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MENGURAI
BENANG KUSUT SUBSIDI

Kalau mengikuti berita-

berita, mungkin kita akan

menemukan berita-berita

kecil di daerah tertentu

tentang  tuntutan dari

pemerintah daerah

setempat berkaitan dengan

pajak daerah dan retribusi

daerah, termasuk yang

berkaitandengan industri

minyak dan gas nasional.

Tentu ini menjadi

permasalahan sendiri

yang serius. Berkaitan

dengan hal tersebut,

kami  berbincang

dengan Sulistiono

Kertawacana SH,

seorang  praktisi

hukum yang juga

penulis kolom di berbagai

media cetak.
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Keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji yang digulirkan selama

3,5 tahun (8 Mei 2007 – 31 Desember 2009) bukan hanya mampu menghemat

dana subsidi sebesar Rp 22,65 triliun dalam kurun itu (net penhematan Rp 12,4

triliun), tetapi yang terpenting ada perubahan pola konsumsi energi di Indonesia,

yang selama ini sulit dimassalkan, yaitu penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar rumah tangga,

usaha menengah, dan kecil. Bahkan usaha-usaha besar seperti hotel dan restoran, serta

berbagai industri sudah lebih dulu menggunakan gas sebagai bahan bakar.
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SURAT PEMBACA

Program konversi dari minyak tanah ke elpiji
sukses dilakukan. Hampir di setiap rumah diseluruh
wilayah pulau Jawa telah menggunakan kompor
dan elpiji 3 kilogram.  Pertamina juga sudah
menyatakan untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya
dinyatakan bebas dari minyak tanah.

Tetapi kesuksesan itu tidak diikuti oleh elemen
lainnya. Diantaranya menyangkut masalah
keselamatan dan keamanan bagi pengguna kompor
dan tabung elpiji 3 kilogram. Banyak kasus yang
terjadi di masyarakat seperti meledaknya tabung
elpiji 12 kilogram maupun 3 kilogram.

Kalau ditarik mundur dari awal dilakukannya
program konversi, sebenarnya Pertamina sudah
melakukan sosialisasi tata cara menggunakan
kompor, regulator, dan tabung elpiji 3 kilogram
yang baik dan benar.  Tetapi kesalahan-kesalahan
baik itu human error, yang disengaja maupun tidak,
sering terjadi.

Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah
mengapa bisa terjadi tabung elpiji tersebut
meledak? Apakah tabung elpiji sudah sesuai
dengan kualifikasi SNI (Standar Nasional
Indonesia). Apakah setiap tabung yang dibagikan
ke masyarakat tidak melalui pengecekan ulang
terlebih dahulu? Dan satu lagi, apakah para agen
elpiji sudah mendapatkan pelatihan maupun
penjelasan hal-hal apa yang perlu dan tidak perlu

TABUNG ELPIJI
KUALIFIKASI SNI
Munna Dwi Riani, Bandung

dilakukan?
Untuk itu,  sebagai pelaksana dari program

konversi pemerintah tersebut, Pertamina harus
memberikan penjelasan  lebih gencar. Agar
masyarakat umum  merasa aman, nyaman, dan
tentram ketika harus menggunakan elpiji 3
kilogram.WP

Negara Indonesia terkenal dengan hasil
buminya. Tapi kenapa harus orang asing yang
mengeruk hasil bumi yang kita cintai ini. Kita
seperti negara yang tidak punya harga diri
karena dengan mudahnya diatur oleh orang
asing. Lihatlah di sepanjang jalan kota besar
seperti Jakarta dan kota besar lainnya. Sudah
banyak bertebaran SPBU asing seperti SHELL dari
Belanda, PETRONAS dari Malaysia, dan TOTAL
dari Perancis.

Buat saya, akibat kebijakan Pemerintah
tersebut, perubahan ini menjadi tidak sedap
dipandang mata . Seharusnya Pertamina
mendapatkan hak istimewa tanpa harus bersaing
dengan pihak asing. Jangan hanya karena isu
‘globalisasi’ membuat Pemerintah
menganaktirikan miliknya sendiri.

Untuk Pertamina, teruslah berkarya.
Tunjukkan bahwa BUMN ini mampu bersaing....WP

JANGAN ANAKTIRIKAN
PERTAMINA
Naura, Jakarta
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utama WARTA REDAKSI

MUKADIMAH : Gayung Bersambut

WARTA REDAKSI

Program konversi dari minyak tanah ke

Elpiji periode 8 Mei 2007  - 31 Desember 2009

telah menghemat Rp 22,65 triliun dana subsidi

yang seharusnya digelontorkan untuk subsidi

minyak tanah. Setela dikurangi biaya paket

konversi sebesar Rp 10,23 triliun, diperoleh

penghematan bersih Rp 12,42 triliun. Menurut

Deputi Direktur Pemasaran  Hanung Budya

pada tahun 2011 – setelah tidak ada lagi biaya

paket perdana – maka Negara akan

diuntungkan penghematan antara Rp 12 triliun

sampai Rp 15 triliun.

