alamiah pada lapangan “mature” 
seperti itu rata-rata mencapai  18%.  Kalau, mengikuti trend 
itu, tentunya produksi sudah jatuh bebas. “Pertamina EP 
berusaha mengoptimalkan produksi lapangan-lapangan 
tua,”ujar Syamsul Alam.  Pria Kelahiran  Purworejo  2 April 
1963 tersebut sejak 26 April 2011 didapuk sebagai Pemangku 
Jabatan Presiden Direktur Pertamina EP. 
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untuk pembangkit listrik di Tambak 
Lorok, Jawa Tengah. Pemanfaatan gas 
ini sebagai pengganti pemakaian BBM 
sekitar 500 juta liter per tahun untuk 
pembangkit listrik. Dengan adanya 
pasokan gas dari blok Gundih yang 
dikelola oleh Pertamina EP tersebut 
diperkirakan PLN dapat menghemat 
biaya hingga 2,9 triliun rupiah.

Semester pertama tahun 2011 
telah dilalui, bagaimana pencapaian 
kinerja Pertamina EP?

Pada semester pertama tahun 
2011 kami sangat bersyukur bahwa 
produksi kami mencapai 123,4 ribu barel 
minyak per hari (MBOPD) dan produksi 
gas sebesar 1.047,7 juta standar 
kaki kubik gas per hari (MMSCFD). 
Kontribusi produksi minyak pada bulan 
Juni 2011 didapatkan dari lapangan 
eksisting serta peningkatan produksi 
pada lapangan Pendopo memberikan 
tambahan sekitar 158 barel per hari, 
UBEP Limau penambahan 867 barel 
per hari dan UBEP Tanjung 131 barel 
per hari. Peningkatan tersebut antara 
lain merupakan dampak dari kegiatan 
optimalisasi fasilitasi produksi dan 
kegiatan pemboran. 

Apakah ada lapangan yang 
melampaui target produksi semester 
pertama?

Kami sangat bersyukur bahwa di 
tengah tantangan kondisi mayoritas 
lapangan yang sudah tua, beberapa 
lapangan Pertamina EP berhasil 
melampaui target produksi yang 
ditetapkan. Lapangan-lapangan yang 
berhasil melampaui target tersebut 
adalah Rantau di Sumatera, Jatibarang, 
Subang, dan Tambun di Jawa, serta 
Sangasanga Tarakan di Kalimantan. 

Sejumlah lapangan eksisting yang 
dioperasikan oleh Pertamina EP telah 
mampu menunjukkan prestasi berada 
di atas target semester pertama. Di 
Sumatera, lapangan Rantau menembus 
angka produksi 2.386 BOPD atau sekitar 
104,2 persen terhadap target. 

Selain itu, di Region Jawa secara 
keseluruhan mencapai 101 persen 
terhadap target. Kontribusi tersebut 
didapat dari lapangan Jatibarang 
mencapai 3.534 BOPD atau sekitar 
107.8 persen terhadap target, lapangan 

Subang sebesar 1.200 BOPD atau sekitar 121,4 persen terhadap target, dan lapangan 
Tambun sebesar 9.093 BOPD atau sekitar 101,6 persen terhadap target. 

Selanjutnya di Kawasan Timur Indonesia, kegiatan operasi UBEP Sangasanga 
Tarakan berhasil mencapai 7.133 BOPD atau sekitar 114,7 persen di atas target. 
Sedangkan di lapangan Bunyu, kontribusi produksi sebesar 4.742 BOPD atau sekitar 
100,1 persen terhadap target. 

Anda menyebutkan lapangan tua, bagaimana Pertamina EP mengatasinya?

Salah satu tantangan utama yang kami hadapi adalah 80 persen kondisi lapangan 
migas yang berada di wilayah kerja Pertamina EP sudah termasuk kategori lapangan 
tua. Sedangkan angka penurunan produksi secara alamiah mencapai rata-rata 18 
persen. 

Untuk mengatasinya, Pertamina EP melakukan rangkaian upaya untuk optimalisasi 
produksi pada lapangan yang ada sebagaimana dipaparkan di atas. 

Dalam hal pengurasan minyak tahap lanjut atau Enhance Oil Recovery, kami telah 
melaksanakannya di sejumlah lapangan eksisting. Pada semester pertama tahun 2011, 
untuk pengurasan minyak tahap lanjut, telah dicapai realisasi laju produksi sebesar 301 
BOPD dari target 277 BOPD. 

Selain itu, kami mempertegas komitmen optimalisasi produksi minyak di wilayah 
kerja kami dengan menetapkan 30 sumur suspended sebagai kandidat untuk 
diaktifkan kembali. Melalui proses reaktivasi ini, sumur-sumur tersebut diharapkan 
dapat memberikan kontribusi total tambahan produksi minyak sekitar 300 barel per 
hari.  Reaktivasi ini merupakan wujud dukungan dan komitmen Pertamina EP untuk 
mendukung upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan energi dan pencapaian 
target produksi migas nasional.  Penentuan sumur yang akan diaktifkan tersebut telah 
melalui tahapan pengkajian kondisi fisik sumur dan fasilitas produksi. Dari hasil evaluasi 
tersebut didapatkan 17 sumur di struktur Ledok, Cepu, Jawa Tengah dan 13 sumur di 
Talang Jimar Sumatera Selatan. 

Tentunya upaya kami tidak berhenti hanya sebatas itu. Untuk menjaga keberlanjutan 
produksi migas kami juga melakukan upaya penemuan cadangan baru. Hingga akhir 
semester pertama tahun 2011, Pertamina EP telah selesai melaksanakan lima sumur 
eksplorasi. Sedangkan hingga saat ini, Pertamina EP masih melaksanakan pemboran 
lima sumur eksplorasi lainnya. Sementara itu, di sisi survey seismic 3D, Pertamina EP 
telah merealisasikan 342 KM2. 

Kegiatan industri hulu migas tentunya berdampingan dengan lingkungan 
hidup, apakah ada upaya khusus dari Pertamina EP?

Pada prinsipnya kami berupaya untuk memenuhi dan mematuhi ketentuan yang 
terkait dengan lingkungan hidup antara lain melalui upaya pengurangan emisi CO2, 
zero discharge, dan penghijauan. Ini merupakan wujud komitmen dan tanggungjawab 
kami terhadap pelestarian lingkungan hidup di sekitar daerah operasi perusahaan. 

Pada tahun 2010, upaya tersebut berbuah pengakuan dari para stakeholders. 
Pertamina EP field Subang dan Unit Bisnis EP (UBEP) Jambi berhasil meraih predikat 
PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan tersebut diserahkan 
langsung oleh Wakil Presiden RI Boediono kepada Presiden Direktur Pertamina EP 
yang saat itu masih dijabat oleh Salis S Aprilian di Jakarta, Jum’at (26/11/2010).

Penganugerahan PROPER HIJAU ini merupakan hasil komitmen perusahaan 
dalam menjalankan bisnis yang ramah lingkungan, berkelanjutan, berbasis pada 
tata nilai PERTAMINA, serta mengimplementasikan Cleaner Production & Green 
Environment.

Dengan adanya penganugerahan ini, merupakan suatu penghargaan atas 
pengakuan kerja keras dan semangat para pekerja di lingkungan PERTAMINA EP 
keseluruhan untuk berproduksi dan berkarya lingkungan lebih baik lagi dan menerapkan 
good engineering practices dalam operasional sehari-hari di lapangan. n HTS
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Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah operasi Pertamina EP disesuaikan dengan karakter 
dan potensi lokal.  Ampuh untuk meminimalisasi konflik dengan warga lokal. Aktivitas 
CSR sudah jadi keniscayaan

Pertamina EP Field Papua memilih “diplomasi sagu” untuk melumaskan operasi   
makanan  khas  Papua sejak dulu kala itu akan dipakai untuk  mendorong kemandirian 
masyarakat Klamono, yang hidup bersisian dengan kawasan operasi lapangan Papua. 
Isu kesejahteraan masyarakat lokal kerap menjadi isu sensiitif industri ekstraktif. 
Pemalangan pintu masuk dan demo minta diperkerjakan di perusahaan adalah kejadian 
yang kerap dialami perusahaan migas dan tambang.

“Untuk meminimalisasi gesekan dengan penduduk lokal, kami buat program 
community development (Comdev) di seluruh wilayah operasi Pertamina EP,” kata Agus 
Amperianto, Manager Humas Pertamina EP. Program Comdev itu biasanya disesuaikan 
dengan kharakter dan potensi masyarakat sekitar.

Sagu, misalnya. Dari jaman dulu, masyarakat asli Papua sangat familiar dengan 
Sagu dan segala bentuk olahannya. Sagu menjadi makanan pokok bagi masyarakat 
Papua. Begitu juga dengan masyarakat di hutan Klamono, tempat lapangan operasional 
PT. Pertamina EP Field Papua berada.

Masyarakat Klamono, mengolah 
pohon sagu menjadi olahan sederhana 
seperti menjadi tumang untuk dijual 
di pasar. Cuma karena keterbatasan 
alat yang mereka gunakan membuat 
hasilnya kurang maksimal.

Masyarakat Adat atau Pemilik Hak 
Ulayat Distrik Klamono terdiri dari tiga 
Marga atau yang mewakili yaitu Marga 
Mambringgofok, Idik dan Klawom. Untuk 
membangkitakan jiwa “enterpreuneur“, 
perwakilan ketiga masyarakat adat 
tersebut dibawa studi banding ke Jogja 
dan Bogor. Mereka diajak menyelami 

Melumaskan Operasi
Dengan Diplomasi Sagu

Foto : Dok. Pertamina EP
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keuletan orang Jawa dalam mengelola hasil bumi. Setelah 
studi banding pada awal 10 Januari 2010 lalu  para pemilik 
ulayat mendapat mesin parut sagu untuk membantu mereka 
mengoptimalkan kemampuan dalam mengolah sagu.

Selain  mengoptimalkan pengolahan sagu, perusaahan 
juga memasilitasi  budidaya ‘keramba udang’, Ini pun 
didasari pertimbangan kebiasaaan masyarakat Klamono.  
Mereka biasa memungut udang galah berukuran besar di 
Sungai klasafet di sekitar tempat tinggal mereka. Masyarakat 
Klamono juga sangat familiar dengan penggunaan udang 
sebagai bahan makanan selain sagu. Namun, masyarakat 
Klamono masih sering hanya mengambil udang tanpa 
terpikirkan ada upaya penangkaran agar udang tersebut 
nantinya dapat diambil secara berkelanjutan.

Selain sagu dan udang, potensi alam dari hutan seperti 
tanaman produktif  kelapa, kakao, durian, serta  ikan dan 
kepiting yang terserak di Distrik Klamono dan sekitarnya 
merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk 
membangun perekonomian mandiri masyarakat khususnya 
masyarakat adat pemilik hak ulayat Klamono.

PT Pertamina EP Field Papua bekerja sama dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong melalui Dinas 
Perikanan, Universitas dan LSM akan memeberikan program 
bantuan bimbingan usaha sagu dan keramba udang yang 
berkelanjutan. Selama tiga tahun akan dimonitor tingkat 
keberhasilan program tersebut. Pelaksanaan program 
terhitung mulai tahun 2011 ini hingga 2013. Ke depannya, 
diharapkan masyarakat Ring 1 Klamono, terutama pemilik 
Hak Ulayat dapat hidup mandiri dari hasil kerja mereka 
sehingga tidak terjadi upaya yang mengganggu proses 
operasional.

Agus Amperianto menegaskan, lewat program Comdev 
yang dikembangkan di setiap areal operasi Pertamina 
mengajak masyarakat untuk aktif bersama menemukan solusi 
untuk meningkatkan kondisi ekonomi, sosial, lingkungan, 
dan budaya  sehingga bisa mandiri. Program itu mesti 
beraneka, polanya hampir sama mengedepankan potensi 
lokal. Masyarakat tidak diajak mengembangkan  produk  
barang yang belum dikenalnya. Dengan pendekatan seperti  
itu program Comdev berkesinambungan dan memberikan 
manfaat nyata kepada masyarakat.

“Diplomasi Sagu” di Papua diharapkan bisa mengkuti  jejak 
“Diplomasi jamur Merang”  yang melambungkan Paguyuban 
Patra Mekar, salah satu komunitas binaan Pertamina 
EP Region Jawa di Field Subang. Kini Paguyuban Patra 
Mekar menjadi tumpuan harapan warga Desa Rancabogo 
Kecamatan Patokbeusi, Subang, Jawa Barat. Tercatat 
sekitar 400 orang menjadi anggota Paguyuban. “Kami dulu 
mulai usaha susah setelah dibantu Pertamina, Alhamdulillah 
lancar,” ujar H Odeng Setiawan, Ketua Paguyuban Patra 
Mekar. Pertamina tak hanya memberikan modal, tapi 
juga membuka akses pasar dengan menguikutsertakan 
Paguyuban Patra Mekar pada pameran-pameran 

Awalnya, Paguyuban Patra Mekar hanya bergelut di bidang 
usaha jamur merang, kini sudah melebar ke beragam produk 
lain, seperti keripik pisang aneka rasa, kacang listrik, keripik 
bonggol pisang, kerupuk bawang, olahan jamur merang, telur 
asin itik dan beragam produk lain. Bahkan, salah satu produk 
mereka yakni, granul sekarang lagi menjadi perbincangan petani 

Foto : Dok. Pertamina EP



di seantero Jawa Barat.
Granul adah pupuk organik  berbahan 

limbah padat jamur dan bahan organik 
lainnya. Karena sifatnya organik tentu 
tak merusak kimia tanah sehingga 
lebih ramah lingkungan. Produk ini pun 
disuka karena harganya lebih murah 
dibandingkan pupuk kimia, hanya 
Rp 1.000 per kg dan bisa memacu 
produktivitas lebih tinggi.

Paguyuban Patra Mekar mampu 
memproduksi pupuk granul dalam 
jumlah cukup besar, yakni mencapai 15 
ton per hari. Saat ini pupuk organik granul 
buatan Paguyuban Patra Mekar telah 
dipasarkan di wilayah Subang, Bandung 
dan daerah-daerah sentra pertanian lain 
di Jawa Barat. Untuk meacu produksi 
pada pertengahan Juni 2011 lalu, PT. 
Pertamina EP Region Jawa memberikan 
bantuan dana Rp123.750 juta. Dana 
tersebut dialokasikan untuk pengadaan 
mesin pencetak pupuk granul yang 
terdiri atas 2 buah mesin granulator 

kapasitas 700 kg/shift, mesin pengayak kapasitas 1.500 kg/jam, dan mesin pengering 
atau dryer rotary kapasitas 700 kg/jam.

Untuk mencerdaskan anak-anak warga Paguyuban Patra Mekar dan masyarakat sekitarnya, 
Pertaminamembangun rumah pintar untuk anak-anak di sekitar Desa Rancabango.

Program Pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan tanggung 
jawab sosial yang sekarang menjadi keniscayaa bagi pengelola sumber daya alam, 
termasuk Pertamina EP. Secara eksplisit dalam pasal 74 ayat 1 UU No 40 tahun 2007 
tentang PT disebutkan “Perseroan yang pengolahan dengan menjalankan kegiatan 
usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk 
memperoleh keuntungan dari lapangan usahanya, melainkan mereka juga diminta 
untuk memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya.

Selain mengembangkan program-program Comdevuntuk pengembangan 
masyarakat, sebagai implementasi kegiatan CSR, wilayah-wilayah operasi Pertamina 
EP giat melakukan aktivitas hijau sebagai pemihakan pada pengurangan pemanasan 
global yang sekarang menjadi aksi global. Atas aktivitas yang dianggap malampaui 
kewajiban itu. Beberapa wilayah operasi, seperti Pertamina UBEP Jambi dan Pertamina 
EP Field Jambi mendapatkan anugerah Proper Hijau dari Kemengtrian Lingkungan 
Hidup pada 2010 lalu.

Untuk mendukung “Kaltim Hijau” yang dicanang Gubernur Kalimantan Timur H. 
Awang Faroek Timur, pada  29 Januari 2011, beberapa lapangan operasi di wilayah 
tersebut serentak melakukan aksi penananam pohon.

EP Field Sangatta melaksanakan penanaman 2.003 pohon, pada 29 Januari 2011. 
Field Manajer Sangatta Suyitno Salindeho mengatakan program Kaltim Green tersebut juga 
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sejalan dengan target yang dicanangkan 
oleh PEP Sangatta untuk  mendapatkan 
PROPER Hijau di tahun 2011.

Bibit pohon yang ditanam oleh 
Pertamina EP Field Sangatta terdiri 
dari pohon ulin sebanyak 3 buah, 
pohon mahoni dan pohon meranti 
masing-masing sebanyak 250 buah, 
pohon gaharu, pohon trambesi, pohon 
rambutan, dan cempedak masing-
masing sebanyak 200 buah, dan pohon 
durian sebanyak 700 buah.

