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KOMITMEN PERTAMINA
KEMBANGKAN PANASBUMI

Penampilannya energik dan tampak

lebih muda dari usia yang

sesungguhnya. Bicaranyapun

lantang,  mengalir tanpa henti, dan

selalu mengandung optimisme.

Semua pertanyaan  dijawab dengan

santai sambil tersenyum, termasuk

soal turunnya produksi minyak dan

gas bumi Indonesia. Berikut petikan

wawancara dengan Rudi di kantornya

di Jalan Ganesha, Bandung,  dimana

ia menjabat sebagai  Finance &

General Affairs Director PT LAPI ITB.
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Pada 12 Desember 2006 Pertamina mendirikan PT Pertamina

Geothermal Energy (PGE). Anak perusahaan Pertamina ini telah

diamanatkan oleh Pemerintah untuk mengembangkan 15 Wilayah

Kerja Pengusahaan Geothermal di Indonesia. Saham PGE 90 persen

dimiliki PT Pertamina (Persero) dan 10 persen oleh PT Pertamina

Dana Ventura. Keberadaan PGE adalah komitmen Pertamina untuk

mengembangkan energi alternatif

selain migas.
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SURAT PEMBACA

Tahun 2009 memang sudah berlalu.

Tetapi sebelum melangkah terlalu jauh di

tahun 2010 ini, saya ingin  sedikit

merenungkan tahun 2009 yang penuh

dengan kejadian-kejadian yang menyita

perhatian kita semua.

Pertama, tentu saja Pemilihan Umum

(April 2009) dan kemudian Pemilihan

Presiden (Juli 2009). Pastilah dua  kegiatan

besar ini sangat menyita  perhatian dan

energi masyarakat kita. Namun kemudian

setelah DPR terbentuk dan Presiden terpilih,

rasanya lebih banyak kekecewaan yang kita dapatkan.

Misalnya, kabinet yang diisi oleh orang-orang yang tidak

jelas kompetensinya.

Selain itu,  begitu banyak peristiwa yang masuk ke

ruang publik, dan semuanya mengharus biru kita

sebagai  anggota masyarakat. Bisa disebutkan  kasus-

kasus Prita Mulyasari, kasus Antasari Azhar,  kasus

cicak vs. buaya (baca : kriminalisasi pimpinan KPK),

kasus Anggodo, kasus Century, dan masih banyak kasus

lainnya.

TAHUN YANG MELELAHKAN
Dayana Chen, Tangerang

Saya  sebagai

warga masyarakat

biasa, yang tidak terlalu

paham dengan  politik,

merasa lelah  dengan

isu-isu besar yang

diangkat media cetak

dan elektronik  kita.

Rasanya kok seperti

pengap ya ruang udara

Indonesia ini. Penuh

dengan  berita dan isu

yang panas . Satu sama lain saling

tuding dan saling bantah. Dan yang

paling penting adalah bahwa semua

kejadian itu tidak selalu berhubungan

dengan kehidupan rakyat banyak. Yang

ada  justru kebingungan saja.

Memasuki tahun 2010 ini, saya

berharap  bisa lebih sejuk untuk kita.

Saya yakin,  Anda pun berharap

demikian. WP

Memasuki tahun

2010 ini, saya

berharap  bisa lebih

sejuk untuk kita.

Saya yakin,  Anda

pun berharap

demikian.
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Bisnis inti Pertamina adalah minyak

dan gas bumi. Lalau mengapa harus ada

kegiatan pengusahaan panasbumi atau

geothermal? Pada masa lalu Pertamina

memiliki segala macam kegiatan bisnis

dari  mulai migas, dengan produk

turunannya seperti petrokimia, pelumas,

refrigerant, dan lain-lain sampai bisnis

perhotelan, penerbangan, rumah sakit,

asuransi, dan lain-lain. Dan pengusahaan

panasbumi menjadi salah satu kegiatan

yang dilakukan sejak 1974 di Kamojang.

Direktur Utama Pertamina

Geothermal Energy (PGE) Abadi

Poernomo menegaskan bahwa ketika

cadangan migas semakin menipis

Pertamina sudah harus memikirkan

diversifikasi usaha ke energi alternatif.

Hal yang sama dilakukan perusahaan

migas lain yang berkelas dunia.

Pertamina bersama PLN membentuk

perusahaan bernama Geodipa Energy

yang mengelola lapangan panasbumi di

Dieng & Patuha Artinya, dalam konteks

mengejar profit agar besarannya

sebanding dengan perusahaan kelas

dunia, Pertamina tak menafikan kegiatan

usaha non migas, sejauh masih

berhubungan dengan pengusahaan

energi.

Dengan dasar itulah, majalah WePe

edisi Januari 2010 ini menurunkan topik

laporan utama dalam rubrik Warta Utama

mengenai bisnis Pertamina di bidang

panasbumi, termasuk problematika bisnis

yang sesungguhnya potensial tapi masih

terkendala banyak hal sehingga

Indonesia saja masih hanya 3-4 persen

memanfaatkan potensi panasbuminya.

Topik ini bukan menyajikan profil PGE

atau kegiatan pengusahaan

panasbuminya semata-mata, tetapi

memotret problematika bisnis panasbumi

di Indonesia yang ujung-ujungnya

mempengaruhi Pertamina berbisnis di

sektor ini. Misalnya captive market

Pertmaina dari PLN yang nyaris sebagai

satu-satunya konsumen panasbumi,

dinilai banyak pihak kurang kondusif baik

bagi Pertamina maupun bagi dunia

panasbumi Indonesia sendiri.

Oke, mari kita simak bersama.

Terimakasih, dan wassalam.WP NS

Apa yang terjadi dengan energi dunia, sama: energi fosil atau fossil fuel – seperti

minyak, gas, dan batubara — semakin kritis di sejumlah negara sehingga beberapa

negara seperti Amerika Serikat, Brazil, Jerman, dan puluhan negara lain bersiap-siap

menggunakan energi alternatif. Indonesia  termasuk di dalamnya.

Semua pemeduli energi di dunia tahu persis, konversi dari energi fosil ke energi

non fosil  yang terbarukan bukan perkara mudah. Selain kondisi potensi, cadangan,

dan resources energi non fosil di setia negara berbeda-beda, juga pola penggunaan

energi fosil sudah terstruktur dalam kebiasaan konsumen, bahkan sistem kebijakan

negara. Bahkan kecenderungan penggunaan energi fosil justru akan terus meningkat

di masa-masa datang.

Di Indonesia, salah satu hambatan penggunaan energi non fosil adalah

keterlenaan masyarakat menikmati BBM dengan harga subsidi sehingga resistensi

ketika subsidi itu dikurangi (berarti harga dinaikkan) begitu kuat dan seringkali

dipolitisasi. Tetapi sukses konversi dari minyak tanah ke LPG adalah salah satu contoh

terobosan yang cukup berhasil. Sejak 2007  hingga 2009 ini, sudah 42 juta paket

tabung gas LPG 3 kilogram terdistribusikan ke masyarakat. Dan harga minyak tanah

non subsidi sudah mulai diterapkan di beberapa tempat yang program konversinya

sudah beres.

Harga energi alternatif – bahkan untuk energi fosil jenis gas–– masih kalah murah

daripada harga energi fosil jenis BBM. Sedangkan untuk mengembangkan dan

pengusahaan  energi non fosil seperti panasbumi, energi matahari, energi air, energi

angin investasinya sangat tinggi. Tidak berimbangnya antara duit yang digelontorkan

untuk membangun infrastruktur dan pengembangan energi tersebut dengan harga

jual di masyarakat dan kalangan industri menjadi pematah semangat calon investor

bergerak di bisnis energi non fosil.

“Pada 2020, Indonesia diprediksi menjadi salah satu negara di dunia pengimpor

energi terbesar jika masih mengandalkan sumber energi konvensional,” kata Kepala

BATAN Hudi Hastowo, seperti dikutip http://www.antara.co.id.

Seperti ditulis Gilbert Hutauruk dalam http://www.pertamina.com sesungguhnya

kekayaan alam Indonesia melimpah ruah, dari mulai sumber daya alam sampai

sumber daya mineral. Sumber daya mineral yang melimpah di negara kita antara lain

emas, tembaga, platina, nikel, timah, batubara, dan panasbumi. Panasbumi adalah

salah satu kekayaan sumber daya mineral yang  belum banyak dimanfaatkan.

Pertamina sendiri telah mengemb5angkan salah satu energi alternatif ini secara

konkret. Misalnya di tengah isu semaki menipisnya cadangan minyak bumi, Pertamina

mendukung penuh konversi minyak tanah ke LPG, lalu memanfaatkan gas ke industri-

industri yang diurus Pertamina Gas, salah satu anak perusahaan Pertamina.

Untuk jenis non fosil, Pertamina sudah mengembangkan panasbumi sejak 1974

dan sekarang dikelola oleh anak perusahaan sendiri, di mana 12 Desember 2006

mendirikan Pertamina Geothermal Energi (PGE).

Saat ini panasbumi mulai menjadi perhatian dunia karena energi yang dihasilkan

dapat dikonversi menjadi energi listrik. Pembangkit listrik bertenaga panasbumi telah

banyak dipasang di Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Swedia, Swiss, Jerman,

Selandia Baru, Australia, dan Jepang.

Program EGS (Enhanced Geothermal System) yang dilakukan AS  misalnya adalah

suatu program besar-besaran untuk  menjadikan panasbumi sebagai salah satu

primadona pembangkit listrik pada tahun 2050.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mengarah ke sana. Ada Perpres Nomor 5

Tahun 2006 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2006 mengenai Kebijakan Energi Nasional, dan

yang memberikan porsi lebih besar kepada energi terbatukan termasuk panasbumi

dalam bauran energi nasional.WP NS

Energi Alternatif

MUKADIMAH
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Komitmen
Pertamina
Kembangkan
Panasbumi
Pada 12 Desember 2006 Pertamina mendirikan PT Pertamina

Geothermal Energy (PGE). Anak perusahaan Pertamina ini telah diamanatkan oleh

Pemerintah untuk mengembangkan 15 Wilayah Kerja Pengusahaan Geothermal di

Indonesia. Saham PGE 90 persen dimiliki PT Pertamina (Persero) dan 10 persen

oleh PT Pertamina Dana Ventura. Keberadaan PGE adalah komitmen Pertamina

untuk mengembangkan energi alternatif selain migas.

Kenapa Pertamina harus mengembangkan panasbumi? Bukankah ketika tahun

2000 perusahaan ini sudah berkomitmen fokus pada core business di bidang

minyak dan gas bumi? Sehingga setelah itu anak-anak perusahaan yang non core

business dikelola secara mandiri, tanpa membebani lagi Pertamina sebagai induk.

Pilihan fokus hanya pada core business memang berat bagi Pertamina kalau

dalam pertimbangan harus mengejar profit sebesar-besarnya secara cepat. Tahun

2013 Pertamina harus menjadi perusahaan minyak nasional nomor satu di

Indonesia, lalu tahun 2018 menjadi nomor satu atau terkemuka di Asia Tenggara

dan bahkan Asia Pasifik. Dan tahun 2023 perusahaan ini menargetkan masuk

dalam National Oil Company (NOC) kelas dunia yang mampu bersaing dengan

International Oil Company (IOC).

Ukuran unggul, tak hanya dari sisi tingkat produksi migas, tapi juga indikator

lain seperti laba bersih, tingkat efisiensi, banyaknya aset, termasuk seberapa

luasnya ekspansi perusahaan tersebut.

Petronas yang pada tahun 2008 sudah membukukan laba bersih senilai Rp 153

triliun adalah salah satu perusahaan NOC yang harus dikalahkan pada tahun 2018.

Petronas Malaysia, PTT Thailand, dan PetroVietnam, atau SPC Singapura adalah

perusahaan yang mesti dikalahkan kinerjanya pada tahun itu sesuai target

Pertamina menjadi nomor satu di kawasan Asia Tenggara bahkan termuka di Asia

Pasifik. Kilang Singapura yang sangat efisien, juga harus dikalahkan efisiensi,

kapasitas produksinya, oleh kilang-kilang kita pada tahun yang sama.

Tingkat produksi minyak Chevron di Indonesia termasuk yang harus dikalahkan

6  KOMITMEN PERTAMINA KEMBANGKAN PANASBUMI

9  KEBIJAKAN ENERGI NASIONALutama
Pertamina pada tahun 2013, dan pada

tahun itu pun harus menyalip tingkat

produksi gas milik Total yang beroperasi

di negara kita.

Target Pertamina realistis, karena

hanya dengan ukuran besar selevel kelas

dunia, maka survivalitas Pertamina akan

terjamin dan bahkan keberlanjutan

perusahaan ini dalam mengeksplorasi

dan memproduksi sumber-sumber migas

akan terjaga. Dalam situasi sekarang,

mana ada perusahaan minyak yang mau

bekerjasama dengan perusahaan yang

tak memiliki kekuatan dan level yang

kredibel.

Kalau Pertamina tetap dengan posisi

nomor dua di negeri sendiri, dan sejalan

dengan perkembangan BUMN migas lain

di negeri tetangga, posisi itu akan

semakin kecil saja. Dan ketika cadangan

migas di Indonesia semakin habis,

apakah besaran tingkat produksi akan

tetap tinggi? Decline alamiah akan

terjadi.

Dengan kondisi seperti itu langkah

diversifikasi energi dengan

mengembangkan energi alternatif seperti

panasbumi menjadi hal yang diperlukan

sekali. Perusahaan asal Amerika melalui

Chevron Geothemal Salak, Ltd &

Chevron Geothermal Indonesia, Ltd

merupakan penghasil panasbumi

terbesar di Indonesia & dunia.

 Perusahaan migas rasasa dari AS ini

pun mengembangkan fuel cell,

photovoltic,  baterai berteknologi tinggi,

pengembangan hydrogen sebagai bahan

baku untuk transportasi dan tenaga

listrik.

Perusahaan migas raksasa lain yang

juga melakukan diversifikasi usaha

adalah Royal Dutch Shell plc yang lebih

dikenal sebagai Shell. Perusahaan yang

bermarkas besar di Denhaag, Belanda,

dan London, Inggris ini memiliki

perusahaan petrokmia (Shell Chemical).

Shell juga menangani sektor energi

terbarukan, lalu mengembangkan tenaga

angin dan surya.

Raksasa lain adalah Total SA,
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perusahaan migas dari Perancis,

bergiat memproduksi minyak mentah,

gas alam sampai memproduksi listrik,

transportasi, kilang, pemasaran produk

petrokimia, dan perdagangan

internasional minyak mentah dan

produknya, serta sebagai produsen

kimia skala  besar.

Berbeda dengan kondisi Pertamina

pada periode sebelum tahun 2000

yang memiliki aneka usaha tapi

sungguh beragam, bahkan tidak

berkaitan dengan migas, perusahaan-

perusahaan yang dikenal sebagai The

Seven Sisters memiliki diversifikasi

usaha tapi semuanya berkaitan dengan

energi atau produk turunannya.

Memang Pertamina memiliki

perusahaan penerbangan, rumah sakit,

dan telekomunikasi yang kuat serta

perkapalan, tidak lain beralasan untuk

mendukung kegiatan perminyakan, tak

hanya untuk Pertamina, tapi juga

perusahaan-perusahaan migas lain

yang berstatus sebagai Kontraktor

Production Sharing (KPS) yang saat itu

memang berada dalam koordinasi

Pertamina.

Misalnya keberadaan Pelita Air

Service adalah untuk mendukung

kegiatan migas di  seluruh Indonesia

dengan segala medan, baik yang

mudah dijangkau hingga lokasi yang

hanya bisa ditempuh melalui

transportasi udara.

Begitu juga keberadaan rumah

sakit atau klinik di setiap Unit Operasi

Pertamina juga untuk mendukung

kegiatan migas di tempat tersebut

sebagai fasilitas kesehatan sehingga memudahkan setiap karyawan Pertamina atau

KPS mendapatkan pelayanan kesehatan.

Untuk kondisi sekarang, badan-badan usaha tersebut memang masih diperlukan

karena kondisi geografis Indonesia – dan lapangan-lapangan minyak yang tersebar

hingga daerah terpencil dan sulit dijangkau–– tapi dalam manajemennya, apakah

harus dikelola langsung oleh Pertamina? Atau hanya bentuk penyertaan saham saja,

dimana anak-anak perusahaan itu mandiri dan menguntungkan? Banyak opsi yang

bisa dikaji kemungkinan-kemungkinannya.

Pertamina sendiri tetap fokus pada kegiatan minyak dan gas bumi, serta

umumnya energi, bahkan tak hanya mengembangkan panasbumi, tetapi

Energi
panasbumi
di Area
Geothermal
Ulubelu.

Wilayah Kerja Pertambangan Panasbumi Tahap

Eksplorasi/Pengembangan

No.
Wilayah Kerja

Pertambangan

Perkiraan

Potensi

(MWe)
Operator

Sibual-buali (Sarula)

Sungaipenuh

Tambang Sawah-Hululais

Lumut Balai

Way Panas

Karaha, Cakrabuana

Iyang Argopuro

Tabanan - Bali

Kotamobagu

Total

550

200

600

600

550

400

295

225

400

3820

PLN

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

Pertamina

KOB PGE - Bali Energy, Ltd.

Pertamina

Keterangan :

KOB : Kontrak Operasi Bersama

SEGWWL : Star energy Geothermal Wayang Windu Ltd

CGI : Chevron Geothermal Indonesia

CGS : Chevron Geothermal Salak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Wilayah Kerja Pertambangan Panasbumi Tahap Produksi

No.
Wilayah Kerja

Pertambangan

Perkiraan

Potensi

(MWe)
Operator Produksi

(MWe)

Sibayak - Sinabung

Pangalengan

- G. Wayang Windu

- G. Patuha

- Kawah Cibuni

Kawah - Darajat

- Kamojang

- Darajat

Cibeureum - Parabakti

DTT. Dieng

Lahendong

TOTAL

1.

2.

3.

4.

5.

6.

170

460

480

140

330

430

700

670

300

3680

PGE

KOB PGE - SEGWWL

Geodipa Energi

Yala Teknosa

PGE

KOB PGE - CGI

KOB PGE - CGS

Geodipa Energi

Geodipa Energi

12

227

200

255

375

60

60

1189
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kemungkinan menggarap sektor energi

lain, juga tak menutup kemungkinan.

          •••

Alasan Pertamina mengembangkan

energi panasbumi, juga karena

prospeknya cerah & Pertamina sudah

mengembangkan energi terbarukan ini

sejak 1974 ketika aktif mengelola

Kamojang, lapangan panasbumi yang

terletak di Kabupaten Bandung dan

sudah digarap sejak 1926 oleh

Belanda. Dan hingga berdirinya PGE

pada 12 Desember 2006, Pertamina

memiliki 15 WKP yang semula

ditangani oleh fungsi Divisi

Geothermal, Direktorat Hulu.

Sejarah pengembangan energi

panasbumi atau geothermal energy di

Indonesia sungguh panjang. Ada

tahun-tahun penting, dari tahun 1918

ketika JB Van Dijk  mengusulkan

untuk memanfaatkan sumber energi

panasbumi di daerah kawah Kamojang,

Jawa Barat. Lalu tahun 1926 – 1928

sebagai periode beroperasinya

lapangan KMJ-3 Kamojang sebagai

lapangan pertama panasbumi yang

diusahakan di Indonesia. Setelah itu

terhenti karena situasi yang tidak

kondusif.

Baru tahun 1964 – 1981 Direktorat

Vulkanologi (Bandung), Lembaga

Masalah Ketenagaan (LMK PLN dan

ITB) melakukan penyelidikan sumber

daya panasbumi. Dan pada tahun 1972

telah dilakukan pemboran di

pegunungan Dieng, sayang pemboran

di enam sumur tidak ditemukan uap

panasbumi.

Masih tahun 1972 pada tahun yang

sama, penyelidikan dilakukan di

Kamojang menyangkut geokimia,

geofisika, dan pemetaan geologi.

Penyelidikan juga dilakukan di Cisolok,

Jawa Barat, dan kawah Ijen, Jawa

Timur.

Maka pada 1 Februari 1983 PLTP

Kamojang diresmikan dengan

kapasitas 30 MW yang dikembangkan

bersama Pertamina dan PLN pada

tahun 1974. Setelah itu lapangan demi

lapangan ditemukan dan dibuka.

Sampai sekarang terdapat 252 lokasi

di 26 provinsi, dengan total potensi 27

ribu MWe. Sementara kapasitas

terpasang baru 1189 MWe, atau sekitar

4 persen.

Jadi memang dengan perjalanan

yang begitu panjang, pengembangan

energi panasbumi di Indonesia

tersendat oleh keadaan yang tidak

kondusif bagi pemanfaatan panasbumi.

Potensi panasbumi Indonesia

sebetulnya masih bisa dimaksimalkan

pemanfaatannya sejauh ada terobosan

oleh Pemerintah yang mengatur

seluruh rangkai bisnis panasbumi dari

hulu sampai ke hilir.

Fakta bahwa energi panasbumi di

Indonesia yang baru termanfaatkan

4 persen – sementara Filipina saja

sudah memanfaatkan potensi

panasbuminya sampai 44,5 persen –

menggambarkan betapa

pengembangan panasbumi masih

tersendat oleh sejumlah kondisi riil

hingga saat ini. Padahal histori

keberadaan pengusahaan panasbumi di

Indonesia sudah dirintis sejak 1918.

Pemeduli permasalahan energi di

Tanah Air patut ngiri pada negeri-

negeri lain yang sudah berhasil

memanfaatkan energi alternatif selain

fossil fuel.  Brazil salah satunya, sudah

berhasil menggantikan kebutuhan

bensin hingga 50 persen dengan

bioethanol, yaitu bahan bakar yang

terbuat dari tetes tebu. Negeri Samba

ini sudah berhasil sejak 1990-an lalu.

Tak hanya bioethanol, Brazil pun

menggunakan biodiesel untuk

menggantikan solar, dan hal ini juga

terjadi di Amerika. Lalu tenaga angin

yang telah dimanfaatkan oleh sekitar

50  negara di dunia, contoh Jerman,

Spanyol, dan Denmark.

Tenaga air untuk pembangkit listrik

atau energi hidroelektrik, lalu energi

matahari, banyak dikembangkan

sejumlah negara.  Mereka umumnya

lebih aktif mengkonversi fossil fuel ke

jenis energi ramah lingkungan yang

terbarukan. Indonesia dengan

Kebijakan Energi Nasional hingga 2025

sebenarnya sudah mengarahkan ke

kebijakan energi berbasis energi

Wilayah Kerja Pertambangan yang

Ditawarkan

No.
Wilayah Kerja

Pertambangan

Perkiraan

Potensi

(MWe)

Luas

WKP

(Ha)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pulau Weh

Rantau Dadap

Seulawah

Pusuk Bukit

Sorik Merapi

Muaralaboh

Kerinci

Suoh Sakincau

G. Rajabasa

Kaldera D. Banten

Cisolok - Cisukarame

Tangkuban Perahu

G. Ciremai

Ungaran

Telomoyo

Ngebel-wilis

Ijen

Ulumbu

Total

100

225

280

225

320

600

40

430

80

285

133

370

50

100

90

120

270

200

3918

6.722

120.000

115.000

577.500

208.200

96.130

11.250

135.100

37.060

163.700

184.400

109.400

93.340

51.432

72.040

51.310

43.910

39.000

terbarukan yang ramah lingkungan.

Hanya saja, masih memerlukan

berbagai terobosan dalam

implementasi kebijakan besar tersebut.

Pengembangan panasbumi di

Indonesia sangat dipengaruhi sejumlah

faktor. Pemanfaatannya masih rendah

karena masih terbatas pada indirect

use, yaitu sebagai energi untuk

menggerakkan pembangkit listrik.

Sementara di negara lain sudah banyak

penggunaan direct use seperti untuk

pemanas di gedung-gedung,

memanaskan air di peternakan ikan,

menumbuhkan tumbuhan dalam

rumah kaca, menghasilkan panas,

dalam proses industri seperti membe-

rantas kuman-kuman dalam susu,

Rendahnya pemanfaatan ini

menyebabkan pemanfaatan potensi

panasbumi sekitar 27 ribu MWe masih

rendah, yaitu sekitar 1189 MWe atau

sekitar 4 persen. Daya serap

pemakaian panasbumi untuk tenaga

listrik dan pemakaian lain  masih

terbatas, sehingga pengembangan

bisnis panasbumi yang memang high

capital sulit dilakukan. Selain itu, harga

jual energi panasbumi per kWh masih

rendah. WP NS
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Kebijakan Energi Nasional (KEN) agaknya tak cukup

keluar sebagai kebijakan yang terlindungi regulasi saja, yaitu

berupa Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang

Kebijakan Energi Nasional atau lebih dikenal sebagai KEN, tapi

lebih jauh dari itu sejauhmana implementasinya. Itu yang

terpenting. Jika tidak, maka percuma memiliki kebijakan

bagus, tapi hingga tahun 2025 hasilnya masih tak seberapa.

Memang dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2006 disebutkan,

bahwa sasaran dicapai melalui kebijakan utama dan kebijakan

pendukung. Untuk pemanfaatan panasbumi, sebagai misal,

kalau saat ini baru 4 persen maka pada tahun 2025 konsumsi

panasbumi itu ditargetkan hingga 5 persen.

Perananan setiap energi pada tahun 2025 menurut KEN

adalah:

• Minyak bumi menjadi kurang dari 20 persen.

• Gas bumi menjadi lebih dari 30 persen.

• Batubara menjadi lebih dari 33 persen.

• Bahan bakar nabati (biofuel) menjadi lebih dari 5 persen.

• Panasbumi menjadi lebih dari 5 persen.

• Energi baru dan energi terbarukan lainnya, khusus biomass,

nuklir, tenaga air, tembaga surya, dan tenaga angin menjadi

lebih dari 5 persen.

• Batubara yang dicairkan (liquefied coal) menjadi

lebih dari 2 persen.

Kebijakan utama yang dimaksud dalam KEN adalah

bagaimana penyediaan energi, pemanfaatan energi,

dan penetapan kebijakan harga energi ke arah harga

keekonomian. Arahnya, memang masih

memperhatikan kemampuan pengusaha kecil, dan

bantuan masyarakat yang tidak mampu dalam jangka

waktu tertentu. Juga ada perhatian lingkungan dengan

menerapkan pinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Sementara itu kebijakan pendukung adalah

pengembangan infrastruktur energi termasuk

peningkatan akses konsumen terhadap energi;

kemitraan Pemerintah dan dunia usaha; pemberdayaan

masyarakat; serta pengembangan penelitian dan

Kebijakan
Energi
Nasional

pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

Sejauhmana kebijakan utama dan kebijakan pendukung

itu dilaksanakan? Apakah cukup sebatas kebijakan yang

masih bersifat normative seperti itu?

Memang diatur dalam Perpres mengenai KEN bahwa

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan

Blueprint Pengelolaan Energi Nasional, yang memuat

kebijakan mengenai jaminan keamanan pasokan energi dalam

negeri; kebijakan mengenai kewajiban pelayanan publik

(public service obligation), serta pengelolaan suber daya

energi dan pemanfaatannya.

Sejauhmana publik mengetahui adanya Blueprint yang

diperlukan seperti itu? Memang perlu sosialisasi yang

maksimal agar seluruh pemangku kepentingan bisa

berpartisipasi. Informasi mengenai Bluerint sangat diperlukan

agar investor dan pelaku bisnis sudah bisa memperhitungkan

segalanya sebagai bahan feasibility study.