Program ini merupakan ide dari Pertamina

pada medio 2006 yang didukung dan dipantau

ketat oleh Wapres Jusuf Kalla dan mulai

dilaksanakan sepenuhnya oleh Pertamina

sejak persiapan di akhir 2006 dan peluncuran

8 Mei 2007. Hingga akhir tahun 2009 telah

terdistribusikan 43,2 juta unit  paket perdana

konversi lengkap yang terdiri atas kompor dan

tabung Elpiji kemasan 3 kg. Target hingga

akhir tahun ini (2010) adalah total 55 juta unit

paket perdana konversi.

Tahun 2011 tidak ada lagi pendistribusian

paket perdana dan seterusnya Pertamina

menyediakan tabung-tabung pengganti untuk

yang rusak dan gas Elpijinya itu sendiri.

Program konversi dari minyak tanah ke

Elpiji yang dilaksanakan oleh Pertamina (baca:

Indonesia) merupakan program tercepat dan

terbesar di dunia sehingga diakui oleh World

LPG Association. Beberapa negara seperti

Nigeria belajar ke Pertamina bagaimana

pelaksanaan konversi.

Indonesia yang sempat keluar dari

Asosiasi LPG Duni itu diundang kembali oleh

pihak asosiasi untuk menjadi anggota dan

asosiasi menetapkan Indonesia sebagai tuan

rumah konferensi para anggota asosiasi tahun

2012 yang bertempat di Bali. Sebenarnya

tahun 1996 pun – juga bertempat di Bali –

Indonesia menjadi tuan rumah konferensi.

Betapa terhormatnya keberhasilan

Pertamina melaksanakan program konversi,

maka WePe memilih cerita sukses ini untuk

dijadikan sebagai laporan utama Edisi Maret

2010 ini. Dan agar cerita sukses ini menjadi

hidup Redaksi menurunkan segmen kisah awal

sampai pelaksanaan konversi itu dilakukan

dengan mendengar cerita dari pencetus ide

konversi yang tak lain Direktur Pemasaran dan

Niaga A. Faisal serta eksekutor yang me-

manage sedemikian rupa pelaksanaannya

yaitu Hanung Budya.

WePe pun sempat mendapatkan sedikit

cerita dari mantan Dirut Pertamina Ari H.

Soemarno yang saat itu mendukung penuh

gagasan konversi atas nama Pertamina.

Walaupun Redaksi tidak berkesempatan

mendengar cerita dari mantan Wapres Jusuf

Kalla yang menggerakkan Pertamina lewat

monitoring langsung rapat dua mingguan di

Kantor Wapres, agar program konversi

terlaksana dengan baik dan cepat.

Selamat membaca, terimakasih, dan

wassalaam. WP NS

Keberhasilan program konversi dari minyak tanah ke Elpiji merupakan dukungan

kolektif dari banyak pihak. Namun bagaimanapun, buah keberhasilan ini berawal dari ide dari

bawah (BUMN) yang disambut serius dan sungguh-sungguh oleh  petinggi Negara (saat itu

Wapres Jusuf Kalla). Seterusnya, ketika program ini digelindingkan oleh tim internal Pertamina

kerjasama dengan banyak pihak di luar Pertamina juga membantu sekali. Program ini menjadi

efektif didukung Pemda hingga tingkat ke-RT-an di kampung-kampung.

Pola “gayung bersambut” ini yang semestinya menjadi pola baku antara BUMN dan

Presiden atau Wakil Presiden plus para  menteri terkait. Contoh sukses gayung bersambut

juga terjadi pada Transformasi Pertamina, yang berawal dari keinginan untuk melakukan

perubahan besar di Pertamina yang dikemukakan oleh Ari H. Soemarno di depan Pemerintah

ketika ditanya kesediannya menjadi orang nomor satu di Pertamina.

Begitu Ari dilantik, tak lama kemudian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono datang ke

Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, memberikan instruksi serius agar Pertamina melakukan

perubahan yang harus terlihat dalam tempo dua tahun setelah kunjungan yang terjadi pada

Juli 2006 itu. Instruksi Presiden SBY yang terkenal di lingkungan Pertamina saat itu adalah:

Do something, create something, cheap success, create your legacy.

Pada Agustus 2006 Ari H. Soemarno mencanangkan proyek terobosan yang dikenal

sebagai Breakthrough Projects sebagai bagian dari Transformasi Pertamina dan gerakan

perubahan itu sedemikian masifnya sampai ketika Presiden SBY datang September 2009,

Pertamina melaporkan kemajuan riil, dan Presiden SBY memuji kemajuan BUMN ini antara

kondisi before (kondisi Pertamina saat berkunjung pertama, Juli 2006) dan kondisi after

(September 2009).

Satu point yang cukup melegakan adalah ketika pengganti Ari H. Soemarno, yaitu Karen

Agustiawan tampil sesuai dilantik sebagai Dirut Pertamina, maka mantan Direktur Hulu

Pertamina itu menyatakan komitmen melanjutkan Transformasi Pertamina. Ada kesinambung-

an yang tak terputus. Karen Agustiawan begitu progresif meraih target pendahulunya dalam

program jangka panjang Pertamina menjadi kelas dunia (2008 – 2023), antara lain

memperluas ekspansi ke luar negeri serta program akuisisi lapangan-lapangan potensial dan

partitipating interest sejumlah lapangan yang masa kontraknya habis oleh perusahaan lain.