Pertamina EP Region Field Bunyu 
melaksanakan penanaman 5.964 bibit 
pohon di Pulau Bunyu Kabupaten 
Bulungan,. Bibit pohon yang ditanam 
dalam kegiatan tersebut terdiri dari 
tiga jenis bibit tanaman yakni Angsana, 
tanaman buah-buahan dan tanaman 
kayu. Menurut rencana, 5.964 bibit 
pohon tersebut akan ditanam tersebar di 
25 lokasi penanaman di Pulau Bunyu.

Sementara Per tamina UBEP 
Sangasanga Tarakan Field Tarakan 
melaksanakan penanaman 15.000 
pohon. Pohon yang ditanam terdiri dari 
pohon buah yakni mangga, rambutan 
dan buah lainnya. Sebanyak 150 
pohon ditanam di sekitar wilayah kantor 
Pertamina EP UBEP Sangasanga. 
Selanjutnya, sisa pohon yang akan 
ditanam akan dilaksanakan di sekitar area 
operasi perusahaan dan penanaman 
15.000 pohon dapat diselesaikan dalam 
tiga bulan ke depan.

Bulan berikutnya  Pertamina EP Field 
Tarakan melakukan penanaman 15.450 
bibit mangrove untuk merehabilitasi 
lahan yang sudah tidak produktif seluas 
6,18 hektar di Tarakan, Kalimantan 
Timur. Penanaman Mangrove dilakukan 
untuk mencegah abrasi laut serta 
mengembalikan lahan hutan yang 
sebelumnya digunakan masyarakat .

Se la in  p rog ram penanaman 
Mangrove, juga secara bersamaan 
d i resmikan  juga  o leh  Wal iKo ta 
Tarakan berupa program kegiatan 
pengelolaan sampah di lingkungan 
Kota Tarakan dengan prinsip S3R 
(Sortir, Reduce, Reuse dan Recycle). 
K e g i a t a n  i n i  j u g a  m e r u p a k a n 
program CSR Pertamina bidang 
lingkungan Hidup yang dilaksanakan 
diwilayah eksplorasi dan produksi 
field Tarakan bekerjasama dengan 
Dinas Kebersihan, pertamanan dan 
Pemakaman Kota Tarakan. n HTS / ARYA
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Penilaian untuk pemilihan Employee of the Year terdiri dari empat  kriteria utama.  
VP HRD Setyo Wardo menyebutkan perilaku dan etika kerja yang baik diberi bobot 
paling besar, yakni 50 persen. Selanjutnya, pekerja yang bersangkutan menunjukkan 
prestasi kerja yang baik. “Penilaian ini memiliki bobot 20 persen,” ujarnya. Ketiga, pekerja 
yang bersangkutan harus membawa pengaruh positif daninspiratif bagi lingkungan 
kerja dengan bobot 20 persen. Terakhir, penampilan dengan bobot 10 persen. Para 
karyawan menyambut baik inisiatif perusahaan tersebut. “Memacu kinerja lebih baik 
lagi,” ujar Banu Dwipa Manggala, peraih  Employee of the Year 2010. Atas prestasinya 
itu, Banu menerima hadiah paket umroh bersama istrinya atas biaya perusahaan. 
Penghargaan diserahkan PJ. Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam di Jakarta,  
pada 29 Juli 2011.

Banu bergabung di Pertamina EP sejak 2007, langsung di tempatkan di Field 
Prabumulih. Karyawan di bagian pemeliharaan ini tak merasa lebih baik dibandingkan 
karyawan lain. Ia menyebutkan panitia pemilihan di Jakarta itu ibarat disuruh memilih 
mobil. Setiap merk itu ada plus minusnya jadi sangat sulit memilih. “Alhamdulilah atas 
izin allah saya yang terpilih,” ujar alumnus Teknik Mesin UI ini.

Pria kelahiran Riau 28 September 
1982 yang mengaku sebagai orang 
rumahan in i  mengaku tak  su l i t 
beradapatasi saat pertama kali bertugas 
di lapangan Prabumulih. “Paling-paling 
style berbahasa. Di sana kita kan biasa 
berbahasa halus, di sini (Prabumulih) 
rada kasar,”. Ia berprinsip “dimana 
bumi di pijak di situ langit dijunjung,” “Di 
tempatkan di manapun siap,” ujar suami 
dari Mega Putri, yang berprofesi sebagai  
seorang dokter.

Banu mengaku semangat korps 
selama bekerja di Pertamina EP, 
khususnya Field Prabumulih sangat 
kuat. Tak membedakan lokal ataupun 

Managemen PT. Pertamina EP tahu belaka untuk melaju menjadi perusahaan berstandar 
internasional sangat bergantung pada kemampuan SDM. Untuk memotivasi dan mendorong pekerja 
untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan, tiap tahun diadakan Employee of The Year. 

Suara

“The Man Behind The Gun”

UTAMA

Mulia Zaini
Pengawas Lindungan Lingkungan HSE  Pertamina  
EP Field Tambun

Foto : Dok. Pertamina EP
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pendatang. Ia berharap bisa terus 
berkarir di Pertamina EP. Tekad yang 
sama diutarakan Rusdianto Subanto, 
operator produksi di Terminal Pertamina 
EP Field Bunyu, Kalimantan Timur.  
“Kedepan saya akan melanjutkan studi 
dan kursus agar bisa memberikan 
sumbangan tenaga dan pikiran yang 
terbaik bagi perusahaan,” ujarnya.

S e h a r i - h a r i ,  i a  m e n g a w a s i 
penampungan minyak mentah ke 
tangki hingga pemindahan crude oil 
ke dalam kapal untuk diangkut ke unit 
pengholahan “Ya itu tugas sehari-hari 
saya. Penuh resiko, tetapi jika dilakukan 
sesuai dengan SOP dan dilengkapi 
APD (alat pelindung diri) yang lengkap, 
semuanya berjalan aman,” papar lajang 
alumni SMA Negeri 1 Bunyu ini.

Rusdi, begitu pria ini biasa disapa, 
merupakan putra daerah yang direkrut 
Pertamina EP untuk ikut membangun 
perekonomian di tanah kelahirannya. “Tugas 
saya tidak seberapa dibandingkan tugas 
besar Pertamina memenuhi kebutuhan 
energi nasional. Tetapi saya bangga bisa 
bergabung disini, bisa ikut ambil bagian 
menjalankan amanat bangsa,” jelasnya.

Prinsip Rusdi, bekerja jika dilakoni dengan ikhlas dan bertanggung jawab tak lagi 
jadi beban. “Lebih banyak sukanya saya bekerja disini,” paparnya dalam perbincangan 
telepon dengan Warta Pertamina. Pria berusia 22 tahun ini bahkan bersyukur bisa 
bergabung di anak perusahaan Pertamina yakni Pertamina EP, yang merupakan tulang 
punggung Pertamina.

Ia dengan tegas menampik anggapan Pertamina tidak memperhatikan putra 
daerah di daerah operasi. “Buktinya saya putra Bunyu bisa bekerja di Pertamian EP 
Filed Bunyu,” tandasnya. Berdasarkan pengalamannya mengikuti proses rekruitmen 
pendaftaran dan seleksi dilakukan terbuka dan transparan. “Yang penting memenuhi 
kriteria yang dibutuhkan perusahaan,” jelasnya.

Para karyawan Pertamina EP yang dihubungi Warta Pertamina menyadari target 
perusahaan menjadi perusahaan kelas dunia harus diwujudkan lewat  kerja keras.  
“Semua harus bersinergi, semua harus bekerja keras, semua harus punya pemahaman 
dan komitmen yang sama, terus saling memotivasi,“ ujar Mulia Zaini Pengawas 
Lindungan Lingkungan HSE  Pertamina  EP Field Tambun, Bekasi.  Ia bertugas di sana 
sejak empat tahun lain saat Field Tambun baru terbentuk, “Perlu upaya keras semua 
fihak untuk menerapkan aspek-aspek HSE (Health, Safety and Environment)  pada 
Field yang sedang beropreasi dan terus membangun” ujar Mulia tentang tangtangan 
pekerjaaaannya.

Ia masih berhadapan dengan satu dua orang yang masih menganggap HSE sebagai suatu 
hambatan,  Belum lagi pihak ketiga yang sama sekali tidak memahami pentingnya penerapan 
HSE. “Alhamdulillah, dengan komitmen Top Manajemen untuk perubahan ke arah yang lebih 
baik kami bergerak bersama-sama mengatasi setiap tantangan,” ujar Mulia.

Pria Kelahiran Banda Aceh, 12 Agustus 1976 ini juga ikut terlibat dalam penanganan 
masalah sosial. Ia  menghadapi masyarakat dengan berbagai pola fikir dan bermacam 
tuntutan. Agar kegiatan operasi tidak terhambat, jalan keluar harus dicari. “Kemampuan 
negosiasi sangat dibutuhkan, dan kami terus berusaha untuk kemajuan Pertamina dan 
Pertamina EP,” ujar Mulia. n WNR / DSU

Banu Dwipa Manggala Rusdianto Subanto
Bagian Pemeliharaan Fasilitas Produksi
Pertamina EP Field Prabumulih

Operator Produksi di Terminal Pertamina EP Field Bunyu

Foto : WNR Foto : Dok. Pertamina EP
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Nama  : Rio Haryanto
Tempat Tanggal lahir :  Solo 22, Januari 1993
Profesi  : Pebalap
Pendidikan  : Bussines FIMS
Prestasi   :  (Selama 2010 - 2011)

• Pebalap termuda di dunia yang mengikuti tes drive F1, 16 November 2010

• AUTO GP 
Juara 1, Auto GP Valencia, Spanyol 4 September 2011
Juara 2, Auto GP Brno, Republik Ceko, 19 Juni 2011
 
• GP3 EUROPE SERIES
Juara 3, Seri terakhir Race 1, Monza Italia, 10 September 2011
Juara 2, Seri terakhir Race 2, Monza Italia, 11 September 2011
Juara 1, Seri 5 Race 1, Nurburgring - Jerman 23 Juli 2011
Juara 1, Seri 6 Race 2, Budapest - Honggaria, 31 Juli 2011
Juara 5, Klasemen akhir GP3, 13 September 2010
Juara 3, Seri 8 Race 1, Monza-Italia, 12 September 2010
Juara 2, Seri 4 Race 1, Silverstone-Inggris, 10 Juli 2010
Juara 4, Seri 3 Race 2, Valencia-Spanyol, 27 Juni 2010
Juara 6, Seri 3 Race 1, Valencia-Spanyol, 26 Juni 2010
Juara 1, Seri 2 Race 2, Instanbul-Turki, 30 Mei 2010
Juara 8, Seri 2 Race 1, Instanbul-Turki, 29 Mei 2010

Seorang atlet juara tidak hadir 
begitu saja seperti jatuh dari 
langit. Semua atlet perlu proses 

untuk matang dan akhirnya menjadi juara. 
Namun mungkin tidak semua orang bisa 
memahami dan bersabar dengan proses 
pematangan seperti tersebut. Kebanyakan 
masyarakat yang adalah kita sendiri, 
hanya menuntut gelar juara, tanpa mau 
tahu apa yang terjadi di balik semua 
proses itu.

Jalan itulah yang kini ditempuh oleh 
Rio Haryanto, pebalap muda Indonesia 
yang kini berlaga di ajang GP3 bersama 
tim Marussia Manor Racing. Pada Sabtu, 
23 Juli 2011, Rio berhasil meraih podium 
pertama pada Race I GP3 seri Jerman di 
Sirkuit Nurburgring. Seminggu kemudian, 
31 Juli 2011, Rio kembali menjadi juara 
pada ajang Race 2 ajang GP3 seri Hungaria 
yang berlangsung di Hungaroring.

Dua prestasi tersebut jelas sangat 
membanggakan, dan pasti tidak le pas 
dari pantauan media-media in ternasional 
dan para pencari bakat tim-tim balap yang 
berlomba di ajang yang lebih tinggi, seperti 
GP2 atau bahkan Formula 1. Tidak pelak 
lagi, Formula  1 adalah tujuan akhir dari 
se mua pebalap single seater.

Namun sebelum bisa berlaga di GP3 
seperti sekarang ini, Rio sudah harus 
jungkir balik merintis karir balapnya dari 
bawah. Berbagai macam ajang sudah 
dilewatinya, seperti Formula BMW Pacific, 
Australian Formula Three,  Formula BMW 
Europe, Asian Formula Renault , dll.  

Sukses Rio, putra pasangan Sinyo 
Haryanto dan Indah Pennywati,  tentu juga 
ikut mengangkat nama Pertamina sebagai 
sponsor utamanya. Artinya tidaklah sia-sia 
kalau Pertamina  mensponsori Rio untuk 
berlomba di ajang GP3 tersebut. Syukur-
syukur kalau kalau bisa meningkat terus 
dan masuk Formula 1. Jangan lupa, Rio 
juga menjadi orang Indonesia pertama 
yang  mendapat kesempatan untuk 
menjajal mobil F1. Itu terjadi pada Selasa, 
16 November 2010 ketika ia mencoba 
mobil balap F1 tim Virgin Racing di Sirkuit 
Yas Marina, Abu Dhabi.

Kami pun mulai memburu Rio dalam 
berbagai kesempatan, terutama jika ia 
sedang ada di Jakarta dan hadir dalam 

beberapa acara yang diselenggarakan 
Pertamina.     

Berikut petikan wawancara dengan 
Rio Haryanto, baik langsung, melalui 
email, maupun saat konferensi pers. 
Terakhir ketika konferensi pers dan buka 
puasa bersama Rio Haryanto di Bumbu 
Desa, Thamrin City, satu hari sebelum 
peringatan Hari Kemerdekaan. 

Bagaimana awalnya Rio tertarik 
dengan dunia balap? Saya tertarik 
dengan dunia balap karena sering me-
lihat ayah dan kakak saya balapan. Ayah 
saya, Sinyo Haryanto merupakan juara 
nasional gokart. Kakak tertua saya, Roy 
Haryanto juga sempat malang melintang 
di arena single seater Asia pada dekade 
1990-an. Krisis ekonomi yang melanda 
Indonesia 1997 - 1998 membuat Roy 
terpaksa meninggalkan dunia balap walau 
bakatnya amat menunjang. Kemudian 
Ryan Haryanto, kakak kedua saya juga 
berprestasi besar di arena gokart sebelum 
terjun di balapan Formula Asia. Namun 
Ryan tampaknya jauh lebih  memilih studi 
bisnis di Amerika dari pada menekuni 
dunia balap.

Akhirnya saya mulai tertarik, berlatih 
bersama dan ikut balap. Semenjak itu lah  
saya  setiap hari Sabtu dan Ming gu ke 
sirkuit  untuk  berlatih skill dan stamina 
bersama ayah.  Ternyata di tahun pertama 
saya sudah bisa menjadi juara di kelas 
kadet  (6-11th).  Sejak saat itu ayah saya 
terus memberi dukungan kepada saya.

Apakah hanya karena faktor ayah 
dan kakak saja, maka Rio tertarik 
dengan dunia balap? Tidak juga, sa-
ya memang menyukai kompetisi dan 
balapan.

Kapan mulai ikut balapan? Saya 
memulai balap sejak tahun 1999, saat 
usia 6 tahun.  Waktu itu saya balapan di 
kelas kadet.

Prestasi besar pertama apa yang 
masih diingat? Juara 1 karting nasional.

Sejak kapan Rio memutuskan untuk 
menjadi pebalap profesional? Sejak 
saya menekuni dunia balap pertama, 
tahun 1999.

Bagaimana dengan sekolah? Apa-
kah ditinggalkan atau ditunda? Saya 
tetap bersekolah karena saya berpendapat 
bahwa sekolah itu sangat penting untuk 
bekal hidup saya. Saya sekarang sekolah 
kelas bisnis di FIMS Singapura. Tinggal 
pandai-pandainya  saya mengatur waktu 
se kolah.

Apakah tidak terganggu? Pastinya 
terganggu, karena  dengan waktu yang 
sangat padat  dan ketat  apalagi  tahun 
ini  harus berlomba ke Eropa selama 
satu musim. Untungnya sekolah saya  
mendukung karir saya dan saya sangat 
berterima kasih sekali kepada sekolah atas 
dukungan dan pengertiannya terhadap 
karir saya. Hingga saat ini saya masih 
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bersekolah dan saya harus cuti 6 bulan 
dulu menghadapi turnamen di Eropa.

Persiapan apa yang dilakukan Rio 
untuk menjadi pebalap profesional? 
Memperbanyak jam terbang balap, latihan 
fisik dan mental.