Pemerintah tak bisa menjalankan semua kebijakan itu

sendirian. Partisipasi swasta dan perusahaan BUMN adalah

garda terdepan keberhasilan KEN. Gairah investasi bisa

muncul manakala bijakan sudah terang seterang-terangnya.

Misalnya dalam Blueprint Pengelolaan Energi Nasional

2005 – 2025 disebutkan bahwa setelah tahun 2007

Pemerintah tidak akan memberikan subsidi pada semua jenis

BBM termasuk minyak tanah, solar, dan premium. Seharusnya

kebijakan seperti ini jelas, dan konsisten. Tapi kalau kemudian

Pemerintah masih mempertahankan kebijakan subsidi seperti

tertuang dalam Perpres Nomor 9 Tahun 2008 tentang

perubahan atas Perpres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga

Jual Eceran BBM Dalam Negeri.

“Kondisi ini secara nyata menyiratkan tercapainya

konsistensi kebijakan energi,” tulis Maxensius Tri Sambodo

dalam Kompas (18/12/07). Menurut Maxensius hal ini

mencerminkan upaya mencabut subsidi BBM masih menjadi

pilihan yang sangat sulit atau dapat juga Blueprint itu

dirancang dengan asumsi yang sangat optimis.

Umur KEN sudah berusia tiga tahun dan siap-siap masuk

tahun keempat. Untuk panasbumi misalnya apa yang

ENERGI MIX NASIONAL TAHUN  2025
(SESUAI PERPRES NO. 5/2006)

Perpres 5 Tahun 2005 tentang Kebijakan Energi Nasional

EBT

17%
Batubara

33%

Gas

30%

Minyak

Bumi

20%

EBT 17%

Bahan Bakar Nabati

(Bio-Fuel) 5%

Panasbumi 5%

Niomasa, Nuklir, Air,

Surya, Angin 5%

Batubara yang

dicairkan (Coal

Liquefaction) 2%
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digariskan oleh Pemerintah? Hal apa

yang bisa menggairahkan invetstasi

bidang bisnis panasbumi?

Di Filipina panasbumi sudah

digunakan untuk tenaga listrik hingga

15 persen, sementara Indonesia baru

menyentuh pemanfaatan 3 persen atau

disebut juga 4 persen. Ironis, karena

Indonesia memiliki potensi panasbumi

hingga 40 persen potensi panarbumi

dunia.

Pembangkit tenaga listrik bertenga

panasbumi telah terpasang di manca

negara seperti di AS, Inggris, Perancis,

Italia, Swedia, Swiss, Jerman, Selandia

Baru, Australia, dan Jepang.

Kita boleh melihat bagaimana AS

mengaktifkan pengembangan riset

UTAMA     GEOTHERMAL: ENERGI MASA DEPAN

untuk mengembangkan hydrogen

sebagai bahan bakar. Dalam tulisan

Win Wan Nur di webside di http://

teknologi.kompasiana.com pada 18

Desember 2009, disebutkan pada

tahun 1992 The Hydrogen Technical

Advisory Panel (HTAP), untuk

memberikan masukan kepada Menteri

Energi tentang potensi hydrogen.

Untuk panasbumi, seperti ditulis

Gilbert Huaturuk dalam http://

www.pertamina.com diceritakan AS

sedang sibuk dengan riset besar

mereka di bidang panasbumi dengan

nama Enhanced Geothermal System

(EGS). EGS ini diprakarsai oleh US

Departemen of Energy (DOE) dan

bekerja sama dengan beberapa

universitas seperti MIT, Southern

Methodist University, dan University of

Utah. Di Indonesia pun LIPI banyak

melakukan riset, tapi apakah seperti

proyek EGS yang merupakan program

jangka panjang di mana pda tahun

2050 geothermal menjadi sumber

utama tenaga listrik AS.

Mari kita garisbawahi kejelasan

roadmap riset di negara besar itu yang

terlihat lebih jelas. Dijelaskan, riset itu

bertujuan untuk meningkatkan sumber

daya geothermal, menciptakan

teknologi terbaik dan ekonomis,

memperpanjang life time sumur-sumur

produksi, ekspansi sumber daya,

menekan harga listrik geothermal

menjadi seekonomis mungkin, serta

keunggulan lingkungan hidup.

Di Indonesia banyak riset yang te-

lah dilakukan mengenai energi terbaru-

kan, termasuk panasbumi. Yang patut

ditiru dari negara lain adalah  kejelasan

peta jalan, dari mulai riset sampai

program lanjutannya. Semua konkret!

Memang tinggal implementasi yang

harus lebih jelas. Karena seperti

disebutkan oleh Martin Djamin, Staf

Ahli Menristek Bidang Energi Alterantif

dan Terbarukan, dalam artikelnya di

Warta Ekonomi tahun XX, 21 Juli 2008,

bahwa Pemerintah  melalui Kebijakan

Umum Bidang Energi (KUBE), telah

memberikan perhatian pada pengem-

bangan panasbumi. Lalu kebijakan ini

lebih memiliki pijakan yang kuat pada

saat terbitnya UU Nomor 27 Tahun

2003 tentang Panasbumi.

Dalam Roadmap Pengembangan

Energi Panasbumi (2004 – 2020)

menetapkan komitmen pengembangan

energi panasbumi di Indonesia sebesar

6000 MWe sampai tahun 2020. Jumlah

pemanfaatan itu dicapai dengan

tahapan 807 MWe pada tahun 2004,

2000 MWe tahun 2008, 3442 MWe

tahun 2012, 4600 MWe tahun 2016,

dan 6000 tahun 2020.

Ini berarti pengembangan energi

panasbumi di Indonesia sampai tahun

2020 akan mengalami peningkatan

yang cukup signifikan (22,2 persen)

dibandingkan saat ini (3,5 persen) dari

total potensi panasbumi Indonesia (27

ribu MWe).WP NS

Potensi Sumberdaya Panasbumi

Indonesia Sangat Besar

No. Negara Potensi

(MWe)

Telah Dimanfaatkan sebagai

Pembangkit Listrik (MWe)
%

Pemanfaatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Iceland

USA

Indonesia

Filipina

Jepang

Meksiko

New Zealand

5800

22990

27189

4335

20000

6000

3650

202

2534

807

1931

535.25

953

435

3.5 %

11.0 %

3.0 %

44.5 %

2.7 %

15.9 %

11.9 %

Proyeksi  Energi Primer Indonesia dengan Diversifikasi dan Konservasi

Energi Primer 2005

Minyak Bumi

Gas

Batubara

Tenaga Air

Panas Bumi

EBT Lainnya

TOTAL

2010 2015 2020 2025

(juta sbm)

Sumber : Blueprint PEN, 2007

524,1

212,8

160,4

35,6

23,7

0,0

956,6

550,7

385,5

210,3

41,7

23,7

27,1

1.239,0

585,3

388,6

319,7

56,6

49,2

95,3

1.494,5

594,3

508,6

689,8

60,5

105,4

172,3

2.130,9

623,4

793,7

1.082,1

65,8

157,2

299,6

3.021,8

Proyeksi  Energi Primer Indonesia tanpa Diversifikasi dan Konservasi

Energi Primer 2005

Minyak Bumi

Gas

Batubara

Tenaga Air

Panas Bumi

TOTAL

2010 2015 2020 2025

(juta sbm)

Sumber : Blueprint PEN, 2007

514,8

275,7

152,6

25,5

9,8

978,4

764,1

336,6

258,6

39,1

12,1

1.410,5

1.144,9

363,9

472,4

39,2

13,4

2.033,8

1.901,5

520,4

733,1

42,7

23,7

3.221,4

3.469,7

577,2

969,1

56,5

30,3

5.102,8
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Energi panasbumi atau geothermal merupakan sumber energi lokal yang tidak dapat

diekspor dan sangat ideal untuk mengurangi peran bahan bakar fosil (fossil fuel).

Karakteristik lainnya, panasbumi adalah energi terbarukan yang tidak tergantung pada

iklim dan cuaca, sehingga keandalan terhadap sumber energinya tinggi.

Penggunaan energi panasbumi atau geothermal energy disebut sebagai penggunaan

tidak langsung (indirect use) karena panasbumi hanyalah sebagai energi penggerak

pembangkit listrik atau power generator. Uap panas panasbumi akan memanaskan ketel

uap atau boiler, sehingga uapnya bisa menggerakkan turbin uap yang tersambung ke

generator. Untuk memanfaatkan sumber panasbumi sebagai energi, maka diperlukan

proses penambangan.

Energi panasbumi (geothermal energy) adalah energi yang diekstraksi dari panas

yang tersimpan di dalam bumi. Merupakan energi yang tersimpan dalam batuan di

bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Energi panasbumi

berasal dari aktivitas teknonik di dalam bumi yang terjadi sejak planet ini diciptakan.

Panas ini pun berasal dari panas matahari yang diserap oleh permukaan bumi.

Bumi terdiri atas kulit bumi yang ada di permukaan. Ke dalamnya ada lapisan bumi

yang merupakan batu-batuan dan lumpur panas yang disebut magma.  Magma yang

keluar ke permukaan kemudian disebut lava. Nah, ke dalamnya lagi setelah lapisan

bumi adalah perut bumi.

Kata para ahli, setiap 100 meter ke dalam lapisan bumi temperatur batu-buatn cair

dan naik sekitar 300 C. Jadi, semakin jauh ke dalam perut bumi, suhu batu-batuan

maupun lumpur akan semakin tinggi. Untuk kedalaman 1 kilometer ke dalam, suhu

batu-batuan dan lumpur bisa mencapai 57 – 6000 C. Kalau kita ukur pada kedalaman 2

kilometer, suhu batu-batuan dan lumpur bisa mencapai 1.2000 C atau lebih.

Kenapa ada air panas (hot spring) yang sering disebut juga geothermal hot water?

Di dalam kulit bumi ada kalanya aliran air dekat sekali dengan batu-batuan panas di

mana suhu bisa mencapai 1.4800 C. Air tersebut tidak menjadi uap atau steam karena

tidak ada kontak dengan udara. Nah, bila air panas itu keluar ke permukaan bumi –

karena ada celah atau terjadi retakan kulit bumi – maka timbullah air panas atau hot

spring.

Kadang-kadang air panas alami tersebut keluar sebagai geyser. Air panas selain

sering dimanfaatkan sebagai sarana pemandian dan tempat wisata, seperti Ciater,

Subang, Cipanas Garut, Cipanas Tasikmalaya (di Gunung Galunggung), Cipanas

Sumedang (di Gunung Tampomas), juga dipakai sebagai pemanas ruangan di kala

musim dingin seperti di San Bernardino, California Selatan, AS. Hal yang sama juga bisa

ditemui di Islandia (Iceland) di mana gedung-gedung dan kolam renang dipanaskan

dengan air panas alam.

Air panas alam bila bercampur dengan udara – seperti disebutkan di atas – akan

keluar juga uap panas karena terjadi fraktur atau retakan. Air panas atau steam inilah

yang dimanfaatkan sebagai sumber pembangkit tenaga listrik. Agar panasbumi atau

geothermal ini bisa dikonversi menjadi energi listrik, tentu diperlukan pembangkit

(power plants).

11   ENERGI GEOTHERMAL

12   PANASBUMI BISNIS MASA DEPAN

14   PGEutama
Energi
Geothermal

Reservoir panasbumi yang paling

baik untuk digunakan sebagai sumber

pembangkit tenaga listrik adalah yang

masuk kategori high temperature.  Na-

mun dengan perkembangan teknologi,

sumber panasbumi dengan kategori low

temperature juga dapat digunakan

asalahkan suhunya melebihi 5000 C.

Pembangkit yang digunakan untuk

mengkonversi panasbumi menjadi

tenaga listrik secara umum mempunyai

komponen yang sama dengan power

plant lain yang bukan berbasis panasbu-

mi, yaitu terdiri atas generator, turbin

penggerak generator, heat exchanger,

chiller, pompa, dan sebagainya.

Panasbumi merupakan energi yang

ramah lingkungan dan berpotensi besar

dikembangkan di Indonesia. Sumber

energi ini juga cenderung tidak dapat

habis karena proses pembentukannya

yang menerus selama kondisi ling-

kungannya terjaga keseimbangannya.

Selama kondisi geologi dan hidrologi

terjaga keseimbangannya, pembentukan

sumber energi panasbumi yang terkait

dengan pembentukan magma gunung

berapi pada ring of fire terus-menerus

terjadi atau sustainable.

Hanya saja,  energi panasbumi tidak

dapat digunakan di tempat yang jauh

dari sumbernya, juga tak bisa disimpan

seperti minyak bumi atau dipindahkan

ke negeri seberang seperti gas yang

dicairkan terlebih dulu dalam bentuk

LNG untuk diekspor.

Itulah salah satu kendala mengapa

potensi panasbumi di Indonesia sebesar

27189 MWe baru termanfaatkan sebagai

pembangkit listrik sekitar 1189 MWe

atau 4 persen. Padahal potensi energi

panasbumi Indonesia itu adalah 40

persen dari seluruh potensi panasbumi

dunia.

Indonesia merupakan negara yang

dilalui oleh sabuk vulkanik (volcanic

belt) yang di dalamnya terdapat seku-

rang-kurangnya 117 pusat gunung ber-

api yang masih aktif. Sabuk vulkanik

tersebut membentang dari Aceh hingga

Lampung di Pulau Sumatera, Jawa, Nusa

Tenggara, Maluku, dan Sulawesi, mem-

bentuk jalur gunung api sepanjang ku-

rang lebih 7.000 km.WP NS-berbagai sumber
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Banyak yang menyebutkan Pertamina adalah National Oil Company (NOC), yaitu

perusahaan minyak milik negara. Sedangkan di luar ada perusahaan minyak

internasional, atau International Oil Company (IOC) seperti Shell, Chevron, Total,

Exxon Mobil. Sedangkan NOC, selain Pertamina antara lain Saudi Aramco (Arab

Saudi), PTT (Thailand), Petronas (Malaysia), Petrobras (Brazil), Statoil (Norwegia),

dan lain-lain.

Istilah NOC dan ICO tak berarti perusahaan-perusahaan ini hanya berkutat pada

sektor minyak bumi, tetapi juga gas bumi, bahkan geothermal, dan energi jenis non

fosil lain seperti energi tenaga surya, energi tenaga angin, atau energi tenaga air.

Royal Dutch Shell plc atau lebih

dikenal sebagai Shell usahanya

selain minyak dan gas bumi adalah

petrokimia (Shell Chemical), sektor

energi terbarukan, dan

mengembangkan tenaga angin dan

tenaga surya.

Total SA adalah IOC dari

Perancis. Bidang usahanya – seperti juga Shell – luas. Lihat saja, selain memproduksi

minyak  mentah, gas alam sampai produksi listrik, transportasi, refining, pemasaran

produk minyak, dan perdangan internasional minyak mentah dan produknya, serta

memproduksi kimia skala besar.

Contoh lain adalah Chevron, perusahaan AS yang mengelola panasbumi melalui

Chevron Geothermal & Power Operation (dulu namanya Amoseas Indonesia).

Chevron juga mengusahakan fuel cell, photovoltaic, baterai teknologi tinggi,

pengembangan hydrogen sebagai bahan baku untuk tranportasi dan tenaga listrik.

Dengan begitu, Pertamina sebagai NOC – diistilahkan sebagai perusahaan minyak

nasional – sah saja tetap mempertahankan bisnis gas, termasuk panasbumi. Tapi

bukankah Pertamina fokus ke bisnis utama bidang migas? Soal ini memang perlu

memiliki kejelasan. Dimana posisi gas bumi, perkapalan, enerngi non migas dan non

panasbumi? Sementara perusahaan bersangkutan merambah banyak bidang di

lingkup dunia energi?

Pertanyaan-pertanyaan itu seperti menggugat dan menjawab pertanyaan itu pun

bisa membuka diskusi dan perdebatan seru dan malah cenderung memakan energi

yang kurang produktif. Tetapi konsep perusahaan atau model bisnis apa yang dipilih

sebagai sebuah perusahaan memang harus jelas. Apakah Pertamina akan

memosisikan sebagai minyak, atau  minyak dan bumi, atau perusahaan energi, harus

ada kejelasan dalam Visi-Misi-Grand Strategy, Roadmap Jangka Panjang, sehingga

UTAMA     GEOTHERMAL: ENERGI MASA DEPAN

Panasbumi,
Bisnis
Masa Depan

menjadi landasan operasional.

Apapun yang menjadi pilihan akan

membawa konsekuensi seluruh hal

menyangkut perusahaan, sesuai

bidang yang dipilihnya, serta akan

menentukan arah perusahaan. Bahkan

tak hanya arah, tetapi juga hal-hal

penting layaknya sebagai sebuah

perusahaan, dari mulai urusan

software seperti – ya itu tadi — Visi,

Misi, Tata Nilai, Roadmap, grand

strategy, termasuk rencana tahunan,

alokasi investasi, hingga urusan

hardware semisal aset fisik, dan lain-

lain.

Tak mungkin perusahaan

perbankan membeli hardware seperti

rig, kilang, depot, atau tangki, serta

membuat jalur pipa, yang lebih

diperlukan oleh perusahaan jenis

minyak dan gas bumi. Begitu juga

perusahaan minyak tak masuk akal

mengalokasikan sebagian besar

investasinya untuk mengembangkan

rumah sakit, maskapai penerbangan,

perhotelan, perkapalan, dan lain-lain.

Apakah posisi panasbumi akan

ditaruh di mana dalam

sektor-sektor bisnis

Pertamina? Hal ini patut

menjadi bahan diskusi

karena berkaitan dengan

rencana Pemerintah

untuk menyatukan PGE

dan Geo Dipa Energy

dalam satu paying perusahaan milik

negara, di luar Pertamina dan PLN.

Opsi mana yang pas, apakah PGE tetap

di bawah Pertamina atau menjadi

perusahaan sendiri bersama Geo Dipa

Energy?

                   •••

PGE memberikan kontribusi tidak

kecil kepada Pertamina, memperbesar

laba bersih konsolidasi Pertamina.

Bahkan kalau mencontoh perusahaan

besar lain, yang justru bersemangat

mengembangkan energi non fosil,

energi alternatif di luar minyak bumi,

atau bahkan di luar gas, maka secara

strategis PGE semestinya dikelola

Pertamina. Hal ini menjadi starting

point bagi perwujudan Pertamina

PGE memberikan kontribusi tidak kecil kepada

Pertamina, memperbesar laba bersih

konsolidasi Pertamina.
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mengembangkan energi alternatif yang

ramah lingkungan, dan titik awal

mengembangkan energi lain seperti

fuel cell, solar, dan lain-lain.

Laba konsolidasi Pertamina apakah

akan bisa menyalip pencapaian laba

bersih Petronas pada tahun 2018?

Sementara sekarang perbedaannya

masih jauh, antara Rp 30 triliun milik

Pertamina tahun 2008 dan Petronas Rp

153 triliun pada tahun yang sama?

Seperti diketahui, tahun 2018 adalah

batas tahun Pertamina menjadi

perusahaan nomor satu di wilayah Asia

Tenggara dan terkemuka di wilayah

Asia Pasifik. Di Asia Tenggara ada

Petronas, PTT, dan SPC Singapura, dan

itu harus “dilewati” kalau Pertamina

ingin mewujudkan langkah tahun 2023

menjadi salah satu perusahaan minyak

yang  terkemuka di dunia, setidaknya

masuk jajaran perusahaan besar, baik

NOC maupun IOC.

Memperbesar pendapatan yang

diperoleh NOC dan IOC polanya sama,

selain memperluas ekspansi bisnis ke

luar negeri dari hulu sampai ke hilir,

juga adanya diversifikasi usaha, tak

sebatas minyak dan gas bumi saja.

IOC seperti Exxon Mobil misalnya

memiliki kilang di 20 negara dengan

kapasitas 6,2 juta

barel per tahun.

Chevron yang berdiri

tahun 1879 kini

berdasarkan data di

Wikipedia total berada

di 90 negara.

Sekarang, nyaris tak

ada perusahaan

minyak yang tidak

merambah negeri-

negeri lain. Pertamina

sendiri sekarang

berada di belasan

negara, untuk

kegiatan hulu dan

pemasaran niaga.

•••

Bagi

Pertamina

sendiri,

khususnya PGE

yang menjadi

pelaku

pengusahaan

panasbumi Pertamina saat ini, tak

terlena oleh berbagai wacana yang

muncul. PGE seperti diungkapkan oleh

Direktur Utama PGE Abadi Poernomo

dalam kesempatan sambutan pada

HUT ke-3 PGE tanggal 12 Desember

2009, yaitu mewujudkan keinginan

PGE menjadi Centre of Excellence for

Indonesia Geothermal Industry pada

tahun 2011. Kemudian tahun 2014

menjadi World Class Geothermal

Energy Enterprise.

“Tahapan-tahapan ini bukanlah

sesuatu yang mudah dicapai, namun

pasti kita bisa mencapainya dengan

kerja keras,” ujar Abadi Poernomo.

Optimisme Abadi Poernomo

beralasan. Pertamina telah

mengembangkan panasbumi sejak

1974 di Kamojang, Bandung, dan telah

membuktikan kinerjanya. Ada 15 WKP

panasbumi yang dipegang PGE, yang

merupakan eks WKP Pertamina dulu.

Mengubah tatanan pengusahaan

panasbumi di Indonesia tidaklah

sederhana. Persoalan pengembangan

panasbumi saling terkait dengan

banyak variabel. UU yang mengaturnya

saja berbeda. Di hulu diatur oleh UU

Panasbumi, sementara di hilir diatur

UU Ketenagalistrikan. Eksplorasi dan

eksploitasi lapangan panasbumi

seringkali berbenturan dengan

kebijakan bidang kehutanan. Misalnya

bagaimana untuk membuka lahan

untuk eksplorasi panasbumi di hutan

lindung?

Untuk memperluas pasar

panasbumi agar tidak sendirian PLN

saja, maka industri mana yang akan

“didekatkan” pembangunan dengan

sumber panasbumi? Kalau suatu

industri sengaja dibangun dengan

sumber panasbumi, ada pertanyaan

yang harus dijawab, sejauhmana aspek

lain seperti transportasi dan sistem

distribusi dari pabrik yang

menggunakan panasbumi ke tempat

lain? Dengan demikian, Departemen

Perindustrian harus dilibatkan.

Dengan demikian opsi

penggabungan dua-tiga buah

perusahaan panasbumi milik negara,

belum menyentuh akar permasalahan

yang sebenarnya. Akar permasalahan

pengembangan dan pemanfaatan

panasbumi di Indonesia, sejauh opini

banyak pihak adalah:

(1) Karakteristik panasbumi yang

berada di pegunungan, tidak bisa

disalurkan dengan jarak jauh

seperti gas, sehingga menjadi sulit

dihubungkan dengan pemakai yang

berjarak jauh. Wajar kalau di AS

sampai dipikirkan bagaimana

teknologi yang bisa efektif dan

ekonomis bisa mengatasi

permasalahan ini.

(2) Konsumen yang cenderung tunggal

(PLN), terutama dalam

menentukan harga panasbumi per

kWh. Harga masih ditentukan oleh

PLN dan Pemerintah.

(3) Belum ada kebijakan komprehensif,

melibatkan departemen dan

lembaga terkait di bawah satu

koordinasi dan sebagai program

khusus yang berkelanjutan.

Selain itu esensi dari KEN 2005 –

2025 itu antara lain terpenuhinya

energi bagi masyarakat dengan harga

yang murah.  Permasalahan utama

Konsumen utama
panasbumi PGE
untuk tenaga listrik
saat ini masih
didominasi PLN.
Walaupun tingkat
konsumsinya masih
kecil, sekitar empat
persen.
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Pertamina Geothermal Energy (PGE) yang berdiri 12

Desember 2006 mengemban tugas untuk mengelola 15 Wilayah

Kerja Pertambangan (WKP) Pertamina. Perusahaan yang

menyediakan energi tanpa polusi ini, 90 persen sahamnya dimiliki

oleh PT Pertamina (Persero) dan 10 persen dimiliki oleh PT

Pertamina Dana Ventura.

Pengelolaan panasbumi atau geothermal sebelum kelahiran

PGE dilakukan oleh fungsi Divisi Geothermal Direktorat Hulu.

Ketika Pertamina menjadi holding company operasional

perusahaan dilaksanakan oleh anak-anak perusahaan.

Pengusahaan panasbumi di Indonesia termasuk tua, sejak

1918. Pertamina sendiri baru sejak tahun 1974 setelah ditugaskan

Pemerintah untuk terlibat dalam pengusahaan panasbumi di di

Jawa Bali melalui Keppres Nomor 6 Tahun 1974. Lalu melalui

Keppres Nomor 22 Tahun 1981 mandat itu diperluas untuk WKP di

seluruh Indonesia dan satu-satunya perusahaan yang mengelola

WKP panasbumi.

“Monopoli itu berakhir tahun 1991 di mana Pemerintah

membolehkan perusahaan swasta terlibat”, di revisi menjadi:

”Pada tahun 1991, dengan diterbitkannya Keppres No. 45 Tahun

1991, Pemerintah dapat memberikan ijin pengusahaan sumber

daya panas bumi kepada instansi atau BUMN atau Badan Usaha

Nasional yang berbadan hukum (termasuk koperasi) selain

Pertamina. Selain itu, Pemerintah juga memberikan kesempatan

kepada Pertamina untuk dapat menjual energi (uap atau listrik)

kepada selain PLN.”

  •••

Lapangan Kamojang sebetulnya sudah mulai menarik

perhatian orang Belanda tahun 1918, lalu bisa menghasilkan uap

pada tahun 1926 yaitu di sumur KMJ-3. Itulah tonggak pemboran

eksplorasi panasbumi oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Tahun

1928 terhenti dan baru dilanjutkan kembali pada tahun 1964.

Tahun 1972 ada pemboran di enam sumur panasbumi di

Pegunungan Dieng, tapi tidak satu pun yang berhasil menemukan

uap panasbumi. Dan di Kamojang pun dilakukan dengan intensif.

Dan tahun 1974 Pertamina mulai terlibat dalam kegiatan di

Kamojang bersama PLN untuk pengembangan pembangkitan

tenaga listrik sebesar 30 MW dan selesai tahun 1977.

Lapangan demi lapangan dikembangkan. Misalnya di luar Pulau

Jawa sumber panasbumi dikembangkan di Lahendong Sulawesi

Utara, dan di Lempung Kerinci. Selandia Baru terlibat dalam

bukan terletak pada sosok pembentukan perusahaan

BUMN panasbumi, baik jumlah maupun kepemilikannya,

tetapi sejauhmana pemanfaatan energi panasbumi

tersebut setelah dieksplorasi dan diproduksikan.

Solusi mengefektifkan pengusahaan panasbumi justru

bukan di sisi bagaimana penggabungan perusahaan

panasbumi menjadi sebuah perusahaan yang mandiri,

tetapi malah di sisi ceruk pasar panasbumi itu sendiri.

Berapapun jumlah perusahaan panasbumi didirikan, mau

ditambah atau disederhanakan, atau siapapun pemiliknya,

sejauh ceruk pasar masih rendah, persoalan tidak selesai.

                      •••

Bisnis panasbumi memerlukan investasi besar dan

berisiko suatu wilayah yang diduga mengandung

panasbumi ternyata tidak ekonomis. Sejauh ini bagi

lapangan panasbumi eksisting menghadapi harga per kWh

yang belum sepenuhnya menguntungkan. Harga yang

ditetapkan Pemerintah, 9,7 sen dolar AS per kWh oleh

banyak masih dianggap rendah.