Bagaimanapun hal ini merupakan kemajuan karena kelemahan Pertamina yang sulit

diputus mata rantainya adalah tidak berlanjutnya program-program bagus yang sudah efektif

pada masa pejabat sebelumnya. Semangat  perubahan signifikan perusahaan ini terasa sejak

periode terakhir Direktur Utama Faisal Abda’oe (1994, bergulirkan Program Restrukturisasi

Pertamina), lalu pada masa Martiono Hadianto, Baihaki Hakim, dan Widya Purnama, sampai

Ari H. Soemarno dan Karen Agustiawan.

Pola gayung bersambut bisa kita artikan ketika langkah atau pemikiran dari Pertamina

disambut sungguh-sungguh dan bukan basa-basi! oleh Presiden atau Wapres dan menteri

terkait. Atau semangat yang sama saling menyambut antara Pertamina dan Pemerintah . Di

dalam internal Pertamina pun kini ada semangat estafet untuk program-program besar yang

nyata-nyata bisa mengubah Pertamina secara bertahap dari pejabat lama ke pajabat baru.

Memelihara pencapaian dengan semangat continuous improvement diperlukan dalam

manajemen perusahaan sekarang, terutama bagi perusahaan besar seperti Pertamina. Politik

“bumi hangus” atau paradigma “aku pemimpin baru, kebijakan baru sama sekali, kalau perlu

hilangkan jejak-jejak penduluku,” sudah harus semakin kita tinggalkan. Tampil lebih baik

dengan mempertahankan pola masa lalu dan penyempurnaan ke arah yang lebih baik dan

produktif, saat ini jauh lebih dihargai, ketimbang membumihanguskan pola-pola

kepemimpinan, program yang sudah teruji baik dari waktu ke waktu, dan terasa manfaatnya

oleh banyak orang.

Kehormatan dan citra kepemimpinan diperlukan setiap individu pemimpin di segala level.

Namun secara umum kita dituntut lebih hati-hati, bahwa cara pandang orang sekarang

bergeser dan semakin kritis membandingkan masa lalu dan masa sekarang.

Pertamina kembali menggagas soal DME yang telah dihitung bermanfaat untuk

penghematan, tapi Direktur Pemasaran dan Niaga A. Faisal yang telah mempatenkan

formulasi DME yang telah dibuatnya, menyesalkan belum ada lagi pihak eksternal yang

menyambutnya. Adakah gayung bersambut untuk produksi DME? Bisakah produksi DME

akan bergulir menjadi program besar Nasional seperti program besar konversi? WP NS

Gayung Bersambut

MUKADIMAH
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Keberhasilan program konversi
minyak tanah ke Elpiji yang digulirkan
selama 3,5 tahun (8 Mei 2007 – 31
Desember 2009) bukan hanya mampu
menghemat dana subsidi sebesar Rp
22,65 triliun (net penghematan Rp
12,42 triliun) dalam kurun itu, tetapi
yang terpenting ada perubahan pola
konsumsi energi di Indonesia, yang
selama ini sulit dimassalkan, yaitu
penggunaan Elpiji sebagai bahan bakar
rumah tangga, usaha menengah, dan
kecil. Bahkan usaha-usaha besar seperti
hotel dan restoran, serta berbagai
industri sudah lebih dulu menggunakan
gas sebagai bahan bakar.

Pertamina telah memberikan
kontribusi yang tidak sedikit, sejak
memberikan gagasan konversi kepada
Wapres Jusuf Kalla, sampai dengan
pelaksanaan di lapangan sendirian.
Sebanyak 43,2 juta paket perdana Elpiji
3 kilogram telah berada di masyarakat.

Urusan subsidi di Indonesia
sekarang ini cukup rumit. Sejak Presiden
Soeharto menetapkan subsidi BBM
tahun 1974, bom persoalan justru
terjadi setelah berakhirnya masa
Pemerintahannya (1967–– 1998).
Mensubsidi BBM pada saat minyak
masih berlimpah di tahun 1980-an
barangkali tidak soal, tapi setelah
Indonesia menjadi net importer minyak
pada tahun 2000-an (masa reformasi),
APBN setiap tahun mulai terasa
terganggu oleh besarnya nilai subsidi

BBM ini.
Pada masa Orde Baru tidak ada

cerita dalam satu tahun bisa ada APBN
Perubahan atau APBN-P. Saat ini
dinamika ekonomi sangat berubah
cepat, asumsi harga minyak tak bisa
diprediksi dalam patokan statis.
Perubahan harga minyak dunia yang
seringkali menyebabkan harus adanya
APBN-P. Dan perubahan harga minyak
dunia menjadi faktor terpenting dalam
pengadaan BBM, yang notabene masih
disubsidi.

BBM di negara manapun mahal.
Kenapa di Indonesia harganya murah
untuk setiap liternya? Karena rakyat
hanya membayar sebagian saja dari
harga sebenarnya BBM tersebut. Negara
atau Pemerintah memberikan sekian
ribu rupiah untuk setiap liter BBM yang
dibeli rakyat.