Latihan-latihan apa saja yang 
rutin dilakukan? Ada beberapa latihan 
yang saya lakukan. Pertama, latihan 
ketahanan fisik, misalnya lari, berenang, 
angkat beban, dan menguatkan otot 
leher untuk  menahan G-force. Kedua, 
latihan mengemudikan mobil balap 
(simulator). Dan yang ketiga, latihan untuk 
meningkatkan konsentrasi.

Bagaimana dengan kendala bahasa? 
Kebetulan saya tidak menga lami kendala 
dalam berbahasa karena kebanyakan dari 
mereka berbahasa Inggris.

Seperti apa pergaulan diantara para 
pebalap? Biasa saja.  Kalau di luar track 
kami bergaul seperti layaknya teman. 
Tapi kalau saat balapan masing- masing 
dari kami bersaing untuk menjadi yang 
tebaik.

Setelah GP 3 dan Auto GP, bagai-
mana rencana ke depan?   Kepingin  
ke GP2. Yang pasti tujuan akhir pebalap 
single seater pastilah ke Formula 1.

 Bagaimana prospek Rio untuk 
masuk F1? Insya Allah prospek itu ada. 
Tentunya dengan dukungan dana dan doa 
dari semua pihak.

Apakah ada tim F1 yang sudah 
mengincar Rio? Ataukah Rio harus 
membawa sponsor dahulu baru 
kemudian ada tim yang tertarik untuk 
merekrut Rio? Ya,  ada beberapa yang 
mulai berminat.

Tahun lalu Rio sempat mencoba 
mobil F1 di Abu Dhabi. Bagaimana 
rasanya? Saya senang  akhirnya bisa  
menjajal mobil  F1 dan membuat  sejarah 
buat bangsa Indonesia.  Memang tes tidak 
berjalan mulus,  karena ada kerusakan 
girboks dan jelas itu bukan kesalahan 
saya.  Namun paling  tidak,  saya mendapat 

gambaran  bahwa mobil  F1 memang 
cepat dari segala sisi, bahkan fungsi-
fungsi yang ada  di mobil  itu sendiri  begitu 
cepat responsnya.

Bagaimana membawa nama 
Indonesia dan Pertamina dalam ajang 
balap? Ada kebanggaan,  kah? Saya 
harus perform maksimal karena berkat 
doa masyarakat Indonesia dan bantuan 
sponsor dari  Pertamina yang punya 
andil untuk kemajuan karier balap saya. 
Tentu saya merasa bangga membawa 
nama besar Indonesia dan  Pertamina. 
Setelah  sekian lama menunggu untuk bisa 
disponsori oleh Pertamina dan akhirnya  
sejak tahun lalu, Pertamina memberikan 
sponsor  buat saya di ajang GP3 Eropa 
selama satu musim. Yang dilanjutkan 
tahun ini di ajang GP3 dan Auto GP.

Saya sangat berterima kasih sekali 
kepada Pertamina untuk tahun ini memberi 
dukungan kepada saya dan juga memberi 
motivasi untuk bisa  terus meneruskan 
karir saya. Mudah-mudahan  ke depannya 
saya bisa tampil lebih bagus karena  
sekarang telah mendapatkan dukungan 
dari Pertamina sehingga ke depannya 
saya bisa meraih prestasi yang lebih bagus 
lagi untuk Indonesia.

Apa target tahun ini? Untuk 
targetnya, saya selalu ingin menjadi yang 
terbaik. Secara riil, targetnya tahun ini 
berada  di posisi Top Ten (10) bagi saya 
sudah cukup bagus, karena perlu step 
by step untuk bisa maju sehingga tidak 
terlalu menjadi beban.  Tetapi tentunya 
saya juga ingin menjadi juara di GP3 
untuk bisa melangkah masuk ke GP2, 
walaupun saya harus berhadapan dengan 
pembalap-pembalap GP3 terbaik di dunia. 
Namun saya harus tetap optimis, agar dua 
tahun ke depan saya bisa memasuki ajang 
Formulai 1.

Oke, secara umum saja, bagaimana 
Rio melihat  hasil tahun 2011  ini? Di awal 
tahun  ini, saya sempat kesulitan  meraih  
point dan kemenangan, dikarenakan  
ada sedikit perubahan regulasi dari 
tahun lalu. Saya ada kesulitan untuk 
mencari  settingan mobil. Setelah tiga seri 
berlangsung, lalu ketika saya membalap 
di seri keempat, feeling saya pada mobil 
mulai dapat. Dan settingan mobil juga 
mulai sempurna. Akhirnya di dua race 
terakhir, di Nurburgring dan Hungaroring, 

saya bisa menang. Ketika saya menang, 
dua race ini basah  sehingga sangat 
spesial buat saya, karena banyak pebalap 
Eropa yang telah berlatih untuk hujan, 
sangat mengagumi prestasi saya ini.  

Selain di GP3, Rio juga turun di 
AutoGP di awal musim ini. Apakah ada 
pengaruhnya untuk Rio? Ya, tentunya 
ada. Saya ikut juga Auto GP dua kali 
di awal musim ini. Ini dua mobil yang 
berbeda. Auto GP mobil yang sangat 
powerfull sekali. Dibandingkan dengan 
GP3, mobilnya sedikit lebih rendah. CC 
dan handlingnya semua berbeda. Jadi 
saya perlu beradaptasi dengan perubahan 
mobil. Akhirnya setelah tiga atau empat 
seri kembali normal.

Dan hasilnya saya bisa meraih podium 
di Valencia.

Untuk tahun ini ,  masih ada 
dua seri yang tersisa, yaitu di Spa 
Franchorchamps Belgia dan Monza 
Italia. Apakah ada target? Tetap seperti 
biasa,  target saya menang. Tentu saja 
tetap diperlukan persiapan yang baik dan 
kerja sama dengan tim. Apalagi di Belgia, 
cuaca ini selalu berubah-ubah dari menit 
ke menit. Sangat kritikal sekali. Saya dan 
tim harus waspada  pada kapan hujan akan 
turun. Dan tentunya untuk memilih strategi 
yang bagus, terutama untuk memilih ban 
yang cocok. Demikian pula di Monza, saya 
harus bisa naik podium. (Pada balapan di 
Monza, Italia, 10 - 11 September 2011, Rio  
dua kali naik podium, Red).

Ngomong-ngomong, di luar balap, 
apa punya hobi yang lain? Untuk hobi, 
saya lebih suka ke water sport seperti 
berenang, surfing dan diving.   

Punya tempat favorit untuk diving? 
Ya, di Bunaken. Juga di Pulau Komodo. 
Pernah juga di Thailand. Tempat yang 
ingin sya kunjungi adalah Raja Ampat.

Bagaimana perkembangan olahraga 
kita saat ini? Saya kira maju, tetapi saya 
hanya fokus pada olahraga   balap saja.  
Memang untuk saat ini, cuma saya saja 
yang berlaga di GP3 Eropa. n

 

wawancara oleh : 
Dewi Sri Utami, irli Karmila dan Urip Herdiman Kambali
Foto-foto : Kiky racing team
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Rio Haryanto berjaya di Auto GP Valencia, 
Spanyol pada 2 - 4 September lalu. 
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HULU Oleh : Dedi Yusmen - CBM Business Manager, NRE Project Leader Dit. Hulu

eBt Sebagai Perwujudan visi Baru

Pertamina Menjadi 
energy Company
Krisis energi yang terjadi di 

Indonesia merupakan salah satu 
efek dari ketergantung pada 

energi fosil (minyak dan gas bumi) yang 
menjadi sumber utama dan primadona di 
Indonesia, namun tidak dibarengi dengan 
penggunaan sumber energi lainnya. 
Produksi minyak yang cenderung semakin 
menurun, mengharuskan Pemerintah 
dan instansi terkait memulai untuk 
mencari sumber energi lainnya untuk 
mengatasi krisis energi yang mengancam 
Indonesia. Manajemen pengelolaan 
energi merupakan masalah lain yang 
juga harus menjadi perhatian. Selain 
minyak, gas bumi dan batubara masih 
banyak jenis energi lain di Indonesia 
yang dapat dijadikan sumber energi 
dalam pemenuhan kebutuhan energi 
dalam negeri.

Sesuai dengan keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 
PT Pertamina (Persero) tanggal 14 Juni 
2011, Pertamina telah mengubah Visi 
dan Misi pada Rencana Jangka Panjang 
Perusahaan (RJPP) periode tahun 
2011-2015. Dengan Visi baru menjadi 
Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia 
dan Misi menjalankan usaha minyak, 
gas serta Energi Baru dan Terbarukan 
secara terintegrasi berdasarkan prinsip 
– prinsip komersial yang kuat, Pertamina 
mendukung program Pemerintah untuk 

pemafaatan Energi Baru Terbarukan 
(EBT) sebesar 25% pada tahun 2025. 

Berbagai tindakan nyata untuk 
pengembangan EBT di Pertamina telah 
dilakukan oleh Direktorat Hulu - Upstream 
Business Development sebelum adanya 
perubahan Visi dan Misi tersebut tanpa 
mengenyampingkan pengembangan oil & 
gas conventional yang selama ini menjadi 
core business Pertamina. Melalui Fungsi 
CBM Business dan Geothermal & New 
Energy Direktorat Hulu (dahulu Fungsi 
Energy Alternative), telah dirintis berbagai 
usaha untuk mengembangkan EBT, 
diantaranya Coal Bed Methane (CBM) 
atau Gas Metana Batubara (GMB) dan 
Geothermal. 

Pengembangan CBM yang telah 
dilakukan oleh Upstream Business 
Development selama beberapa kurun 
waktu terakhir adalah aktif dalam 
melakukan pencaharian terhadap potensi 
area CBM. Studi CBM di Pertamina 
dimulai semenjak tahun 1998 khususnya 
di WK eksisting Migas PT Pertamina 
EP. Pada tahun 2008 Pertamina 
telah menandatangani PSC WK CBM 
pertama yaitu PSC WK CBM Sangatta I. 
Sampai dengan saat ini Pemerintah cq. 
Kementerian ESDM per Agustus 2011 
telah menandatangani 33 kontrak PSC 
WK CBM dan 11 diantaranya merupakan 
PSC WK CBM milik Pertamina yang 

kegiatan operasionalnya dilakukan oleh 
PT Pertamina Hulu Energi (PHE). 

Sedangkan pengembangan Geother-
mal diawali dengan peresmian Lapangan 
Geothermal kamojang pada tanggal 
29 Januari 1983 dan diikuti dengan 
beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga 
Panasbumi (PLTP) Unit-1 (30MW) pada 
tanggal 7 Pebruari 1983, dan lima tahun 
kemudian 2 unit beroperasi dengan 
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kapasitas masing-masing 55 MW. Di 
pulau Sumatera untuk pertama kali 
beroperasi Monoblok 2 MW di daerah 
Sibayak-Brastagi sebagai Power Plant 
pertama dan pada Agustus 2001 PLTP 
pertama 20 MW beroperasi di daerah 
Lahendong. Operasional dilakukan 
oleh PT. Pertamina Geothermal Energy 
(PGE), anak perusahaan PT Pertamina 
(Persero), berdiri sejak tahun 2006 telah 
diamanatkan oleh pemerintah untuk 
mengembangkan 15 Wilayah Kerja 
Pengusahaan Geothermal di Indonesia.

Keseriusan pengembangan EBT di 
Direktorat Hulu - Upstream Business 
Development dapat terlihat dari road map 
(Gambar 1) yang telah disusun untuk 

• Non-hydrocarbon base. 
Terdiri dari Pengusahaan Geothermal, 

Angin, algae, Matahari, Nuklir dan 
Hydrogen dikategorikan untuk non-hc 
base. Pengelolaan Geothermal eksisting 
berada di bawah PGE dengan installed 
capacity sebesar  292 MW (tahun 2010) 
dan diperkirakan akan bertambah menjadi 
1322 MW pada tahun 2015 sehingga 
menjadi perusahaan Geothermal terbesar 
kedua dunia. Pencapaian Road map 
tersebut termasuk dengan menambah 
WKP dan Potensi Geothermal WKP 
eksisting Pertamina. 

Ke depannya, Direktorat Hulu telah 
merencanakan pelaksanaan studi untuk 
pengembangan energi angin dan algae. 

dan diupayakan oleh Indonesia melalui 
kementerian ESDM. Visi 25/25 berarti 
penggunaan energi terbarukan pada 2025 
sebanyak 25 %. Saat ini, Indonesia baru 
menggunakan energi baru dan terbarukan 
sebanyak 4,4 %. Visi 25/25 termasuk 
menurunkan penggunaan minyak bumi 
sebanyak 13.9 % (sekarang 43,9 menjadi 
30%) dan batu bara sebanyak 8,7% 
(Sekarang 30,7% menjadi 22%).

Namun, dalam proses pengembangan 
EBT untuk mencapai target pada tahun 
2025 sebesar 25 persen terdapat 
beberapa persoalan-persoalan yang 
harus dihadapi antara lain biaya investasi 
yang tinggi untuk pengembangan energi 
baru terbarukan, harga energi terbarukan 

pengembangan EBT dimulai dari tahun 
2010 - 2025. Strategi pengembangan 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

• Hydrocarbon base 
Terdiri dari pengembangan berbagai 

unconventional hydrocarbon seperti CBM, 
Shale Gas, Tight sand gas, oil/gas sand 
dan Coal – synthetic gas. Setelah sukses 
mendapatkan PSC CBM di Indonesia 
Direktorat Hulu memiliki suatu target 
untuk mengembangkan CBM di luar 
negeri, dengan Australia sebagai negara 
tujuan awal.

Sedangkan untuk pengembangan 
Shale Gas Direktorat Hulu masih dalam 
tahap studi dan approach ke lembaga 
dan instansi yang dapat mendukung 
perkembangan Shale Gas Pertamina ke 
depannya. 

Dengan melakukan kerjasama dengan 
P3TKEBTKE (Pusat Penelitian dan 
Pengembangan Tenaga Kelistrikan, 
Energi Baru Terbarukan dan Konservasi 
Energi) ESDM, diperkirakan Pertamina 
akan melakukan studi potensi energi 
angin di tiga wilayah di Indonesia 
(Lampung, Banten dan Kalimantan 
Selatan) pada akhir tahun 2011 dengan 
masa pengukuran selama dua tahun. 
Untuk pemanfaatan algae akan digunakan 
sebagai CO2 capture pada lapangan 
Migas yang memiliki kandungan CO2 
yang tinggi.

Berbagai ragam kegiatan pengem-
bangan EBT dilakukan untuk mendukung 
program Pemerintah dalam mensukseskan 
Visi dan Misi 25/25 yang sedang diusung 

relatif belum dapat bersaing dengan 
harga energi fosil karena sebagaian besar 
energi fosil masih mendapatkan subsidi, 
mekanisme insentif dan pendanaan energi 
baru terbarukan belum memadai serta 
biaya eksternalitas belum diperhitungkan 
dalam biaya produksi energi fosil.

Agar usaha yang dilakukan oleh 
Direktorat Hulu selama ini  dapat 
mendukung Pertamina untuk menjadi 
Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia 
diperlukan sinergi koordinasi penanganan 
yang lebih fokus dan komprehensif dalam 
pengembangan EBT dari berbagai Pihak 
serta peran Pemerintah dalam mengatur 
regulasi dan pemberian insentif untuk 
mempercepat pemanfaatan EBT di 
Indonesia. n

!

GAMBAR 1. ROAD MAP PENGEMBANGAN ENERGI BARU TERBARUKAN DI DIREKTORAT HULU
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Oleh : Irto GintingHiLir

PrOGrAM KOnverSi 
MinYAK tAnAH Ke LPG,

PrOGrAM BAGiMU neGeri
*Kerosene to LPG Conversion Project

SEJARAH

Tidak terasa sudah 4 tahun sejak pencanangan 
program konversi minyak tanah ke LPG 3 kg pada 
bulan Mei 2007 oleh Wakil Presiden RI (ketika itu) 

Jusuf Kalla. Selama 4 tahun pula berbagai persiapan 
dilakukan baik oleh Kementerian terkait maupun Pertamina 
sebagai BUMN yang memperoleh Penugasan dari 
Pemerintah.

Bila bicara sejarah,  perjuangan yang luar biasa telah 
dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).  Ketika beberapa 
kementerian “tidak lagi” ikut serta dalam pelaksanaan 
program konversi ini, BUMN ini justru “dipaksa” maju dan 
tampil ke depan.  Bahkan Pertamina harus “menalangi” 
dahulu berbagai biaya yang dikeluarkan baik untuk material 
konversi maupun distribusi. 