Sebagai perbandingan, harga per kWh di Filipina

adalah 11 sen dolar AS, lalu El Salvador lebih besar lagi,

yaitu 15 sen dolar AS, atau Jerman yang bikin praktisi

panasbumi di Indonesia tercengang, karena harganya

mencapai 30 sen dolar AS per kWh.

Gambaran harga listrik di atas hanya sebatas ilustrasi

betapa upaya memanfaatkan panasbumi secara maksimal

itu betul-betul tidak sederhana. Soal harga  listrik dari

panasbumi per kWh  terjadi tarik menarik antara

produsen dan konsumen. Karena harga listrik terstandar

dengan harga listrik dari sumber lain seperti yang

menggunakan energi minyak bumi yang disubsidi,

sementara investasi panasbumi sungguh tidak terkira

besarnya.

Teknologi yang menjembatani agar panasbumi bisa

dimanfaatkan lebih banyak lagi konsumen, tak hanya

untuk memberikan energi bagi pembangkit listrik, juga

menjadi titik penting. Hal mana, di AS dan sejumlah

negara lain, riset teknologi panasbumi terus dilakukan.

Hal ini yang kurang maksimal di Indonesia, karena

keterbatasan dana riset dan lain-lain.

Hambatan lain, perbankan pun tidak terlalu

bersemangat memberikan kredit untuk investasi di bidang

panasbumi,  Memang peran Pemerintah interdep sangat

diharapkan, karena urusan ini tak bisa ditangani satu

departemen saja. Di situ terkait Kementerian Negara

BUMN, Departemen ESDM, Departemen Keuangan,

Kementerian Riset dan Teknologi, Departemen Kehutanan,

Departemen Perindustrian, dan bahkan Kadin, Asosiasi

Panasbumi Indonesia (API), dan BUMN terkait baik

Pertamina, mupun PLN. Dan tentu saja DPR yang mesti

berperan dalam hal regulasi bersama Pemerintah.

Hambatan lain adalah hampir 70 persen keberadaan

sumber panasbumi berada di kawasan hutan. WP NS

PGE
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proyek-proyek pengembangan

panasbumi di Indonesia saat itu, baik

teknis maupun permodalan. Sementara

di Indonesia adalah Pertamina, PLN,

ITB, Direktorat Geologi. Kanada pun

terlibat dalam survei di Lahendong dan

Lempur Kerinci.

Pada tahun 1981 keluar Keppres

Nomor Tahun 1981 yang menunjuk

Pertamina untuk mengeksplorasi dan

eksploitasi panasbumi di seluruh

Indonesia. Atas dasar itu, sejak 1982

kegiatan di Lahendong diteruskan oleh

Pertamina dengan mengadakan survei

geologi, geokimia, dan geofisika.

“Kemudian tahun 1982 Pertamina

menandatangani Kontrak Operasi

Bersama dengan Unocal Geothermal of

Indonesia (UGI) untuk lapangan

panasbumi di Gunung Salak, Jawa

Barat. 12 tahun kemudian, tepatnya

pada 12 Maret 1994 dan 12 Juni 1994,

mulai beroperasi secara komersial

untuk masing-masing Unit I dan II.

Untuk unit III s/d VI baru mulai

beroperasi pada tahun 1997.

Sedangkan untuk lapangan panasbumi

Kamojang, pada tahun 1983 beroperasi

PLTP Unit I. Kemudian pada tahun

1987 beroperasi PLTP Unit II.

Sementara pengusahaan

panasbumi di Gunung Darajat-Garut

Jawa Barat, dilakukan Kontrak Operasi

Bersama antara Pertamina dengan

Amoseas of Indonesia, Inc. pada tahun

1984. PLTP Unit I beroperasi secara

komersial sejak November 1994.”

Dalam Keppres Nomor 45 Tahun

1991 Pertamina mendapatkan

keleluasaan, bersama kontrktor, untuk

melakukan eksplorasi dan eksploitasi

panasbumi. Pertamina juga lebih diberi

keleluasaan untuk menjual produksi

uap atau listrik kepada PLN atua

kepada badan hukum pemegang izin

untuk kelistrikan.

Pada tahun 1994 Pertamina

bersama empat perusahaan swasta

menandatangani kontrak untuk

Wayang Windu (Jawa B arat), Karaha

(Jawa Barat), Dieng (Jawa Tengah),

dan Patuha (Jawa Barat). Lalu pada

tahun 1995 terjadi juga

penandatanganan antara Pertamina

dengan PLN dan perusahaan swasta

untuk Kamojang IV dan V serta

bersama PLN di Lahendong, Sulawesi

Utara dan monoblok di Sibayak,

Sumatera Utara.

Di bawah ini profil lapangan-

lapangan milik Pertamina:

SIBAYAK —Area Sibayak terletak

di dua Desa dan dua kecamatan, yaitu

desa Semangat Gunung kecamatan

Merdeka dan desa Doulu Kecamatan

Berastagi, Kabupaten Karo. Kapasitas

PLTP terpasang saat ini total sebesar

12 MW yang terdiri dari 1 Unit
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Monoblok 2 MW yang

merupakan ESC (Energy

Sales Contract) dengan PT

PLN serta 2 Unit PLTP 2x5 MW

yang merupakan SSC (Steam

Sales Contract ) dengan PT.

Dizamatra Powerindo. Peres-

mian proyek ini dilakukan oleh Presi-

den Susilo Bambang Yudhoyono pada

tanggal 11 Desember 2007 bersamaan

dengan peresmian PLTP Kamojang Unit

4 dan Lahendong Unit 2.

SUNGAI PENUH — Wilayah Proyek

Sungai Penuh terletak di Kecamatan

Gunung Raya Kabupaten Kerinci -

Jambi berada sekitar 45 km arah

selatan Kota Sungai Penuh. Proyek ini

diperkirakan menyimpan potensi

panasbumi sebesar 80 MW. Saat ini

masih dalam proses perijinan lokasi,

PGE berencana membangkitan listrik

sebesar 55 MW.

KOTAMOBAGU — Wilayah Proyek

Kotamobagu terletak 200 km arah

Selatan kota Manado, berada di dalam

wilayah Kabupaten Bolaang

Mongondow dan Minahasa Selatan

Propinsi Sulawesi Utara. Proyek ini

mempunyai potensi sebesar 180 MW.

PGE menargetkan dua Unit PLTP

2x20MW akan beroperasi komersial

pada tahun 2012.

LAHENDONG — Area Lahendong

terletak di Kota Tomohon Sulawesi

Utara, Area Lahendong yang

dioperasikan sejak tahun 2001 diawali

dengan pengoperasian PLTP Unit-1

sebesar 20MW. Pengembangan Unit

PLTP berikutnya yang telah dirintis

sejak tahun 2004 kini telah

membuahkan hasil dengan telah

dioperasikannya PLTP Unit-2 20 MW

sejak awal tahun 2007, sedangkan

PLTP Unit-3 sudah beroperasi secara

komersial pada 2009, sehingga akan

menjadikan total kapasitas terpasang

di Area Lahendong menjadi sebesar 60

MW. Pengembangan proyek Lahendong

Unit 4 sudah menyelesaikan pemboran

sebesar 4 sumur. PLTP Lahendong

merupakan unit pembangkit terbesar

dan memberikan kontribusi sistem

kelistrikan di Sulut sebesar 40 persen.

TOMPASO — Proyek Tompaso

terletak di Desa Tompaso kurang lebih

15 km disebelah selatan Area Lokasi

Lahendong. Kegiatan pemboran

eksplorasi dan eksploitasi telah

dilaksanakan sejak Oktober 2008. Saat

ini telah terselesaikan 2 sumur

eksplorasi dan 4 sumur pengembangan

dan pada 2010 direncanakan akan

dilakukan pemboran 2 sumur. Proyek

Tompaso direncakan untuk mensuplai

PLTP Unit 5 dan Unit 6 berkapasitas

2x20, yang diharapkan akan beroperasi

komersial di tahun 2012.

HULULAIS –  Wilayah Proyek

Hululais terletak di Kabupaten Lebong,

Propinsi Bengkulu yang berjarak

sekitar 180 km dari kota Bengkulu.

Proyek ini memiliki potensi kapasitas

sebesar 300 MW. Proyek ini sangat

dihandalkan untuk membantu

mengatasi kekurangan kebutuhan

energi listrik di wilayah Bengkulu dan

sekitarnya. Kegiatan yang sedang

dilaksanakan di Proyek Hululais saat ini

dalam tahap penyelesaian ijin lokasi

dari Pemda Kabupaten Lebong dan

mempersiapkan pembangunan

infrastruktur. PGE menargetkan PLTP

berkapasitas 2x55MW.

LUMUT BALAI — Proyek Lumut

Balai terletak di di Desa Panindayan,

Kecamatan Semendo Kabupaten Muara

Enim, Provinsi Sumatera Selatan,

terletak sekitar 108 km dari kota

Baturaja. Kegiatan pemboran

eksplorasi di Proyek yang berkapasitas

2x55MW telah dimulai sejak tahun

2007, samapi dengan saat ini telah

diselesaikan pemboran 2 sumur

eksplorasi 7 sumur pengembangan, PT.

Pertamina Geothermal Energy

menargetkan pembangkitan PLTP

berkapasitas 2x55MW.

ULUBELU — Wilayah

Proyek Ulubelu terletak di

Pekon Datarajan, Gunung Tiga,

Karang Rejo, Pagaralam,

Muaradua dan Air Abang

Kecamatan Ulubelu Kabupaten

Tanggamus yang berjarak 45 km dari

kecamatan Talangpadang atau sekitar

125 km dari kota Bandar Lampung.

Proyek ini memiliki potensi kapasitas

sebesar 300 MW. Kegiatan pemboran

eksplorasi di Proyek yang berkapasitas

2x55MW telah dimulai sejak tahun

2007 telah menyelesaikan pemboran 2

sumur eksplorasi dan 11 sumur

pengembangan. Kegiatan evaluasi

reservoir dan pemboran

pengembangan terus berlanjut. PGE

menargetkan PLTP 2 x 55 MW.

KAMOJANG — Area Kamojang

pertama kali beroperasi pada tahun

1982. Total Kapasitas PLTP saat ini

sebesar 200MW. PT PGE mensuplai uap

untuk PLTP Unit 1,2,3 PT Indonesia

Power dengan total kapasitas

terpasang 140 MW serta PLTP PT PGE

Unit 4 kapasitas 60 MW PT PGE yang

dikelola secara Total Project.

Keberhasilan Pertamina menyelesaikan

proyek pengembangan PLTP Unit-4

60MW secara total project telah

mengangkat citra bisnis Pertamina

yang selama ini terkesan hanya

mampu bergerak di bidang

pengembangan geothermal sisi hulu

saja. Saat ini tengah dilakukan

serangkaian program survey dalam

rangka penjajagan kemungkinan untuk

pengembangan Area Kamojang lebih

lanjut diantaranya MT Survey, Gravity

survey, survey MEQ  secara rutin untuk

update Dan  memonitor sistem

reservoir-nya.

Serangkaian kegiatan tersebut

merupakan bagian dari reservoir re-

assessment lapangan Kamojang guna

memberikan jawaban bagi

management untuk keputusan next

step development lapangan Kamojang.

Dengan prinsip optimalisasi maksimal

terhadap cadangan yang Ada tanpa

over produksi sehingga terjamin

sustainable suplai uap ke PLTP. WP NS

Perusahaan yang menyediakan energi tanpa polusi

ini, 90 persen sahamnya dimiliki oleh PT Pertamina

(Persero) dan 10 persen dimiliki oleh PT Pertamina

Dana Ventura.
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17   PERLU KEPASTIAN HARGA, DEMI KEPASTIAN

       ENERGI

19   PANASBUMI ANDALAN SAAT FOSSIL FUEL HABISutama
Perlu Kepastian Harga,
Demi Kepastian
Investasi

Panasbumi di Indonesia memiliki

potensi sebesar 27 ribu MWe (40

persen potensi panasbumi dunia). Tapi

baru dimanfaatkan 4 persen.

Prospeknya sangat bagus, terutama

bagi Pertamina Geothermal Enery

(PGE) yang memiliki 15 Wilayah Kerja

Pertambangan (WKP). Tetapi

pengembangan energi terbarukan ini

banyak ditahan kendala serius.

Masalah harga energi listrik dari

panasbumi yang masih terasa rendah,

belum sesuai nilai keekonomian.

Padahal kepastian harga ini akan

menjamin kepastian pengembalian

investasi. Kalau permasalahan ini bisa

dipecahkan, investasi panasbumi akan

lebih bergairah.

Prospek PGE dalam pandangan

Direktur Operasi M. Irhas bisa dilihat

dari krisis listrik saat

ini. ”Dengan

mengembangkan

panasbumi yang

ramah lingkungan dan

Indonesia memiliki

potensi terbesar di

dunia sekitar 27.000

MW diharapkan dapat

mengatasi masalah

kelistrikan di negara

ini,” jelasnya.

Dari 251 lokasi

panas bumi di

Indonesia, total

potensi energinya

mencapai 27.000

MW. Kapasitas

terpasang saat ini

sudah mencapai

1.189 MW.

Kepedulian dunia dengan diadakan

Protokol Kyoto yang telah diratifikasi

banyak negara telah melahirkan

keunggulan kompetitif panasbumi

berupa rendahnya emisi gas rumah

kaca yang dapat ditransfer menjadi

keunggulan ekonomi melalui Clean

Development Mechanism (CDM).

Dimana perusahaan yang

menghasilkan emisi gas besar

memberikan kompensasi kepada

perusahaan yang tidak/sedikit

menghasilkan emisi gas.

Pemerintah juga telah berkomitmen

memanfaatkan energi panasbumi. Hal

ini sesuai dengan Perpres No.6 tahun

2005 tentang Kebijakan Energi

Nasional agar energi panasbumi dapat

digunakan sampai 9500 MW tahun

2025.

Ketika

pemakaian energi

alternatif semakin

digencarkan, untuk

kebutuhan listrik

misalnya, bisa

dipenuhi lewat

PLTA, PLTD, PLTG,

dan PLTU,

termasuk PLTP.

PLTP memiliki keunggulan

dibandingkan tenaga listrik yang

menggunakan batubara, yaitu

murahnya biaya operasional.

Walaupun begitu, panasbumi tetap

memiliki peluang besar. Tetapi peluang

yang ada tak berarti mulus, karena

terganjal entry barrier bisnis

panasbumi untuk tenaga listrik. “Untuk

entry barrier bisnis panasbumi untuk

tenaga listrik perlu adanya kepastian

harga energi panasbumi untuk

memberikan pengembalian kepastian

investasi bagi para pengusaha

panasbumi,” ungkap M. Irhas senada

yang ditegaskan Dirut PGE Abadi

Poernomo.

         •••

Negara kita tertinggal dalam hal

penggunaan panasbumi untuk listrik.

Ketika tahun 2004 Indonesia masih

sekitar 3 persen (kini 4 persen),

Filipina sudah menggunakan 25 persen

potensi panasbuminya untuk listrik.

Apa sebenarnya kendala di negeri kita?

Menurut sumber resmi Humas PGE

kendala tersebut sebenarnya dari

eksternal perusahaan. Misalnya

beberapa WKP kita berada di daerah

cagar alam. Seperti disebutkan dalam

UU Nomor 41 th 1999 Pasal 38 ayat 1

“Penggunaan kawasan hutan untuk

kepentingan pembangunan di luar

kegiatan kehutanan hanya dapat

dilakukan di dalam kawasan hutan

produksi dan kawasan hutan lindung.”

Sehingga pengembangan proyek

menjadi terhambat sebaiknya

peraturan tersebut dikaji untuk

“Untuk entry barrier bisnis panasbumi untuk tenaga

listrik perlu adanya kepastian harga energi

panasbumi untuk memberikan pengembalian

kepastian investasi bagi para pengusaha

panasbumi,” ungkap Direktur Operasi  PGE, M. Irhas.
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geothermal mendapat pengecualian

karena geothermal merupakan energi

yang tidak merusak lingkungan.

Di tingkat operasional terasa sekali

proses pembebasan tanah dan

perizinan menjadi kendala serius dan

klasik. Peraturan Daerah maupun

peraturan dari Pusat perlu adanya

sikronisasi, bahkan sinergisitas

antardepartemen sehingga tidak

adanya tumpang tindih kebijakan. Hal

ini diperlukan agar mempercepat

proses perizinan.

Di bagian lain, pelaku usaha

panasbumi mengharapkan sekali

adanya kesamaan persepsi di tingkat

internal Departemen Keuangan

menyangkut interprestasi peraturan

kepabean terhadap meterial/peralatan

untuk kegiatan usaha geothermal

pasca UU  No 27 Tahun 2003  sehingga

tidak terjadi lagi tertahannya sejumlah

peralatan untuk pengeboran di Bea

Cukai.

Masalah lainnya penerapan

kebijakan otonomi daerah yang

berbeda-beda. Selain itu, memang

diperlukannya komitmen dari

Pemerintah terhadap percepatan

pengembangan panasbumi untuk

melaksanakan Kebijakan Energi

Nasional.

Panasbumi memiliki karakteristik

tidak bisa diekspor (unexportable

resource). Ini menjadi kendala

tersendiri, yang mempersempit

konsumen panasbumi, dan karenanya

investasi di bidang panasbumi belum

terjamin betul pasarnya. Sejauha mana

prospek penggunaan panasbumi secara

direct used seperti untuk pemanas,

keperluan dihotel-hotel, restoran-

restoran, dan lain-lain? Menurut

Direktur Operasi M. Irhas prospeknya

tentunya sangat cerah, seperti

penggunaan brine water di Area

Lahendong untuk proses pengolahan

gula aren, yang kemudian dianugerahi

PADMA Emas dari Departemen ESDM.

“Tetapi sejauh ini program kita

panasbumi PGE masih prioritas untuk

tenaga listrik,” katanya.

PGE sendiri saat ini menjual

panasbuminya kepada PT PLN untuk

ESC (Energy Sales Contract), dan

menjual kepada PT Indonesia Power

(anak perusahaan PLN) dan PT

Dizamatra Powerindo untuk system

SSC (Steam Sales

Contract).

Penggunaan

panasbumi sangat

potensial di Pulau

Jawa. Selain karena

sudah ada wilayah

pengembangan, juga

terpasang jaringan

transmisi listrik Jawa-

Bali, dan Jawa Bali juga merupakan

wilayah dengan tingkat kebutuhan

yang besar terhadap listrik. Bagaimana

kondisi demand and supply  panasbumi

sebagai energi primer saat ini di Jawa-

Bali, dan bagaimana potensi di luar

Jawa-Bali?

Direktur Operasi M. Irhas

mengemukakan kondisi demand supply

untuk Jawa-Bali dimana kebutuhan

akan listrik sekitar 119 TWh (Business

Review Okt 2009) suplai energi

panasbuminya sebesar ±  27 TWh atau

23 persen dari kebutuhan listrik Jawa -

Bali. Sementera potensi sumber energi

geothermal PGE yang berada di Luar

Jawa & siap dikembangkan sebesar

990 MW.

Lapangan-lapangan panasbumi PGE

masih terus dikembangkan. Misalnya

Wayang Windu saat ini dioperasikan

oleh Star Energy bekerja sama dengan

PT PGE melalui Kontrak Operasi

Bersama. Sedangkan untuk Sarulla

saat ini dikelola oleh konsorsium

Medco, Itochu, Ormat & Kyushu.

Sementara itu lapangan-lapangan

Sungai Penuh, Kotamobagu, Tompaso,

dan Hululais. saat ini sudah memasuki

tahap persiapan pemboran. ”Diharap-

kan pada tahun 2014 seluruh lapangan

kami sudah bisa menghasilkan 1.342

MW,” jelas M. Irhas.

Saat ini PT PGE sudah

menghasilkan uap sebesar 272 MW

dari Area Kamojang, Lahendong dan

Sibayak. Diharapkan dengan

beroperasinya proyek baru Sungai

Penuh, Hululais, Lumut Balai, Ulubelu,

Tompasso dan Kotamobagu pada tahun

2014, PT PGE bisa menghasilkan uap

sebesar 1.342 MW.

PGE memiliki roadmap 2007 –

2014 untuk proyeksi pengembangan

bisnis panasbumi.WP NS, NDJ, UHK

Penggunaan panasbumi sangat potensial di

Pulau Jawa. Selain karena sudah ada wilayah

pengembangan, juga terpasang jaringan

transmisi listrik Jawa-Bali, dan Jawa Bali juga

merupakan wilayah dengan tingkat kebutuhan

yang besar terhadap listrik.
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Direktur Utama Pertamina

Geothermal Energy (PGE) Abadi

Poernomo menegaskan bahwa  core

business Pertamina adalah migas.

Tetapi menurutnya kalau cadangan

bahan bakar fosil (fossil fuel) – minyak

bumi, gas bumi, batubara–– di

Indonesia menipis, mau tidak mau

Pertamna harus beralih pada usaha-

usaha di mana usaha-usaha itu akan

menunjang keberlanjutan bisnis

Pertamina secara keseluruhan.

“Kalau kita mereferensi ke

perusahaan kelas dunia, itu sudah

pasti ada perusahaan yang disiapkan

untuk diversifikasi energi,” katanya

kepada WePe seusai HUT ke-3 PGE di

Jakarta.

Dalam hal ini, kata Abadi, karena

fossil fuel bukan energi terbarukan,

dan pada saatnya nanti energi ini akan

habis baik karena diproduksikan

maupun karena cadangannya menipis,

mau tidak mau energi alternatif non

fosil akan menjadi andalan.

Hal ini, tegas Abadi, suatu

tantangan bagaimana Pertamina

mengembangkan energi panasbumi

yang ada di Indonesia ini. “Dengan

demikian, Pertamina secara

keseluruhan akan tetap eksis, apakah

Panasbumi
Andalan Saat
Fossil Fuel
Habis

dari fossil fuel atau maupun dari

geothermal energy. Artinya kalau fossil

fuel sudah habis, mau tidak mau

andalan kita pada energi alternatif,”

katanya.

Dalam pandangannya, Pertamina

bergerak tidak hanya terbatas pada oil

and gas energy. Sekarang menurutnya

memang Pertamina masih memiliki

cadangan minyak. Abadi menunjuk

contoh Chevron pun mengembangkan

energi panasbumi (geothermal

energy).

Abadi Poernomo menjelaskan, di

Indonesia potensi panasbumi sebesar

27 ribu MWe atau 40 persen dari

seluruh sumber panasbumi di dunia,

dan ini berarti terbesar di dunia,

sehingga potensi pengembangan ke

depan sangat besar. Saat ini baru

termanfaatkan sekitar 1189 MWe atau

sekitar 4 persen.

Menanggapi kebijakan Pemerintah

yang sedang menggalakkan suatu

energy mix di mana semua energi

diarahkan untuk mengurangi manfaat

fossil fuel. Kalau fossil fuel turun, maka

energi terbarukan naik, apakah itu air,

solar, panasbumi, dan lain-lain.

Sampai pada tahun 2025 ada

kenaikan kapasitas hingga 9 – 13

persen. Menurut Abadi ini merupakan

momentum  yang sangat bagus,

karena harga minyak sekarang naik

terus. Sehingga dengan demikian mau

tidak mau energi panasbumi dapat

dimanfaatkan seoptimal mungkin.

“Dalam kaitan ini Pertamina

mempunyai 15 wilayah kerja. Dan

Pertamina punya cadangan 2.500

MWe. Oleh karena itu sampai 2014 kita

mengembangkan 1342 MWe,” kata

Abadi Poernomo.

Direktur Utama PGE Abadi

Poernomo mengakui di-challenge oleh

Pertamina korporat bagaimana

meningkatkan investasi dari 2.2 miliar

dolar AS ke angka 3 miliar dolar AS.

Tetapi kata Abadi Poernomo semua

sangat tergantung banyak faktor.

Karena pembelinya adalah PLN, maka

kembali ke PLN apakah akan sanggup

mengambil semuanya. “Kalau saya

naikkan produksinya kalau tidak bisa

dibeli oleh PLN juga percuma,” kata

Abadi.

          •••

Pemanfaatan panasbumi sekarang

masih sebatas indirect used yaitu

untuk memperoleh energi listrik, dan
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konsumennya masih didominasi PLN.

Hal ini sedikit memberi hambatan pada

pengembangan panasbumi. Dalam soal

harga misalnya yang masih belum

memadai. ”Jadi kita mengharapkan

suatu kebijakan Pemerintah agar harga

itu ditentukan oleh

Pemerintah.”Dengan demikian, maka

potensi-potensi pengembangan bisnis

panasbumi akan lebih baik,” katanya.

Abadi menegaskan harga itu harus

masuk keekonomian mengingat

tingginya investasi panasbumi. Kalau

tidak masuk batas keekonomian,

pengembangan panasbumi sulit

dilakukan.  “Harga itu mencerminkan

keekonomian suatu proyek. Apabila

keekonomian harga tidak dicapai

berarti keekonomian proyek tidak

dicapai. Kalau keekonomia harga

dicapai, maka proyek pun akan

berkembang,” katanya.

Pertamina menghadapi kesulitan, di

satu sisi investsai panasbumi itu tinggi,

sementara di sisi lain harga listrik dari

panasbumi per kWh-nya masih rendah.

Abadi menjelaskan PLN itu korporasi

yang harus  menjual energi listrik

kepada masyarakat 6.5 sen dolar AS

per kWh tapi harus membeli

panasbumi dari PGE 9,7 sen dolar AS

per kWh.

“Siapa  yang menanggung 3.2 sen

per dolar AS? Nah, Inilah yang

membutuhkan kebijakan Pemerintah,

karena selama ini yang ada itu subsidi

BBM dan subsidi tenaga listrik ke BBM.

Tapi bagaimana dengan geothermal,

apakah 3.2 sen dolar AS bisa

disubsidi?” Abadi Poernomo

mempertanyakan.

Dulu ada Keppres Nomor 45 Tahun

1991 yang  membolehkan Pertamina

menjual produk panasbuminya kepada

pihak lain di luar PLN. Menurut Abadi

Poernomo PGE bisa saja menggunakan

Keppres itu dan menjual panasbumi

kepada pihak lain, tetapi point to point.

Di suatu lokasi ada pembangkitan dan

di sekitarnya ada industri-industri,

langsung terjadi penjualan dari

pembangkitan itu kepada industri-

indutri yang ada itu.

“Langsung tidak masuk melalui

jaringan PLN,” jelas Dirut PGE.

Cuma permasalahannya sekarang,

masih terjadi kesenjangan jarak, lokasi

pengembangan panasbumi berjauhan

dengan industri yang membutuhkan

energi panasbumi. “Geothermal nggak

mungkin didekatkan kepada industri,

tapi industri yang  mendekat ke

geothermal,” jelasnya lagi.

Saat ini kegiatan bisnis Pertamina

untuk panasbumi melingkupi kegiatan

hulu (steam field) dan di hilir (power

plant). Untuk power plant, PGE sudah

memiliki PLTP Kamojang. Nantinya dari

15 WKP Pertamina akan dibangun

pembangkitan power plant dan PGE

sudah bersepakat dengan PLN,

mengenai mana garapan dengan PLN

dan mana garapan Pertamina sendiri.

•••

Berbicara mengenai persaingan di

bisnis pengembangan panasbumi,

regulasi Pemerintah melalui Keppres

Nomor  76 Tahun 2000 Pertamina tidak

memonopoli lagi pengusahaan

panasbumi. Tetapi PGE seperti

dituturkan oleh Dirut Abadi Poernomo

dari sisi keahlian, Pertamina nomor

satu. “Karena memang tidak ada

perusahaan  yang bergerak di bidang

yang sama, kecuali Chevron. Dan

Chevron pun bekerja di lahan atau

WKP-nya Pertamina, yang di Gunung

Salak, dan Darajat.”