Subsidi adalah pemberian
Pemerintah  untuk rakyatnya. Tapi
memang sejarah subsidi BBM itu adalah
untuk rakyat kecil, bukan untuk orang-
orang kaya. Tidak apa-apa Pemerintah
menyedian sekian dana untuk subsidi,
toh itu untuk membantu rakyat non
kaya. Tapi bagaimana perasaan
Pemerintah manakala subsidi BBM
sekitar 70 – 80 persen dinikmati pemilik
mobil pribadi dan pabrik-pabrik besar?
Si yang berhak hanya sebagian kecil
sisanya saja menghabiskan dana subsidi
BBM?

          •••

Pemerintah bukan tidak ikhlas
mensubsidi BBM untuk seluruh rakyat
tanpa kecuali, kalau dananya lancar dan
melimpah. Tapi kalau dana APBN
kembang-kempis, berhemat-hemat,
subsidi sangat bijak untuk tetap
diberikan tapi hanya kepada mereka
yang lebih membutuhkan bantuan.

Bagaimanapun, keadaan negeri ini
sudah berubah, dari pengekspor minyak
(ekspor lebih banyak ketimbang impor)
sekarang menjadi pengimpor, dan
karenanya Indonesia pun keluar dari
keanggotaan organisasi negara-negara
pengeskspor minyak.

Sampai tahun 1980-an kenaikan
harga minyak mentah dunia akan
menjadi rejeki nomplok atau windfall

bagi Indonesia, maka setelah kita bukan
lagi sebagai “raja minyak” di kawasan
Asia Tenggara, maka kenaikan minyak
mentah dunia justru tamparan bagi
kocek APBN karena itu berarti dana
impor minyak mentah semakin gede
saja. Dan berarti pula Pemerintah mulai
merasa tercekik membiayai subsidi
sekian ribu rupiah untuk setiap liter
minyak tanah, solar, dan premium yang
dibeli masyarakat.

Pengamat perminyakan Pri Agung

Rakhmanto dari Reforminer Institute
seperti dikutip sebuah situs
menyebutkan setiap kenaikan harga
minyak 1 dolar per barel akan
meningkatkan subsidi BBM Rp 3 triliun.
Adapun subsidi listrik akan naik sekitar



7Warta Pertamina • Maret 2010

UTAMA     HEMAT SUBSIDI Rp 12,7 TRILIUN

Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar.
“Selama ini porsi subsidi energi berada
di kisaran 10 persen dari APBN
berjalan,” paparnya.

Yang dikhawatirkan banyak orang
adalah melonjaknya harga minyak
mentah dunia. Pri Agung sendiri
memperkirakan harga minyak hanya
bergerak hingga kisaran 90 dolar AS –
100 dolar AS per barel.

Pemerintah sendiri mewaspadai
kenaikan harga minyak dunia yang kini
menembus  80 dolar AS per barel,
sementara asumsi harga mnyak
(Indonesiaan Crude Price atau ICP)
dalam APBN 2010 hanya dipatok 60
dolar AS per barel.

Dalam catatan WePe harga minyak mentah pernah
menembus 147 dolar AS per barel pada Juli 2008, sehingga
membuat Pemerintah SBY – JK sedikit direpotkan mengatasi
meroketnya besaran subsidi BBM. Makanya sejak ekses yang
muncul seperti penyelundupan, pengoplosan, pemborosan
konsumsi BBM, hingga terhambatnya pengembangan energi
alternatif, begitu membelit dan menjadi benang kusut yang sulit
diurai, maka semangat mengurangi subsidi menjadi benang
merah setiap Pemerintah Indonesia pasca berkhirnya
Pemerintahan Soeharto tahun 1998.

Sebagai pengimpor, Indonesia tak bisa berharap terus-
menerus diombang-ambingkan faktor eksternal berupa fluktuasi
harga minyak dunia yang seringkali sulit diterka. Kerepotan
menentukan asumsi harga minyak mentah dalam setiap APBN,
bagai buah simalakama. Mematok asumsi harga minyak mentah
terlalu tinggi akan mempengaruhi perhitungan seluruh APBN,
terutama dalam hal asumsi pendapatan dari sektor migas alias
terlalu optimistis. Mematok terlalu rendah, juga merobek-robek
kantong celana Pemerintah manakala harga minyak dunia
melonjak-lonjak tak bisa ditahan.

Dalam kaitan ini pengamat ekonomi Aviliani dalam sebuah
tulisannya di sebuah situs menegaskan, bahwa apabila subsidi
tidak dikurangi, hal itu akan berdampak pada kondisi keuangan
Negara karena bisa jadi subsidi BBM menyerap 30 persen APBN.
Yang dikhawatirkan Aviliani ruang gerak anggaran untuk
memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan,
kesehatan dapat terhambat.