Keberlanjutan program konversi  tentu tidak terlepas 
dari kepemimpinan seorang JK.  Bila momentumnya telah 
tiba, maka genderang perlu ditabuhkan saat itu juga, jangan 
menunggu waktu hingga momentum itu hilang begitu saja. 
Di saat-saat kenaikan harga minyak mentah, di tahun 2008 
– 2009, program konversi mengambil peranan besar untuk 
mengurangi beban subsidi Pemerintah. Target konversi pun 
luar biasa meningkat dari tahun ke tahun. Dalam setiap rapat 
koordinasi, dievaluasi  berbagai persiapan dan pelaksanaan 
program konversi dan tidak jarang penentuan target baru 
langsung dilakukan pada saat itu juga.  Kalo sekarang kita 
sering menyebutnya dengan resetting KPI setiap 6 bulanan, 
sebenarnya hal itu juga telah dilakukan oleh JK dalam 
beberapa rapat koordinasi, target terus dirubah dengan 
mempertimbangan situasi dan kondisi pada waktu itu.  .

Perubahan ini tentu berimplikasi kepada usaha 
percepatan program konversi. Persiapan infrakstruktur 
maupun material pun dilakukan dalam tempo yang 
sesingkat-singkatnya. Target selesai program konversi  di 
2012 pun diusahakan maju ke 2009. 

KENDALA
Berbagai kendala banyak dihadapi oleh Pertamina 

sebagai pelaksana, mulai dari kendala teknis seperti  
ketersediaan material konversi, infrastruktur, begitu juga 
mengenai  koordinasi dengan instansi terkait, pemerintah 
daerah, termasuk juga kendala cuaca, demografi dan 

geografis suatu daerah.
Perubahan target konversi tentu banyak berimplikasi pada 

kesiapan Pertamina untuk menyiapkan segala sarana dan 
prasarana. Proses pengadaan material saja membutuhkan 
waktu yang cukup panjang, apalagi penyiapan infrastruktur 
yang membutuhkan waktu lebih panjang lagi. Jumlah Filling 
Station di tahun 2006 yang hanya berjumlah sekitar 60-an, 
sedangkan saat ini sudah bertambah menjadi lebih dari 300 
buah.  Sementara beberapa Filling Station lainnya saat ini 
masih dalam proses pembangunan. Pengadaan VLGC (Very 
Large Gas Carrier) pun tidak luput dari usaha Pertamina 
untuk mengamankan Stok LPG. 

Setelah material dan infrastruktur siap, kendala lainnya 
juga tidak kalah memusingkan kepala. Koordinasi dengan 
Pemda dan instansi yang berkepentingan juga tidak jarang 
membuat kawan-kawan di Region harus menggunakan 
berbagai cara untuk meyakinkan berbagai pihak bahwa 
program konversi ini dapat diterapkan. Adakalanya 
kepentingan-kepentingan tertentu yang menjadi barrier bagi 
Pertamina untuk melakukan distribusi. Padahal benefit yang 
diperoleh baik bagi konsumen maupun pemerintah  adalah 
cukup besar. Tentu berbeda dengan benefit para pelaku 
usaha yang telah mendapatkan keuntungan dalam bisnis 
minyak tanah selama ini.

Kendala cuaca, demografi dan geografis suatu wilayah 
juga seringkali menghambat pendistribusian. Pendistribusian 
di pulau Jawa, yang infrastruktur jalannya sudah cukup 
baik, tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah seperti 
Sulawesi, Kalimantan, maupun Sumatera. Pendistribusian 
yang harus melalui pegunungan, sungai, dan medan yang 
sulit pun harus ditempuh untuk keberhasilan program 
konversi. Distribusi paket perdana dilakukan oleh Pertamina 
kepada masyarakat penerima yang berhak mulai dari para 
nelayan di pesisir pantai sampai para petani yang berada 
di lereng gunung.

Namun kendala itu satu per satu diselesaikan sehingga 
tidak menyurutkan usaha berbagai Pihak untuk menuntaskan 
program konversi.  

DARI IMPOSSIBLE TO POSSIBLE
Suatu yang impossible, ternyata bisa menjadi possible. 

Terbukti dengan pembangunan Filling Plant berkapasitas 
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1000 MTon di Tanjung Priok. Ketika itu JK menargetkan 
dalam waktu 2 bulan harus selesai, sementara Direksi 
Pertamina memperkirakan selesai dalam waktu 1 tahun. 
Ternyata apa yang ditargetkan bisa diselesaikan dan hasilnya 
pun masuk dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). Sebuah 
achievement yang luar biasa bagi Pertamina. 

Hingga pertengahan tahun 2011 ini, Pertamina telah 
mendistribusikan ke lebih dari 52 juta KK dan Usaha Mikro 
di seluruh Indonesia. Minyak tanah yang tersisa pun hanya 
sekitar 2 juta KL dibandingkan dengan kuota minyak tanah 
di tahun 2006 sebanyak 9,9 juta KL. Sudah lebih dari 70% 
minyak tanah bersubsidi yang ditarik dan digantikan dengan 
LPG. 

Tentu disadari bahwa tidak ada program yang sempurna, 
pelaksanaan konversi pun sempat mendapat sorotan 
dari  berbagai pihak mulai dari Pemerintah, DPR, maupun 
media, ketika terjadi berbagai insiden di pertengahan tahun 
2010. Bahkan Pertamina saat itu dianggap yang paling 
bertanggung jawab terhadap berbagai insiden yang terjadi 
di tengah masyarakat. Tidak mudah tentunya bagi Pertamina 
untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sosialisasi yang 
intensif telah dilakukan, bahkan Direksi Pertamina pun 
melakukan sosialiasi di beberapa kesempatan. Hal yang 
sama juga dilakukan koordinasi dengan berbagai instansi 
termasuk didalamnya Mabes Polri. Hasil dari Puslabfor 
Mabes Polri menyebutkan bahwa salah satu penyebab 
insiden disebabkan oleh kerusakan valve, dimana pada saat 
yang bersamaan, Polri telah meringkus beberapa pihak yang 
mengambil keuntungan dengan melakukan pengoplosan 

LPG dari 3 kg ke 12 kg/50 kg. Bila dahulu subsidi minyak 
tanah dioplos dengan solar, maka saat ini LPG bersubsidi 
dioplos ke LPG 12 kg yang harganya lebih mahal. Selalu 
saja ada  usaha dari pihak-pihak yang mau mengambil 
kesempatan dalam kesempitan.

Dengan perjuangan ekstra, pembentukan satgas, 
mengintensifkan contact center dan kegiatan sosialisasi, 
maka insiden yang terjadi di tengah masyarakat akhirnya 
semakin menurun. Diharapkan seluruh pihak termasuk 
masyarakat ke depan pun lebih memperhatikan aspek 
safety,dan secara paralel para penegak hukum juga terus  
menindak para pelaku pengoplosan. 

SOSIALISASI
Sosialisasi merupakan aspek penting dalam program 

konversi. Seyogyanya diawal program konversi 2007, program 
sosialisasi di koordinir oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan. Namun sekali lagi Pertamina diminta untuk 
“tampil”. Sekalipun program sosialisasi dipegang oleh 
Kementerian terkait, Pemerintah Daerah dan warganya bila 
mengalami kendala di lapangan mengenai pelaksanaan 
program konversi, tentu akan mendatangi instansi yang 
terdekat. Siapa lagi kalo bukan Pertamina di Region. 

Ini merupakan resiko sebagai national oil company 
yang besar. Ujung-ujungnya citra Pertamina lah yang 
menjadi taruhannya. Sehingga Pertamina memandang perlu 
melakukan sosialisasi tambahan kepada warga masyarakat. 
Lebih dari 5.000 event sosialisasi telah dilakukan. Kegiatan 
sosilasiasi below the line ini juga didukung dengan kegiatan 

Kunjungan Menteri Perminyakan dan Gas Bumi 
India RPN Singh ke Filling Station Tanjung Priok.

Foto : Tatan Agus RST/Pertamina



September  201132

above the line melalui iklan di TV, radio, dll.  
Pertamina juga telah menjaring ratusan “Duta LPG” 

sebagai juru penerang untuk menjelaskan penggunaan 
LPG yang benar. Persatuan Wanita Patra (PWP) juga tidak 
ketinggalan mengadakan sosialisasi untuk memberikan 
pemahaman kepada masyarakat pengguna LPG. 

Sosialisasi yang berkelanjutan ini merupakan salah satu 
kunci untuk keberhasilan program konversi.

PENGAKUAN INTERNASIONAL
Pengakuan dunia internasional akan keberhasilan 

Program Konversi Minyak Tanah ke LPG sudah cukup 
menggaung di berbagai Forum Internasional, bahkan World 
LPG Association (WLPGA) memandang program yang 
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini mendapatkan 
apresiasi dari dunia internasional.  CEO & Managing Director 
WLPGA James Rockall bahkan menyempatkan diri untuk 
melihat program konversi langsung ke masyakarat di Jakarta 
beberapa waktu lalu.

Di tahun 2012 ini pun, Indonesia dipercaya menjadi Tuan 
Rumah untuk pelaksanaan WLPGA Forum yang rencananya 
akan dilaksanakan di Bali.

Selain WLPGA, beberapa Negara telah melihat dan 
melakukan pertemuan dengan Pemerintah Indonesia 
ataupun Pertamina. Diantaranya ada  perwakilan dari Nigeria, 
Sudan, maupun India.  Bahkan Menteri Perminyakan dan 
Gas Bumi India RPN Singh pada bulan April 2011 sempat 
mengunjungi Indonesia untuk melihat keberhasilan program 
konversi dari dekat. 

Para pemerhati lingkungan juga telah melihat dampak 
program konversi ini bagi kebersihan lingkungan.  Dalam 
penelitian yang tertuang dalam GreenworksAsia Report on 
Emission Reduction from Conversion Program, November 
2008, keberhasilan konversi di Jakarta saat itu setara 

dengan menyelamatkan 46,6 juta pohon, atau setara dengan 
mengurangi kendaraan motor sebanyak  2,8 juta. 

PENGHEMATAN BAGI NEGARA
Secara akumulasi sudah lebih dari Rp. 35 Triliun yang 

telah dihemat oleh Negara. Angka ini diperoleh dengan 
membandingkan besaran subsidi minyak tanah dan subsidi 
LPG, tentunya setelah dikurangi biaya pengadaan paket 
konversi dan kegiatan pendukung program konversi. Angka 
yang luar biasa bagi Negara untuk dialihkan ke program 
pembangunan lainnya. Angka yang luar biasa untuk 
pembangunan sekolah, rumah ibadah, pelayanan kesehatan, 
pendidikan, dll.

Apa jadinya ketika momentum untuk konversi tidak diambil 
di tahun 2007 lalu? Berapa besar “kerugian” yang akan 
ditanggung Pemerintah? Pertamina sebagai BUMN yang 
mendapat penugasan dari Pemerintah tentu mendapatkan 
beban yang lebih untuk menjalankan program konversi. 
Namun itulah yang membedakan Pertamina dengan State 
Oil Enterprises (National Oil Company) lainnnya. Kondisi dan 
iklim  yang berbeda di masing-masing negara, tidak perlu 
mengharapkan hal yang sama. Bagi sebagian orang mungkin 
program konversi ini sudah terlupakan, bahkan mungkin ada 
yang menganggap itu suatu hal yang sudah biasa. 

Namun sejarah telah mencatat, program konversi di 
Indonesia merupakan program konversi minyak tanah ke LPG 
tercepat dan terbesar di dunia. Tonggak perubahan budaya, 
dari budaya penggunaan minyak tanah ke LPG sudah 
dicanangkan. Yang jelas di daerah yang telah dikonversi 
tidak akan ada lagi antrian masyarakat pembeli minyak tanah, 
namun tentunya diharapkan juga tidak akan ada antrian 
pembelian LPG. Semoga sumbangsih Pertamina ini juga 
tercatat sebagai sumbangsih bagi Negara tercinta. Semoga 
Pertamina tetap melekat di hati masyarakat Indonesia.n

 

Foto : Tatan Agus RST/Pertamina
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teKnO Oleh : Safril Rahmatullah - Unit Pelumas

MOBiLe 
LABOrAtOrY
Solution for Quality on The Move

Tentu kita masih ingat, beberapa waktu yang lalu pernah terjadi 
kerusakan pada beberapa mobil yang disebabkan rusaknya pompa 
bahan bakar mobil (fuel pump). Saat itu beredar opini di masyarakat 

bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh buruknya kualitas bahan bakar 
minyak dari Pertamina. Beberapa waktu sebelumnya pernah juga terjadi 
komplain dari satu maskapai penerbangan bahwa kualitas avtur yang 
disediakan Pertamina kurang baik sehingga menyebabkan masalah pada 
mesin pesawat.

Permasalahan-permasalahan seperti ini seharusnya dapat diatasi dengan 
cepat, sehingga tidak timbul opini yang salah di masyarakat perihal produk 
pertamina  

MOBILE LABORATORY
Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan 

diatas adalah dengan mengadakan laboratorium yang bergerak (mobile 
laboratory). Mobile Laboratory adalah sebuah mobil yang didesain khusus 
dengan menambahkan peralatan-peralatan laboratorium serta perangkat-

Dalam era persaingan bebas ini 

kecepatan layanan dan jaminan kualitas 

memegang peranan penting dalam 

memenangi persaingan bisnis. Konsumen 

saat ini sangat kritis, mereka selalu 

mengharapkan kualitas produk yang 

prima. Dari sisi konsumen, kualitas 

produk yang baik, ‘delivery’ yang 

tepat waktu serta layanan after sales 

yang baik merupakan faktor dominan 

dalam menentukan produk yang akan 

digunakan.  Dari sisi produsen, kepuasan 

pelanggan merupakan faktor  yang harus 

dipertahankan dan ditingkatkan demi 

menjaga loyalitas konsumen.
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teKnO

Peralatan komputer
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Furniture

Peredam kejut

Sarana penunjang lainnya
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perangkat penunjangnya sehingga dapat digunakan sebagai sebuah 
laboratorium berjalan.

Peralatan pengujian yang dipasang pada mobile laboratory dapat dipilih 
sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah akan difokuskan untuk melakukan 
pengujian bahan bakar minyak (BBM) atau non BBM, seperti Pelumas, LPG dll.  
Diutamakan adalah peralatan yang dapat memberikan analisa   secara detail 
dengan waktu pengujian tidak lebih dari 30 menit. 

Beberapa di antaranya adalah  FTIR – Gasoline Analyzer, FTIR – Diesel 
Fuel Analyzer, VIS – Color Spectrometer, Atmospheric Mini-Distillation, Vapor 
Pressure of Gasoline & Crude Oil, Flash Point Tester, Kinematic & Dynamic 
Viscosity Analyzer, Sulfur & Lead Analyzer, serta EDXRF Analyzer.

Agar dapat bekerja dengan baik, mobile laboratory dilengkapi dengan 
sarana-sarana penunjang, di antaranya  peralatan komputer,  wastafel, furniture, 
peredam kejut, dan sarana penunjang lainnya.

 • Peralatan komputer. Lengkap dengan software untuk melakukan 
pengujian dan perhitungan. Dilengkapi dengan printer dan jaringan internet.

• Wastafel. Untuk mencuci glassware, yang dilengkapi dengan saluran air 
bersih serta sistem pembuangan.

• Furniture. Tersedia rak untuk menyimpan glassware. Laci-laci untuk 
menyimpan chemical, sampel dan alat bantu lainnya.

• Peredam Kejut. Untuk menghindari terjadinya kerusakan pada alat-alat 
laboratorium, selama dalam perjalanan, selain dipilih mobil yang memiliki 
suspensi yang lembut, setiap peralatan diletakkan pada dudukan yang kokoh 
serta dilengkapi dengan peredam kejut

• Bagian belakang mobil dapat digunakan untuk menyim pan sarana-
sarana penunjang lainnya. seperti : 
a. Kontainer plastik yang berisi air bersih / air distilasi untuk keperluan pengujian 

dan pencucian.
b. Kontainer plastik untuk menampung limbah laboratorium.
c. Battery/Accu sebagai sumber daya listrik bagi peralatan laboratorium. 
d. Expand Cable, untuk dihubungkan ke sumber listrik eksternal
e. UPS dan stabilizer untuk memberikan jaminan kestabilan serta kontinuitas 

listrik.  
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f. Ban Cadangan.
Pengadaan Mobile Laboratory dapat mengatasi permasalah-

permasalahan yang selama ini sangat mempengaruhi kinerja 
kita, yaitu :     

1. Proses pengujian penerimaan BBM / non BBM langsung 
di Pelabuhan.
Pada proses penerimaa BBM seperti Premium, Avtur dan 

BBM jenis lainnya, maupun  penerimaan base oil sebagai bahan 
baku pembuatan Pelumas, sebelum dilakukan pemompaan 
dari tanker, terlebih dahulu dilakukan pengujian kualitas dari 
kargo yang dibawa. Petugas dari Pertamina akan mengambil 
sampel dari kompartemen kapal serta sampel dari Tanki yang  
akan digunakan untuk menampung produk tersebut. Sampel ini 
kemudian dibawa ke Laboratorium untuk dilakukan pengujian.   
Tentu saja hal ini  menimbulkan in-efisiensi, baik dari segi 
waktu maupun biaya. Pengambilan sampel dan pengujiannya 
langsung di lokasi pelabuhan  dapat mempercepat pengambilan 
keputusan serta  mengurangi biaya mooring tanker

2. Menangani permasalahan produk BBM dengan cepat.  
Permasalahan BBM yang pernah terjadi di masyarakat 

baru-baru ini adalah kerusakan yang terjadi pada pompa bahan 
bakar (fuel pump) dari beberapa taxi di Jakarta. Saat itu beredar 
opini di masyarakat bahwa kerusakan tersebut disebabkan oleh 
buruknya kualitas bahan bakar minyak dari Pertamina, ada 
yang menyatakan hal ini disebabkan produknya yang kurang 
baik ada pula yang mengatakan hal ini ulah dari beberapa 
SPBU nakal yang melakukan pengoplosan BBM. Apakah hal 
tersebut benar atau hanya merupakan upaya Black Campaign 
dari competitor kita yang sedang berupaya untuk membangun 
pasar. Saat itu kita tidak dapat dengan cepat melakukan 
klarifikasi permasalahan tersebut, sehingga menyebabkan 
masyarakat menjadi ragu, bahkan ada yang beralih memakai 
BBM dari kompetitor kita.