Itupun karena saat itu Pertamina

tidak konsentrasi pada panasbumi,

maka Chevron pun ditawari untuk

bekerjasama. Sekarang pensiunan PGE

banyak ditarik ke perusahaan-

perusahaan lain, karena

pengembangan panasbumi itu

memerlukan keahlian teknologi

tertentu.

Pertamina secara paralel

menggarap ke-15 WKP-nya. Untuk itu

menurut Abadi Poernomo, PGE

menginvestasikan total 2,3 miliar dolar

AS yang bersumber dari corporate

loan. Tahun 2009 sudah

menganggarkan 70 juta dolar AS,

tahun 2010 sebesar 130 juta dolar AS,

dan tahun depan 220 juta dolar AS.

Mengenai pendapatan PGE, Dirut

Abadi Poernomo menjelaskan bahwa

sifat dari pendapatan PGE itu

berkelanjutan dengan kontrak selama

30 tahun dengan harga yang tetap.

“Artinya pendapatan kita itu sustain.

Sekarang tinggal bagaimana

meningkatkan pendapatan,” katanya.

“Pendapatan ini akan berfluktuasi

sesuai dengan harga minyak,” jelas

Abadi.

Penambahan pendapatan akan

terjadi apabila ada pembangkit  baru,

karena pendapatan sekarang adalah

dalam lingkup kontrak jangka panjang

yang sudah tetap, sesuai fluktuasi

harga minyak.

Begitu ada pembangkit baru

pendapatan akan nambah, sedangkan

kalau tidak pembangkit baru

pendapatan akan turun selain tidak

ada yang dijual baru, biaya operasional

terus bertambah, sehingga mengurangi

pendapatan yang sudah tetap itu.

“Operating cost itu naik setiap tahun,”

katanya.

                   •••

PGE menginvestasikan total 2,3 miliar dolar AS yang

bersumber dari corporate loan. Tahun 2009 sudah

menganggarkan 70 juta dolar AS, tahun 2010 sebesar 130 juta

dolar AS, dan tahun depan 220 juta dolar AS.
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melakukan investasi tanpa adanya

jaminan kontrak Tapai kalau PGE

karena sebagai BUMN dan yakin

produknya dibeli PLN, pengembangan

panasbumi dijalankan.

Dalam hal pengembangan ke depan

Dirut PGE Abadi Poernomo melihat

justru panasbumi yang bisa

dimanfaatkan sebagai energi untuk

kebutuhan domestik. Panasbumi itu

bukan energi yang bisa ditransport,

tidak bisa dijual dengan di-pakage,

sementara minyak bumi, gas bumi,

batubara bisa di-pakage. “Kenapa kita

mesti menggunakan  minyak, gas, dan

batubara itu?  Kenapa tidak panasbumi

yang bisa digunakan di sini untuk

tenaga listrik? Sementara minyak, gas,

dan batubara bisa diekspor,” paparnya.

Kalau melihat potensi pasar,

menurut Abadi seiring dengan

pertumbuhan ekonomi, karena

pertumbuhan ekonomi akan beriringan

dengan kebutuhan energi. Secara

pertumbuhan ekonomi 6 persen, maka

pertumbuhan kebutuhan energi listrik

itu sekitar 8 persen. Kalau

pertumbuhan ekonomi 4 persen, maka

pertumbuhan kebutuhan energi listrik

6 persen.

Dengan kondisi 30 ribu MWe untuk

seluruh Indonesia itu  masih

kekurangan (shortage). Yang memang

menjadi masalah karena sentra-sentra

industri terkonsentrasi di Pulau Jawa

dan Sumatera Utara, padahal power

plant itu ada di seluruh Sumatera,

Jawa, sampai ke Sulawesi.

Pengembangan panasbumi di Jawa

akan cepat terserap daripada

pengembangan di Sumatera. “Di Jawa

berapa puluh juta MWe saya

kembangkan pasti terserap. Instan!

Tapi kalau di Sumatera mesti sedikit

ada kalkulasi sampai seberapa besar

Sumatera bisa  menyerap, karena

interkoneksi dari Sumatera bagian

selatan ke bagian utara itu belum ada,”

jelas Abadi Poernomo. Kalau jalur PLN

di seluruh Sumatera sudah terkoneksi

maka dimanapun juga dibangkitkan

akan terdukung.WP NS, NDJ, UHK

Saat ini kegiatan bisnis

Pertamina untuk

panasbumi melingkupi

kegiatan hulu (steam field)

dan di hilir (power plant).

Untuk power plant, PGE

sudah memiliki PLTP

Kamojang. Nantinya dari

15 WKP Pertamina akan

dibangun pembangkitan

power plant dan PGE

sudah bersepakat dengan

PLN, mengenai mana

garapan dengan PLN dan

mana garapan Pertamina

sendiri.

Mengenai regulasi, Dirut PGE Abadi

Poernomo melihat UU Panasbumi dan

UU Ketenagalistrikan berbeda

konteksnya. “Tetapi sekarang yang kita

lihat bahwa bagaimana PT PGE sebagai

anak perusahaan Pertamina yang

sahamnya 100 persen dimiliki

Pemerintah mendapatkan privilege,”

katanya.

Kenapa harus mendapatkan

privilege? Abadi Poernomo

menjelaskan beda antara perusahaan

swasta dan PGE sebagai BUMN dalam

hal  kesanggupan mengelola

pengusahaan panasbumi, sehingga

tidak bisa diperlakukan seperti

perusahaan-perusahaan lain.

Perusahaan swasta tidak akan mau



Jika hal-hal yang kecil saja

tidak bisa melakukannya,

bagaimana dengan hal

yang besar?

sosok 22  LAKON

24  KATA MEREKA

LAKON  SUGANDI HSE Manager RU III Plaju

SEIRING dengan transformasi di PT

Pertamina (Persero) khususnya di Refinery Unit

(RU) III Plaju, pembenahan di segala bidang

terus digalakkan, baik di dalam kilang maupun di luar kilang.

Salah satunya penerapan peraturan parkir kendaraan di

kilang, perkantoran maupun tempat parkir umum dalam

komplek perumahan.

Mungkin semua pengemudi bisa memarkirkan

kendaraannya, namun kesadaran untuk memarkirkan

kendaraan secara rapi dan aman masih rendah, kendati sudah

pernah diterapkan peraturan parkir mundur, namun masih

banyak kendaraan yang diparkir sembarangan . Hal itu

membuat HSE Manager RU III Sugandi, tergugah untuk

mengimbau kembali, para pengemudi yang memarkirkan

kendaraanya baik dalam area kilang, perkantoran maupun

perumahan, untuk memarkirkan kendaraannya dengan cara

”mundur dan rapi”.

Menurut pria yang selalu berpenampilan rapi ini, parkir

mundur merupakan cermin perilaku disiplin, patuh terhadap

Parkir Mundur Merupakan Cermin Disiplin
dan Patuh terhadap Peraturan
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peraturan dan banyak mengandung unsur keuntungannya.

Antara lain, secara safety akan lebih menjamin, bila terjadi

keadaan darurat bisa bergerak lebih cepat, dari segi estetika

lebih rapi dan enak dipandang, atau bila tiba-tiba mesin

mogok akan lebih mudah untuk ditarik atau didorong. “Yang

lebih penting lagi, ketertiban parkir mundur mencerminkan

citra positif perusahaan,” ujar Sugandi.

Untuk itu, Sugandi bertekad  terus menertibkan kendaraan

diparkir mundur. Pada setiap area parkir akan dilengkapi

dengan rambu-rambu parkir. Termasukditambahkan tulisan

‘parkir mundur’  dan ‘apakah saya sudah parkir mundur dan

rapi’. “Biar lebih menyentuh,”jelasnya.

Menurutnya, kalau semua kendaraan di lingkungan RU III

diparkir dengan cara mundur,  para tamu perusahaan  dapat

melihat dan menilai bahwa pekerja Pertamina penuh disiplin.

Sehingga secara otomatis tamu yang berkunjung ke RU III

mengikuti aturan dan tidak akan parkir sembarangan.

Parkir mundur juga merupakan salah satu cermin disiplin

dalam mengarahkan para pekerja

RU III untuk taat kepada

peraturan. Karena itu, perlu secara

terus menerus diingatkan,

sehingga betul-betul tertanam

kebiasaan parkir mundur, “Kami

juga sering menyampaikan bila

saat ada kesempatan mengajar

kursus,” ujarnya.

Suami dari Ibu Intan ini mengimbau kepada seluruh

pekerja dan keluarga besar RU III untuk menaati peraturan

parkir mundur dan rapi di manapun. Saat ini, disiplin parkir

mundur sudah diterapkan, antara lain di kantor  GM,OPI, HSE,

Hospital, dan sebagian perkantoran lainnya. “Di tempat lain

akan segera diterapkan. Termasuk di sekolah-sekolah di

lingkungan perusahaan,” ungkapnya.

“Walaupun kelihatannya sepele, yang semua pengemudi

bisa melakukannya dan tidak perlu training, tetapi dibutuhkan

komitmen untuk melakukannya. Sebab, jika hal-hal yang kecil

saja tidak bisa melakukannya,  bagaimana dengan hal yang

besar,” imbuhnya.

Imbauan untuk parkir mundur akan terus dilakukan, baik

melalui edaran, media internal, maupun melalui safety issue,

sehingga pengemudi betul-betul memahami dan mematuhi

aturan demi kerapian bersama.WP  MAKHASIN - RU III PLAJU
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Jasa-jasanya dalam bidang teknologi pesawat

terbang mengantarkan BJ Habibie mendapat

gelar Doktor Kehormatan (Doctor of Honoris

Causa) dari berbagai universitas terkemuka

dunia, antara lain Cranfield Institute of

Technology dan Chungbuk University.

Pria kelahiran Pare-Pare, 25 Juni 1936 ini

mengawali pendidikan di Institut Teknik Bandung

tahun 1954 hingga akhirnya menjabat sebagai

Presiden Republik Indonesia ke-3 (1998-1999).

Pada awal 1974, BJ. Habibie ditunjuk sebagai

penasehat Direktur Utama Pertamina sekaligus

sebagai penasehat Presiden di bidang teknologi.

Habibie sedikit bercerita mengenai

penunjukan dirinya tersebut berawal dari

pertemuannya dengan mantan Direktur Utama

pertama Pertamina  Ibnu Sutowo di Dusseldorf -

Jerman. Ibnu Sutowo menjelaskan secara

panjang lebar mengenai pembangunan

Indonesia, Pertamina dan cita-cita membangun

industri pesawat terbang di Indonesia.

Melalui pertemuan tersebut lahirlah  Divisi

Advanced Technology & Teknologi Penerbangan

Pertamina (ATTP) yang kemudian menjadi cikal

bakal Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

(BPPT). Berdasarkan Instruksi Presiden melalui

Surat Keputusan Direktur Pertamina dipersiapkan

pendirian industri pesawat terbang.

“Hingga akhirnya saya menjadi anggota

Dewan Komisaris Pertamina khusus untuk

teknologi dalam hal penilaian apa saja yang

dimanfaatkan Pertamina atau perusahaan yang

bekerjasama dengan Pertamina. Ini saya lalui

lebih lama dari Bapak Ibnu Sutowo 1957-1976

selaku pendiri Pertamina,” ungkapnya.

Sebagai perusahaan BUMN yang sedang

melangkah menjadi perusahaan migas nasional

kelas dunia, menurut suami dari dr. Hasri Ainun

Habibie ini Pertamina harus menjadi salah satu

lokomotif pembangunan dan melakukan

perubahan mendasar untuk rakyat Indonesia.

“Sekarang ini  tugas Pertamina menemukan

sebanyak mungkin migas yang nantinya bisa

menjadi cikal bakal untuk membiayai

pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

dalam hal pendidikan, spesialisasi, lapangan

Bagi saya,

Pertamina

harus

berfungsi

sebagai

pelopor dan

pendobrak

sehingga

Pertamina

bisa tumbuh

mandiri dan

berkembang

pekerjaan, riset dan sebagainya. Itu

harus kita biayai dari pendapatan

sumber daya alam,” kata

pendiri dan

mantan Ketua

Umum Ikatan

Cendikiawan

Muslim Indonesia

(ICMI) ini.

Walaupun

demikian, ia

berpendapat,  kita

harus melepaskan

ketergantungan dari

migas sebagai

bahan bakar tapi

bisa dijual

sebagai bahan

baku untuk

membuat

plastik

sehingga

lebih tinggi

nilai

tambahnya.  Dan sebagai bahan bakar diganti

dengan energi alternatif seperti geothermal dan

kinetik energi. “Jadi kita manfaatkan sumber daya

alam yang terbarukan sebaik-baiknya sebagai

pengganti migas,” katanya.

Dalam rangka mewujudkan SDM yang unggul

dan memiliki kualitas iman dan taqwa yang tinggi

sekaligus mampu menguasai, mengembangkan

dan mengendalikan ilmu pengetahuan dan

teknologi (IPTEK) secara mandiri untuk kejayaan

bangsa, Habibie mendirikan yayasan The Habibie

Center. Salah satu yang dilakukan yayasan ini

adalah bekerjasama dengan Rumah Sakit Pusat

Pertamina (RSPP) menjadi pelopor Heart Trans-

plantation and Artifical Heart. “Transplantasi jan-

tung yang pertama di Asia Tenggara akan dilaku-

kan di RSPP. Karena itulah sampai saat ini saya

tidak bisa lepas dari Pertamina,” ungkapnya sambil

tersenyum, saat ditemui pada Seminar Heart

Transplantation and Artifical Heart di RSPP.WP

Pewawancara : Irli Karmila • Fotografer :  Kuntoro
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Pertamina
Perlu
Mega
Project

Penampilannya energik dan tampak lebih muda dari

usia yang sesungguhnya. Bicaranyapun lantang,

mengalir tanpa henti, dan  selalu mengandung

optimisme. Semua pertanyaan  dijawab dengan santai

sambil tersenyum, termasuk soal turunnya produksi

minyak dan gas bumi Indonesia.

Namanya DR. Ing. Ir. Rudi Rudiandini R.S. ,

kelahiran Tasikmalaya, 9 Februari 1962. Rudi masuk

Jurusan Teknik Perminyakan ITB tahun 1980, yang

diselesaikannya tahun 1985. Kemudian ia pun

melanjutkan studinya ke jenjang S1 dan S2 sekaligus

di bidang Teknik Perminyakan pada Technische

Universitaet Clausthal, Jerman, dan meraih gelar

Doctor-Engineer tahun 1991.

Kembali ke Indonesia, Rudi langsung mengajar di

almamaternya, Jurusan Teknik Perminyakan ITB,

sampai sekarang. Posisi sebagai staf pengajar ini juga

mengantarkan Rudi untuk menjadi pengajar tamu

(guest lecture) di berbagai universitas,  menjadi

konsultan  ahli untuk berbagai perusahaan minyak

nasional maupun internasional, dan menjadi instruktur

dalam bidang minyak dan gas.  “Saya mengenal

banyak sekali lapangan minyak di Indonesia ini dengan

berbagai karakteristiknya,” katanya tanpa basa-basi.

Rudi terlibat dalam berbagai pekerjaan konsultansi,

penelitian dan menulis banyak karya tulis yang

diterbitkan dalam berbagai  media ilmiah. Atau

dipresentasikan dalam berbagai seminar dan workshop.

Selain itu, ia pun masih aktif di berbagai organisasi
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yang ketiga, kita pun berharap bisa mendapatkan devisa

dari migas.

Tiga masalah ini kadang-kadang bertolak belakang.

Untuk mendapatkan devisa, maka kita harus mengurangi

pemenuhan gas untuk dalam negeri karena harus ekspor.

Atau sebaliknya kalau kita memenuhi kebutuhan dalam

negeri seperti yang sekarang digembar-gemborkan,

terpaksa devisa ditahan. Disini kebijakan atau kehebatan

seorang manajer harus muncul. Bagaimana tiga kaki itu

secara optimum dapat dilaksanakan dan sinergi.

Karekateristik seperti itu di Indonesia saja, atau

juga muncul di negara-negara penghasil migas

lainnya di seluruh dunia? Untuk negara-negara

penghasil migas, ya akan begini. Kecuali negara yang

tidak menghasilkan migas sama sekali, maka dia hanya

punya satu unsur, yaitu pemenuhan kebutuhan dalam

negeri, tetapi pengadaan migas dan pengambilan devisa

itu menjadi tidak ada. Jadi maksudnya begini, hanya di

negara penghasil migas, maka tiga masalah ini harus

ada. Dan kebetulan di Indonesia ini tiga kaki itu ada. Jadi

ini harus betul-betul dipikirkan.

Oleh karena itu, menurut penilaian dari saya, ada

sedikit salah langkah dalam pengambilan keputusan di

sektor migas, sehingga rate

produksi migas terus turun

tanpa ada yang bisa

membengkokkan untuk jadi

naik lagi. Sebenarnya ada

kuncinya.

O, ya? Apa kuncinya?

Bukan insentif, bukan pajaknya

yang dikurangi, dan bukan pula

share-nya yang diperbesar.

Bukan itu. Karena semua itu

hanya akan menurunkan

pendapatan negara.

Apakah persoalan  ini ada

kaitannya dengan investasi

di sektor hulu yang

menurun, setelah diberlakukannya UU Migas No. 22

tahun 2001 itu? Persis, tetapi bukan karena undang-

undangnya  yang membuat investasi itu berhenti. Tetapi

analisa saya adalah, ketika Total akan berakhir tahun

2017, ketika Chevron  harus berakhir beberapa tahun

lagi, dan perusahaan-perusahaan asing lainnya akan

berakhir dalam 7 sampai 9 tahun ke depan; mereka

akan berakhir kontraknya, nah, setelah  kini dia tidak

punya kepastian apakah akan diperpanjang atau tidak

kontraknya. Maka dia tidak akan berinvestasi untuk

eksplorasi di negeri ini, karena dalam sembilan tahun

mengeluarkan 3 milyar dollar AS, atau 2 milyar dollar AS,

Ada sedikit salah langkah

dalam pengambilan

keputusan di sektor

migas, sehingga rate

produksi migas terus

turun tanpa ada yang

bisa membengkokkan

untuk jadi naik lagi.

seperti SPE, IATMI, PII, PAJ, Indocor dan

Inaga. Dan ternyata Rudi sudah pernah

membuat peralatan penelitian yang canggih

sebanyak 6 buah, sebagian terpasang di

LEMIGAS, yaitu lembaga penelitian minyak

dan gasbumi, yang bila membeli dari luar

bisa bernilai puluhan milyar rupiah.

Berikut petikan wawancara dengan Rudi

di kantornya di Jalan Ganesha, Bandung,

dimana ia menjabat sebagai  Finance &

General Affairs Director PT LAPI ITB.

BAGAIMANA Anda melihat

perkembangan bisnis migas di

Indonesia saat ini? Persoalan-persoalan

apa yang mengemuka? Bidang migas itu

ada tiga tugas. Tugas yang pertama, adalah pengadaan

migas. Yang kedua, pemenuhan kebutuhan migas untuk

masyarakat. Dan yang ketiga, ialah penerimaan devisa dari

migas.  Intinya tiga kaki itu.

Nah, sekarang bagaimana mengadakan migas. Artinya,

produksi minyak dan gas kita naik seperti apa…karena

sekarang kita tahu, produksi gas kita naik tetapi tidak

signifikan, naiknya cuma 2 sampai 3 persen, sedangkan

produksi minyak malah turun sekitar 7 persen. Masalah yang

kedua, pemenuhan kebutuhan  migas itu sendiri, bagaimana

rakyat bisa memiliki energi dari migas tanpa jeda. Tidak boleh

ada jeda, karena itu harus punya cadangan. Barulah masalah
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bisa tidak akan kembali. Makanya mereka sekarang ini

wait and see. Mereka mengerjakan lapangan tua,

lapangan yang hidup, lapangan yang diurus dengan

workover, drilling, dan sebagainya, asalkan  produksi

jalan. Itu saja. Tetapi tidak cukup mencari barang baru

atau cadangan baru karena ragu untuk investasi.

Itulah yang menyebabkan dengan cara apapun

dorongannya, tidak akan mengangkat produksi, selama

kepastian itu belum muncul.

Kepastian seperti apa yang mereka butuhkan?

Kepastian…di dalam undang-undang yang lama maupun

yang baru, sebuah perusahaan baru akan diperpanjang 5

tahun  sebelum masa kontrak berakhir. Dari pengalaman

yang lalu, ada beberapa lapangan yang tidak

diperpanjang, yang akhirnya diambil alih oleh Pemerintah

Indonesia. Kekhawatiran itu muncul bagi investor yang

punya uang. “Jangan-jangan nanti tahun 2017 kita tidak

akan diperpanjang.”

Lalu diperparah lagi dengan munculnya dorongan dari

DPR untuk nasionalisasi.

O, jadi  kalau misalnya kontrak berakhir tahun

2017, mereka ingin kepastian itu sudah didapat

tahun 2012. Begitu? Seharusnya sudah. Tetapi

itu berdasarkan peraturan ya. Tetapi bahwa

orang-orang di perusahaan asing itu

menghendaki hari ini, iya. Contohnya, Total bulan

September tahun 2008 lalu kalau tidak salah,

sudah minta perpanjangan kontrak. Mereka

bicara ke Wapres (saat itu) Jusuf Kalla,”Pak, kami

minta diperpanjang. Kami  punya uang 3,5 milyar

dollar AS untuk diinvestasikan di Indonesia tahun depan

(2009).”

Masalahnya Jusuf Kalla tidak berhak mengatakan iya,

karena by the law, baru 5 tahun sebelum berakhir, kontrak

akan diperpanjang.  Akhirnya, menunggu 5 tahun sebelum

kontrak berakhir, dan itu pun baru pengajuan, tidak

mungkin ada investor mau menanamkan uangnya besar-

besaran. Makanya, suka atau tidak suka, produksi kita

akan turun.

Itu semua adalah perusahaan asing sehingga produksi

minyak mereka semuanya turun. Oleh karena itu satu-

satunya harapan adalah tinggal Pertamina, karena hanya

Pertamina yang punya tugas dan tidak perlu takut bahwa

dia tidak akan dipertahankan karena dia di dalam negeri

sendiri, maka tidak ada alasan Pertamina kalau dia tidak

turun tangan. Wajib bagi Pertamina untuk menaikkan

produksinya.

Apakah ini yang mungkin melatari isu

nasionalisasi beberapa lapangan itu? Betul, salah

satunya itu.

KATA MEREKA    RUDI RUBIANDINI Finance & General Affairs Director PT LAPI ITB

Apakah Pemerintah punya rencana ingin mengambil

alih lapangan-lapangan itu? Rencana boleh saja, tetapi

rasanya tidak mungkin semuanya. Biaya  yang disiapkan,

untuk contoh sederhana saja, ketika Pertamina mengambil

ONWJ, biaya yang dikeluarkan berapa besar? Terus sekarang,

untuk operasional berapa besar? Sedangkan anggaran yang

dimiliki Pertamina yang diperoleh dari negara sangat terbatas.

Ditambah pula Pertamina  punya harta yang jadi hutang di

tempat lain, di Departemen Pertahanan misalnya, di mana-

manalah di tempat lain, yang sudah lama tidak kembali. Jadi

di atas kertas Pertamina itu punya uang, tetapi cash untuk

dipakai belanja tidak cukup.

Jadi ini masalah yang harus dibereskan di dalam tubuh

Pertamina juga. Siapa yang harus membereskannya? Yang

jelas bukan Pertamina, tetapi Pemerintah. Apakah Pemerintah

memang sudah rela membuat Pertamina sebagai riil

perseroan terbatas (PT), sebuah entitas bisnis seperti

Chevron? Pertamina tidak seperti layaknya sebuah PT.

Contohnya, ketika Pertamina mau mengebor tahun ini, mau

mengelola lapangan, dia membuat anggaran lalu  minta ke

Pemerintah.  Nanti ketika menghasilkan minyak, uangnya

masuk ke Departemen Keuangan. Harusnya entitas bisnis itu

seperti Petronas. Yang didirikan oleh Mahathir, seluruh

perusahaan yang lain selain Petronas di Malaysia, menyisihkan

2% kepada Petronas sebagai penambahan modal. Hebat, kan?

Uang minyak yang dihasilkan  Petronas, masuk ke kas

Petronas. Dia membuat anggaran sendiri, membuat

pengeluaran sendiri, lalu akhir tahun bikin RUPS. Kelebihan

dana, maka bisa 50% disetorkan sebagai deviden kepada

negara. Itu normal, kan, seperti saya juga disini memimpin PT

LAPI ITB seperti itu.

Nah, Pertamina tidak seperti itu. Itu yang harus

dikembalikan posisi Pertamina pada posisi yang seharusnya.

Artinya, perubahan status Pertamina dari BUMN ke

PT tahun 2003 yang lalu, belum selesai? Ya, belum

tuntas. Permasalahannya hanya tinggal dua. Apakah

Pemerintah  mau mempercepat Pertamina itu maju dengan

membuat Pertamina seperti layaknya PT ? Atau masih harus

disapih, istilahnya, dengan cara seperti tadi itu, harus

mengajukan ke Pemerintah untuk minta dana.

Memang pekerjaan itu bukan pekerjaan gampang. Ketika

Pertamina harus melaksanakan bisnisnya sendiri, maka harus

dirinci kekayaan Pertamina  yang sebenarnya berapa. Itu

memang pekerjaan, tetapi harus dilakukan. Tanpa itu

dilakukan, maka kita tidak akan memiliki langkah pertama.

SDM Pertamina hebat, cuma ada satu

hambatannya. Condusif system  yang

masih harus diperbaiki.
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Dan masih banyak pekerjaan lain yang dilakukan.

Pertamina berencana menjadi non-listed

public company, sejak Menteri BUMN-nya masih

Sofjan Djalil. Apakah ini bisa membuka jalan  ke

arah entitas bisnis yang sebenarnya? Menurut saya

itu bagian juga untuk menjadi entitas bisnis yang

sesungguhnya. Artinya, itu sebetulnya semua inline,

mengarah pada sebuah titik dimana Pertamina adalah

sebuah entitas bisnis yang benar-benar bisnis, yang pantas

listed di publik. Ketika Pertamina berniat ke arah sana, mulai

dari sekarang harus dilakukan. Mulai  Pertamina menerima

pendapatan langsung, dari migas, mulai membuat pengeluar-

an dari uangnya sendiri, mulai dinilai oleh public auditor yang

tujuannya untuk dibaca oleh pemegang saham, walaupun

sekarang ini pemegang sahamnya adalah Pemerintah.

Saya harap Pertamina suatu waktu nanti bisa seperti

itu. Saya akan bangga sekali.

Lalu bagaimana Anda melihat prospek

Pertamina di sektor  hulu sekarang ini? Menurut

saya, Pertamina ini harus menjadi ujung tombak.

Kita jangan berharap pada Chevron, pada Total,

pada BP, pada Vico, pada Petrochina, karena satu-

satunya harapan kita adalah pada Pertamina. Kena-

pa demikian? Karena 33% pendapatan negara ma-

sih dari sektor migas. Bayangkan, pendapatan ne-

gara dari migas itu 33%…! Dibandingkan dengan

kumulatif seluruh BUMN hanya sekitar 5%.

Berapa yang dari Pertamina sendiri?

Pertamina memang bukan nomor satu.