Dampak lain dari adanya kebijakan subsidi BBM – seperti
banyak disebut orang sejak lama–– adalah disparitas harga BBM
di Indonesia yang lebih murah menyebabkan terjadinya
penyelundupan BBM ke negeri tetangga. Selain itu harga subsidi
BBM menyebabkan pola konsumsi BBM di masyarakat
cenderung boros. Akibatnya, tingkat kebutuhan BBM dari tahun
ke tahun terus tumbuh dan pernah berada dalam kisaran 6
persen per tahun.

Harga BBM di Indonesia yang super murah (sekali lagi
sebagai akibat kebijakan subsidi) menghambat upaya
pemakaian energi non BBM karena harga gas, panasbumi, dan
batubara masih kalah murah dibandingkan harga BBM

bersubsidi. Untuk ke depan, jelas sangat membahayakan
mengingat akan habisnya cadangan minyak di bumi Indonesia.

•••
Mengurangi subsidi akan menjadi upaya efektif mengurai

benang kusut kebijakan subsidi di Indonesia selama 3,5 dekade
ini (1974

– 2010), Tapi mengurangi subsidi yang dikenal polanya
dengan penaikan harga BBM, juga bukan perkara mudah.

Dari tahun ke tahun sebagian besar para pendemo yang
memprotes penaikan harga BBM mengesankan tidak mengerti
atau tidak mau mengerti kebijakan subsidi yang memberatkan
Negara, sementara di sisi lain peruntukan subsidi BBM sejak
1974 sebagian besar (70 – 80 persen) justru dinikmati orang-
orang kaya dan pemilik pabrik besar di negeri ini.

Ketika ada upaya Pemerintah – melalui penaikan harga BBM
– untuk mengalihkan sebagian dana subsidi yang “termakan”
orang-orang ”the have”d i BBM itu ke subsidi kesehatan orang-
orang tak mampu, subsidi pendidikan, bantuan lansung tunai
(BLT), dan pembagian beras untuk orang-orang miskin (raskin),
pendemo tetap garang.

Penaikan harga BBM bersubsidi adalah untuk mengurangi
besaran subsidi yang dikandung di dalam komoditas BBM
bersubsidi, yaitu solar, premium, dan minyak tanah. Nilai subsidi
yang dikurangi di setiap liter BBM tersebut sebagiannya
diarahkan ke subsidi yang benar-benar dinikmati orang-orang
tak mampu. Mengapa masih saja para pendemo yang menolak
penaikan harga BBM itu mengatasnamakan berjuang untuk
rakyat kecil?

Berbeda dengan penaikan tariff listrik atau air minum yang
tidak menuai demo-demo besar, penaikan tariff BBM dan Elpiji
non subsidi yaitu tabung 12 kilogram dan tabung 50 kilogram,
sama-sama disoroti tajam. Dampak politis dan keresahan social
selalu sulit dihindari dari setiap kebijakan penaikan BBM,
termasuk Elpiji – walaupun pemrotes penaikan harga Elpiji
terbatas pada lembaga swadaya masyarakat – sehingga
pertimbangan penaikan hanya dari sisi bisnis saja tidak cukup.

Gara-gara politisasi yang lebih kental ketika terjadi penaikan
harga BBM, UU Propenas yang menargetkan subsidi nol persen
pada tahun 2004 gagal total.
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Pemerintah terus

memantau jalannya

program konversi dari

minyak tanah ke Elpiji 3

kg. Ini merupakan salah

satu bukti kesungguhan

Pemerintah mengurangi

subsidi yang kian hari

membebani APBN.

Setelah berlalunya masa keemasan minyak Indonesia pada
tahun 1980-an membuat kebijakan subsidi memang menjadi
kurang relevan lagi diterapkan secara pukul rata dalam
mekanisme harga komoditas (solar, premium, dan minyak
tanah), karena berisiko ada dana subsidi di produk-produk BBM
itu (sekitar 70 - 80 persen) justru dinikmati orang-orang yang
tidak berhak mendapatkan subsidi dari Pemerintah.

•••

Kondisi benang kusut subsidi memang akhirnya tidak efektif
dengan formula menaikkan harga BBM. Bukan karena kurang
tepat dalam logika sebab-akibatnya yaitu bisa mengurangi
besaran subsidi, juga semakin kecil gap disparitas harga BBM
bersubsidi dengan harga BBM di negeri tetangga, yang pasti
akan menghilangkan semangat penyelundupan ke negeri orang.

Kalau harga BBM tidak kelewat murah, maka pengembangan
energi alternatif bisa terdorong, dan penghematan energi fosil

fuel jenis BBM pun dengan sendirinya semakin terbentuk.
Tetapi bagaimana mempraktekkan menaikkan harga BBM,

berarti menjadi upaya tidak popular bagi Pemerintah dan
berisiko gejolak politik dan social di masyarakat luas. Sebuah
risiko yang tidak banyak dilawan oleh Pemerintah. Tak aneh, UU
Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000 yang
menargetkan nol persen subsidi BBM tahun 2004, sulit
diimplementasikan.

Keberhasilan program konversi minyak tanah ke Elpiji
sungguh menjadi harapan mengurai benang kusut subsidi
menjadi efektif tanpa risiko berarti. Juga berarti memindahkan
pola konsumsi masyarakat Indonesia dari oil minded ke gas

minded. Untuk gas, cadangan yang dimiliki Indonesia masih bisa
diandalkan hingga masa panjang ke depan.