Beberapa waktu sebelumnya pernah juga terjadi komplain 
dari salah satu maskapai penerbangan nasional bahwa 

kualitas avtur yang disediakan Pertamina 
kurang baik karena mengandung kadar air 
dengan jumlah yang cukup signifikan, dan 
berdampak pada mesin pesawat. 

Kasus ini tentu saja merugikan Perta-
mina, dan Indonesia pada umumnya. Hal 
ini sempat menimbulkan kekhawatiran 
pada sejumlah maskapai penerbangan 
internasional untuk mengisi avtur di 
beberapa bandara Indonesia, sehingga 
mereka selalu membawa cadangan BBM 
lebih untuk kembali ke negaranya atau 
mengisi BBM di Singapura.  Masalah ini 
tidak akan terjadi kalau kita dapat cepat 
mengantisipasi dan membuktikan secara 
teknis bahwa avtur yang disediakan 
Pertamina memiliki kulitas yang baik. 
Disinilah perlunya kita memiliki laboratorium 
yang dapat bergerak (mobile laboratory). 

 
3. Menangani keluhan pelanggan 

dengan cepat 
Sebagai pemegang pangsa pasar yang terbesar untuk 

Pelumas di dalam negeri, Pertamina harus dapat selalu 
memberikan after sales service yang baik. Permasalahan-
permasalahan yang terjadi di lokasi pelanggan harus cepat 
diantisipasi dan dicarikan solusinya. Saat ini permasalahan yang 
sering terjadi pada konsumen Pelumas, khususnya dari segmen 
industri, adalah terjadinya kontaminasi pada Pelumas. Dengan 
adanya mobile laboratory, pengujian Pelumas yang bermasalah 
dapat dilakukan langsung di lokasi konsumen, sehingga akar 
permasalahannya dapat lebih cepat diketahui  untuk segera 
diambil langkah-langkah penanggulangannya.

4. Layanan After sales service
Layanan aftrer sales service  diperlukan oleh konsumen 

untuk mengetahui apakah mesin-mesin mereka yang 
menggunakan produk-produk Pertamina, baik BBM maupun 
Pelumas/gease  telah bekerja dengan optimal, untuk itu perlu 
dilakukan pengujian laboratorium, diantaranya pengujian 
used oil.  Selama ini  pengujian used oil, khususnya Pelumas, 
dilakukan di Laboratorium Oil Clinic yang terdapat di Jakarta.

Permasalahannya, tidak semua konsumen berada di 
Jakarta, sehingga untuk melakukan pengujian used oil, 
sampelnya harus dikirim terlebih dahulu ke Jakarta. Tentu saja 
hal ini memerlukan waktu yang lama, apalagi beberapa item 
pengujian akan lebih akurat pengukurannya bila pengujiannya 
dilakukan langsung pada saat sampel diambil.

Keberadaan Mobile Laboratory dapat mengatasi perma-
salahan ini, karena dapat dikirimkan ke lokasi-lokasi dimana 
banyak terdapat konsumen kita, seperti di Balikpapan, Bandung, 
Anyer dll. 

Selain mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, 
pengadaan Mobile Laboratory juga memberikan keuntungan 
berupa :
1. Meningkatkan Customer Satisfaction / Customer Loyalty
2. Meningkatkan Citra dan Brand Image Perusahaan. n
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iFrS dan Pengaruhnya 
terhadap Sarbanes-Oxley Act

MAnAJeMen

Akhir-akhir ini International Financial Reporting Standards 
(IFRS) menjadi topik hangat dalam dunia akuntansi di 
seluruh dunia – termasuk Indonesia. Hal ini sebetulnya 

diawali dengan kesepakatan pada forum pemimpin negara G20 di 
Washington DC, 15 November 2008. Indonesia adalah salah satu 
di antaranya. Sehingga Indonesia pun ikut melakukan konvergensi 
IFRS. Secara resmi Indonesia akan memberlakukan IFRS pada 
2012 nanti. 

Hasil pertemuan pemimpin negara G20 tersebut antara lain:
1. Strengthening Transparency and Accountability
2. Enhancing Sound Regulation
3. Promoting Integrity in Financial Markets
4. Reinforcing International Cooperation, and
5. Reforming International Financial Institutions.

Akan halnya Pertamina, ada faktor lain yang mendorongnya 
untuk mempersiapkan standard pelaporan keuangan internasional 
tersebut yaitu sifat bisnisnya yang trans-nasional. Untuk itu maka 
sejak 2011 Pertamina telah mempersiapkan diri untuk menyesuaikan 
laporan keuangannya dengan IFRS. 

Dengan melakukan konfergensi IFRS diharapkan ada beberapa 
manfaat yang diperoleh, antara lain:
- memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan 

penggunaan Standard Akuntansi Keuangan yang dikenal secara 
internasional (enhance comparability)

- meningkatkan kredibilitas dan manfaat laporan keuangan
- meningkatkan komparabilitas laporan keuangan
- meningkatkan arus investasi global dengan adanya trans paransi
- menciptakan efisiensi penyusunan laporan keuangan 
- meningkatkan kualitas laporan keuangan, antara lain, de-

ngan mengurangi kesempatan untuk melakukan earning 
management.

Dengan ikut sertanya Pertamina mengikuti konvergensi IFRS 
tentu ada beberapa kendala yang akan dihadapi. Kendala tersebut 
antara lain, sinkronisasi PSAK (Pernyataan Standard Akuntansi 
Keuangan) dengan IFRS. PSAK tentu akan mengikuti IFRS, tetapi 
selama ini acuan di Indonesia adalah PSAK. Padahal PSAK sendiri 
kalah cepat dalam mensinkronkan diri dengan IFRS. Belum lagi 
hambatan sumber daya, serta hambatan dalam membuat glossary 
atau istilah yang standard pasca IFRS.

Faktor lain yang juga harus mendapatkan perhatian serius 
adalah masalah program komputer atau teknologi informasi. Bisa 
diduga akan banyak effort yang perlu dilakukan agar aplikasi 
teknologi informasi dapat mengakomodir penerapan IFRS. Saat 
ini laporan keuangan dibuat dengan memanfaatkan SAP/MySAP. 
Pertanyaannya apakah sistem ERP buatan Jerman ini mampu 
menjawab kebutuhan IFRS. Bila ya, apakah ada kendali yang 
dihadapi? Misalnya terdapat kesulitan membuat program untuk 

waktu yang tinggal beberapa bulan lagi.
Khusus untuk aplikasi teknologi informasi, penulis 

mengajukan alternatif solusi, bila terdapat kendala pada 
sistem komputer kita. Bisa saja dibuat dulu jalan pintas 
dengan membuat program Non-SAP lalu hasilnya di-upload 
ke MySAP sampai kita siap untuk melakukannya dengan 
sistem yang ada. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak 
tertinggal dalam menerapkan laporan keuangan internasional 
sesuai dengan yang disyaratkan IFRS.

Patut diketahui ada banyak sekali perubahan yang terjadi 
dengan datangnya IFRS. Dimana IFRS sendiri didesain 
berbasiskan entitas profit-oriented. Selain itu pengungkapan 
pada IFRS lebih dalam dari yang selama ini digunakan dalam 
PSAK. Jadi sebetulnya konversi ke IFRS bukanlah hal yang 
mudah. Agak sulit dan butuh keseriusan. Malah ada rekan 
akuntan yang secara setengah serius mengatakan bahwa 
dirinya hanyalah eks akuntan, karena belum menguasai 
IFRS. 

Sekedar gambaran umum, dibawah ini penulis paparkan 
step-step implementasi IFRS secara umum.

      

Gambar 1: Step-step penerapan IFRS secara umum

Masalah lain yang juga perlu mendapat perhatian serius 
ialah, pengaruh IFRS terhadap Sarbanes-Oxley Act (biasa 
juga disingkat SOX atau SOA).

SARBANES-OXLEY ACT
Sarbanes-Oxley Act adalah aturan tata kelola perusahaan 

yang diberlakukan di Amerika dan kemudian diadopsi oleh 
banyak negara. Nama resminya sebenarnya adalah: Public 
Accounting Reform and Investor Protection Act. Hanya saja 
nama resmi ini kalah populer dengan sebutan Sarbanes-
Oxley yang sering disingkat dengan SOX, SOA ataupun 
Sarbox. Nama SOX diambil dari nama initiatornya yaitu 2 
(dua) anggota legislator USA, yaitu Senator Paul Sarbanes 
dari Maryland dan anggota DPR Michael Oxley dari Ohio.  
Presiden Amenrika Serikat, George W Bush menandatangani 
SOX pada 30 Juli 2002 setelah seluruh anggota senat 
menyetujuinya menjadi Undang-undang. 

Terbitnya SOX diawali oleh skandal besar ENRON 
(Oktober 2001), lalu Global Crossing (Februari 2002), 
WorldCom (Maret 2002), Adelphia Communications (Apr 
2002), Peregrine Systems dan Tyco International (Mei 

Oleh : Gilbert Hutauruk*
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2002), Merck dan AOL Time Warner (Juli 2002) serta beberapa 
kasus lainnya termasuk yang melibatkan konsultan keuangan. Akibat 
megaskandal tersebut, maka pasar modal Amerikapun goncang dan 
goyah. Efeknyapun menjalar secara global ke delapan penjuru angin 
yaitu berbagai negara di belahan planet bumi ini. Efek dominopun 
tak terhindarkan.

Hancurnya Enron tak pelak membuat Amerika heboh, dan 
mengundang kemarahan publik. Betapa tidak, hanya beberapa waktu 
sebelum terkuaknya megaskandal tersebut, Enron masih masuk 
dalam daftar Fortune 500. Pada Agustus 2000, harga sahamnya 
mencapai USD 90. Harga tertinggi yang pernah dicapai Enron di 
New York Stock Exchange (NYSE). Sementara omsetnya dilaporkan 
mencapi USD 100 Milyar pada 2000. Bahkan dalam majalah bisnis 
terkemuka disebut-sebut bahwa Enron merupakan perusahaan 
paling inovatif. Ternyata keadaan tersebut sebenarnya tidak seperti 
tampak luar yang cantik penuh pemanis. Akibat dari mega skandal 
tersebut, bukan hanya pemain pasar modal yang terkena akibatnya 
tetapi yang paling menderita adalah para karyawan atau pekerjanya 
yang harus berhenti bekerja tanpa pesangon – meskipun hanya 
tabel kecil atau sekedar tanda tali-asih. Bahkan banyak karyawan 
Enron yang sudah jatuh tertimpa tangga pula karena banyak diantara 
mereka yang membeli saham perusahaan tersebut berkat bujuk 
rayu Presiden Direktur mereka yaitu Kenneth J Lay padahal saham 
tersebut tak lagi bernilai pasca kejatuhan Enron.

Empat tahun sebelum kehancurannya, Enron selalu menyatakan 
diri meraih keuntungan. Ternyata keuntungan tersebut hanyalah 
fiktif. Semuanya adalah permainan laporan keuangan. Keadaan 
sebenarnya adalah, Enron membukukan kerugian sebesar USD 
586 juta, diluar utang sebesar USD 2.5 M. Pengakuan atas keadaan 
ini baru muncul 8 November 2001.  Akibatnya harga sahamnya 
terjun bebas dari USD 90 menjadi satuan sen saja pada Desember 
2002.

Apa sebenarnya yang terjadi dengan Enron? Ternyata 
perusahaan yang bergerak dalam pipanisasi gas alam dan berkantor 
di downtown Houston, Texas, ini merekayasa seluruh laporan 
keuangannya. Lagi-lagi laporan keuangan. Rekayasa yang dilakukan 
Enron antara lain, membentuk apa yang disebut dengan istilah 
Special Purpose Entities (SPE) yang berfungsi menjadi penampung 
aset-aset busuk yang dijual Enron setiap menjelang penyusunan 
laporan keuangan. Rekayasa lain adalah dengan menjadikan utang 
seolah-olah merupakan pendapatan. Cara yang dilakukan adalah 
dengan menjual future energy ke bank. Pada saat yang sama, Enron 
melakukan buyback terhadap future energy yang sama. Sebenarnya, 
yang terjadi adalah utang yang disamarkan. Dalam laporan 
keuangan, Enron menempatkan buyback dalam pos derivatif khusus, 
dan bukan sebagai utang. Sebaliknya penjualan future energy tadi 
tetap merupakan pendapatan. Pendapatan Enron dari selisih antara 
penjualan dan buyback ini dilaporkan sebesar  USD 8.6 M dalam 
kurun waktu 1992 sampai 2001. Menakjubkan bukan!

Megaskandal Enron dan berbagai skandal perusahaan lainnya 
yang bermuara pada manipulasi laporan keuangan membuat SOX 
semakin populer dan penerapannyapun semakin tak bisa ditawar 
lagi di Amerika Serikat. Akan halnya isi SOX terdiri dari 11 bab 
yaitu: 1. Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), 
2. Independensi Auditor, 3. Tanggung Jawab Perusahaan, 4. Me-
ningkatkan Keterbukaaan Keuangan, 5. Benturan Kepentingan Dari 
Analis, 6. Komisi Sumber Daya dan Otoritas, 7. Kajian dan Laporan 
Keuangan, 8. Penipuan dan Kriminalitas Perusahaan, 9. Hukuman 
dan Kejahatan Kerah Putih, 10. Pengembalian Pajak Perusahaan, 
dan 11. Penipuan Akuntibilitas Perusahaan. 

Kesebelas bab tadi lalu dipecah dalam 66 seksi. Hanya 
saja dalam topik ini kita tidak membahasnya secara detil. 
Yang kita bahas hanyalah hal-hal yang sangat relevan 
dengan laporan keuangan saja. Khususnya IFRS. Dari 
pengamatan penulis ada 3 seksi yang sangat berpengaruh 
terhadap laporan keuangan khususnya IFRS, yaitu seksi 
302, seksi 404, dan seksi 906.

Mari kita lihat apa saja yang diinginkan oleh ketiga 
seksi SOX tersebut. Pertama, seksi 302, Tanggungjawab 
perusahaan terhadap laporan keuangan. Secara detil 
seksi ini mengatur tanggungjawab perusahaan atas setiap 
informasi yang disampaikan kepada public. Dalam hal ini 
tentunya termasuk laporan keuangan. Maksud dari seksi 
ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dan kecurangan 
terhadap laporan keuangan seebuah perusahaan.

Seksi 302 juga mewajibkan top manangement perusa-
haan terbuka (Tbk) dalam hal ini CEO (Chief Executive 
Officer atau Presdir) dan  CFO (Chief Financial Officer 
atau Direktur Keuangan) untuk membuat sertifikasi ketika 
membuat laporan keuangan berkala. Sertifikasi tersebut 
berisi pernyataan dan tanda tangan dari pejabat terkait. 
Sebelum ditandatangani, aturan ini mewajibkan top 
management untuk melakukan review terhadap laporan 
keuangan tersebut. Jadi, pada sertifikat tersebut ditulis 
judulnya sebagai berikut: SOX atau SOA section 302: 
Management Certification yang dibuat pada form surat 
resmi perusahaan. Lalu didalamnya disebutkan: Content 
Certification dan Financial Internal Control Certification 
secara detil.