Pertamina itu nomor dua pendapatannya di

sektor minyak, di bawah Chevron, tetapi juga

nomor dua di bisnis gas di bawah Total. Nah,

kalau ini digabung menjadi  barrel oil

equivalent (BOE), sebentar lagi ya, ini saya

punya obsesi. Sementara

Chevron punya minyak tetapi sedikit

punya gas, dan Total   punya gas tetapi

minyaknya sedikit. Pertamina punya

keduanya, minyak dan gas. Saya berharap

suatu hari nanti, maka Pertamina bisa

menjadi nomor satu . Saya harap ini bisa

tercapai kurang dari 5 tahun .

Dilihat dari mana? Dua sektor ini

digabung, minyak dan gasnya, namanya

barrel oil equivalent. Dibandingkan dengan

Chevron, pasti pada saatnya lebih.

Dibandingkan dengan Total, Total

sekarang 2,7 billions, jadi sekitar 2.700

MMSCFD. Pertamina baru sekitar 1.200

MMSCFD. Memang jauh, tetapi Pertamina



28 Warta Pertamina • Januari 2010

KATA MEREKA    RUDI RUBIANDINI Finance & General Affairs Director PT LAPI ITB

punya minyak. Saya berharap itu bisa terjadi dengan

catatan.

Catatan saya ialah siapa yang punya lapangan terluas

di Indonesia? Pertamina!  Itu paling luas, dibandingkan

Chevron sekalipun.  Pertamina punya lapangan dari

Sabang sampai Merauke. Kedua,  SDM Pertamina pun

tidak kurang pintarnya.  Saya banyak mengajar teman-

teman perminyakan dari seluruh Indonesia, dari berbagai

perusahaan dari mulai top management, kelas direktur,

sampai ke operator di lapangan, saya bisa mengukur

kemampuan mereka. SDM Pertamina hebat, cuma ada

satu hambatannya. Condusif system yang masih harus

diperbaiki. Sistem di Pertamina contohnya begini, kalau

Anda pegawai negeri, harus habis anggaran  di akhir

tahun, karena kalau tidak, maka tahun depan anggaran

Anda dikurangi. Itu mungkin masih ada di benak teman-

teman Pertamina, bukan output oriented yang seharusnya

di bisnis migas sudah tidak demikian.

Jadi mindset-nya masih  mindset lama? Ya, ini

harus diubah. Caranya seperti tadi itu, Pertamina sudah

dinyatakan oleh Kementerian Negara BUMN, ”Ini lho uang

Pertamina, ini anggaran Pertamina.” Persis seperti sebuah

PT yang sebenarnya. Kalau diatasnya berpikir  seperti itu,

maka kebawahnya pun begitu pula.

Kalau itu terjadi, saya merasa bahwa dengan biaya

yang ada, walau  tidak sebesar milik perusahaan asing,

insya Allah, Pertamina bisa leading.

Kenapa Anda begitu yakin? Biaya itu kan bagaikan

putaran roda. Awalnya memang tidak terlalu besar, tetapi

sekali kita dapat kesempatan untuk mengubah

manajemen sehingga produksi itu naik.  Kemampuan

orang untuk meningkatkan produksi, akhirnya dia akan

mendapatkan dana lebih besar dan diinvestasikan, tidak

lagi harus masuk dulu ke Departemen Keuangan. Ke

Depkeu itu devidennya saja. Makanya saya percaya,

Pertamina akan leading di negerinya sendiri.

Saya tidak anti kita investasi di Vietnam, di Libya atau

dimana saja, itu kan hanya untuk melebarkan sayap  saja

supaya kita lebih stabil. Tetapi yang utamanya tetap di

dalam negeri. Yang di dalam negeri ini belum sepenuhnya

kepegang oleh Pertamina. Untuk meningkatkan efektivitas

uang yang Pertamina miliki agar optimum, saya punya

ide, dan ini sudah pernah saya sounding ke teman-teman

di Pertamina dan BP Migas.

Kalau Pertamina punya uang Rp. 10.  Janganlah dibagi

rata ke 10 lapangan karena jadinya masing-masing cuma

terima Rp. 1. Uang Rp. 1 itu bisa buat apa? Ide saya

begini. Suruh mereka semuanya presentasi, untuk dipilih

yang mana tahun ini yang utama, yang akan dapat dana

lebih besar. Sumatera Selatan presentasi, Jawa Barat

presentasi, Jawa Timur presentaasi juga dan seterusnya.

Ketemulah tahun ini Sumatera Selatan yang utama.

Karenanya Sumatera Selatan dapat Rp. 5. Sedangkan Rp. 5

yang lain dibagikan ke lapangan-lapangan lain, yang penting

mereka bisa operasi.

Jadi maksudnya diantara sesama unit Pertamina EP

di daerah dibikin semacam kompetisi? Betul! Seperti

misalnya Chevron di Houston, itu memilih diantara Chevron

Indonesia, Chevron Saudi Arabia, Chevron Afrika, yang mana

yang tahun ini akan di-support.  Kalau yang Indonesia kalah,

maka dana yang masuk ke Chevron Indonesia juga kurang,

karena diinvestasikan di Libya. Begitu cara mereka memilih

prioritas. Nah, ini seharusnya bisa diterapkan di Pertamina.

Dengan demikian  kompetisi ini mempertandingkan

unit-unit  di daerah itu? Ya, begitu. Tahun ini siapa yang

menang? Yang menang  itu dapat dana lebih banyak. Tahun

depan dievaluasi dan dipertandingkan lagi. Bisa saja

pemenangnya unit yang berbeda.

Itulah usulan saya dalam memajukan industri migas

menuju kemandirian energi, jadi bukan sekedar kemandirian

migas. Itu namanya Mega Project. Pertamina harus punya

mega proyek. Karena tadi itu, uang yang tidak seberapa tidak

dibagi rata ke semua unit. Nanti Pertamina akan punya mega

proyek. Contohnya yang menunggu mega proyek ialah D-

Alpha Natuna. Kenapa harus bingung uangnya dari mana, cari

partner. Opportunity sudah ada, sudah diberikan oleh negara,

tinggal lari kencang dengan segala daya dan dana yang ada.

Jadi saya harapkan Pertamina mau melaksanakan mega

proyek. Insya Allah, dengan keterbatasan dana pun bisa

dilakukan. Mega proyek tidak berarti kita minta dana yang

besar. Tidak selalu begitu konsepnya.

Jadi  sebenarnya ini merupakan kompetisi intern.

Kompetisi dimulai dari yang besar, yaitu lapangan by

lapangan. Nanti didalamnya, mereka bisa membuat kompetisi

sendiri. Nah, mega proyek  yang sudah saya sebutkan,

turunannya itu akan sampai pada Micro Project.

Masih banyak hal dalam bisnis migas, baik di Pertamina

maupun di tempat lain, yang harus dilakukan pembenahan

dengan cara yang sederhana seperti itu. Ini memang bukan

hasil dari sebuah kajian yang sophisticated.  Tetapi yang

namanya sebuah ide, itu tetaplah yang sederhana dan

aplikatif. Saya kira  sebagai contoh ini dapat dilakukan di

tubuh Pertamina sendiri.

Bagaimana dengan fakta bahwa lapangan-lapangan

yang dikuasai Pertamina  adalah lapangan tua? O, itu

bukan alasan.  Maaf ya…saya malah  mengatakan,

beruntunglah Pertamina mendapatkan lapangan tua. Artinya,

lapangan-lapangan itu terbukti sudah berproduksi. Bayangkan

kalau Pertamina dikasih tanah kosong, yang harus eksplorasi

dulu, belum tentu dapat.

Sekarang Pemerintah  jual 24 lapangan, beberapa waktu

yang lalu, yang laku cuma 6 lapangana saja. Kenapa cuma 6

lapangan? Karena risiko tinggi di tempat yang belum pernah
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ada.

Pertamina tidak boleh mengatakan

karena  lapangan tua maka produksinya

kecil. Tidak begitu berpikirnya. Justru harus

beruntung karena itu merupakan indikator

bahwa lapangan itu pernah menghasilkan,

tinggal bagaimana mengoptimasikan-nya.

Contohnya, ketika konon Asamera punya

lapangan yang dangkal, dibeli oleh Mobil Oil,

lalu dibor lebih dalam, ketemu-lah Arun.

Lapangan  Cepu sudah 100 tahun lebih milik

Pertamina, dangkal saja, sebelahnya diambil

alih oleh pengu-saha nasional. Kemudian

dibor lebih dalam, dapat dua sumur bagus,

akhirnya diambil alih oleh Mobil Oil,

dapatnya besar.

Nah, apakah tidak kepikiran  bahwa di

lapangan-lapangan Pertamina yang usianya

sudah 100 tahun lebih,

kalau dibor lebih dalam

lagi, akan ketemu

minyak? Mungkin pikirnya

duitnya darimana, begitu

kan… Karena tidak

pernah ada mega proyek

itu.

Jadi lapangan-

lapangan tua itu belum

tentu habis ya? O, tidak.

Bukti sudah banyak.

Contoh-contohnya  Arun,

Cepu, Handil, Duri. Duri

itu kalau menurut

hitungan sudah melewati perolehan normal, ternyata kan,

tidak habis-habis. Begini ya… Tahun 1970-an, dikatakan

minyak akan habis dalam waktu 10 tahun. Sekarang tahun

2009 ini, dikatakan juga minyak akan habis dalam waktu 10

tahun. Nanti tahun 2050, mungkin juga akan dikatakan bahwa

minyak akan habis dalam waktu 10 tahun. Begitu juga tahun

2100, akan dikata-kan  minyak akan habis dalam waktu 10

tahun. Believe  me!

Karena keberadaan minyak bukan di dalam sistem, tetapi

di dalam otak. Orang mengebor minyak itu paling banter baru

15.000 m ke dalam bumi. Kalau laut dalam,  itu baru sekitar

1.000 sampai 1.500 meter kedalamannya.

Jadi apakah minyak akan habis? Rasanya tidak

mungkin dalam waktu dekat. Contohnya begini. Anda punya

kolam renang di hotel. Saya suruh sedot pakai sedotan. Kolam

akan habis kalau disedot terus kan, ya sekitar 10 tahunlah

dalam perhitungan saya. Tetapi setelah 10 tahun saya datang

lagi,  ternyata belum habis.  Anda mengatakan tidak habis-

habis  karena ada banyak hujan. Apa artinya hujan itu? Hujan

itu adalah eksplorasi.

Jadi kayanya sebuah negara akan ditentukan oleh

aktif atau tidaknya eksplorasi. Penemuan-penemuan

cadangan baru hanya bisa dilakukan kalau ada

eksplorasi. Anda tahu, bahwa dari cost recovery  9 milyar

dollar AS tahun 2008 itu, hanya  2 milyar dollar AS yang

untuk eksplorasi. Yang 7 milyar dollar AS itu untuk

operasional biasa. Bayangkan, untuk mempertahankan

produksi 9 milyar dollar AS, sementara untuk mencari

cadangan baru hanya 2 milyar dollar AS saja!

Jelas ini tidak seimbang, karena seharusnya keluar 1

barrel, maka harus dapat juga 1 barrel. Tetapi sekarang

Indonesia tidak demikian. Karena apa? Karena yang

dominan perusahaan asing dan perusahaan asing ini

umur operasinya tinggal 7 tahun lagi. Jadi dia diam saja.

Tinggal harapan kita ada pada Pertamina, sebab

Pertamina tidak mengenal putus hubungan dengan

Pemerintah. Tidak mengenal istilah ‘putus kontrak’.

Janganlah mengatakan bahwa Pertamina cuma punya

sumur-sumur tua. Saya tidak setuju. Jangan pesimis

seperti itu. Justru itu harus menjadi keuntungan bagi

Pertamina karena lapangannya sudah ada indikasi

mengandung minyak.WP

Pewawancara :  Urip Herdiman Kambali • Fotografer : Wahyu

Beruntunglah Pertamina

mendapatkan lapangan

tua. Artinya, lapangan-

lapangan itu terbukti

sudah berproduksi.

Bayangkan kalau

Pertamina dikasih tanah

kosong, yang harus

eksplorasi dulu, belum

tentu dapat.

Salah satu sumur tua Pertamina di Lirik.
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HULU   Oleh : NANANG ABDUL MANAF Pertamina E & P Libya

Sikap Optimistis
Para Pemburu Minyak di Afrika

Menurut laporan Thalia Griffiths,

dalam jurnal African Energy, di kolom

Oil & Gas, dengan judul Busy Oil
Explorers Remain Optimistic Despite
Price Fall and Market Turmoil,
menginformasikan bahwa kegiatan

eksplorasi dalam rangka pencarian

cadangan migas baru di benua Afrika

masih sangat aktif, khususnya mulai

bergeser menuju Afrika Timur, seperti

Tanzania dan Madagaskar, setelah

selama tahun 2009 ini fokus kegiatan

hulu migas ini banyak diarahkan di

sekitar Teluk Guinea, Afrika Barat.

Meskipun harga minyak mentah

cenderung mengalami penurunan,

sekitar dibawah 70 dolar AS per barrel,

namun tampaknya beberapa investor,

khususnya dari National Oil Company
(NOC), terutama Asia, masih agresif

dengan menyediakan anggaran belanja

eksplorasi yang sangat besar.

Kegiatan Eksplorasi
di Madagaskar

Beberapa perusahaan minyak besar

tengah bersiap untuk melakukan

kegiatan pemboran sumur eksplorasi

untuk membuktikan cadangan migas

yang sangat potensial, seperti

ExxonMobil di Blok H2-09 offshore,

yang berpartner dengan Sterling

Energy, kemudian di Blok Cap Andr’e

dan Offshore Majunga yang berpartner

dengan StatoilHydro, serta di Blok

Ambilobe, dimana Sterling Energy

bertindak sebagai operatornya.

Umumnya harga pengeboran

sumur eksplorasi di area offshore

Madagaskar relatif mahal, mengingat

areanya merupakan laut dalam,

sehingga biaya untuk satu sumur

eksplorasi mencapai 180 juta dolar AS

atau setara dengan Rp 1,7 triliun.

Cukup fantastis!

Mengingat mahalnya investasi

untuk kegiatan eksplorasi di area ini,

maka beberapa perusahaan masih

menunggu kehadiran partner barunya,

dalam rangka berbagi risiko, dengan

cara melakukan farm-out, atau

melepas sebagian saham

kepemilikannya. “It is a billion barrel
prospect, but expensive to drill,”
demikian komentar salah satu

exploration manager dari salah satu

perusahaan minyak yang beroperasi di

sekitar offshore Madagaskar.

Kegiatan Eksplorasi
di Mozambique

Kegiatan pemboran eksplorasi di

negara ini sudah mulai berjalan,

seperti yang dilakukan oleh British

American Natural Gas yang berpartner

dengan Clovis dan Terralliance

mengebor dua sumur eksplorasi di area

offshore dengan hasil dry hole.  Namun

demikian para ahli geologinya masih

optimis bahwa area eksplorasinya

masih menarik untuk dilakukan

pengeboran lebih lanjut.

Sasol Oil, perusahaan minyak

Afrika Selatan, telah berhasil

membuktikan cadangan gas barunya

melalui pengeboran sumur eksplorasi

Njika-1 di Blok 16/19 offshore, yang

berdekatan dengan lapangan gas besar

yang ditemukan sebelumnya, yaitu

Pande dan Temane.

Para ahli geologi Sasol Oil masih

berusaha dan optimis untuk

mendapatkan cadangan minyak

barunya melaui kegiatan eksplorasi

lebih lanjut, dan saat ini tengah

mempersiapkan pengeboran eksplorasi

di sekitar area Rovuma Basin.

Pada saat yang hampir bersamaan,

Artumas Group, salah satu perusahaan

minyak dari Canada, tengah

merencanakan pengeboran sumur

eksplorasi di Blok Offshore
Mozambique ini, namun masih

terkendala dengan pembiayaan,

sehingga masih mencari partner untuk

berbagi risiko dalam kegiatan

exploration campaign-nya ini.

Kegiatan Eksplorasi di Tanzania
Salah satu perusahaan minyak dari

UK, yaitu Animex Plc, baru-baru ini

telah mengumumkan keberhasilannya

menemukan cadangan gas barunya di

struktur Kiliwani North, yang

merupakan perluasan area

eksplorasinya dari lapangan gas

Songo-Songo di Offshore Nyuni. Saat

ini Animex tengah melakukan negosiasi

dengan Pemerintah Tanzania untuk

komersialisasinya, sebelum

mengajukan Plan of Development
(POD), dalam rangka rencana

pengembangan dan produksi lebih

lanjut.

Sementara itu Tullow Oil, masih

melakukan pengeboran sumur

eksplorasi pertamanya dari rencana
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mengebor dua sumur di onshore
Ruvuma PSA, sedangkan Heritage Oil

baru saja mengambil sebagian saham

melalui mekanisme farm-in dari empat

blok eksplorasi, dan diperkirakan baru

merencanakan pengeboran sekitar

tahun depan.

Ophir Energy Company sudah

mempunyai rencana kegiatan

eksplorasi yang cukup panjang, sampai

dengan tahun 2011, di Blok 1,3 dan 4

yang terletak di offshore Tanzania, dan

di sekitar areanya sudah ada lapangan

gas Songo-Songo, Msimbati dan

Mkurunga. Mereka sangat optimis

dapat menemukan cadangan migas

barunya, mengingat secara konsep

Petroleum System, sudah terbukti, dan

keberhasilan yang paling terakhir

berasal dari penemuan cadangan baru

migas melalui pengeboran 3 sumur

eksplorasi Mnazy Bay dan 1 sumur

Msimbati-1.

Kegiatan Eksplorasi di Kenya
Langkah agresif dan optimis telah

dilakukan oleh East African Exploration

(EAX) dengan mengambil alih hak

operatorship Blok L1 dari Lion

Petroleum, padahal di sekitar areanya,

baru saja Woodside, perusahaan

minyak dari Australia, mengembalikan

wilayah kerjanya ke pemerintah Kenya

(total relinquishment), karena

kegagalannya dalam menemukan

cadangan migas barunya.

EAX selama ini dikenal sebagai

perusahaan minyak yang banyak

melakukan kegiatan eksplorasi dan

mendapatkan kesuksesan dalam

menemukan cadangan migas baru di

wilayah pantai Timur Afrika. Sementara

itu Animex tengah merencanakan

untuk melakukan survey seismik di

Blok L17 dan L18 sekitar offshore
Kenya dalam rangka memburu

prospek-prospek baru yang potensial.

Kegiatan Eksplorasi di Afrika
Secara Keseluruhan

Menurut laporan Market Watch edisi

November 2009 dengan judul Crude
Valuations : Low Cost Oil and Middle
East and Africa Renaissance Capital,
menyatakan bahwa krisis finansial

global pada kenyataannya merupakan

berkah tersendiri bagi para investor di

bidang hulu migas, dimana penurunan

HULU   Sikap Optimistis Para Pemburu Minyak di Afrika

harga minyak

mentah dunia

akan

menggeser

fokus kegiatan

eksplorasi migas

ke negara-

negara Afrika

yang dikenal

dengan biaya

relatif murah

untuk kegiatan

penemuan,

pengembangan dan

operasi.

Dengan perkiraaan biaya

penemuan, pengembangan dan

operasinya yang kurang dari 5 dolar AS

untuk area onshore dan offshore laut

dangkal (shallow water),
maka investasi di bidang

hulu migas menjadi

sangat atraktif  di

negara-negara Afrika

ini.

Kegiatan merger dan

akuisisi blok-blok

eksplorasi-produksi

migas di Afrika

menunjukkan

peningkatan yang cukup

tajam.  Hasil penawaran

blok eksplorasi baru

putaran ke tujuh oleh

pemerintah Algeria dan

putaran ke empat oleh Pemerintah

Libya telah menarik perhatian

perusahaan-perusahaan minyak kelas

dunia, baik dari International Oil
Company (IOC), maupun dari National
Oil Company (NOC).

Para pejabat Algeria sangat percaya

diri bahwa krisis finansial global tidak

akan memberi pengaruh terhadap

program investasi yang telah

direncanakan oleh Sonatrach,

perusahaan minyak nasional milik

Algeria, sebesar 45.5 miliar dolar AS

sampai dengan tahun 2012. Sonatrach

berambisi untuk meningkatkan

cadangan gasnya mencapai 50 TCF

(Trillion Cubic Feet) sampai dengan

tahun 2015 yang akan datang.

Sementara itu Sonagol, perusahaan

minyak Anggola, baru saja mendapat

kucuran dana segar sebesar 2,5 miliar

dolar AS, yang berasal dari sindikasi

empat bank untuk mengembangkan

hasil penemuan

cadangan migas

barunya.

Tampaknya trend

ini menunjukkan tan-

da-tanda mulai adanya

langkah-langkah dari

beberapa negara

untuk menasionalisasi

sumber-sumber daya

alamnya, setelah

sekian lama dikuasai

oleh International Oil
Company (IOC).

Barangkali trend ini pula yang

akhir-akhir ini mendorong langkah-

langkah agresif Pertamina Hulu dalam

melakukan akuisisi blok-blok eksplorasi

dan juga produksi, baik yang berada di

dalam maupun luar negeri. Yang pasti,

memang saat ini negeri kita sangat

membutuhkannya, mengingat angka

konsumsi minyak kita telah melampaui

jumlah produksi yang dihasilkan tiap

harinya.

Tampaknya situasi saat ini sesuai

dengan yang diramalkan oleh Duncan

Clarke,  penulis buku Empires of Oil :
Corporate Oil in Barbarian Worlds,
yang menggambarkan situasi

persaingan antara National Oil
Company (NOC), International Oil
Company (IOC), Pemerintah dan para

pemegang saham pribadi untuk dapat

berperan lebih basar dalam bisnis

minyak dunia atau dikenal juga sebagai

Oil Game.WP

Kegiatan merger

dan akuisisi blok-

blok eksplorasi-

produksi migas di

Afrika

menunjukkan

peningkatan yang

cukup tajam.
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HILIR   Oleh : REDESMON MUNIR Marketer Pertamina Lubricant

Behind the Scene

Prima XP Raih
ICSA 2009
Pertamina Prima XP kembali

menoreh prestasi berupa penghargaan

kepuasan pelanggan, ICSA 2009 untuk

kategori pelumas mobil. Tahun ini

memang milik Prima XP, apalagi di

awal tahun 2009 kembali menyabet

Top Brand  yang sudah diperoleh sejak

2001.Apresiasi konsumen ini tentu

sangat membanggakan, karena inilah

indikasi positif atas upaya marketing

yang telah dilakukan dalam

membangun merek (brand).

Raihan ICSA ini bukanlah yang

pertama kali bagi Pertamina. Merek

Mesran pernah meraih 3x berturut-

turut di tahun 2003-2005, sementara

Fastron meraihnya di 2007. Jadi dalam

varian pelumas bensin, ketiga merek

Pertamina sudah meraih anugerah

kepuasan pelanggan (ICSA). Kalau

terjadi berganti-ganti merek yang

menerima apresiasi pelanggan, maka

itulah dinamika pasar. Kadangkala

naik, di waktu yang lain juga turun.

Diluar pelanggan, ada juga faktor

kompetitor yang mempengaruhi

kedigdayaan sebuah merek.

Beberapa tulisan terdahulu saya

telah menyampaikan upaya

membangun merek itu diperlukan

strategi dan taktikal yang benar, dan

tentu saja biaya yang besar.

Bagaimana membangun brand

awareness hingga terbentuknya brand

loyalty terhadap sebuah merek. Harus

diperhatikan product life cycle, agar

penanganan produk sesuai dengan

keadaannya.  Prima XP, misalnya

sedang dalam masa pertumbuhan

(growth) perlu konsistensi untuk

beriklan dan promo. Beda halnya

dengan Mesran yang sudah mature,

fokus kepada kegiatan promosi.

Setiap Proses untuk Pelanggan

Konsultan Marketing Frontier

mengukur variabel kepuasan

pelanggan atas kualitas, nilai,

perceived dan ekspektasi. Survei

dilakukan di 6 kota besar yaitu Medan,

Jakarta, Bandung, Semarang,

Surabaya dan Makassar mengukur 500

merek dari berbagai jenis industri.

Untuk kategori otomotif, salah satunya

pelumas mobil dan motor. Berdasarkan

hasil pengukuran tersebut, pelumas

Pertamina Prima XP meraih nilai TSS

(Total Satisfaction Score) 4.111,

dibawahnya Shell Helix 4.063 dan Top

1 mendapatkan 3.850.

Menurut Handi Irawan, Chairman

Consulting Group, terdapat 3 ciri

perusahaan yang berhasil memuaskan

pelanggan. Pertama, perusahaan

memiliki founder atau pemimpin yang

visioner dan berkomitmen kepada

kepuasan pelanggan. Kedua,

perusahaan memiliki strategi kepuasan

pelanggan yang jelas. Ketiga,

perusahaan tersebut memiliki sistem

dan proses yang efektif, dimulai dari

proses produksi, pelayanan hingga

delivery.

Menilik apa yang dikemukakan

Handi, ketiga poin tersebut dipenuhi

oleh pelumas Pertamina dalam

operasional bisnisnya. Kegiatan

transformasi Pertamina telah

menajamkan kinerja setiap unit bisnis.

Pencapaian revenue dan keuntungan

sudah ditetapkan sejak awal tahun. Ini

akan menjadi KPI (Key Performance

Indicator) bagi setiap level mulai dari

Direktur hingga ke level terbawah.

Dalam menjalankan ini tentu

dibutuhkan figur Pemimpin atau

Manager yang memiliki visi yang clear,

discriptive dan applicative. Ini harus

bisa dieksekusi secara ekselen agar

KPI tersebut bisa dimonitor

keberhasilannya setiap 3 bulan dalam

tahun berjalan.

Kepuasan pelanggan telah menjadi

nyawa bagi Unit Pelumas, karena hidup

mati berada ditangan pelanggan. Anda

bisa bayangkan, kalau pelanggan tidak

membeli dan menggunakan pelumas

Pertamina maka dapat dipastikan

collapse. Itu sebabnya kepuasan

pelanggan menjadi tujuan utama.

Keluhan pelanggan harus ditangani

secara cepat, baik untuk segmen retail

maupun industri. Pertamina bersama

dengan agen Pelumas yang tersebar di

seluruh Indonesia berupaya

menyediakan kebutuhan pelumas, baik

dalam jenis, jumlah dan mutu secara

tepat dan  cepat. Itu sebabnya

distribusi Pertamina menjadi salah satu

kekuatan marketing yang tidak/belum

dimiliki pesaing.

Dalam memuaskan pelanggan

tersebut, Unit Pelumas dilengkapi

dengan laboratorium dengan merek Oil

Clinic. Di sini semua formula dan used

oil dianalisis, baik dalam membuat

produk baru maupun menganalisa

sampel oli dari pelanggan. Dalam

waktu 1 x 24 jam bahkan kurang, hasil

pengujian bisa diberikan kepada

pelanggan. Keberadaan Oil Clinic juga

menjadi pembeda Pertamina dengan

para pesaingnya,  dimana
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pengujiannya dilakukan oleh pihak

ketiga.

Bahkan secara marketing,

Pertamina meluncurkan program Pesan

Oli Pesan di 500 000 yang dilayani

melalui PCC (Pertamina Contact

Center). Pelanggan memesan 1 liter oli

saja, Pertamina akan mengantarnya

dalam waktu 1 x 24 jam. Di industri

pelumas, hanya Pertamina yang

melakukan layanan ini. Astra melalui

Toyota Home Service memadukannya

dengan service mobil lainnya. Untuk

sementara program ini baru dapat

dilakukan di Jakarta dan

sekitarnya. Diluar itu,

program consumers promo,

mechanic loyalty seperti

Mudik Asik Pertamina, trade

promo telah dilakukan

secara regular.