Aviliani berpendapat dengan koversi diharapkan subsidi akan
dapat dikurangi, karena subsidi gas (Elpiji) jauh lebih rendah.
Apa yang dikatakan ekonomi Indef ini bukan sekadar harapan
lagi, tapi sudah bukti nyata, bahwa program konversi telah
menghemat dana subsidi Rp 22,65 triliun. Walapun untuk tahap
awal ini nilai penghematan masih harus dipotong biaya konversi,

berupa pembagian paket perdana kompor, tabung gas dengan
isinya, regulator, dan selang sebesar Rp 10,23, sehingga net
penghematan saat ini adalah Rp 12,42 triliun.

“Ke depannya, biaya itu tidak ada lagi. Pertamina hanya
membutuhkan sekitar 10 juta tabung untuk mengganti tabung
yang rusak,” ujar Hanung Budya.

Program pembagian paket perdana total sebanyak 55 juta
paket, ditargetkan selesai 2010 ini. Dan minyak tanah bisa
ditarik dari kuota peredaran di masyarakat adalah 8 juta
kiloliter, dari peredaran saat ini 10 juta kiloliter. Pembangunan
infrastuktur juga ditargetkan selesai tahun 2010 ini juga.

Program konversi mnyak tanah ke Elpiji telah diakui World

LP Gas Association sebagai proyek terbesar dan tercepat dalam
konversi energi, yaitu dari minyak tanah ke Elpiji. Program ini
murni idenya datang dari Pertamina yang lalu dijalankan oleh
Pertamina sendiri dengan dukungan penuh Kantor Wapres (saat
itu) JK.

Keberhasilan program konversi juga sejalan dengan
keberhasilan Program Transformasi Pertamina yang didorong
keras oleh Presiden SBY yang sengaja datang ke Kantor Pusat
Pertamina pada 14 Juni 2006 dengan memberikan tenggat
waktu dua tahun setelah kunjungannya harus membuktikan
perubahan, walaupun bukan seluruh Pertamina harus selesai
dalam dua tahun itu. “I love Pertamina. Saya minta kepada
Pertamina do something, create something, achieve success,

and build your legacy,” ujarnya saat itu.
“Saya ingin dalam dua tahun, sudah ada sesuatu yang

dicapai, meskipun baru sebagian. Tapi yakinkan saya! Berikan
keyakinan kepada saya, bahwa ada sesuatu yang berubah! Ada
sesuatu yang dicapai oleh Pertamina!”

Ketika Presiden datang kembali ke Pertamina, September
2008, Pertamina melaporkan mengenai Transformasi dan Proyek
Terobosan atau Breakthrough Project yang memang
memperlihatkan perubahan itu.

Tak bisa dipungkiri, perubahan Pertamina sekarang ini men-
dapat dukungan serius dan aktif Pemerintah SBY – JK yang be-
gitu serius dan sungguh-sungguh mendorong perubahan peru-
sahaan ini untuk menjadi perusahaan nasional kelas dunia.WP NS
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Kisah
Awal
Konversi...
Tahun 2004 Kepala Divisi Gas
Pertamina A. Faisal meminta stafnya
Teddy dan Yasir menuliskan idenya
mengenai perlunya konversi minyak
tanah ke Elpiji untuk sebuah artikel yang
kemudian dimuat di harian Kompas.
Itulah sepenggal cerita Direktur
Pemasaran dan Niaga A. Faisal kepada
WePe “Saya juga sedang menyusun buku
mengenai ide itu,” kata A. Faisal yang
sekarang adalah Direktur Pemasaran dan
Niaga.

Ketika WePe meminta salinan artikel
yang pernah dimuat di Kompas tersebut
untuk dimuat di WePe, A. Faisal menolak
dengan tertawa. “Artikel itu ada, tapi
jangan dulu, nanti diterbitkan di buku.
Jadi biar jangan mendahului,” tolaknya
halus.

Gagasan itu tentu saja disambut baik
oleh Wapres untuk dijadikan program
Nasional karena seperti dituturkan
mantan Dirut Pertamina Ari H.

Soemarno saat itu harga minyak dunia
mencapai 147 dolar AS per barel yang
cukup membengkakkan besaran subsidi
minyak tanah yang harus dikeluarkan
oleh Pemerintah.

“Program itu adalah dari Pertamina,
bukan dari Pemerintah. Kita, Pertamina
pada pertengahan 2007 yang
menyampaikan dan membahas dengan
Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kita bilang
begini, ‘ Pak, kalau mau mengurangi
subsidi yang dapat relatif cepat, adalah
dengan melakukan konversi minyak
tanah ke Elpiji.’ Masukan itu disampaikan
saya dan Faisal. Jadi ide konversi minyak
tanah ke Elpiji itu murni dari Pertamina.
Wapres JK sangat mendorong dan
mendukungnya, dan menjadikan program
itu sebagai program Pemeirntah,” papar
Ari H. Soemarno seperti dimuat dalam
WePe Edisi Desember 2009.