Pada seksi 302 juga mengharuskan para pejabat yang 
bertandatangan bahwa mereka sudah melakukan evaluasi 
terhadap efektivitas pengendalian internal perusahaan 
dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebelum laporan 
dikirimkan. Selain itu, CEO/CFO juga harus melaporkan jika 
ada perubahan mendasar pada pengendalian internalatau 
factor lain yang secara signifikan dapat mempengaruhi 
pengendalian internal pada periode evaluasi yang mereka 
lakukan. Dalam hal ini termasuk pula tindakan perbaikan 
terhadap signigicant deficiency dan material weakness yang 
mereka identifikasi.

Selain mengungkapkan kelemahan dan kecurangan, 
para pejabat terkait harus juga menyampaikan kecurangan 
yang ada baik material maupun immaterial, yang melibatkan 
management atau pekerja yang memiliki peran penting 
dalam kaitannya dengan kejadian tersebut. Patut pula 
diketahui, di Amerika Serikat, tidak ada pengecualian 
terhadap perusahaan terbuka yang datang dari luar Amerika 
Serikat.

Lalu Seksi 404. Penilaian management tentang con-
trol internal. Secara umum seksi ini mengatur tentang 
peningkatan keterbukaan laporan keuangan. Tetapi ada 
misi khusus pada seksi 404 ini yaitu yang mengatur tentang 
penilaian management terhadap pengendalian internal. 
Jadi, disini top management membuat pernyataan mengenai 
tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal atas 
pelaporan keuangan (Internal Control Over Financial 
Reporting, biasa disingkat dengan ICOFR) yang dibuat dan 
dilakukannya. Hal ini kemudian diikuti dengan penilaian 
top management atas efektivitas dari pengendalian 
internal tersebut berdasarkan pengujian-pengujian yang 
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mereka lakukan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, setiap 
kantor akuntan publik yang mempersiapkan atau mengeluarkan 
laporan audit untuk perusahaan terbuka harus melakukan atestasi 
dan membuat laporan atas efektivitas pengendalian internal atas 
pelaporan keuangan. Atestasi ini harus dibuat selaras dengan standar 
atestasi perusahaan atau mengadopsi standar atestasi PCAOB 
(Public Company Accounting Oversight Board). 

Seksi 906. Tanggungjawab perusahaan terhadap laporan 
keuangan. Seksi ini mirip dengan seksi 404, hanya saja seksi 906 
ini lebih menekankan tentang hukuman yang dijatuhkan jika terjadi 
pelanggaran. Ada berbagai compliance yang harus dipatuhi pada 
seksi ini terhadap aturan-aturan di Amerika Serikat yang bila tidak 
dipenuhi dinyatakan sebagai suatu tindak pidana. Disebutkan bahwa 
jika ternyata di kemudian hari laporan yang disampaikan tidak sesuai 
dengan persyaratan yang diatur dalam seksi 906 ini, maka pejabat 
yang membubuhkan tandatangan  akan didenda sebesar USD 1 
juta atau hukuman penjara maksimala 10 tahun atau gabungan 
keduanya.

Disebutkan pula, bila laporan yang disampaikan dinyatakan 
sudah benar padahal para pejabat yang menandatanganinya 
sebetulnya mengetahui bahwa laporan tersebut tidak sesuai aturan 
dengan semua yang ditetapkan pada seksi 906 ini, maka ada unsur 
pemberat bagi pejabat tersebut. Dalam  hal ini disebutkan, bahwa 
para pelaku akan dikenai denda maksimum USD 5 juta dan hukuman 
penjara 20 tahun atau gabungan dari keduanya.

Sebegitu jauh sebetulnya yang diinginkan ketiga seksi ini 
adalah meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi yang 
diberikan laporan keuangan atau bahasa sederhananya kepercayaan 
investor terhadap potensi kelangsungan hidup perusahaan dan yang 
kedua adanya tata kelola perusahaan yang baik.  

MANFAAT SOX
Berbagai survei menyimpulkan bahwa implementasi SOX 

pada perusahaan memberi manfaat bagi internal perusahaan dan 
juga pihak eksternal atau katakanlah stakeholder. Manfaat internal 
yaitu manfaat yang dirasakan langsung oleh perusahaan. Hal ini 
misalnya bisa kita lihat dari survey Protivity (2010) yang menemukan 
bahwa 54% responden menyatakan setuju terhadap meningkatnya 
efektivitas desain dan opersai pengendalian. Lalu, membaiknya 
kinerja unit internal audit mendapat dukungan dari 46% responden 
dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan 
mendapat persetujuan dari 43% responden. Kemudian terkait degan 
seksi 404, survey SEC (2009) menemukan bahwa 73% responden 
menyatakan bahwa SOX memberi manfaat terhadap meningkatnya 
kualitas Internal Control Over Financial Reporting (ICOFR) di peru-
sahaan mereka.

Survei yang lain umumnya memberi gambaran positip atas 
implementasi SOX di perusahaan. Studi dari Qian, Strahan dan Zhu 
(2009) menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan yang tergolong 
mandatory filers (memiliki kapitalisasi pasar diatas USD 75 juta) 
mendapatkan dua manfaat utama dengan mengimplementasikan 
seksi 404 yaitu: pertama, menikmati akses utang (bonds) yang jatuh 
temponya panjang dan bunga yang lebih rendah dari sebelumnya 
serta yang kedua, mengikis berbagai masalah yang bersumber dari 
terlalu berkuasanya eksekutif perusahaan.  Lebih lanjut, hasil studi 
ini juga menemukan – berkat implementasi seksi 404 – perusahaan 
dapat menikmati pertumbuhan yang sesungguhnya. 

Kemudian, manfaat yang dirasakan pihak di luar perusahaan 
atau stakeholder adalah penilaian terhadap perusahaan lebih 
mudah. Tingkat kepercayaan terhadap laporan keuangan yang telah 

mengimplementasikan seksi 404 menguat (SEC, 2009). Hal 
yang kurang lebih sama juga ditemukan oleh Hamersly, 
Myers dan Shakespeare (2007) yang menunjukkan 
bah wa informasi yang disajikan dari hasil audit ICOFR 
yang dikombinasikan dengan laporan berkala keuangan 
menurut seksi 302 memberi kemudahan bagi investor 
untuk mendapat informasi yang lebih luas untuk menilai 
pengendalian perusahaan dan “kekuatan” perusahaan. 
Studi lain, yang dilakukan Jain, Kim dan Rezaee (2006) 
menunjukkan adanya korelasi yang positip antara likuiditas 
pasar dan laporan keuangan. Ditemukan bahwa terjadi 
peningkatan likuiditas pasar saham-saham emitan setelah 
implementasi SOX.

Pertanyaannya adalah, apakah Pertamina perlu 
melakukan sinkronisasi IFRS terhadap SOX. Jawabnya 
tergantung kepada arah bisnis perusahaan. Bila konsisten 
ingin menjadi perusahaan migas nasional berkelas dunia, 
maka implementasi SOX dengan sinkronisasi terhadap 
IFRS menjadi suatu keharusan. Paling tidak pada saatnya 
nanti. Bila kelak Pertamina ingin menjual sahamnya, apakah 
itu obligasi atau surat-surat berharga lainnya di Amerika 
maka implementasi SOX adalah suatu keharusan. It is a 
must! 

Bila ingin masuk di pasar modal Amerika Serikat, 
maka SOX sudah harus diimplementasikan terlebih dulu. 
Bila tidak, maka keadaannya bisa runyam. Hal ini pernah 
dialami oleh PT Telkom. Sepucuk surat dari US Securities 
Exchange and Commission (US SEC) bertanggal 29 April 
2003 membuat geger jajaran top management Telkom. 
Betapa tidak, surat tersebut menyatakan: Laporan 
Keuangan Konsolidasi Telkom 2002 ditolak. Padahal saham 
Telkom sudah tercatat di bursa saham New York (New York 
Stock Exchanges, NYSE). Ditolaknya laporan keuangan 
Telkom tersebut membuat sahamnya di-suspend alias 
dihentikan sementara di NYSE. Inti masalahnya ialah, PT 
Telkom harus membuat laporan keuangan sesuai dengan 
yang disyaratkan SOX. Dalam hal ini termasuk pernyataan 
kantor akuntannya yang juga harus comply dengan syarat 
SOX. Tak pelak lagi seluruh jajaran puncak PT Telkom 
pontang-panting ketika itu. Kesulitan PT Telkom ditambah 
lagi dengan masalah pada kantor akuntan publik terkait. 
Memang pada akhirnya masalah selesai juga, namun 
butuh waktu yang panjang. Bahkan akibat dari kasus 
laporan keuangan 2002 tersebut PT Telkom terlambat 
menyelesaikan laporan keuangan 2003, 2004, dan 
2005. Beratnya pergumulan top management PT Telkom 
menghadapi dan menyelesaikan masalah ini memotivasi 
Alm Arif Arriman dkk untuk menuliskannya dalam sebuah 
buku yang diberi judul “Mengurai Benang Kusut, Merajut 
Masa Depan”.

Akan halnya Pertamina, ada baiknya segala sesuatunya 
dipersiapkan sedini mungkin sehingga kelak hasilnya lebih 
memuaskan. Andaikata Pertamina tidak berhubungan 
dengan NYSE pun, implementasi IFRS dan SOX secara 
simultan akan memberi nilai tambah  (added value) yang 
sangat besar terutama di mata mitra bisnis Pertamina di 
dunia internasional. n

*) Penulis adalah SH jurusan Hukum tentang kegiatan ekonomi FH-UI, bekerja di Dit. Umum.
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MOtivASi

BeKerJA 
ADALAH 
PAnGGiLAn 
tUHAn

Oleh : Yanti Dharmono - Jakarta Manusia bekerja bukan karena manusia jatuh kedalam dosa. Kerja adalah tatanan  
penciptaan Allah sejak awal.

Sebagai umat Tuhan, kita memuliakan namanya dimanapun Tuhan menempatkan 
kita. Tempat bekerja merupakan tempat ibadah kita dan tempat kita menaruh ‘pelita’ 
guna menjadi saksi-Nya.

Setiap pekerjaan yang tidak secara prinsip dilarang di dalam Alkitab, sah terbuka 
sebagai pekerjaan bagi umat Tuhan. Memang ada pekerjaan tertentu yang secara 
prinsip bisa dipertanyakan sesuai dengan etika Kristen, misalnya pekerjaan yang 
berhubungan dengan judi, penyelewengan seks, perusakan lingkungan hidup dan 
hal-hal yang mencelakakan hidup manusia.

Allah memberikan mandat kepada manusia untuk dilakukan, yaitu mandat 
kebudayaan (Kejadian 1:28) dan mandat penginjilan (Matius 28:19-20). Mandat 
kebudayaan berhubungan dengan penggalian segala potensi yang ada didalam ciptaan 
Allah untuk diaktualisasikan sehingga berguna bagi kepentingan orang banyak dan 
memuliakan nama Tuhan.

Di dalam mandat penginjilan, manusia dipanggil untuk kembali kepada sang 
Pencipta melalui Tuhan Yesus.

Sebagai umat Tuhan kita dipanggil untuk mengerjakan kedua amanat ini didalam  
pekerjaan kita sehari-hari. Dengan demikian kita bisa menjadi berkat bagi orang lain 
dan menyenangkan hati Tuhan. Panggilan Tuhan terhadap setiap pribadi orang adalah 
unik (berbeda satu dengan lainnya). Panggilan ini berhubungan dengan talenta dan 
karunia yang diberikan kepada kita. 

Standar kesuksesan bagi orang percaya bukanlah diukur dengan berapa banyak 
uang yang bisa ia hasilkan setiap bulannya, tetapi apakah ia sudah memenuhi 
panggilan Tuhan didalam hidupnya dengan setia dan ketaatan. Misalnya, ada sebagian 
orang yang dipanggil ke dalam dunia pendidikan. Mereka berusaha untuk menjadi 
pendidik yang baik dan setia, walaupun mungkin bidang ini tidak mendatangkan 
banyak uang. 

Orang lain dipanggil ke dalam bidang pengobatan, lakukanlah panggilan dengan 
motivasi untuk menolong banyak orang dan bukan untuk memperkaya diri sendiri. 

Melakukan suatu pekerjaan adalah jawaban kita atas panggilan Tuhan. Menjadi 
pendeta atau ulama tidaklah lebih kudus dari pekerjaan biasa. Semua mempunyai 
tempat yang sama dihadapan Tuhan. Memang bekerja adalah panggilan. Pekerjaan 
yang baik apapun bila dilakukan untuk Tuhan adalah panggilan Tuhan. 

Bekerja harus memiliki target untuk mencapai hasil, tapi hasil itu bukan untuk 
tujuan akhir. Hasil adalah sarana demi sesuatu yang lebih mulia daripada kerja 
itu sendiri , yaitu untuk melaksanakan misi Allah, untuk kebesaran dan kemuliaan 
Nama-Nya. Bahwa Tuhan Allah di atas segala-galanya. Zat tidak akan terjadi dalam 
kehidupan kerja yang kotor, ganas, saling melaksanakan yang lain. Tapi menerapkan 
prinsip-prinsip Firman Tuhan dalam seluruh lingkup pekerjaannya. Memang tidak 
gampang, tapi orang yang memiliki kesanggupan, Tuhan pasti beri pertolongan dan 
tetap memberi kekuatan. 

Kita melihat itu Allah yang memanggil kita melalui berbagai keadaan yang 
kadang-kadang sulit, sampai panggilan dan kemampuan kita sejajar.

Panggilan ini bukan merupakan tempat pelajaran kita yang terakhir, tetapi sebagai 
persiapan untuk menerima panggilan yang utama. Kita dipanggil untuk menjadi pelita.  
Dipanggil untuk melaksanakan kehendak Tuhan dibidang kita masing-masing.

Kerja sering dianggap terpisah dari kehidupan spritualitas kita. Kerja sering 
dipandang sebagai yang duniawi. Sedangkan ibadah (misa di Gereja) dipandang 
sebagai yang  Surgawi  sehingga dunia kerja dan ibadah terpisah sama sekali. 

Pemahaman dualisme ini membuat orang merasa bahwa tidak ada kaitan antara 
ibadah hari Minggu dengan pekerjaan tiap hari. 

Kerja dan ibadah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya adalah 
seperti dua sisi mata uang. Bekerja tidak kurang mulia dibandingkan berdoa. Kerja 
dan ibadah tidak bisa dipilih salah satu, karena keduanya sehakekat. Bekerja adalah 
beribadah, berbakti - di tempat pekerjaan kita menunjukkan ibadah kita, bakti kita 
kepada Tuhan - kita bekerja dengan ketekunan, kedisiplinan, kesungguhan, produktif, 
bukan untuk atasan kita tetapi untuk Tuhan (Kolose 3:22-23)

Mencari uang bukanlah satu-satunya tujuan bekerja. Bekerja adalah 
mengaktualisasikan diri kita, bekerja adalah menghidupi hidup yang Tuhan telah 
anugerahkan. Hasil dari pekerjaan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi juga bagian 
dari berkat Tuhan untuk pekerjaan Tuhan termasuk membantu orang-orang yang 

sangat membutuhkan (melayani sesama).n
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PKBLBisnis Bordir Bermodal Uang ‘Dapur’
Sentuhan bordir mendominasi kerajinan perlengkapan sholat 

dan rumah tangga yang dikelola Gartini. Bisnis bermodal 

uang “dapur” (belanja-red) ini pun kini diminati berbagai 

kalangan hingga ibu wapres ri. 

Rumah di Jalan Solo 2, Menteng, Jakarta Pusat tampak lengang. Dari luar 
memang tak terlihat adanya kesibukan para perajin bordir. Padahal sejak 
pukul 8 pagi, di bagian belakang rumah asri yang dihuni Gartini Wisjnu ini 

tiga perajin bordir dan juga penjahit sudah disibukkan dengan pesanan mukena dan 
kerajinan tangan lainnya. “Saya memulai bisnis ini dari pembuatan mukena. Karena 
susah cari mukena yang bagus, “papar Gartini saat ditemui Warta Pertamina, akhir 
Juli lalu.

Perempuan berdarah Sunda itu, memulai bisnisnya sejak tahun 1995. “Saya 
orangnya nggak bisa diam. Apalagi suami PNS, kalau istri nggak pinter-pinter 

cari penghasilan tambahan rasanya 
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan 
keluarga,”katanya. Usahanya pun 
dibangun dengan modal uang “dapur” 
atau uang belanja. 

Bermula dari membuat mukena, 
usahanya lambat laun berkembang. 
Ibu dua anak itu memperluas bisnisnya 
menjadi bisnis perlengkapan sholat seperti 
mukena, sajadah, tas Al Qur’an, dompet 
buku Yasin hingga perlengkapan rumah 
tangga seperti taplak meja, tempat tissue, 
sarung bantal, tempat ponsel, dll. “Kalau 

Oleh : Dewi Sri Utami - Warta Pertamina
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Kerajinan Bordir “Gartini’s Corner”
Jl. Solo No. 2 , Menteng Jakarta Pusat 10310

Tlp : 021 - 315 2558, 021 – 315 2848  HP :0811 193 972

saya hanya buat mukena ramainya pada bulan puasa, Idul Fitri dan lebaran Haji. 
Sementara tukang bordir saja harus kerja. Akhirnya saya kembangkan usaha 
lebih luas lagi, “papar perajin yang sudah membuat lebih dari 30 jenis kerajinan 
bordir ini.