Kepuasan dimulai dari

pabrik, begitu nasehat pakar

marketing kepada para

marketer. Pada unit bisnis

pelumas telah diterapkan

delapan langkah (Q8)  dalam

pembuatan pelumas, sejak dari

pengiriman bahan baku, proses

blending dan pengisian pelumas

ke dalam kemasan hingga

pengiriman ke konsumen.

Setiap tahapan itu telah menjadi

pekerjaan QC supaya dihasilkan produk

dengan kualitas prima. Selain itu,

proses bisnis Unit Pelumas telah

mendapat  sertifikat ISO. Untuk Kantor

Pusat dan UPP (Unit Produksi Pelumas)

bersertifikat ISO 9001 : 2000, proses

produksi di UPP juga mendapat ISO

14000 serta laboratorium ISO 17025.

Melalui sistem ini, maka setiap

produksi pelumas Pertamina memiliki

kualitas tinggi dan tidak mungkin

memiliki produk abal-abal.

Kepuasan Tiada Ujung

Konsumen itu tidak ada puasnya.

Meningkatnya persaingan,

pertumbuhan ekonomi, kemajuan

teknologi informasi akan mendorong

keinginan konsumen yang baru.

Konsumen semakin manja. Akibatnya,

produsen harus semakin inovatif dalam

banyak hal, agar produknya tetap

menjadi pilihan pertama oleh

pelanggan. Maka harus diciptakan

ruang-ruang agar tumbuh kreativitas

baru.

Pelumas termasuk kategori industri

yang lambat perubahan di content

(isi), maka ruang inovasi bermain di

context (layanan, kemasan,

komunikasi dll). Kita tentu tidak ingin

dibilang produk jadul, old face dan

atribut negatif lainnya ditengah-tengah

persaingan bisnis pelumas lainnya.

Kuatnya pelumas Pertamina di

segmen low –

médium tiers menjadi modal kuat

untuk merengsek ke pasar kelas atas.

Pasar yang segmennya butuh

pelayanan lebih. Pesaing utama adalah

pelumas-pelumas impor yang memiliki

nama perusahaan yang besar.

Ditambah dana promosi yang luar

biasa gedenya, memiliki jejaring

internasional, maka ini adalah sebuah

tantangan yang hebat. Ada sebuah

merek oli yang mampu beriklan diatas

5 miliar rupiah setiap bulan, mem-

branding bengkel dalam jumlah

significan, padahal market share tidak

lebih dari 5%. Jumlah pengeluaran

yang tidak sebanding dengan

pendapatan. Tetapi pilihan strategi ini

harus mereka lakukan untuk merebut

pasar dari market leader.

Lalu,  bagaimana Pertamina untuk

dapat memuaskan pelanggan? Secara

logika, ikuti apa yang diinginkan

konsumen. Bukankah mereka yang

punya daya beli? Consumer insight,

Focus Group Discusión (FGD), market

survey

merupakan sebagian metoda untuk

mengetahui keinginan pelanggan, agar

tidak salah dalam menerapkan strategi

dan taktikal ke depan. Bahkan, media

Pertamina Contact Center (PCC) bisa

lebih didayagunakan untuk menangkap

keinginan pelanggan, apalagi sudah

ada fasilitas outgoing call.

Apalagi sekarang era web 2.0

dengan hadirnya facebook, blog,

dll sebagai media komunikasi

yang sangat lekat dengan

konsumen. Ini membuat

konsumen semakin

knowledgeable, analytical,

demanding, sehingga mereka

bisa dengan cepat menyuarakan

ketidakpuasan. Ingat kasus

Prita Mulyasari versus RS Omni

International. Dukungan lepada

Prita begita luar biasa di dunia

maya. Nah, kasus ini jangan

sampai terjadi di Pertamina. Di

Pelumas sudah menggunakan

blog dalam berkomuni-kasi

dengan konsumen.

Perbaikan pada produk

seperti external atribut

(kemasan, label, huruf, dll),

komunikasi yang berkesinambungan,

perbaikan sistem distribusi, program-

program marketing, consumer

involvement merupakan bagian-bagian

yang krusial dalam meningkatkan

kepuasaan pelanggan. Secara

berkesinambungan pelanggan semakin

banyak diundang ke LOBP Gresik untuk

melihat pembu-atan pelumas dengan

fasilitas modern.

Dukungan pekerja Pertamina

menjadi seorang brand loyalist sangat

dibutuhkan. Pekerja menjadi represen-

tatif di pasar. Dalam sesi pengajaran

kami sering mendapat masukan,

bagaimana menjadikan pekerja

sebagai marketers, mendayagunakan

Koperasi Pertamina dll. Jadi, perlu

kebersamaan dalam memuaskan

pelanggan, Kita tidak boleh berpuas

dengan sebuah simbol ICSA, karena

konsumen akan meminta lebih. WP
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Pengelolaan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau

kegiatan perlu dilakukan sejak awal dibuat perencanaan usaha

dan/atau kegiatan tersebut. Salah satu jenis usaha dan/atau

kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis  Mengenai

Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah jenis usaha

bidang industri minyak dan gas bumi (migas). Kewajiban

AMDAL bidang industri migas tercantum dalam Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2001 tentang

Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan dengan AMDAL.

Penetapan wajib AMDAL bagi industri migas didasarkan

pada potensi dampak besar dan penting yang dihasilkannya.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Pengaturan Pemerintah No. 27

Tahun 1999, jenis usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan

hidup, termasuk di dalamnya industri migas, wajib dilengkapi

dengan AMDAL. Potensi dampak penting bagi industri migas

ditetapkan berdasarkan antara lain Keputusan Kepala

BAPEDAL No. 056 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai

Ukuran Dampak Penting.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting

suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan

keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Dampak besar dan penting, yang dimaksudkan dalam

Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL,

adalah perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar

yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Kriteria mengenai dampak besar dan

penting suatu usaha dan/atau kegiatan

terhadap lingkungan hidup antara lain

adalah: (1) jumlah manusia yang akan

terkena dampak; (2) luas wilayah

persebaran dampak;  (3) intensitas dan

lamanya dampak berlangsung;  (4)

banyaknya komponen lingkungan lainnya

yang terkena dampak;  (5) sifat kumulatif

dampak;  dan (6) berbalik (reversible) atau

tidaknya (irreversible) dampak. Sejumlah

jenis usaha bidang industri memenuhi

kriteria menimbulkan dampak besar dan

penting sehingga wajib AMDAL.

Wajib AMDAL

Kegiatan usaha bidang industri pada

ragam
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Mencermati AMDAL Industri Migas

umumnya menimbulkan pencemaran air, udara, tanah,

gangguan kebisingan, bau, dan getaran. Beberapa jenis

industri menggunakan air dengan volume sangat besar, yang

diperoleh baik dari sumber air tanah atau air permukaan.

Penggunaan air ini dapat mempengaruhi sistem hidrologi

sekitar.

Berbagai potensi pencemaran, gangguan fisik dan

gangguan pasokan air tersebut di atas menimbulkan dampak

sosial. Di antara jenis industri yang berpotensi menimbulkan

dampak besar dan penting sehingga wajib AMDAL adalah

industri migas. Jenis kegiatan yang terkait dengan industri

migas yaitu: (1) eksploitasi migas dan pengembangan

produksi di darat;  (2) eksploitasi migas dan pengembangan

produksi di laut;  (3) transmisi migas, tidak termasuk

pemipaan di dalam lapangan;  (4) pembangunan kilang LPG

dan LNG;  (5) pembangunan kilang minyak; dan  (6) kilang

minyak pelumas bekas.

Kegiatan eksploitasi migas dan pengembangan produksi di

darat, khususnya di lapangan minyak, berpotensi

menimbulkan limbah bahan beracun dan berbahaya

menimbulkan ledakan, menimbulkan pencemaran udara, air

dan tanah, serta menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem

di sekitarnya.

Kegiatan eksploitasi migas dan pengembangan produksi di

darat, khususnya di lapangan gas, berpotensi menimbulkan

limbah B3 dari lumpur pengeboran. Kemudian juga

menimbulkan potensi ledakan, menimbulkan pencemaran

udara, air dan tanah. Selanjutnya, untuk

kegiatan eksploitasi migas dan

pengembangan produksi di laut juga

menimbulkan dampak terhadap lingkungan

seperti kegiatan tersebut yang dilakukan di

darat. Bedanya lingkungan yang terkena

dampak adalah lingkungan lautan.

Transmisi migas baik di darat maupun di

laut mengharuskan adanya pembebasan

lahan cukup luas, yang dapat mencakup

lintas kabupaten/kota. Kegiatan konstruksi

pemasangan pipa transmisi dapat

meningkatkan erosi tanah. Kegiatan ini juga

menimbulkan adanya potensi perambahan

ROW (right of way) atau daerah milik jalan

oleh kegiatan atau aktifitas penduduk.

Potensi dampak besar dan penting dari

Partisipasi

masyarakat sangat

diperlukan untuk

mengawasi proses

AMDAL sebelum

suatu industri

dibangun dan

didirikan di lokasi di

sekitar tempat tinggal

masyarakat.
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kegiatan ini adalah adanya tekanan

operasi pipa cukup tinggi sehingga

berbahaya apabila melalui daerah

permukiman penduduk. Kemudian,

pemanfaatan lahan yang tumpang

tindih dengan aktifitas nelayan

dianggap cukup luas lintas kabupaten/

kota juga dapat mengganggu aktifitas

nelayan.

Selanjutnya, penyiapan area

konstruksi dapat menimbulkan

gangguan terhadap daerah sensitif.

Pengoperasian pipa rawan terhadap

gangguan aktifitas lalu lintas kapal

buang sauh dan penambangan pasir.

Tekanan operasi pipa cukup tinggi

sehingga berbahaya terhadap kegiatan

nelayan, tambang pasir dan alur

pelayaran.

Kegiatan industri migas yang juga

berpotensi menimbulkan konflik sosial

adalah pembangunan kilang LPG dan

LNG. Proses pengolahan kilang gas

menggunakan bahan yang berpotensi

menghasilkan limbah yang bersifat

turunan. Kegiatan ini berpotensi

menghasilkan limbah gas, padat dan

cair yang cukup besar. Kegiatan ini

membutuhkan area yang cukup luas,

dan khusus untuk kilang LNG

berpotensi menghasilkan limbah gas

H2S.

Dampak terhadap lingkungan yang

cukup besar dan penting juga

dihasilkan dari kegiatan pembangunan

kilang minyak. Selain berpotensi

menimbulkan konflik sosial, kegiatan

ini juga menggunakan bahan yang

berpotensi menghasilkan limbah yang

bersifat turunan. Berpotensi

menghasilkan limbah gas, padat dan

cair yang cukup besar, membutuhkan

area yang cukup luas, dan berpotensi

menimbulkan perubahan dan

gangguan terhadap sistem

geohidrologi. Selain itu, juga

berpotensi mengubah ekosistem yang

lebih luas.

Pada kegiatan kilang minyak

pelumas bekas, selain berpotensi

menimbulkan konflik sosial juga dalam

proses pengolahannya menggunakan

bahan yang berpotensi menghasilkan

limbah yang bersifat turunan. Kegiatan

ini berpotensi menghasilkan limbah

gas, padat, dan cair yang cukup besar,

TEKNO    Mencermati AMDAL Industri Migas

membutuhkan area yang cukup luas

dan berpotensi menimbulkan

perubahan dan gangguan sistem

geohidrologi.

Pentingnya AMDAL

Industri migas wajib melaksanakan

AMDAL sejak sebelum proses

pembangunan industri dilakukan.

AMDAL memiliki arti sangat penting

dan memiliki kegunaan yang sangat

besar bagi pemerintah, masyarakat

dan pemrakarsa (pengusaha), dalam

hal ini pemilik usaha industri migas.

Bagi pemerintah, AMDAL sangat

berguna sebagai alat pengambil

keputusan tentang kelayakan

lingkungan dari suatu rencana usaha

dan/atau kegiatan. AMDAL berguna

sebagai bahan masukan dalam

perencanaan pembangunan wilayah.

Selain itu, AMDAL juga berguna untuk

mencegah agar potensi sumber daya

alam di sekitar lokasi proyek tidak

rusak dan menjaga kelestarian fungsi

lingkungan hidup.

Selanjutnya, AMDAL juga berguna

bagi masyarakat. Dengan adanya

AMDAL masyarakat dapat mengetahui

rencana pembangunan di daerahnya

sehingga dapat mempersiapkan diri

untuk berpartisipasi. Masyarakat dapat

mengetahui perubahan lingkungan

yang akan terjadi dan manfaat serta

kerugian akibat adanya suatu kegiatan.

Masyarakat juga dapat mengetahui hak

dan kewajibannya di dalam hubungan

dengan usaha dan/atau kegiatan di

dalam menjaga dan mengelola kualitas

lingkungan.

Sementara itu, kegunaan AMDAL

bagi pemrakarsa, dalam hal ini pemilik

usaha industri migas, adalah untuk

mengetahui masalah lingkungan yang

akan dihadapi pada masa yang akan

datang. AMDAL berguna untuk analisis

pengelolaan dan sasaran proyek.

AMDAL juga berguna sebagai pedoman

untuk pelaksanaan pengelolaan dan

pemantauan lingkungan.

Secara umum kegunaan AMDAL

adalah memberikan informasi secara

jelas mengenai suatu rencana usaha,

berikut dampak lingkungan yang akan

ditimbulkannya. AMDAL menampung

aspirasi, pengetahuan, dan pendapat

penduduk, khususnya dalam masalah

lingkungan terkait dengan akan

didirikannya rencana usaha tersebut.

Selanjutnya, AMDAL berguna untuk

menampung informasi setempat yang

berguna bagi pemrakarsa dan

masyarakat dalam mengantisipasi

dampak dan mengelola lingkungan.

Melalui partisipasi masyarakat

dalam proses AMDAL diharapkan di

masa mendatang masyarakat akan

turut serta secara aktif dalam

pengambilan keputusan mengenai

kelayakan lingkungan suatu rencana

usaha dan/atau kegiatan. Partisipasi

masyarakat sangat diperlukan untuk

mengawasi proses AMDAL sebelum

suatu industri dibangun dan didirikan

di lokasi di sekitar tempat tinggal

masyarakat.WP

Pengolahan
limbah di salah
satu kilang
Pertamina.
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Saat anda membaca esai pada

Warta Pertamina edisi ini, mungkin

pembaca tidak menyadari bahwa

perjalanan kita dalam abad 21 sudah

mencapai satu dekade. Artinya

sepuluh tahun sudah bangsa Indonesia

mengarungi  abad 21 dengan segala

kelak-keloknya.  Dalam satu dekade

terakhir,  yang jelas dan pasti, umur

manusia bertambah sepuluh tahun.

Menurut orang bijak dengan

bertambahnya  umur,  manusia akan

semakin wisdom, arif, bijak, empati,

amanah, banyak mendengar daripada

berbicara.

Dari sisi tugas,  umur bertambah,

sudah sepantasnya karya,  hasil,

output, serta  tanggung jawab dan

kewenangan juga meningkat. Ada yang

berbanding lurus, mengikuti deret

hitung atau ada yang ‘meloncat’

mengikuti deret ukur.

Permasalahannya, apakah manusia dan

kinerjanya memang membaik di negeri

ini ? Marilah bersama-sama berceritera

dengan santai.

Dalam skala nasional, Pemerintah,

para elite,  partai politik, organisasi

masyarakat telah sukses menjalankan

Pemilu 2009 dengan aman dan lancar.

Bangsa ini sudah memiliki sendiri

presidennya yang  “baru’’

(incumbent).’Presiden sudah memilih

sendiri pembantunya di kabinet untuk

lima tahun kedepan. Tugas berat sudah

menghadang  Pemerintah,  termasuk

ESAI   Oleh : MASKURUN MULYOSUKARTO Staf Ahli Dewan Komisaris Pertamina

2010,
Tahun ‘Terus Terang’
dan ‘Terang Terus’

urusan nama dua binatang melata

‘cicak-biaya’ yang tiba-tiba malah

menjadi populer dalam tiga bulan

terakhir.  Semestinya, selain dua kata

nama binatang tersebut yang

mendadak populer,  perlu

dikumandangkan dua kata lain yang

sangat mudah diucapkan karena

sangat erat kaitannnya dengan azas

negara demokrasi yaitu, pertama kata

‘terus-terang’. Bahasa kerennya,

akuntable dan transparan. Masyarakat

sudah semakin paham bahwa

pengelolaan pemerintahan dari pusat

sampai daerah, pembiayaannya adalah

dari Keuangan Negara. Dimana

keuangan negara sebagian besar

dibiayai  oleh pemasukan pajak,

restribusi, iuran dan lain-lain, yang

semuanya bersumber dari uang rakyat.

Dengan bahasa lugas bahwa

pengelolaan pemerintahan adalah

dibiayai sebagian besar dari uang

rakyat. Melalui dua kata ‘terus-terang’,

masyarakat ingin mengingatkan agar

pengelolaan uang negara harus

dilakukan secara transparan  kepada

masyarakat. Para among projo  atau

PNS atau apapun namanya harus

legowo untuk ‘terus terang’ dalam hal

fulus milik masyarakat .  Kata terus

terang  bermakna sangat positif bagi

semuanya, pamong maupun

rakyatnya. Singkatnya, dalam

mengelola uang negara, terutama

pengeluaran, apakah untuk proyek,

belanja barang-jasa dan lain-lain mulai

saat ini harus ‘terbuka’, tidak ditutup-

tutupi,  tidak usah direkayasa,

sampaikan saja apa adanya dengan

jujur, dan bilamana perlu sebelum

ditanya sudah memberikan laporan

pertanggung jawabannya.

Kata kedua yang penting dan

merupakan kebalikannya yaitu ‘terang-

terus’. Terang–terus adalah merupakan

cita-cita besar bangsa ini untuk

menjadikan Indonesia menjadi bangsa

dan negara maju dan modern. Dengan

meminjam kata-kata founding father,
dikenal dengan semboyan mewujudkan

negara dan bangsa Indonesia  yang

adil dan makmur. Setiap bangsa tentu

berkeinginan agar dapat mencapai

‘derajat’ dan diakui sebagai satu

negara maju, modern dan sekaligus

adil dan makmur.

Berbicara tentang negara maju dan

modern, penulis jadi teringat karya

besar Thomas Alfa Edison,  penemu

listrik pada tahun 1879.  Penemuan itu

merupakan inovasi terbesar yang

sangat jelas nilai manfaatnya bagi

human life. Listrik sudah merupakan

kebutuhan penting masyarakat dunia.

Bahkan dapat dikategorikan sebagai

kebutuhan dasar  baru  dalam teori A.
Maslow.  Bagi negara yang maju, listrik

benar-benar merupakan kebutuhan

pokok – yang dapat disejajarkan

dengan 3-P yakni pangan, pakaian dan

papan.

Listrik merupakan trade mark
modernisasi dan kemajuan suatu

negeri atau bangsa. Dengan kata lain,

negara yang belum dapat memasok

kebutuhan listrik bagi warga-

negaranya secara cukup dan handal,

jangan sekali-sekali menepuk dada

bahwa dirinya sebagai bangsa atau

negara maju dan modern. Ukuran

income per capita yang disebut dalam

ilmu ekonomi adalah ukuran relative

untuk mengetahui tingkat

kesejahteraan suatu bangsa dibanding

bangsa lain, tetapi belum

menggambarkan tingkat kemakmuran

riil masyarakat secara merata.  Listrik

sebagai bentuk energy secondary
adalah salah satu faktor yang ikut

menentukan apakah suatu bangsa atau

negara dapat disebut  sudah maju,

modern atau sebaliknya.  Bangsa yang

maju dan modern sudah dipastikan
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akan menggunakan listrik per kapita

yang jauh lebih besar dari bangsa yang

belum maju.  Dan yang lebih penting,

listrik harus  ‘terang-terus’ dan bukan

byar-pet.

Bisa dibayangkan andaikata

Thomas A Edison tidak menemukan

listrik sebagaimana yang dinikmati

sekarang ini. Mungkin kehidupan ini

masih sama dengan ceritera di dalam

film cowboy dimana kehidupan malam

hanya terbantu dengan sinar lampu

dari minyak. Perjalanan ditempuh

dengan kereta kuda. Kalau mengambil

contoh di Nusantara, kita baca kisah

perang Pangeran Diponegoro melawan

penjajah Belanda pada 1825 – 1830.

Pangeran Diponegoro dan pengikutnya

berperang dengan menggunakan

‘kendaraan’ kuda.

Harus diakui bahwa aliran listrik

telah mengubah denyut dan pola hidup

masyarakat saat ini dan masa depan

terutama dari aspek ekonomi dan

kesejahteraan sosial. Di negeri maju

dan modern, listrik mengalir tanpa

henti ke seluruh rumah sampai ke

puncak gunung yang bersalju

sekalipun. Listrik tersedia duapuluh

empat jam sehari, tigapuluh hari

sebulan dan 12 bulan dalam setahun,

berapapun jumlah Kwh yang

diperlukan masyarakatnya. Padamnya

listrik dalam beberapa menit di negara

yang maju dan modern seperti  di

Amerika, Jepang dan di Eropa, sudah

akan menimbulkan complain
(kemarahan) dari warga masyarakat

apalagi kalau sampai sekian jam dalam

sehari seperti halnya di Jakarta

beberapa saat lalu. Dapat dibayangkan

bagaimana akibatnya kalau listrik tidak

mengalir dalam satu jam di malam hari

di saat musim salju ?  Atau subway
tiba-tiba berhenti dan gelap gulita

dengan hawa panas atau dingin, sekian

meter di bawah permukaan tanah.

Distrik Akihabara di Tokyo yang

merupakan pusat elektronik terbesar di

Jepang, tiba-tiba listrik padam

beberapa saat. Pasti pernyataan

pertama dari pengelola listrik Jepang,

adalah gomina sae  (bhs Jepang ,

artinya minta maaf). Tentu saja

ceritera ini hanyalah perumpamaan.

Tetapi bukan berarti di Jepang tidak

ada pemadaman. Tetap ada,  tetapi

bukan karena kekurangan tenaga atau

pasolan daya seperti di negeri kita ini,

namun pemadaman dilakukan karena

kondisi ‘emergency’ demi keselamatan

masyarakat itu sendiri,  manakala

terjadi taifun atau gempa bumi yang

besar. Pemadaman seperti ini sudah

dimaklumi dan dipahami oleh

masyarakat Jepang, sebagai pro-tap.

Lalu bagaimana di negeri tercinta

ini ? Pengalaman tidak mengenakkan

telah terjadi pada akhir Oktober

sampai Desember 2009 dimana

program giliran pemadaman listrik

diberlakukan beberapa minggu di

Jakarta dan sekitarnya karena

kekurangan pasokan daya listrik.  Di

beberapa ibu kota provinsi di luar Jawa

seperti Samarinda, Makassar,

Palembang, Medan dan lain-lain,

pemadaman bergilir bahkan sudah

berlangsung beberapa bulan selama

2009. Permasalahannya sangat teknis

dan klasik, itu-itu saja, kekurangan

pasokan karena rusak , terbakar,

inspeksi dll.

Implikasi dari pemadaman listrik

yang keseringan adalah

mengecewakan, menjengkelkan, bikin

susah pelanggan dan secara nasional

dan ekonomi jelas merugikan semua

pihak, masyarakat umum, rumah

tangga, industri maupun pekerja yang

menggantungkan dirinya dari aliran

listrik. Listrik memang sudah menjadi

tumpuan harapan semua lapisan

masyarakat di kota besar. Oleh

karenanya, ada joke pilihan berikut ,

“Lebih baik tidak makan beberapa jam

daripada listrik pada satu jam, apalagi

sampai beberapa jam1”  Alasannya,

tidak makan sampai 13 – 14 jam

sudah biasa,  seperti saat berpuasa.

Tetapi apakah dapat  dibayangkan

kalau listrik padam selama 13 jam

setiap hari?  Masyarakat–sekarang,

termasuk yang tinggal di desa dan di

gunung, sudah terbiasa mengguna-

kan–rice cooker. Air di rumah mengalir

karena pompa listrik. Menjahit, pakai

mesin jahit listrik. Inilah faktanya mes-

kipun  negeri ini belum dikatagorikan

sebagai  negera maju dan moderm.

Maknanya, keandalan atau

ketersediaan listrik tanpa ada

pemadaman adalah ukuran

keberhasilan pengelola listrik nasional

dalam hal ini PLN. Demand meningkat

karena penduduk bertambah dan

ekonomi tumbuh, adalah keniscayaan

dan oleh karenanya  harus dijawab

dengan pembangunan generator listrik

baru yang melebihi kebutuhannya.

Installed capacity dari pembangkit

tenaga listrik per area atau propinsi

atau  region harus lebih besar dari

peak demand. Idealnya, penambahan

generator baru harus lebih besar dari

prediksi kebutuhan untuk 5 - 10 tahun

ke depan.

Pembangunan infrastruktur

kelistrikan, pasokan energi lain seperti

kilang minyak, sarana transportasi

jalan, kereta api, pelabuhan dan

bandara harus menjadi prioritas

negara. Lebih baik menyediakan lebih

daripada kurang. Inilah prinsip negara

maju dan modern terutama dalam hal

penyediaan energi dinegerinya.

Tampaknya iklan almarhum Pak

Bendot dari Srimulat  beberapa tahun

lalu dengan rangkaian kata sederhana

yakni terus terang dan terang terus
masih relevan dengan permasalahan

bangsa saat ini dan ke depan. Kata

’terus-terang’   dalam pengelolaan

ketata-negaraan

(ipoleksosbudhankamnas) sangat

diperlukan. Kata ‘terang-terus’ sebagai

bentuk pesan moral kepada pamong

praja,  agar pasokan kebutuhan pokok

termasuk energi listrik (dan energi

lain), teteap terjamin. Listrik tetap

harus menyala untuk menggerakkan

akitivitas roda perekonomian nasional

menuju  masyarakat yang maju,

modern, adil dan makmur.

Selamat Tahun Baru 2010,  semoga

bangsa Indonesia sukses dan jaya,

terus terang dan terang terus.WP
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WISATA   Oleh : Aby Zainal Ass. BOD Support

Di luar arena pertunjukan kita diajak menyatu

dengan budaya dan tradisi masyarakat lokal di

lingkungan pedesaan. Sementara di dalam arena

pertunjukan, kita akan hanyut dalam sejarah panjang

Kerajaan Negeri Gajah Putih sekaligus menyelami

perjalanan spiritual masyarakat setempat. Cukup

datang ke Siam Niramit (baca: Saiam Niramit) di

Bangkok dan kita akan mendapatkan seluruh

pengalaman luar biasa itu.

Perasaan dag dig dug menyelimuti perjalanan saya

menuju ke kompleks pertunjukan Siam Niramit di

Bangkok malam itu. Bukan karena apa-apa, tapi

karena pengetahuan dan informasi yang minim, maka

pikiran sudah melayang ke mana-mana. Apalagi teman

saya, Pattamaporn – biasa dipanggil Pat–– enggan

menjelaskan pertunjukan apa yang hendak kita tonton

malam itu. “Just watch it!” katanya berkali-kali dengan

ekspresi yang semakin membuat saya penasaran.

Pikiran ini semakin berkecamuk apalagi hingga

pukul 19.00 waktu setempat acara  belum juga

dimulai. “This is a midnight performance,” celetuk Pat.