          •••

Berikut ini penuturan Direktur
Pemasaran dan Niaga A. Faisal kepada
WePe yang mengorek cerita di seputar
kebijakan konversi dari minyak tanah ke
Elpiji:

Jadi ceritanya itu begini, pada saat
program konversi ini mau dijalankan oleh
Pemerintah, Pak Wapres mengundang
rapat di Kantor Wapres menteri terkait,
yaitu Menteri ESDM, Menteri
Perindustrian, Menteri Negara
Pemberdayaan Wanita, Menteri Negara
UKM, dan Pertamina. Pada rapat pertama
itu disampaikan ide mau mengubah
pemakaian minyak tanah ke Elpiji,
kemudian beliau bilang ini sangat
menguntungkan Negara. Paling tidak
Negara bisa saving  Rp 20 triliun setahun
akibat Delta subsidi.

Beliau meminta dua minggu lagi
rapat di Kantor Wapres
mempresentasikan program ini. Rapat
pertama saya tidak hadir. Saya tahu
(mengenai rapat pertama itu) dari
Menteri ESDM (Purnomo Yusgiantoro).
Diundanglah Pertamina oleh Menteri
ESDM. Pada saat rapat pertama, Menteri
ESDM presentasi, tapi pada rapat kedua
kita diminta presentasi lagi.

Kita menyiapkan bahan-bahan untuk
presentasi. Saya lupa bulannya, tapi itu
tahun 2006. Bahan presentasi itu yang
menyiapkan kita, terus dikoreksi oleh
Menteri ESDM.Ä“Ini Pak, untuk bahan
Bapak presentasi,” saya bilang sama Pak
Pur saat itu.

“Oh, jangan (saya), you saja
presentasi, nanti saya bantu” katanya.

Waktu saya sampaikan, Wapres itu
kan pengennya cepat, saya ditegur juga,
kenapa begini, kenapa begini. Waktu kita
berargumen, memang Pak Pur membantu
menjelaskan.

Ok, program ini digong dijalankan,
semua diminta persiapannya. Waktu itu
Pertamina hanya diminta menyediakan
tabung dan mengisi gas. Kementerian
Negara UKM diminta untuk membeli
kompor, selang, regulator, dan
membagikannya bersama Pertamina.
Kementerian Peranan Wanita karena ini
urusan ibu-ibu disuruh mensosialisasikan.
Departemen Perindustrian disuruh
menyiapkan SNI untuk kompor dan
tabung.

Ok, dibagi tugas. Pertamina.
Pertamina mulai mengadakan tabung.
Sehabis itu rapat, tiap dua minggu

dimintai progresnya oleh Wapres.
Kementerian UKM menyatakan saat itu
sedang menyiapkan kompor tapi lagi
menyiapkan pengalihan anggaran.
Kementerian Peranan Wanita sedang
menyiapkan rencana iklan. Departemen
Perindustrian sedang menyiapkan standar
SNI dan Departemen ESDM menyiapkan
aturannya, Perpresnya.

Berkali-kali rapat. Kementerian UKM
berjanji tahun2006 akan dilakukan uji
coba terhadap 500 ribu keluarga.
“samping rapat di Kantor Wapres, di
Pertamina kita rapat terus. Jadi setiap
rapat dengan Kementerian UKM dan
Kementerian Peranan Wanita mereka
mengeluh tentang pendanaan. “Nggak

ada dana,” katanya. Kita bilang, di depan
Wapres you sanggup mengalihkan dana,
tapi tetap sulit.

Sekitar November 2006 atau kapan
saya lupa bulannya, kita tagih mana
kompornya 500 ribu unit. “Oh, kita belum
siap,” katanya. Anggarannya belum
pindah segala macam. Lho, ini gimana?
“Ok, nanti 250 ribu bukan 500 ribu.”
Nanti 125 ribu sampai Desember 2006.
Ternyata sampai akhir Desember 2006
tidak ada yang jadi.

 Pada saat itu saya nggak mau diam.
Sebelumnya, oke, Pak Nasrullah, waktu
itu Kadiv Gas, coba beli 500 unit kompor
dan tabung untuk uji coba di kelurahan
Cempaka Baru. Setelah dicoba 1-2 bulan.
Saya jalan sendiri tanpa memberi tahu
pihak-pihak terkait, karena menunggu
kawan ini selalu  menunggu anggaran
saja, kan.

Kita coba, dibagikan 500 unit, kita
monitor. Setelah mereka memakai
sebulan, kita survai. Yasir yang
menyurpai. Ternyata hasilnya
memuaskan. Itu tahun 2006 tapi lupa
bulannya. Sementara Kementerian UKM
menunggu proses terus.

Saya bilang beli 25 ribu unit kompor
bagikan di tempat yang sama. Kita tes,
hasilnya sangat memuaskan. Pada akhir
2006 Kementerian UKM menyerah tidak
bisa  menyediakan kompor karena
masalah anggaran. Kemudian bagaimana
Kementerian Peranan Wanita soal
sosialisasi? “Aduh, nggak ada uangnya,”
katanya.