Warna-wanra soft dan bordir halus menjadi ciri khas kerajinan yang dilabeli 
“Gartini’s Corner”. “Memang begitu orang lihat warna syahdu dan bordir halus sudah 
tahu buatan saya,”jelasnya. Meski demikian Gartini tidak menutup kemungkinan 
membuat kerajinan dengan warna-warna terang, sesuai dengan keinginan 
pemesan.

Soal harga menurutnya sangat relatif. “Ada yang bilang mahal, tapi setelah tahu 
kualitasnya pembeli akan bilang ada harga, ada kualitas. Saya juga menerapkan 
harga yang fleksibel,”jelasnya. Yang dimaksud fleksibel yakni menyesuaikan 
budget pelanggan. Ia tak pernah mematok harga untuk pemesanan dalam 
jumlah banyak. Biasanya Gartini akan menanyakan budget konsumen, dan 
membuat pesanan dengan bahan yang disesuiakan dengan anggaran. 
“Cara ini terbukti membuat kerajinan saya kini merambah berbagai 
kalangan,”jelasnya. “Pemasarannya dari mulut ke mulut, bahkan 
sekarang Ibu Herawati Boediono (Istri Wapres) menjadi pelanggan 
tetap kami,”imbuhnya.

Urusan bahan baku, Gartini tak pernah menggunakan bahan impor. Ia lebih 
suka berburu bahan baku di Jakarta. Misalnya untuk mukena menggunakan 
bahan paris, dan katun. Untuk perlengkapan rumah tangga bahannya beragam 
dari organdi, blacu, katun, dll. Agar tidak monoton, setiap bulan Gartini berusaha 
menggali kreatifitas dalam membuat model kerajinan baru. “Kadang saya 
sedih banyak yang meniru. Tetapi namanya bisnis kerajinan kalau nggak 
ditiru tidak ada tantangannya. Karena itulah saya selalu mencoba membuat 
kreasi-kreasi baru,”katanya semangat. 

Tak heran demi memertahankan kualitas dan model baru, Gartini rela 
bolak balik Jakarta - Tasik dan selalu mendampingi para perajin agar karya 
yang dihasilkan benar-benar cantik, halus dan berkualitas.

Setidaknya ada 20 perajin tetap dan lepas yang mendukung bisnis 
Gartini. Makin lebar sayap usahanya, membuat Gartini mencari tambahan 
modal. Ia akhirnya mendapat suntikan dana dari PKBL Pertamina 
pada tahun 2010. “Saya dapat suntikan modal 20 juta, dengan cicilan 
ringan,”jelasnya. Gartini kian bersyukur karena tak sekedar mendapat bantuan 
modal, tetapi juga diikutsertakan dalam berbagai pameran di Jakarta dan kota 
lain di Indonesia. “Saya berterima kasih kepada Pertamina yang telah mendukung 
para perajin baik dalam bantuan dana maupun pemasaran lewat pameran”.

Jika omset rata-rata harian per bulan mencapai Rp 50 juta, maka saat mengikuti 
pameran yang difasilitasi Pertamina Gartini bisa mengantongi omset hingga Rp 70 
juta per bulan. “Lumayan lah, saya ambil untung 20 persen, sisanya buat muter 
usaha dan kelangsungan hidup anak-anak,” papar perempuan yang menganggap 
para perajin sebagai anaknya sendiri.n
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Oleh : N. Syamsuddin Ch. Haesy - Wartawan Utama (Sertifikasi Dewan Pers) 

Jangan Ambisius

KOLOM

 twitter : @sem_haesy

Seorang pembaca, mengeluhkan 
sikap pemimpinnya di lingkungan 
divisi tempatnya bekerja. 

Mulanya, ia dan kawan-kawannya 
berpikir, apa yang dilakukan sang 
pemimpin, hanya sekadar ambisi 
meningkatkan kinerja. Ya, supaya 
kontribusi divisi itu terhadap korporasi 
sangat bermakna. Ternyata bukan. 
Sang pemimpin divisi sedang ambisius 
memburu jabatan yang lebih tinggi.

Setiap manusia perlu mempunyai 
ambisi, tetapi, jangan bersikap ambisius. 
Apalagi hanya untuk memburu jabatan. 
Apalagi dengan mengorbankan anak 
buah.

Mereka yang ambisius, seperti saya 
tulis dalam buku saya (Indigostar, 2009) 
hidup di grey area profesionalisma. Di 
alam obsesi yang tak terukur, sehingga 
menjadi obsessif, dan akhirnya ambisius. 
Padahal, tantangan yang mereka hadapi 
adalah tantangan realistis yang terukur.

Tuhan menyadarkan kita. Manusia 
yang terpuji adalah yang mampu 
mengelola ambisinya. Kehadirannya 
mendatangkan manfaat bagi orang 
banyak. Manusia yang mengemban 
tanggung jawab laksana seorang ibu 
yang menyusui bayinya hingga waktu 
tertentu. Manusia yang tak terpuji adalah 
yang ambisius, yang tega mengorbankan 
orang lain untuk kepentingan dirinya. 
Mereka laiknya seorang ibu yang enggan 
menyusui anaknya, karena memanjakan 
sikap ambisiusnya untuk selalu nampak 
muda, cantik, dan elok rupawan.

Pada kesempatan memberikan 
tausiyah Ramadan, bulan lalu, saya 
kisahkan ihwal Abdurrahman bin 
Samurah yang tak kuasa mengelola 
ambisinya. Ia memang terkenal ambisius. 
Untuk memenuhi perangainya yang 
ambisius itu, ia berusaha memikat 
hati umat dengan cara menjelek-

jelekkan pemimpin kaumnya, yang 
masih memerintah. Bahkan, ia 
sanggup memelintir ajaran agama. Ia 
mengabaikan esensi ajaran agama, 
bahwa yang berhak menjadi pemimpin 
adalah mereka layak dan patut: 
competent, capable dan acceptable. 
Bukan yang merasa dirinya lebih patut 
ketimbang orang lain.

Jadi, dalam mengelola ambisi yang 

wajar, berlaku standar kepatutan: fairness 
dan responsible, dengan kualitas kerja 
yang transparan dan akuntabel. Tidak 
perlu menjungkir-balikkan fakta. Apalagi 
dengan  menyulap ‘data dan fakta’ secara 
subyektif. Termasuk, tidak menciptakan 
situasi dissatisfactory faction yang buruk. 
Di dalam lingkungan korporasi, tak sedikit 
manusia semacam Abdurrahman bin 
Samurah. 

Lihatlah, bila ada di sekeliling kita 
yang mulai berperangai bagai katak: 
menginjak ke bawah, menyikut kiri dan 
kanan, lalu menjilat ke atas, dia boleh 
dicermati sebagai orang yang ambisius. 
Apalagi, ketika fakta menunjukkan, anak 
buahnya sering merasa tertekan dan 
harus memenuhi cita-citanya memburu 
jabatan.

Mereka yang ambisius, selalu  
mengabaikan kenyataan, bahwa 
seseorang tidak bisa meminta dirinya 
menjadi pemimpin. Akibatnya, mereka 
gemar memandang rendah orang lain. 
Gemar pula menjual prestasi orang lain 
(anak buah) sebagai prestasinya. 

Bila dalam keseharian kita 
mendapatkan pemburu jabatan 
semacam ini, segeralah beri peringatan. 
Caranya? Bekerjalah secara proporsional 
dan fungsional, sesuai dengan job 
description. Lalu taatlah pada prosedur. 
Dan, para pemimpin di strata lebih tinggi, 
mesti segera ‘membina.’

Beritahukan kepadanya : “Janganlah 
memburu jabatan. Karena jika jabatan 
didapat karena ambisius, kelak Anda 
akan  melaksanakan jabatan itu 
sendirian. Saat jabatan itu usai, Anda 
akan merana di tepian.” Di Pertamina, 
yang semacam ini tentu tak ada..

Semoga kita tidak menjadi bagian 
dari kaum yang ambisius memburu 
jabatan.n
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Tampil di televisi ataupun di lain tempat untuk menjadi MC di sebuah acara telah 
menjadi kesibukan Dik Doank sehari-harinya. Namun  untuk menjadi MC dalam 

acara yang mengangkat tema lingkungan bagi Dik bukanlah suatu kesibukan, melainkan 
sebuah kewajiban baginya. Pria yang mempunyai nama lengkap Raden Rizki Mulyawan 
Kertanegara Hayang Denada Kusuma ini memang sangat peduli dengan kehidupan dan 
lingkungan sosial karena sangat memberi positif bagi masyarakat. “Saya berikan acungan 
jempol top banget, buat perusahaan yang berpartisipasi terhadap lingkungan,” ungkap 

Dik Doank yang ditemui di sela kegiatan pencanangan program “SPBU Go Green” 
belum lama ini. 

Kepedulian bapak tiga anak ini diwujudkannya pula dengan mendirikan 
sekolah bertema alam yang diberi nama “Kandank Jurank Doank” di kawasan 

Jurangmangu, Ciputat. Sekolah ini didirikan untuk anak-anak yang tidak bisa 
mendapatkan pendidikan yang layak karena keterbatasan biaya.

Menanggapi anjuran penggunaan BBM Non Subsidi, Dik 
menyatakan bahwa masyarakat menengah ke atas 

memang sudah seharusnya menggunakan BBM jenis 
ini. “Saya sendiri menggunakan Pertamax.  Tidak 
ada masalah selama ini. Semoga masyarakat  dapat 
memahami sisi positif penggunaan  BBM Non Subsidi 
yang tentunya langkah ini akan berbuah kebaikan 
bagi kita,” lanjutnya.n IRLI KARMILA

Peduli lingkungan 
adalah kewajiban

jadikan bumi 
kembali berseri

Terlahir dengan nama Rulany Indra Gartika Wirahaditenaya 
atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ully Sigar Rusady, (59), 
merupakan sosok yang sangat peduli terhadap permasalahan 
lingkungan hidup. Belakangan ini berbagai kegiatan Go Green 
sering dilakukan baik dari instansi pemerintah maupun perusahaan-
perusahaan besar di Indonesia. 

Ini yang menarik hati Ully, untuk membahas sejauh mana tindak 
lanjut dari kegiatan tersebut bermanfaat terhadap pemulihan bumi 
yang sudah semakin parah ini. “Jadi jangan hanya seremonia saja, 
harus langsung dilakukan dan itu sifatnya berkelanjutan. Tidak 
berhenti ketika acara selesai, semuanya juga selesai,” tegasnya.

“Sekarang ini harus dapat dipastikan sebagai pemerhati 
lingkungan, sudah dituntut untuk menjadi aktifis yang harus terjun 
langsung kelapangan. Yang bertujuan untuk mengantisipasi berbagai 
macam kerusakan lingkungan,” papar Ully.

Ully menegaskan bahwa saat ini lingkungan hidup banyak sekali 
permasalahannya, yang merupakan ulah dari tangan manusia 
itu sendiri. Untuk itu sudah saatnya kita bergandengan tangan 
mendukung program-program pembenahan terhadap lingkungan. 
“Tapi kembali lagi, harus dilakukan secara berkelanjutan agar hasil 
yang dicapai maksimal. Dan bumi yang kita pijak serta cintai ini akan 
kembali berseri,” ujarnya mengakhiri. n NILAWATI DJ

Foto : KUN/Pertamina
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Oleh : Hidayat Tantan - JakartawiSAtA

Meski sudah browsing berjam-jam dan mengunyah  lusinan 
artikel, hati tetap sangsi. Bagaimana bisa berenang dengan 
ubur-ubur? Otak sudah terlanjur  menggandengkan kata 

ubur-ubur dengan racun. Tak sekadar bikin bentol, tapi juga membuat 
mata ogah terpejam.  Kulit yang tersengat, sudah gatal, perih dan 
pedih pula.

Saat kawan-kawan lain nyebur ke danau, saya hanya mematung 
di ujung dermaga kayu yang luasnya tak seberapa itu. Untunglah, 
seorang teman mendorong tubuh saya. Jika tidak, saya lebih memilih 
balik kanan dan tetap dengan pikiran bahwa ubur-ubur itu  binatang 
beracun dimana pun dan sampai kapan pun 

Setelah tercebur, kepalang basah. Tangan saya mulai mengayuh, 
sambil mematut peralatan snorkeling.  Satu dua ubur-ubur mulai 
mendekat, sampai akhirnya  tubuh saya seperti dipagari ubur-ubur. 
Tentakelnya mulai terasa mengelus kulit. Lembut. Jika ingin lebih 
merasakan sentuhannya, kita harus mengikuti geraknya, seperti 
pedansa pria mengikuti gerakan  pasanganya di lantai dansa.   

Kalau ubur-ubur beracun, biasanya setelah nempel, badan 
langsung gatal. Tapi di Kakaban ini, setelah sekian lama ditunggu, 
ternyata baik-baik saja. Perlahan, saya mulai mengamini,  memang 
ada ubur-ubur yang tak menyengatkan racun.  

Untuk urusan ubur-ubur ini, kita boleh bangga. Di dunia ini, 

Kepulauan Derawan 
Sensasi Dansa Ubur-ubur

Kepulauan Derawan menjadi buruan para pelancong. 

Destinasi favorit  penggila ‘diving’ dan ‘snorkeling’.  

Dari ubur-ubur akrobat,  sampai penyu konferensi. 

Ada danau purba berumur 2 juta tahun.

Foto : ISTIMEWA

Foto : ISTIMEWA
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Danau Kakaban merupakan danau purba 
yang terbentuk sejak 2 juta tahun yang 
lalu. Untuk mencapainya, kita harus 
masuk melalui gerbang Pulau, kemudian 
mendaki dan menuruni tangga dari kayu 
ulin yang khusus dibuat Pemerintah  
Daerah untuk memudahkan wisatawan. 

Di danau ini para penggila diving bisa 
menyaksikan koleksi ubur-ubur yang lebih 
bervariasi.

Kepulauan Derawan 
Sensasi Dansa Ubur-ubur

ubur-ubur yang tak beracun hanya bisa 
ditemukan di dua tempat.  Pertama, di Danau 
Kakaban, tempat saya menghabiskan 
waktu senja, di penghujung Juli 2011 lalu. 
Satu lagi di  Palau, Kepulau Mikronesia. 
Keduanya danau  berair payau. 

Cuma, di Danau Kakaban koleksi ubur-
uburnya lebih kaya. Jika Palau hanya punya 
dua jenis, di Danau Kakaban ada empat. 
Yaitu, Cassiopeia ornata, Mastigias papua, 
Aurelia aurita dan Tripedalia cystophora.  
Dari keempatnya, Cassiopeia paling-paling 
atraktif. Saya lebih suka menyebutnya 
“Ubur-ubur akrobat”.  Jika yang lain 
menghela tubuhnya dengan tertelungkup, 
si Cassiopea berenang dengan kaki di atas. 
Jadi, seperti payung terbalik. Si akrobat ini  
kerap ditemukan berbaring di dasar danau 
yang dangkal untuk mendapatkan sinar 
matahari untuk memproses  makanan.

Danau Kakaban, terletak di Pulau 
Kakaban yang tak ber penghuni. Untuk 
mencapainya, kita harus masuk melalui 
gerbang Pulau, kemudian mendaki dan 
menuruni tangga dari kayu ulin yang 
khusus dibuat Pemerintah  Daerah untuk 
memudahkan wisatawan.  Berbagai 
literarur  menyebutkan, Danau Kakaban 
merupakan danau purba yang terbentuk 
sejak 2 juta tahun lalu. 

Pada mulanya, gugusan karang, 
biasa disebut atol ter hampar di dasar 
danau. Selama beribu-ribu tahun, sedikit 
de mi sedikit terjadi proses pengangkatan,  
karang itu  naik di atas permukaaan laut, 
membentuk dinding yang membentengi 
wilayah tersebut. Air laut pun terperangkap 
di area seluas lima kilometer persegi 
tersebut. Dengan penambahan curah hujan, 
dan rembesan air tanah secara perlahan-
lahan laut yang asin itu tertawarkan.

Makluk hidup di sana pun  berevolusi 
mengikuti perubahan ekosistem agar 

bisa bertahan hidup, termasuk ubur-ubur. 
Perangkat organ penghasil racunnya 
yang biasa ditemukan ubur-ubur yang 
hidup di pekatnya garam air  laut, akhirnya 
tanggal      

Pulau Kakaban kini menjadi salah satu 
unggulan pariwisata Kalimantan.  Berenang 
dengan ubur-ubur menjadi salah satu 
magnet penarik wisatawan, baik wisnu 
(wisatawan nusantara) maupun wisman 
(wisatawan mancanegara). Selain itu, 
“Pulau Kakaban  salah satu favorit diver,” 
ujar Imam Rismanto, se orang penggila 
diving.