“Waaah…jangan-jangan…..” pikir saya. Seperti kita

ketahui, Bangkok sangat dikenal dengan  wisata

malamnya yang terkenal punya nilai plus-plus. Dan

mendengar celetukan Pat tadi, saya semakin

penasaran dibuatnya.

Siam Niramit sendiri berada di pusat kota

Bangkok. Jika menggunakan MRT subway kita dapat

dengan mudah mengaksesnya. Pertunjukannya sendiri

digelar setiap hari pukul 20.00 WIB. Kebetulan, pada

saat datang ke sana, saya tiba sekitar pukul 18.00

waktu setempat. Jadi masih memiliki banyak

kesempatan untuk mengeksplor areal di luar gedung

pertunjukannya sendiri.

Memasuki kompleks pertunjukan, kita langsung

disambut oleh empat orang penari mengenakan

pakaian tradisional. Tak ada salahnya kita mengajak

mereka untuk berfoto bersama dengan background

kolam dan air mancur di tengah halaman yang

cukup luas. Hal itu pula yang saya lakukan malam

itu. Dan yang lebih penting, it’s totally free of

charge, karena biaya ditanggung panitia. Padahal

untuk melihat pertunjukan di sana, biaya tiketnya

tergolong mahal sekitar 1.500 – 1.800 Baht.

Malam itu kebetulan kami sedang menghadiri

sebuah acara gala dinner selepas pembukaan

ASCOPE di Bangkok, 17 November 2009. Berbagai

kudapan nan lezat telah siap menyambut kami di

kompleks Siam Niramit. Tempura sayur-sayuran

yang disajikan, membuat saya tak dapat berhenti

untuk mengunyah. Belum lagi makanan khas Thai

lain yang juga tak kalah sedapnya. Di tengah

keasyikan saya menikmati berbagai kudapan itu, Pat

menemui saya. “Silahkan keliling di village-nya,”

ujarnya.

Ternyata, di dalam kompleks itu terdapat satu

lokasi khusus bagi wisatawan untuk menikmati

bagaimana suasana perkampungan Thai. Dan sambil

menunggu pertunjukan Siam Niramit-nya dimulai,

saya memutuskan untuk mengelilingi perkampungan

Thailand di kompleks itu. Jika di Jakarta, kompleks

perkampungan itu hampir mirip dengan Taman Mini
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WISATA Siam Niramit

Indonesia Indah. Bedanya, lokasi perkampungan di Siam Niramit tak

terlalu luas. Sehingga cukup dengan berjalan kaki saja, seluruh area

sudah dapat kita jelajahi.

Memasuki gerbang perkampungan, saya langsung disambut

beberapa perempuan berpakaian adat desa khas di Thailand  yang

sibuk membuat kue-kue tradisional. Kita pun bebas mencicipi kue-kue

yang dibuat oleh mereka. Menyusuri jalan setapak yang diterangi

temaram lampu obor, saya langsung merasakan bagaimana suasana

pedesaan di seluruh penjuru Thailand. Saya langsung teringat film

Bang Rajan – sebuah film perjuangan karya sineas Thai -  setelah

melihat beberapa tengkorak kepala kerbau dengan tanduk yang luar

biasa panjang dipajang di salah satu rumah adat.

Bunyi jangkrik, kodok, dan binatang malam begitu jelas terdengar

di sepanjang jalan setapak itu. Kanan kiri saya dipenuhi hamparan

sawah mini lengkap dengan padi, pohon pisang, dan orang-orangan

sawah ala Thailand. Sekitar 300 meter dari gerbang masuk

perkampungan tadi, di depan saya bangunan rumah panggung berdiri

kokoh. Sangat tradisional, dan saya memutuskan untuk naik ke

bangunan itu. Di dalamnya, empat orang berpakaian khas Thai dari

wilayah barat duduk menyambut kedatangan kita. Suara musik dari

alat gesek Thailand yang dimainkan mereka, menambah suasana

pedesaan begitu terasa.

Saya kembali menyusuri jalanan yang terasa gelap, sunyi, dan

membuat kita sejenak lupa bahwa kita berada di tengah-tengah

Bangkok yang sama sibuknya  dengan Jakarta. Beberapa rumah adat

kembali saya temui. Sampai akhirnya saya sampai di kompleks

perkampungan Thai Selatan. “Assalamualaikum,” sapa penghuni

rumah. Saya pun membalas sapaan itu. “Di sini wilayah Thai Selatan,

banyak muslim tinggal di sana,” ujar penghuni rumah. Melihat ada

musholla di rumah itu, saya pun memutuskan untuk Shalat Maghrib di

sana. Setelah mengambil foto dengan saudara-saudara seiman di

kampung Thai Selatan, saya kembali menyusuri jalanan setapak.

Kali ini, sebuah sungai mini melintas di tengah jalan. Saya

menaiki jembatan yang terbuat dari  kayu. Di sungai itu, terlihat

sampan melintas dengan sejumlah turis yang menumpang di atasnya.

Wuih….lagi-lagi, sebagai pecinta film, saya langsung merasakan

suasana yang pernah digambarkan dalam sebuah film horor asal

Thailand berjudul Nang Nak. Sungai, sampan, perempuan berkemben,

dan cahaya temaram sangat menonjol dalam film itu. Saya pun

menyempatkan diri menaiki sampan di atas sungai buatan yang

ternyata panjangnya tak lebih dari 100 meter itu.

Tanpa terasa, setelah mengenal lebih dekat budaya pedesaan

Thailand di kompleks perkampungan Siam Niramit, saya tiba di ujung

gerbang keluar. Dan kalau kita merasa capek setelah berkeliling,

puluhan pemijat siap memberikan treatment terbaik buat kita. Cukup

bayar 300 Baht saja.

Di luar gerbang itu, dua ekor gajah telah menyambut kita. Atraksi

standar ala Kebun Raya Ragunan atau kebun binatang lain di

Indonesia dilakukan oleh gajah-gajah itu. Kita juga berkesempatan

ikut memberi makan si gajah. Tapi lagi-lagi, kita harus siap merogoh

kocek untuk membayar makanan. Seingat saya, cukup murah, di

bawah 100 Baht.

Masih asyik melihat kesibukan para turis berfoto dan memberi

makan gajah-gajah itu, tiba-tiba handphone saya berdering. “Hi,

where are you?” kata Pat yang ternyata sedari tadi sibuk mencari

keberadaan saya. Sambil menjawab teleponnya, saya langsung

menuju ke dekat arena pertunjukan Siam Niramit. “Sudah hampir

dimulai,” kata Pat sambil memberikan saya tiket pertunjukannya. For

Adult Only (Khusus Dewasa). Tulisan itu tercetak begitu jelas di tiket.

Alamak, apakah ini benar-benar pertunjukan dewasa seperti yang

saya bayangkan. Pikiran macam-macam kembali berkecamuk di

benak saya. Termasuk dengan rombongan lain yang juga

berkesempatan ikut di acara itu.

Antrian menuju ke pertunjukan begitu panjang. Tas kita diperiksa.

Kamera dan video cam langsung disita. “Tapi HP nggak, hahahaa…

bukannya kita tetap bisa merekam lewat HP,” ujar salah satu anggota

rombongan yang ikut pada saat itu. Saya pun tak dapat lolos dari

pemeriksaan. Kamera yang saya bawa harus dititipkan ke petugas.

“Nanti diambil begitu pertunjukan selesai,” ujar seorang petugas

ramah.

“Pertunjukan apa yah ?” kata saya dalam hati.  Apalagi kamera

juga harus dititipkan ke petugas. Jangan-jangan benar-benar

pertunjukan ‘plus-plus’ yang mirip dengan yang ada di Red District,

Bangkok. Pikiran dan batin saya terus berkecamuk.

Kami akhirnya memasuki ruang pertunjukan. Gedung pertunjukan

itu begitu spektakuler. Asumsi saya, ribuan penonton mampu

memenuhi gedung itu. Belum lagi layar yang terpampang di depan,

benar-benar berukuran raksasa. Belum pernah saya melihat  screen

sebesar itu di bioskop-bioskop yang ada di Jakarta maupun Surabaya.

“Jadi gak mungkin kalau kita akan nonton film,” batin saya.

Pertunjukan dimulai. Screen berwarna putih mendapatkan

sorotan cahaya proyektor begitu terang. Pemandu acara meminta

seluruh penonton berdiri. Video berisi rekaman gambar Raja-raja

Thailand dan rakyatnya diputar, diiringi dengan lagu kebangsaan

Thailand. Saya benar-benar merinding dibuatnya. Begitu hebat efek

audio-visual itu untuk membangkitkan nasionalisme.

Saya sampai berpikir, harusnya di Indonesia setiap sebelum

memulai pertunjukan harus diputarkan lagu kebangsaan plus film-film

perjuangan. Biar kita selalu ingat akan perjuangan berat pendiri

bangsa ini merebut kemerdekaan, biar nasionalisme kita terus

terjaga. “Di Thailand, setiap acara pertunjukan memang dimulai

dengan mendengarkan lagu kebangsaan, termasuk sebelum bioskop

diputar,” ujar Pat usai pertunjukan.

Layar putih tergulung. Kemudian dentuman alat musik tabuh –-

mirip bedug–– dimainkan dua orang performer di atas panggung yang
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luar biasa besar itu. Bahkan,

proscenium (ketinggian dari dasar

panggung ke atapnya) tercatat sebagai

yang tertinggi di dunia. Dentuman alat

musik tabuh tadi semakin lama semakin

cepat sebelum akhirnya rangkaian

pertunjukan itu dimulai.

Musik, tarian, diiringi dengan tata

panggung, artistik dan visual effect

yang luar biasa, membuat saya

menahan nafas hampir di sepanjang

pertunjukan. Ini benar-benar

pertunjukan kolosal yang sangat

memukau. Wajar saja kalau pemerintah

setempat mengklaimnya sebagai The

Must-See Show of Thailand. Hampir 150

orang pemain terlibat dalam

pertunjukan itu dengan kostum yang

mencapai 500-an.

Selama tiga babak dari keseluruhan pertunjukan, yakni :

Journey Back Into History, Journey Beyond Imagination, dan

Three Worlds and Journey Through Jouyous Festivals; Loi

Kratong, kita benar-benar dibuat terpana oleh pertunjukan ini.

Mulai bagaimana kita melihat dan merasakan bagaimana masa-

masa awal berdirinya Kerajaan Thailand hingga bagaimana

perjalanan spiritual di Surga dan Neraka sesuai kepercayaan

mereka.

Dengan tata panggung yang spektakuler, kita akan melihat

bagaimana tiba-tiba muncul kapal raksasa berada di belakang

layar, para pemain berterbangan layaknya peri-peri, belum lagi

kapal-kapal sampan kecil yang hilir mudik di atas panggung

yang tiba-tiba berubah menjadi kolam air. Tata cahayanya pun

tak kalah menakjubkan. Halilintar dan petir menyambar dan

panggung tiba-tiba diguyur air hujan yang deras. Saya pun

hanya terpaku melihat dan menikmati pertunjukan itu.

Pantas saja petugas tadi melarang kita membawa kamera.

Pertunjukan ini benar-benar aset yang sangat berharga bagi

pariwisata dan seni budaya Thailand. Jika sampai ada yang

merekamnya, pasti orang nggak mau lagi datang ke pertunjukan itu,

karena toh DVD bajakannya akan dengan mudah kita temukan di

Pasar Glodok. Dengan terjaga sedemikian ketatnya, maka siapa saja

yang ingin melihat Siam Niramit ya harus datang sendiri ke Bangkok.

Lalu, bagaimana dengan kamera handphone yang lolos screening

di pintu masuk ? Eits, jangan bersenang dulu. Ternyata, pengamanan

di dalam gedung pun begitu ketat. Salah satu rombongan yang

kebetulan duduk persis di sebelah kursi saya iseng mencoba merekam

Di luar arena pertunjukan

kita diajak menyatu

dengan budaya dan tradisi

masyarakat lokal di

lingkungan pedesaan.

Sementara di dalam arena

pertunjukan, kita akan

hanyut dalam sejarah

panjang Kerajaan Negeri

Gajah Putih sekaligus

menyelami perjalanan

spiritual masyarakat

setempat. Cukup datang

ke Siam Niramit (baca:

Saiam Niramit) di Bangkok

dan kita akan

mendapatkan seluruh

pengalaman luar biasa itu.

pertunjukan itu lewat HP. Dan tiba-tiba,

sinar laser berwarna merah langsung

menyorot ke arahnya. Dia pun panik dan

buru-buru memasukkan handphone ke

dalam sakunya. “Ketahuan aku,” ujarnya.

Tanpa terasa, satu setengah jam

pertunjukan berjalan. Gajah-gajah tiba-

tiba bermunculan di sebelah kursi-kursi

penonton. Kita  semua berdiri

memberikan standing ovation untuk

pertunjukan yang luar biasa itu. Tak

heran, jika The Guinness World Book of

Record mencatatnya sebagai salah satu

pertunjukan terakbar di dunia. Sambil

beranjak dari kursi dan menuju tempat

pengambilan kamera, saya hanya

berpikir.

“Seharusnya, Indonesia bisa memiliki pertunjukan sehebat itu.

Andaikan budaya dari Sabang sampai Merauke dikemas sedemikian

luar biasa, wuih….pasti jadinya akan sangat luar biasa,” pikir saya.

Lamunan saya langsung buyar begitu sebuah tangan menepuk

pundak saya.

“How is the performance?“ tanya Pat. “It’s The must-see show

that must be seen by us,” jawab saya.WP
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kaleidoskop

JANUARI

8  : Drs. Sutanto dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina

(Persero) yang baru, menggantikan Endriartono Sutarto yang

mengundurkan diri pada 8 September 2008.

8  : Pertamina dan Tugu Pratama Indonesia (TPI) menandatangani

letter of intent (LOI) menyangkut layanan kesehatan  untuk pekerja

Pertamina, khususnya  yang direkrut tahun 2003 ke atas.

13  : PT Pertamina (Persero) dan PT Total Oil Indonesia sepakat

kerjasama  dalam hal penyediaan bahan bakar Gasoline Oktan RON

92 dan RON 95.

15 : Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan sidak ke SPBU

Jl. Pemuda, Rawamangun untuk memastikan tidak terjadi kelangkaan

BBM pasca penurunan harga BBM. Presiden didampingi Menteri

BUMN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, Menteri

Sekretaris Negara Hatta Radjasa, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo,

dan Dirut Pertamina Ari H. Soemarno.

18 : Tangki BBM nomor 24 Depot Plumpang, Jakarta Utara,  meledak

dan terbakar Minggu malam Senin (18/1) pukul 21.30 WIB. Api berhasil

dipadamkan 10 jam kemudian.

2009 19 : Wakil Presiden RI Jusuf Kalla didampingi Menteri Energi & Sumber

Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro  mengunjungi stand  Pertamina pada

acara  konferensi dan pameran Indogas 2009 di Jakarta Convention

Center.

31  : Dirut Pertamina Ari H. Soemarno meresmikan  proyek LOBP (Lube

Oil Blending Plant) di Gresik, Jawa Timur.

FEBRUARI

7 : Dirut  baru Pertamina Karen Agustiawan mengunjungi Depot Plumpang,

Jakarta Utara.  Dirut didampingi Direktur Umum & SDM Waluyo, Direktur

Pemasaran & Niaga A. Faisal, SVP Pemasaran Hanung Budya dan VP

Distribusi Sutrisno.

10 : Untuk ketiga kalinya, pelumas Pertamina Prima XP meraih gelar Top

Brand Award 2009 untuk kategori  Pelumas Mobil, yang dilaksanakan  oleh

Frontier Consulting Group bekerjasama  dengan Majalah Marketing.

12 : Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono  didampingi beberapa

menteri kabinet mengunjungi Kantor Pusat Pertamina, dan diterima Dirut

Pertamina Karen Agustiawan serta Komisaris Utama Sutanto, beserta

jajaran direksi dan komisaris lainnya.

25 : Pertamina dan Taizhou Wuzhou Shipbuilding Industry Co., Ltd.

menandatangani kontrak pembangunan kapal tanker LPG berkapasitas

5000 M3 seharga USD 18,395,000.

MARET

1  :  Pertamina menandatangani

Memorandum of Commitment yang berisi

tentang peningkatan kinerja kilang

Balikpapan dengan Star Energy (Uni Emirat

Arab) dan Itochu Corporation (Jepang).

5 FEBRUARI 2009

Menteri Negara BUMN Sofyan A. Djalil

melantik direksi baru Pertamina. Direksi

baru Pertamina adalah sebagai berikut:

Karen Agustiawan sebagai Direktur

Utama Pertamina merangkap Direktur

Hulu Pertamina; Omar S. Anwar sebagai

Wakil Dirut Pertamina; Rukmi Hadihartini

sebagai Direktur Pengolahan Pertamina;

Achmad Faisal sebagai Direktur

Pemasaran & Niaga; Ferederick ST

Siahaan sebagai Direktur Keuangan

Pertamina; dan Waluyo sebagai Direktur

Umum & SDM Pertamina.
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6 : Pertamina memberikan 1.000 paket biopori untuk wilayah Kotamadya

Jakarta Pusat sebagai pemicu gerakan pembuatan lubang-lubang biopori

dalam menjaga ketersediaan  dan kualitas  air di Jakarta yang

semakin buruk.

7 : Pertamina dan Korea Gas (Kogas) menandatangani

Memorandum of Understanding. Penandatanganan dilakukan oleh

Dirut Pertamina Galaila Karen Agustiawan dengan President & CEO

Korea Gas Corporation Choo Kong-Soo.

10 : Dirut Pertamina Karen Agustiawan  meninjau operasional Stasiun

Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Tanjung Priok.

19 : Enam kontraktor migas menyetorkan  dana cost recovery dan

investment credit sebesar 167 juta dollar AS atau sekitar Rp 2 Triliun

ke kas negara. Bukti setor  dana itu diserahkan Kontraktor Kontrak

Kerja Sama (KKKS) kepada BP Migas. PT Pertamina EP

menyetorkan 45.522.989,00 dollar AS.

20 : SPBE Pertamina mendapatkan penghargaan  dari Museum

Rekor Indonesia (MURI) sebagai SPBE terbesar yang didukung  120

mesin pengisian Elpiji dan mempunyai kapasitas  pengisian sebanyak

1.000 metrik per hari.

23 : Pertamina menyelenggarakan Konvensi Mutu Pertamina 2008 di

Lantai 21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

25 : PT Pertamina (Persero) menandatangani Memorandum of

Underestanding (MoU)  dengan Korea National Oil Company (KNOC),

di Lantai 21 Gedung Utama Pertamina, Jakarta.

30 :  Pertamina EP menargetkan  produksi minyak bumi sebesar

122,5 ribu barel per hari. Pada tahun 2008 produksi Pertamina EP

sebesar  116 ribu  barel per hari.

31 : PT Pertamina (Persero) menandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) dengan PT Binatek Reka Energi dan Titan

Resources Natuna (Indonesia) Limited tentang kerjasama di North-

East Natuna  Production Sharing Contract.

APRIL

7 : Pertamina melalui tiga anak perusahaan  bidang hulu, yakni

Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi (PHE) dan Pertamina Gas,

menandatangani  8 kontrak Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) senilai

1,12 miliar dollar AS selama masa kontrak. Total kontrak pasokan

gas yang ditandatangani mencapai 215 juta kaki kubik perhari

(MMSCFD) untuk kebutuhan pembangkit listrik, pabrik  pupuk dan

industri, serta satu kontrak penjualan  gas CO2 dari CO2 Removal

Plant Pertamina EP di Subang Jawa Barat.

8 : PT Pertamina (Persero) menggandeng  PT Bank Bukopin Tbk.

guna memberikan  kemudahan dan peningkatan layanan  kepada

para  pelanggan Pertamina. Kerjasama tersebut ditandai dengan

penandatanganan  host-to-host di Hotel Borobudur , Jakarta.

14 : Unit Pelumas Pertamina  dan SK Energy  kembali melanjutkan

kerjasama. Bertempat di SK Energy Institute of Technology (R & D

Center) di Daejon, Korea,  telah ditandatangani Memorandum of

Understanding (MoU) Evaluation and Application Technology of

Group III Base Oil Products in Dumai Refinery oleh VP Lubricant

Pertamina Hendrato Tri Y dan VP Business Development &

Operation SK Energy  Woo Seock Chang.

20 MARET 2009

Wakil Presiden Jusuf Kalla  meresmikan Stasiun Pengisian

Bulk Energi  (SPBE) Pertamina di Depot Elpiji Tanjung Priok,

Jakarta Utara. Wapres didampingi Menteri ESDM Purnomo

Yusgiantoro, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, dan

Menteri Perhubungan Jusman Sjafei Djamal serta Dirut

Pertamina Karen Agustiawan.

17 APRIL 2009

PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero) dan PT PGN Tbk.

menandatangani perjanjian untuk membentuk perusahaan LNG Receiving

Terminal di Banten. Penandatanganan dilakukan oleh Dirut Pertamina

Karen Agustiawan, Dirut PLN Fahmi Mochtar, Dirut PGN Budi Priyo

Santoso dan disaksikan oleh Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil, di Lantai

21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.
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21 : PT Pertamina (Persero)  menyerahkelolakan asset-aset non-inti

kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (PPA).

Penyerahkelolaan itu ditandai dengan  penandatanganan  perjanjian

kerjasama antara keduanya di Gedung Kementerian Negara BUMN,

Jakarta. Penandatanganan diakukan oleh Dirut Pertamina Karen

Agustiawan  dan Dirut PPA Boyke Mukijat, yang disaksikan oleh

Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil.

22 – 29 : Pertamina ikut serta dalam Pameran Inacraft 2009.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Dirut Pertamina

Karen Agustiawan mengunjungi stand Pertamina.

23 : PT Pertamina EP mengambil alih pengelolaan lapangan Abab,

Dewa dan Raja  yang terletak di Sumatera Selatan  yang akan

dilakukan  sendiri (own operation) dengn membentuk  Unit Bisnis

Pertamina EP Abab, Dewa, Raja (UBPEP Adera).

27 : Pertamina mengundang  tim manajemen  SK Energy untuk

sharing  experience  dengan tema “Supply Chain Optimization

Process” di Lantai 21 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

kaleidoskop
2009 MEI

1  : Dirut Pertamina Karen Agustiawan  me-launching Theme-O-Meter

Survey di Lantai Ground Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

1 : Pertamina bekerjasama dengan Kostrad membangun sarana

pendidikan  Rumah Pintar Cakra  Cendekia I Kostrad di Cilodong.

1 : Pertamina menggandeng  lima bank untuk  penyeragaman ATM di

SPBU Pertamina. Kelima bank adalah Bank Mandiri, BNI, BRI, BII dan

BCA.

2 – 5 : Pertamina mendukung pertemuan tahunan Asian Development

Bank (ADB) ke-42 di Bali. Acara dibuka oleh Presiden RI Susilo Bambang

Yudhoyono  di Hall Pertamina Room Bali International Convention Center

(BICC) Nusa Dua Bali.  Turut hadir  dalam pembukaan acara tersebut

Dirut Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Pemasaran & Niaga Ahmad

Faisal, Direktur Umum & SDM Waluyo dan komisaris Pertamina.

5 : Pameran Indonesian Petroleum Association (IPA) 2009 dibuka Presiden

RI Susilo B. Yudhoyono di Jakarta Convention Center. Stand Pertamina

mendapat kunjungan Menteri ESDM Puromo Yusgiantoro dan diterima

Dirut Pertamina Karen Agustiawan.

11 : Produksi  minyak PT Pertamina EP (PEP)  pada 11 Mei  2009  telah

mencapai  126.303 barel per hari  atau 803 berel lebih  tinggi dari target

yang telah ditetapkan sebesar 125.500 barel per hari.

13 :  Direktorat Pengolahan Pertamina  melaksanakan  Town Hall Meeting

di Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

13 : Pertamina EP menyelenggarakan Diskusi Interaktif Pemimpin Masa

Depan Dalam Konteks GCG, yang berlangsung di Kantor Pertamina EP,

Menara Standchart. Berbicara dalam diskusi tersebut adalah Dirut

Pertamina Karen Agustiawan, Direktur Umum & SDM Waluyo dan mantan

Dirut Pertamina (2000 – 2003) Baihaki Hakim.

18 : Berkenaan dengan keberhasilan Sidang Tahunan Asian Development

Bank  (ST-ADB) 2009 yang berlangsung di Bali, 1 – 5 Mei 2009.  Karena

itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani menyerahkan  sertifikat  yang diterima

Wakil Dirut Pertamina  Omar S. Anwar. Pertamina menerima  sertifikat dan

plakat platinum  sebagai salahsatu  sponsor utama  ST-ADB.

26 : Pertamina meminjamkan  asset-asetnya yang tidak terpakai (idle) di

Pangkalan Brandan kepada TNI AL. Pinjam pakai  asset Pertamina ini

akan digunakan oleh Batalyon 8 Korps Marinir TNI AL  yang bertugas

mengamankan  wilayah RI, terutama di daerah terpencil. Kerjasama itu

terwujud dalam Perjanjian Pinjam Pakai Lahan dan Bangunan di

Pangkalan Brandan yang ditandatangani Dirut Pertamina Karen

Agustiawan dengan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Tedjo Edhy

Purdijatno, SH. Acara penandatanganan  berlangsung di Lantai Ground

Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

28  : Pertamina ikut serta dalam  Perjanjian Kerjasama Kemitraan

Pendanaan Petani Tebu Rakyat PT Perkebunan Nusantara X (Persero) di

Gedung Kementerian BUMN. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan

Pertamina (Rp 160 milyar), Aneka Tambang Rp 7,5 milyar), Bank Ekspor

Indonesia (Rp 3 milyar) dan Bank Tabungan Negara Rp 10 milyar. Dari

Pertamina, yang menandatangani adalah Dirut Pertamina Karen

Agustiawan.

29 : Pertamina Contact Center (PCC) meraih penghargaan Bronze untuk

kategori The Best Operational  Below  100 Seat dalam kompetisi The Best

Contact Center.

5 MEI 2009

Presiden Direktur  PT Pertamina EP  Salis S. Aprilian

dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero)  selaku

Direktur Hulu,  Karen Agustiawan  menandatangani

kontrak jual beli  gas domestik senilai 645 juta dollar di

Forum Indonesia Petroleum Association (IPA) 2009 di

Jakarta Convention Centre.
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JUNI

1 : Produksi minyak PT Pertamina EP (PEP) mencapai angka  tertinggi

dengan penccapaian sebesar  127.745 barel per hari atau 2.245  barel

lebih tinggi dari target  2009  sebesar 125. 500 barel  pada akhir Mei 2009.

8 : Dari Dermaga/Jetty 3, ITP/Unit Produksi Refinery Unit (RU) II Dumai,

Pertamina melakukan  ekspor perdana Aviation Turbine (Avtur)/Jet A-1

sebanyak 200.000 barel yang berasal dari Kilang RU II Dumai. Produk

Avtur  tersebut dibeli oleh Shell International  yang  berada di Singapura,

dan diangkut oleh kapal Ocean Mars menuju Inggris.

14 : Sebagai bentuk  kepedulian Pertamina terhadap lingkungan dan

pendidikan, Pertamina  turut berpartisipasi dalam peringatan  Hari

Lingkungan Hidup  tahun 2009 melalui kegiatan Program “Sepeda untuk

Sekolah” yang diselenggarakan oleh CSR dengan membagikan 1300

sepeda secara gratis ke sekolah-sekolah.  Pertamina bekerjasama dengan

Konsorsium Sepeda Sekolah Indonesia.

15 : Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Pertamina (Persero)

berlangsung di Lantai 21 Kantor Kementerian Negara BUMN, Jakarta.

Dalam RUPS tersebut, ditetapkan bahwa  laba bersih Pertamina naik 54,8

persen dari Rp 19, 51 triliun (tahun 2007)  menjadi Rp. 30,2 triliun di tahun

2008 (unaudited).

29 : Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro dan Dirjen Migas Evita Legowo

meninjau kegiatan operasi Pertamina di Sorong, yaitu  wilayah kerja

Pertamina EP di Klamono dan Refinery Unit VII Kasim di Sorong.

JULI

1  : Pertamina melaksanakan penandatanganan Perjanjian Program

Kerjasama  Pendidikan Dual Degree  bidang Geologi, Geofisika dan

Reservoir dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas

Gajah Mada (UGM).

7 : Pertamina melaksanakan  diskusi panel di Lantai 21 Gedung

Utama  Kantor  Pusat Pertamina, Jakarta. Diskusi yang mengangkat

tema “Melangkah Maju: Menuju Pertamina Sebagai Perusahaan Non

Listed Public Company” ini dibuka Direktur Utama Pertamina Karen

Agustiawan.

13 : Kepala Badan Pengatur Hilir  (BPH) Migas Tubagus Haryono

menyatakan bahwa  hingga saat  ini Pertamina merupakan BUMN

yang paling mampu mengemban  tugas PSO menyediakan BBM di

seluruh  wilayah Indonesia.

14 – 16 : Marine Pollution Exercise (Marpolex) Regional 2009

berlangsung di Balikpapan.  Pertamina bertindak sebagai supporting

agency.

15 : Direktur Pengolahan PT Pertamina (Persero), Rukmi

Hadihartini melakukan management walkthrough  ke

Refinery Unit (RU) II Dumai.

16 : PT Pertamina (Persero)  menerima penghargaan  dari

BP Migas sebagai penjual minyak mentah bagian negara

untuk pasokan  kilang domestik  dalam rangka  pengadaan

BBM Nasional tahun 2008. Selain itu, Pertamina Offshore

North West Java juga meraih penghargaan aspek HSE

kategori 2 sampai dengan 10 juta jam kerja tanpa

kecelakaan.

17 : PT Pertamina (Persero) dan PT Krakatau Steel

(Persero)  menandatangani Nota Kesepahaman   untuk

pengadaan steel plate yang dibutuhkan Refinery Unit

Pertamina yang berada di seluruh Indonesia.

23 : Dalam rangka  membangun komunikasi dengan

Lembaga  Tinggi Negara, Pertamina menyelenggarakan

sharing session  bersama Dewan Perwakilan Rakyat RI

untuk memberikan  pemahaman seputar DPR RI kepada

Pertamina.

24 : Kontrak Perjanjian  Jual Beli Gas (PJBG) senilai 377,5

juta dollar AS, ditandatangani oleh Presiden Direktur

Pertamina EP Salis S. Aprilian dengan Direktur Utama PLN

Fahmi Mochtar, disaksikan  oleh Wakil Kepala  BP-Migas

Abdul Mu’in, di Kantor BP-Migas, Gedung Patra Jasa,

Jakarta.

27 : PT Pertamina (Persero) ikut mendukung Program Aku

Cinta Indonesia  yang dicanangkan Menteri Perdagangan

Mari E. Pangestu  di  Kantor Kementerian Negara BUMN,

Jakarta. Dirut Pertamina Karen Agustiawan

menandatangani  Nota Kesepahaman Bersama Aku Cinta

Indonesia.

27 :Pertamina kembali melaksanakan Organization Performance

Profile (OPP) II untuk mengukur  sejauh mana hasil-hasil  Program

Transformasi yang telah berjalan 3 tahun  ini berdampak  pada profil

budaya kinerja perusahaan dan untuk mendapatkan insight baru di

Pertamina  guna perjalanan transformasi ke depan.

25 JUNI 2009

Pertamina mengambil alih  working interest operatorship yang dimiliki  BP West

Java Ltd. (BPWJ), anak perusahaan dari BP Indonesia  senilai 28 juta dollar AS.

Working interest  operatorship sebesar 46% ini dimiliki BPWJ di blok Offshore

North West Java Production Sharing Contract (ONWJ PSC). Pengambilalihan  ini

tertuang dalam Sale and Purchase Agreement (SPA)  yang ditandatangani  oleh

Dirut Pertamina Karen Agustiawan,  President Direktur  BP Indonesia  William Lim

dan Presiden Direktur  Pertamina Hulu Energi (PHE) Bagus Setiarja di Mutiara

Room, Hotel Ritz Carlton, Jakarta.
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28  : Pertagas akan membangun Kilang Elpiji di Bekasi senilai 27 juta

dollar AS. Hal ini tertuang dalam kesepakatan bersama antara PT

Pertamina Gas (Pertagas) dengan PT Bina Bangun Wibawa Mukti

(BBWM) sebagai perusahaan  BUMD Kabupaten Bekasi.

29 : Akte Pendirian PT Banten Bay Refinery (BBR), ditandatangani

dihadapan Notaris Siti  Safarijah,  SH. PT Banten Bay Refinery

merupakan perusahaan patungan (joint venture company) antara

Pertamina (40%), IRIDC dari Iran (40%) dan Petrofield dari Malaysia

(20%).

AGUSTUS

4 : Pertamina melibatkan diri sebagai sponsor utama dalam konferensi

dan pameran minyak bumi Indonesian Society of Engineers

Petroleum (IATMI) dan Society Petroleum Engineer  Asia Pacific Oil &

Gas Conference and Exhibitions (SPE APOGCE) 2009 di Jakarta

Convention Center (JCC).

14 :  PT Pertamina (Persero) melakukan kerjasama business to business

(B to B)  dengan PT Kereta Api (Persero) dan PT PLN (Persero). Pertama,

kerjasama Pertamina dengan Kereta Api dilakukan oleh Dirut Pertamina

Karen Agustiawan dan Dirut Kereta Api Ignasius Jonan. Kedua, kerjasama

Pertamina dengan PLN ditandatangani oleh Direktur Pemasaran & Niaga

Achmad Faisal dan Direktur Operasi Jawa Bali PLN Murtaqi Syamsudin.

18 : Menteri Negara BUMN Sofjan Djalil  meresmikan Galery Integrated

Supply Chain  yang terletak di Lantai Ground  Gedung Utama  Kantor

Pusat Pertamina.

19 : PT Pertamina (Persero) dan PT Pama Persada Nusantara

menandatangani kerjasama business to business. Pertamina akan

memasok kebutuhan pelumas dan BBM industri Pama Persada, sebuah

kontraktor pertambangan di Kalimantan.

20 : Bertempat di aula Kantor Kementerian BUMN Jalan Merdeka Selatan,

Pertamina menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan

PT Pelindo I dan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk mengalihkan

status Dermaga eks Japex menjadi Pelabuhan Umum.

21 : Pertamina EP menyelenggarakan Town Hall Meeting Pencapaian

Kinerja Semester I PEP di Jakarta.  Dalam kesempatan tersebut, Presiden

Direktur PEP Salis S. Aprilian mengungkapkan  bahwa hingga akhir

semester pertama tahun 2009, PT Pertamina EP telah mencapai  sejumlah

prestasi cemerlang. Angka produksi PEP mencapai rekor tertinggi 136.504

barel  per hari dan  gas 1.090 MMSCFD. Sementara itu upaya peningkatan

cadangan  juga  dilakukan dengan pelaksanaan  survey seismic 2D dan

3D, pemboran  eksplorasi dan  deleniasi.

28 : Seiring  dengan suksesnya program konversi LPG 3 Kg, Pertamina

31 JULI 2009

Pertamina mendapat pinjaman  eksternal  melalui

corporate loan dengan berbasis  club deal.

Pertamina mengambil  pinjaman sebesar 400 juta

dollar AS dan Rp 3  triliun yang diberikan  18 bank

domestik dan luar negeri. Pinjaman tersebut ditandai

dengan  penandatanganan  signing ceremony

corporate loan di Kantor Pusat Pertamina, oleh Dirut

Pertamina Karen Agustiawan beserta 18 pimpinan

bank nasional dan asing, disaksikan oleh Menteri

Negara BUMN Sofjan Djalil.

8 AGUSTUS 2009

PT Pertamina  (Persero)  berhasil  meraih  The Best in Building

Managing Corporate  untuk kategori  Oil & Gas  Company pada ajang

Indonesia’s Most Admired Companies  (IMAC) Awards 2009 yang

diselenggarakan  oleh Frontier Consulting Group bekerjasama  dengan

Majalah Business Week, di XXI Ballroom Djakarta Theater, Jakarta.
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terus  melakukan penambahan  fasilitas  distribusi dan penimbunan  LPG.

Untuk itu, Direktur Pemasaran & Niaga Achmad Faisal  melakukan

kunjungan kerja  ke atas kapal tanker Very Large Gas Carrier (VLGC) Mill

Reef di  Teluk Semangka.

SEPTEMBER

3   : Pertamina EP  menandatangani  Perjanjian Kerjasama  Operasi (KSO)

dengan PT Petroenergy Utama Wiriagar  untuk pengembangan  blok

Papua Wiriagar  dengan masa kontrak selama tiga tahun.

3 : Pelumas Pertamina merek Prima XP kembali mendapat

penghargaan  Indonesian Indonesian Customer Satisfactions

Award (ICSA) 2009 untuk kategori Minyak Pelumas Mobil.

4  :  Pertamina menandatangani MoU Fasilitas untuk Bantuan

Layanan  Pengisian BBM Penerbangan , dengan Pangkalan

Udara Abdulrachman Saleh, Malang.

15 : Pertamina bekerjasama dengan Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi dan Universitas Indonesia menyelenggarakan

Olimpiade Sains Nasional – Perguruan tinggi Seluruh Indonesia

(OSN - PTI) tahun 2009.

28 : PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP, dan PT

Pertamina Hulu Energy menerima penghargaan  Dharma Karya

Energi & Sumber Daya Mineral Madya dari Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Penghargaan tersebut

diserahkan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro kepada SVP

Pemasaran PT Pertamina (Persero) Hanung Budya, Presiden

Direktur PT Pertamina EP Salis S. Aprilian, GM JOB Pertamina –

Petro China East Java (JOB PPEJ) Suryadi Oemar, Tim

Penanggulangan  Semburan Merbau Sumatera Selatan yang

diterima oleh Direktur Operasi Pertamina EP Bagus sudaryanto,

dan Tim Implementasi  Program Nasional Konversi Minyak Tanah

ke LPG yang diterima oleh GM Pemasaran BBM Retail Region III

Agus Himawan.

30 : Direktur Pengolahan Rukmi Hadihartini  selaku pembina

asset di lingkungan Direktorat Pengolahan menyerahkan Capital

Transfer Aset Penunjang Usaha (Captrans APU)  RU III Plaju

kepada Direktur Umum dan SDM Waluyo (saat masih menjabat),

yang disaksikan oleh Direktur Keuangan Ferederick ST Siahaan

di Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina.

30 : Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE

ONWJ) berhasil  menandatangani  Perjanjian Jual Beli  Gas

(PJBG)   dengan PLN, di Hotel Mulia  Senayan, Jakarta.

OKTOBER

1 : Direksi dan jajaran manajemen beserta staf PT Pertamina EP

menandatangani  Piagam Komite Etika dan GCG PT Pertamina EP.

Penandatanganan bersamaan dengan launching  Culture Change Program

Transformasi Repetita II di Menara SCBD Lantai 29.

7: PT Pertamina (Persero)  berhasil memenangi 5 kategori dan 6

kategori dalam rangka  launching portal Kementerian Negara

BUMN. Penghargaan diberikan  oleh Menteri Negara BUMN Sofyan

Djalil dan diterima oleh SVP CSS Pertamina  Ahmad Bambang.

7 – 9 : Pertamina hadir dalam  acara World LPG Association Forum

di Rio de Janeiro, Bazil. Dalam  forum tersebut, program Konversi

Minyak Tanah ke LPG mendapat pengakuan dunia.

14 : RU III Plaju  menerima Penghargaan  Kecelakaan Nihil (Zero

Accident) 2008 dari Pemerintah. Penghargaan diserahkan oleh

Menakertrans dan diterima GM RU III Syofrinaldy. Acara

berlangsung di Golden Ballroom Hotel Sultan, Jakarta.

14 : Atas prestasinya   menjalankan  dan mengelola  Sistem

Manajemen  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di

lingkungan unit kerjanya, Pertamina EP UBEP Tanjung menerima

piagam penghargaan  dari Presiden RI sebagai  perusahaan  yang

berhasil  menekan dan menghindari terjadinya keselakaan kerja

(zero accident).

Piagam penghargaan tersebut diserahkan Presiden RI di Jakarta

dan diterima oleh GM UBEP Tanjung Suhardiman.

15 : Empat anak perusahaan dan unit bisnis Pertamina memperoleh

anugerah Proper Hijau dalam Malam Anugerah Lingkungan Proper

15 SEPTEMBER 2009

Dalam rangka  memperkuat posisi armada, PT Pertamina (Persero)

melakukan penandatanganan kontrak pembangunan  dua unit kapal

tanker tipe small I 3500 Long Ton Dead Weight (LTDW)  dengan  PT

Daya Radar Utama di Gedung Utama Lantai 13, Kantor Pusat Pertamina.
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2000 yang diselenggarakan  di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara,

Jakarta. Anak perusahaan dan unit bisnis Pertamina yang menerima

Proper Hijau adalah Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang,

PT Badak  Natural Gas Liquefaction, Pertamina Refinery Unit IV

Cilacap ddan Pertamina EP Area Subang Region

Jawa.

19  : Program konversi minyak tanah ke elpiji 3 Kg

akan selesai pada pertengahan tahun 2010.  Hingga

pertengahan  Oktober 2009, Pertamina sudah

membagikan 40 juta paket kompor dan tabung elpiji 3

Kg. Demikian disampaikan Deputi Direktur Pemasaran

Pertamina Hanung Budya.

21 : Pertamina melakukan  pengapalan perdana

produk Marine Gas Oil (MGO 5) di Jetty V Oil

Movement Area, Kilang Refinery Unit V Balikpapan.

23 : Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Achmad

Faisal meresmikan  peluncuran pelumas berkualitas

tinggi  untuk pasar Australia di Wisma Negara

Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney,

Australia.

NOVEMBER

3 : Kesepakatan kerjasama  strategis business to

business antara  Pertamina dan Perum Damri

ditandatangani oleh Direktur Pemasaran  & Niaga A.

Faisal dan Dirut Perum Damri Twidjara Adi.

3 : Sekretaris Ditjen Dikti Depdikbud Suryo Hapsoro

yang didampingi Dirut Pertamina Karen Agustiawan,

Rektor UI Gumilar R. Soemantri dan Staf Ahli Meneg

BUMN Edi Suryanto, membuka Olimpiade Sains

Nasional – Perguruan Tinggi seluruh Indonesia (OSN

– PTI)  2009.

12 : PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) membangun Heart

Centre Ibnu Sutowo  berstandar internasional. Tujuan pendirian heart

centre ini untuk menjadikan RSPP sebagai pusat rujukan  jantung

nasional  yang memiliki kualitas dan standar internasional.

23 : Setelah tiga tahun menjalankan transformasi, akhirnya Direktorat

Pemasaran & Niaga  bertekad untuk melaksanakan transformasi

secara mandiri, terlepas dari konsultan McKinsey.

23 – 24: Konvensi Mutu Pertamina 2009 berlangsung di Gedung

Utama Kantor Pusat Pertamina. Konvensi dibuka oleh Dirut

Pertamina Karen Agustiawan, dan ditutup oleh Direktur Pengolahan

Rukmi Hadihartini yang mewakili Dirut Pertamina.

30 : Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani  kerjasama untuk

dua blok. Pertama,  kerjasama PHE dengan  Trisula CBM Energi

membentuk konsorsium PHE Metana Sumatera Muara Enim. Yang

kedua, PHE dengan Petronas Carigali membentuk PHE  Glagah

Kambuna.

DESEMBER

3 : Pertamina Peduli Diabetes Mellitus memecahkan rekor MURI

(Museum Rekor Indonesia) dalam pemeriksaan gula darah.

Pertamina berhasil memeriksa 152.765 orang dari seluruh Indonesia

dalam waktu 520 menit dari pukul 07.00 – 15.30 WIB.  Piagam

penghargaan diserahakan pimpinan MURI Jaya Suprana kepada

Sekretaris Perseroan Pertamina Toharso.

5 : Pertamina ikut berpartisipasi dalam Green Festival 2009 yang

berlangsung di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Green Festival dibuka

oleh  Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Gusti Muhammad Hatta,

dan dari Pertamina hadir Wakil Dirut Omar S. Anwar.

10 : Pertamina memperingati HUT-nya yang ke-52 dengan

sederhana. Acara pemotongan tumpeng dipusatkan di Lantai M

Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Dirut Pertamina Karen

Agustiawan memotong tumpeng dan memberikannya kepada Ny.

Ibnu Sutowo, istri Ibnu Sutowo (alm.) pendiri dan Dirut Pertamina

1957 – 1976. WP

4 DESEMBER 2009

Pertamina kembali terpilih sebagai  Perusahaan Idaman 2009 Terbaik di bidang

Pertambangan, Minyak, Gas & Energi versi Majalah Warta Ekonomi.  Sementara Dirut

Pertamina Karen Agustiawan juga terpilih sebagai CEO Idaman  Tahun 2009 . Piagam

perhargaan diterima oleh Dirut Pertamina Karen Agustiawan di Pacific Place, Jakarta.
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Dalam memperingati Hari Pahlawan yang

jatuh pada tanggal 10 November setiap

tahunnya, sudah sepantasnya kita mengenang

jasa-jasa para pahlawan yang telah merebut

dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia,

serta merenungkan dan memaknai kembali

semangat dan nilai-nilai kepahlawanan yang

telah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa.

Salah satunya adalah melalui media film Merah

Putih, yang mengisahkan mengenai perjuangan

bangsa Indonesia dalam mempertahankan

kemerdekaannya.

Merah Putih merupakan bagian pertama

dari Trilogi Kemerdekaan, yang diedarkan di

bioskop pada pertengahan Agustus tahun 2009,

dalam rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan

Indonesia yang ke-64. Pada minggu pertama

peredarannya, film ini menjaring 400.000

penonton di 90 bioskop di seluruh Indonesia,

menjadikan film ini masuk dalam tiga besar film

Indonesia terlaris tahun 2009 setelah Ketika

Cinta Bertasbih dan Garuda di Dadaku.

Pembuatan film ini diilhami dari Peristiwa

Lengkong pada tahun 1946, walaupun

sebenarnya cerita dalam film ini tidak ada

hubungannya dengan peristiwa tersebut.

Namun produser film ini, Hashim

Djojohadikusumo, berniat untuk mengangkat

nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung dalam

Peristiwa Lengkong tahun 1946 tersebut, di

mana pada peristiwa tersebut dua orang

pamannya, Lettu Soebianto Djojohadikusumo

dan Taruna R.M. Soejono Djojohadikusumo turut

gugur dalam peristiwa pertempuran di gudang

senjata Jepang di Lengkong, Tangerang.

Film ini mengambil setting masa Agresi

Militer I Belanda pada tahun 1947 di Jawa

Tengah, di mana empat orang tokoh utama

cerita dari berbagai kelas social, suku, agama,

kepribadian dan motivasi yang berbeda

bergabung dengan pasukan militer untuk

mempertahankan kemerdekaan. Cerita dimulai

di hutan di Sulawesi Utara, ketika Tomas (Donny

Alamsyah), seorang anak petani yang

beragama Kristen dan emosional, menyaksikan

keluarganya dibunuh dan rumahnya

dibumihanguskan oleh tentara Belanda.

Motivasi untuk membalas dendam

membawa Tomas ke Jawa untuk mendaftarkan

diri ke sekolah tentara rakyat. Selain Tomas,

banyak pemuda yang turut mendaftar di sekolah

tentara rakyat dengan berbagai motivasi.

Diantaranya adalah Amir (Lukman Sardi), guru

sekolah Islam dari Jawa yang berperilaku halus;

Dayan (T. Rifnu Wikana), seorang Hindu Bali

yang tangkas bermain pisau; Marius (Darius

Sinathrya), seorang priyayi yang masuk tentara

sebagai bentuk pembangkangan terhadap

ayahnya.

Berbagai perbedaan latar belakang, suku,

status social dan agama di antara mereka

menimbulkan pergesekan dan perselisihan.

Pada saat mereka tengah merayakan kelulusan

setelah menyelesaikan masa pendidikan,

RESENSI Buku, Film, Musik   Oleh : ARINI TATHAGATI

Merenungkan
Film Perjuangan

Judul Film : Merah Putih, Trilogi Merdeka
Sutradara : Yadi Sugandi
Produser : Hashim Djojohadikusumo, Rob Allyn,

  Jeremy Stewart
Skenario : Rob Allyn, Conor Allyn
Produksi : PT Media Desa Indonesia,

  Margate House Ltd.
Pemain : Lukman Sardi, Darius Sinathrya, Donny

  Alamsyah, T. Rifnu Wikana, Zumi Zola,
  Rahayu Saraswati, Astri Nurdin

tentara Belanda menyerang kamp para tentara

dan dalam pertempuran itu seluruh pasukan

tentara rakyat tewas terbunuh, menyisakan

empat orang tokoh utama cerita ini. Dalam

perjalanan mereka melarikan diri dari kejaran

tentara Belanda, mereka melalui sebuah desa.

Usaha untuk memperingatkan penduduk desa

sia-sia, dan keesokan harinya mereka melihat

desa itu sudah dibumihanguskan oleh tentara

Belanda dan seluruh penduduk desa habis

dibantai, kecuali seorang bapak dan anak

lelakinya yang pada saat pembantaian tengah

pergi ke sawah. Dengan bantuan penduduk

desa yang selamat dari pembantaian, keempat

sekawan berhasil menghadang konvoi suplai

bahan bakar tentara Belanda.

Film ini memakan biaya produksi yang

sangat tinggi, diperkirakan mencapai Rp 60

miliar. Dengan biaya produksi sebesar itu,

tentunya penonton mengharapkan suguhan film

yang berkualitas, dan hal ini dijawab dengan

baik oleh tim produksi film ini. Pembuatan film ini

melibatkan banyak ‘produk impor’ (termasuk

penulis skenario,’special effect, dan tata teknis

lainnya), sehingga memberi nuansa Hollywood-

blockbuster yang cukup kental. Namun

demikian, dari berbagai segi film ini masih cukup

‘Indonesia’ dan tidak kemudian terjebak menjadi

film ‘Rambo’.

Dari sisi cerita, film ini menyuguhkan cerita

yang menarik, di mana dimunculkan berbagai

konflik dan intrik yang dikemas secara halus.

Karakter para tokoh dibangun secara perlahan,

sehingga penonton dapat memahami setiap

tokoh dengan baik. Hal ini juga didukung

dengan akting yang prima dan konsisten dari

para aktor yang mendukung film tersebut.

Namun demikian, film ini terkesan belum

klimaks, masih banyak hal belum terungkap

(terutama mengenai latar belakang para tokoh

utama), yang mungkin akan terungkap lebih

banyak pada bagian dua dan tiga dari trilogi film

ini.

Dari sisi sinematografi, tampilan visual dari

film ini sangat menarik. Banyak sudut

pengambilan gambar yang dibuat begitu

dramatis dengan gaya Hollywood, memberikan

nuansa yang berbeda dengan film Indonesia

pada umumnya. Beberapa adegan bahkan

mengingatkan kita pada film Band of Brother.

Selain itu, film ini juga didukung dengan special

effect yang begitu canggih dan (juga) bergaya

Hollywood,  yang menambah efek dramatis dari

cerita film tersebut.

Jika kita cukup jeli, sebenarnya ada

beberapa hal yang ‘agak meleset’ yang

digambarkan pada film ini, antara lain sebagai

berikut. Pertama, penggambaran perang gerilya.

Pada masa itu, dalam sejarah belum pernah

tercatat tentara NICA unggul menghadapi

strategi perang gerilya oleh TNI di bawah

pimpinan Jendral Sudirman. Bisa dikatakan,

dalam sejarah perang kemerdekaan Belanda

hanya ‘menang’ melawan Indonesia dalam

perang frontal, atau di meja perundingan.

Namun dalam film tersebut, digambarkan

dengan mudahnya tentara musuh menghabisi

pasukan dan hanya menyisakan empat tokoh

utama cerita.

Kedua, pemilihan properti yang digunakan.

Senjata yang digunakan pada film tersebut

memang senjata yang digunakan pada masa

Perang Dunia II, namun senjata itu adalah

senjata yang digunakan oleh tentara Sekutu.

Sedangkan pada masa itu Tentara Indonesia

menggunakan senjata dengan teknologi yang

lebih kuno hasil rampasan dari Jepang. Ketiga,

adegan pesta dansa saat merayakan kelulusan

para kadet. Rasanya pada masa itu tentara

Indonesia tidak punya waktu untuk berpesta,

mereka sedang sibuk berjuang

mempertahankan kemerdekaan.

Namun demikian, sutradara film ini

menyatakan bahwa film ini memang merupakan

fiksi, baik dari sisi cerita maupun properti

pendukungnya. Hal ini dilakukan agar pembuat

film tidak perlu melakukan riset yang sangat

teliti, dan memungkinkan untuk melakukan

berbagai ‘pelanggaran legal’ tanpa mengurangi

nilai-nilai yang terkandung dalam film ini.

Walaupun belum dapat dikategorikan

sebagai film perjuangan akibat keterkaitan

antara cerita dengan peristiwa sejarah sangat

lemah, film ini patut diacungi jempol, karena

merupakan salah satu terobosan yang berani

dengan menampilkan film bertema perjuangan

di antara genre film horror atau komedi yang

saat ini merajai kancah perfilman Indonesia.

Film ini juga mampu memperlihatkan nilai-nilai

perjuangan pada masa itu, termasuk di

antaranya mengesampingkan segala perbedaan

latar belakang untuk bersatu mengusir penjajah

dalam mempertahankan kemerdekaan

Indonesia. Diharapkan kesuksesan film ini dapat

terulang kembali pada pemutaran bagian kedua

dan ketiga dari Trilogi Kemerdekaan ini di tahun

2010.WP
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PATRASIANA

Mendatar :

    1. Bahan Pencemar udara; pengotor udara

    5. Salah satu pakaian wanita

    7. Serangga pembawa bakteri penyakit

    8. Buku cerita/roman

    9. Bidang yang menghasilkan tanaman bahan

makanan pokok

  10. Satelit buatan yang bertugas sebagai

laboratorium angkasa

  12. Bahan pembuat minyak goreng

  14. Tempat pertemuan antara penjual dan  pembeli

  15. Utusan; rombongan perwakilan

  16. Sumbu

  18. Perhubungan; pengkabaran; hubungan timbal

balik antar sesama manusia

  Menurun :

   1. Ilmu tatanegara; pemikiran yang bertujuan

untuk mendapatkan kekuasaan

   2. Naftalin; salah satu alat penerangan

   3. Gambar yang dibuat pada kulit manusia

   4. Orangtua perempuan dari orangtua kita

   5. Perubahan serentak dan menyeluruh secara

cepat

   6. Kerjasama ; pembelotan dan bekerja sama

dengan musuh

 11. Salah satu anggota badan kita

 13. Sejenis pohon di dalamnya adalah pohon

kelapa

 14. Pengganjal ; semacam paku dari kayu

 15. Geladak kapal

 17. United Stated M
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