Di sana,  para penyelam dengan 
mudah  bercengkrama dengan rombongan 
barracuda yang jumlah bisa mencapai 
ribuan,  atau melihat hiu jenis white strip, 
berukuran 2 sampai  3 meter. “Itu hiu jinak 
selama kita menyelamnya tidak sradak 
sruduk,” ujar Imam.

Di sana juga ada spot penguji nyali. 
Imam menyebutnya jalur “cave dive”.  Di 
sisi sebelah Barat  Pulau Kakaban, ada gua 
dengan kedalaman 45 meter. “Keluarnya 
langsung ke laut lepas,” kata pegawai 
Pertamina tersebut.  “Menyelamnya 
harus didampingi dive master,” Imam 
menambahkan. Selain  harus di dampingi 
dive master, lisensi menyelam juga mutlak 
dibutuhkan.

Saya yang kebetulan tak punya lisensi 
sempat merayu pe tugas di resort Maratua 
Paradise, tempat saya menginap. Saya 
tawarkan harga dua kali lipat Ia bergeming 
bak batu karang. “ Gak berani Mas, bisa 
ditutup resort ini,” katanya.  Dari Maratua 
ke Pulau Kakaban, ditempuh dengan 
waktu sekitar 20 menit dengan speedboat. 
“Snorkeling aja. Anda pasti puas. “ ujarnya 
menghibur.  

Betul juga. Pulau Kakaban, selain 
berpasir putih,  juga  ber karang  indah. Mata 

benar-benar terbuai dengan ikan warna-
warni yang berlompatan dari sela-sela 
karang. “Amazing,” ujar Firman, seorang 
teman yang  ikut bersnokeling. 

Kalau  belum puas, Anda bisa 
melanjutkan memanjakan mata  di Pulau 
lain  yang jaraknya tak terlampau jauh 
dari situ. Ada pulau Sangalaki. Di situ, 
Anda bisa menyaksikan kepakan ikan 
manta,  pari raksasa yang  lebar tubuhnya 
mencapai dua meter berlebih. Di situ juga, 
biasa disaksikan penyu bertelur. Pulau 
Sangalaki termasuk kawasan konservasi 
Penyu. Cuma, karena kawasan konservasi 
untuk masuk ke situ harus ada Surat Izin 
Memasuki Kawasan Konservasi.  

Pulau Kakaban dan Pulau Sangalaki 
merupakan bagian dari gugusan  Kepulauan  
Derawan. Secara Geografis terletak di Laut 
Sulawesi, pada pesisir Kabupaten Berau, 
Kalimantan Timur, menghadap ke mulut 
muara Sungai Kelai dan dikenal dengan 
Delta Berau. 

Selain  kedua pulau tadi, pulai lainnya 
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yang cukup besar adalah Pulau Derawan,  
Pulau Maratua, Pulau Panjang, Pulau 
Samama, serta beberapa pulau kecil dan 
gugusan karang. Terdapat 21 pulau di 
kepulauan ini. Gugus Kepulauan Derawan 
hanyalah sebagian kecil dari ratusan pulau 
di pesisir timur Kaltim yang berjumlah 248 
pulau. 

Dari jumlah itu, 138 pulau belum 
mempunyai nama, dua pulau di antaranya 
Sipadan dan Ligitan hilang, menjadi 
milik Malaysia. Pulau Maratua termasuk 
termasuk salah satu pulau terluar dari 
seluruhnya yang berjumlah 92 Pulau. 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 
mkini sedang mengusulkan Kepulauan 
Derawan untuk menjadi  daerah tujuan 
wisata nasional, seperti kawasan bahari 
lain, seperti Sail Wakatobi, ataupun Sail  
Bunaken. Pada 2010 wisatawan manc-
anegara yang datang sebanyak 24.410 
orang dengan rata-rata lama tinggal de-
lapan  hari, sementara wisatawan nusantara 
1.174.626 orang dengan lama tinggal rata-
rata empat  hari. Kunjungan wisman rata-
rata naik 3.000 orang per tahun sedangkan 
wisnu 30.000 per tahun.

Pulau Derawan dan Maratua  biasanya 
jadi “home base” para wisatawan karena 
sudah dilengkapi fasilitas wisata, seperti 
resor ataupun rumah-rumah penduduk 
yang disewakan. Keduanya menawarkan 
panorama menawan. Pasir putih dengan air 
laut yang bening. Dengan mata telanjang  
Anda  bisa menikmati kura-kura berukuran 
raksasa, dan ikan warna-warni  tak ubahnya 
akuarium raksasa. Kalau Anda beruntung, 

di Maratua Anda bisa menemukan kura-
kura sedang  “konferensi”. Ini sebutan yang 
biasa dilontarkan para pemandu wisata 
karena Maratua merupakan perlintasan 
migrasi kura-kura dari berbagai pelosok 
dunia.

Untuk mencapai Derawan, bisa dicapai 
dengan  beragam jalan.  Jika Anda dari 
Jakarta, bisa naik pesawat  langsung 
Jakarta-Balikpapan Tarakan, dengan  
memakai airline yang me nawarkan tikar 
murah meriah, sekitar  1,7 juta PP. Dari situ 
memakai speedboat dengan sewa tiga juta. 

Kapasitasnya untuk 6 orang.  
Bisa juga Jakarta-Balikpapan-Berau,  

dengan penerbangan murah sekitar 2,4 
juta PP. Dari  bandara Berau dilanjutkan ke 
pelabuhan Batu dengan menyewa mobil. 
Biayanya Rp 800 juta sampai Rp 1 juta PP. 
Waktu tempuhnya sekitar 3 jam. Kemudian 
dilanjutkan ke Pulau Derawan dengan 
speedboat. Waktu tempuhnya sekitar 30 
menit dengan biaya sekitar Rp 500 ribu. 
Kalau kocek Anda tebal bisa langsung 
menyewa speedboat dari Tanjung Re deb,  
tanpa harus ke Pelabuhan Batu. Cuma 
kapalnya jarang. Sudah begitu harganya 
pun mahal 

Di Derawan penginapan banyak pi-
lihan, mulai dari 50 ribu permalam, 250 
ribu permalam sampai 400 ribu per malam 
(cottage), lokasi berada di pinggir laut bisa 
langsung mancing dari depan kamar atau 
berenang bersama penyu di sana.

Dari Derawan, Anda bisa melan jutkan  
jalan-jalan ke Pulau Kakaban, Pulau Sa-
ngalaki, dan Pulau Maratua. Yang punya 
penginapan, biasanya  menyediakan  
speed  boat untuk membawa berkeliling ke 
pulau tersebut. Biaya biasanya hitungan 
paket, sekitar 500 – 1 juta untuk 3 pulau 
ter sebut, tergantung kepandaian Anda 
menawar.

Anda juga bisa memilih, memulai 
petualangan dari Maratua.  Suasananya 
lebih sepi dari Pulau Derawan. Pantainya 
relatif lebih bersih karena belum seramai 
seperti Derawan. Jarak keduanya, tidak 
terlalu jauh. Kalau ditempuh dengan speed-
boat paling-paling 30 menit. 

Apapun pilihannya, saya  berani ber-
taruh Anda akan merindukan tempat ini 
dan berharap kembali satu ketika. Entah 
kapan. n

Sunset di Maratua

Berenang di Maratua

Speedboat  bisa digunakan untuk mendatangi pulau-
pulau kecil di Kalimantan Timur.
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Mengucapkan permintaan maaf bukanlah hal yang mudah. Tidak 
semua orang mampu melakukannya. Ketakutan akan dianggap 

lemah, anggapan akan menjadi bumerang hingga tidak akan diterima 
oleh korban sehingga akan merendahkan harga diri kita menjadi alasan 
mengapa sebuah permintaan maaf sulit sekali diucapkan. Pun kalau 
itu dilakukan, belum tentu permintaan maaf itu cukup efektif untuk 
memulihkan hubungan yang sudah terganggu. Memandang sebuah 
permintaan maaf akan dapat mengembalikan semuanya seperti 
keadaan semula juga merupakan hal yang naif. Hubungan yang 
renggang mungkin akan baik, namun tetap tidak akan sama. 

Buku ini mencoba mengajak pembacanya untuk memahami 
permintaan maaf dari perspektif lain. John Kador, sang penulis mencoba 
untuk lebih menekankan sebuah permintaan maaf sebagai sebuah 
proses dan tujuan akhir bukanlah menjadi intinya. Walaupun setiap 
orang mengharapkan tujuan akhirnya adalah pemulihan hubungan baik, 
tidak ada yang bisa menjamin hal itu akan terjadi. Permintaan maaf 
adalah proses dua belah pihak. Yang terpenting adalah bagaimana 
justru kita membuat proses tersebut dapat berjalan dengan baik dan 
bonusnya hubungan yang renggang dapat pulih bahkan lebih baik. 

Permintaan maaf sebenarnya merupakan sebuah kebutuhan 
manusia dan menunjukkan bukti ketidaksempurnaan manusia. Untuk 
itu, permintaan maaf yang tepat merupakan salah satu kebutuhan 
manusia dalam menciptakan sebuah hubungan dengan sesamanya.

Kador menyakini bahwa permintaan maaf merupakan sebuah 
pilihan pertama dan penanda kekuatan bukan kelemahan. Meski 
ada harga yang harus tetap dibayar untuk meminta maaf, harga itu 
menurutnya akan lebih murah daripada pembelaan diri yang dilakukan 
secara spontan. Permintaan maaf merupakan sebuah reaksi dari 
ketidaksempurnaan manusia, dan oleh karena itu menurutnya tidak 
mungkin manusia dapat mengingkarinya. Meminta maaf akan semakin 
dihargai bukan lagi sebagai sebuah kelemahan, akan tetapi sebagai 
tanda keyakinan moral dan disiplin. 

Permintaan maaf itu memiliki kekuatan transformasional dan 
transaksional yaitu kemampuannya untuk menyembuhkan hubungan 
yang retak dan menjadikannya semakin kuat serta memulihkan 
keseimbangan dalam sebuah hubungan yang meregang akibat sebuah 
pelanggaran. Namun tidak semua permintaan maaf memiliki kekuatan 
dimaksud. Kador telah menyarikan bahwa permintaan maaf yang efektif 
harus memiliki 5 unsur yaitu pengakuan; penerimaan tanggung jawab; 
penyesalan; pengganti kerugian serta pengulangan. Kelima unsur ini 
memiliki nilai yang sama pentingnya dan menurut Kador harus ada 
dalam setiap permintaan maaf yang efektif. 

Permintaan maaf yang efektif lebih memfokuskan pada perbaik-
an hubungan yang meregang dibandingkan keinginan untuk mem-
benarkan diri.

Permintaan maaf merupakan sebuah proses untuk memulihkan 
keadaan. Untuk itu diperlukan sebuah penggantian kerugian. Perspektif 
yang digunakan adalah perspektif korban untuk memastikan bahwa 
pelaku melakukan pengorbanan dan untuk melihat komitmen pelaku 
terhadap hubungan tersebut. Dimensi terakhir permintaan maaf yaitu 

Permintaan Maaf 
Adalah Sebuah Proses

adanya tindakan kepastian pada korban bahwa pelaku tidak akan 
mengulangi perbuatannya. Ini juga merupakan sebuah jaminan kepada 
korban bahwa pelaku tidak akan melakukan kesalahan yang sama di 
masa depan.

Kontekstual permintaan maaf itu sendiri juga perlu dipertimbangkan 
yaitu kapan seharusnya minta maaf, dimana seharusnya minta maaf 
dan bagaimana seharusnya meminta maaf. Ada kalanya permintaan 
maaf harus dilakukan setelah kita melakukan kesalahan tetapi kadang 
menunda permintaan maaf juga bermanfaat.

Buku ini dilengkapi lebih dari 70 contoh permintaan maaf yang dapat 
menjadi referensi bagi pembacanya baik itu permintaan maaf yang 
baik, buruk ataupun yang tidak efektif. Namun demikian, kemampuan 
dalam meminta maaf merupakan sebuah proses yang harus dilakukan 
dengan sebuah ketulusan. Permintaan maaf adalah sebuah proses 
untuk pemulihan hubungan bukan sebagai sarana untuk membela atau 
membenarkan diri sendiri.

Permintaan maaf tidak sama dengan pengampunan dan memang 
harus diperlakukan berbeda. Permintaan maaf merupakan sebuah 
interaksi antara sedikitnya dua orang, sedangkan pengampunan 
merupakan sebuah proses unilateral. Pengampunan adalah sebuah 
proses dimana pihak korban melepaskan dendamnya, tidak ingin 
melakukan pembalasan serta menyingkirkan semua perasaan benci 
dan marah. Sebuah pengampunan tidak menuntut sebuah permintaan 
maaf. Pengampunan adalah hak pihak korban yang bisa diberikan tanpa 
atau dengan didahului permintaan maaf.

Jika permintaan maaf merupakan sebuah proses untuk memulih kan 
sebuah hubungan dan sebagai tanda ketidaksempurnaan manusia, 
mengapa orang tidak mau meminta maaf? Jawabnya adalah ego. Ego 
merupakan bagian dari manusia yang tertata dari struktur kepribadian 
kita yang hendak membenarkan diri sendiri. Maka ketika meminta maaf, 
si pelaku harus mampu meredam egonya agar lebih fokus pada upaya 
pemulihan hubungan, bukan sebagai sarana untuk membela ataupun 
membenarkan diri.

Buku ini juga menyediakan 10 hal yang harus dan tidak boleh 
dilakukan dalam sebuah permintaan maaf. Diantaranya jangan 
pernah menggunakan kata jika atau tapi; jangan bercanda ketika 
menyampaikan sebuah permintaan maaf; jangan menduga-duga; 
jangan bertele-tele; jangan  berdebat, dan sebagainya.

Dalam bagian terakhir dalam buku ini adalah bagaimana kita dapat 
membiasakan diri menyampaikan sebuah permintaan maaf yang efektif.  
Jika Anda lebih fokus pada hubungan yang terjalin dibandingkan ego 
untuk membenarkan dan membela diri, tak ada ada salahnya meminta 
maaf untuk kesalahan yang telah dilakukan dan buku ini memberikan 
tipsnya. n
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terik mentari sepanjang hari, tanah yang mengeras bak batu kerikil, 

kemarau panjang adalah senyuman  para petani tembakau, itu pertanda 

hari-harinya akan diisi dengan memetiki mulai dari bunga, daun atas 

hingga daun yang menjuntai permukaan tanah, melipat, mengiris daun dan 

menjemur di gedeg-gedeg bambu.

Seperti yang terlihat di perkampungan talang, Pamekasan, Madura akhir 

Agustus lalu, sejak mentari terbit hingga tenggelam di ufuk timur Ahmad 

Fauzi (36) bersama  petani lainnya bergegas menuju ladang.

Ahmad Fauzi yang terlahir dari keluarga petani, bersama saudaranya 

seharusnya mereka bisa tersenyum lebar sambil membayangkan 

lembaran-lembaran daun tembakaunya berubah menjadi berlembar-lembar 

rupiah pengisi pundi-pundi.

Kualitas harga daun tembakau yang ditentukan berdasarkan rabaan, 

remasan, serta ketajaman  ciuman para juragan tembakau adalah penentu 

tersenyum lebarkah atau tatapan nanar para petani. 

Harga tembakau  musim kali ini tertinggi mencapai 43 ribu rupiah 

perkilogramnya, sementara harga rokok pun kian menarik, tetapi  itu 

semua belum bisa dinikmati para petani, mereka tetap hidup dalam garis 

kemiskinan, seperti yang dialami keluarga Fauzi.

Banyaknya lapisan yang harus ditembus hingga hasil panen tembakau 

masuk ke gudang-gudang pengusaha rokok, serta cara penentuan 

kualitas tembakau yang benar-benar berdasarkan “rasa”, membuat para 

petani tetap tak beranjak dari strata sosial terbawah dari rantai tataniaga 

tanaman ini. 

Fauzi yang hanya menamatkan bangku sekolah dasar ini pun harus  

menahan keinginannya untuk menikah. “Sudah tiga tahun ini panen 

tembakau gagal total, karena hujan yang terus menerus tak mengenal 

musim,” Jawab Fauzi 

Kemarau tahun ini, dan jumlah petani yang menurun, tentu bisa 

mendongkrak perolah laba petani tembakau kali ini, dan Fauzi pun mungkin 

bisa mewujudkan impiannya untuk menimang gadis pujaan hatinya.

Balada

Petani 
Tembakau
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