Departemen Perindustrian cuma
menyiapkan SNI. Awal 2007 kita rapat
lagi. Terus Wapres nanya, “UKM sudah
melakukan apa? Sudah beli kompor?”
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Belum. “Peranan Wanita sudah sosialisasi?”
Belum. SNI itu hanya mengurus administrasi.
ESDM lagi menyiapkan peraturannya.

“Pertamina sudah melakukan apa?”
Saya lapor kepada Pak Wapres, “Pak,

saya sudah membagikan kompor dan tabung
gratis itu 25.500 unit. Hasilnya bagus.”

“Jadi nggak ada yang kerja selain
Pertamina? Cuma bolak-balik anggaran
saja?” tanya Wapres. “Mulai  hari ini,” kata
Wapres, “semua dikerjakan Pertamina. Beli
kompor, beli tabung, isi gas, dan sosialisasi.”

Saya bilang, “Pak Wapres, tidak mungkin
kami melakukan semuanya. Ini kan tugas
Pemerintah.”.

“You jangan banyak tanya, pokoknya
kerjakan,” kata Wapres.

“Ya sudah kalau begitu, Pak, saya
jalankan,” saya bilang.

Tadinya saya keberatan, karena ini tugas
besar, (waktu itu) 52 juta unit yang mau kita
bagikan. Waktu itu saya order, saya lupa beli
berapa juta., Target saya bulan Maret 2007
mulai program ini, karena uji coba sudah
berhasil.

Setelah disiapkan semua, Pertamina
berkoordinasi dengan Hiswana Migas untuk
memulai program konversi ini. Kita beriklan
sendiri, beli barang sendiri. Begitu
mendapatkan barang yang dibutuhkan, saya
bilang 8”Mei 2007 harus kita mulai.

Dipilihlah Kelurahan Kebon Pala,
Kecamatan Makassar, Jakarta Timur sebagai
tempat peluncuran program. Saya koordinasi
dengan Pak Ari, “Pak bagaimana kalau kita
meminta Wapres yang me-launching

program ini?”
“Oh setuju,” kata Pak Ari, “tapi gimana

menghubungi beliau agar bersedia?”
“Biar saya yang menghubungi,” saya

bilang,
Saya menghubungi lingkaran Wapres.

Saya bilang, “Kita mau meresmikan program
konvesi tanggal 8 Mei 2007, Pak Wapres
bersedia tidak?” Sejam kemudian, ada
jawaban, “Bersedia!”

Ya, sudah kita siapkan di Kelurahan
Kampung Makassar, Jakarta Timur. Yang
hadir itu Pak Purnomo (Menteri ESDM
Purnomo Yusgiantoro, red), Pak Ari, Dirut
kita, Wapres Jusuf Kalla, Menteri UKM
(Suryadharma Ali), Menteri Pemberdayaan
Wanita (Meutia Hatta), Gubernur DKI
(Sutiyoso). Pas 8 Mei 2007 secara simbolis
dibagikan oleh Wapres Jusuf Kalla.

Itu ceritanya. Tadinya mau diresmikan
Pak Ari, tapi ini kan program Pemerintah.WP

NS

Ada perubahan budaya di masyarakat

Indonesia saat ini, teriakan nyaaak....

nyaaaaakkkk.... berganti dengan gas,

gas.......gas, gas....gas, gas....  Hingga akhir

2010 ini direncanakan bakal ada 75 juta

tabung Elpiji 3 kilogram di masyarakat, yaitu

55 juta tabung Elpiji 3 kilogram yang dimiliki

masyarakat, sedangkan 20 juta tabung lagi

adalah sebagai stok yang ada di agen-

agen.

Liquefied Petroleum Gas atau LPG

adalah sebuah komoditas yang bisa

diproduksi perusahaan manapun, tapi LPG

produk Pertamina memiliki merek Elpiji,

sehingga kita bisa mengatakan konversi

minyak tanah ke Elpiji, karena produk LPG

Pertamina lah yang dipakai.

Jalur distribusi Elpiji Pertamina

kemasan 3 kilogram berbeda dengan jalur

eksisting yang mendistribusikan Elpiji

Pertamina kemasan 12 kilogram dan 50

kilogram. “Jalurnya kita bedakan,” ujar

Deputi Direktur Pemasaran Hanung Budya.

Berbeda, karena yang tabung gede

adalah tabung kemasan berbarna biru (12

kilogram dan 50 kilogram) tidak mendapat

subsidi. Sedangkan tabung kemasan hiaju

(3 kilogram) memang bersubsidi dan

diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak

m emiliki kompor.

Perjalanan Elpiji dimulai dari gas alam

yang diolah menjadi Elpiji di LPG Plant. Dari

situ Elpiji dialirkan ke LPG Depot atau LPG

Terminal atau Floating Storage. Perjalanan

Elpiji ke berbagai penjuru tanah air bisa

menggunakan jalur laut dan jalur darat.

Dari LPG Depot atau Floating Storage,

Elpiji diedarkan ke Filling Station atau

Stasiun Penyaluran dan Pengisian Bulk

Elpiji (SPPBE), dari sinilah masuk ke agen-

agen untuk seterusnya sampai ke

konsumen.WPNS

Dinamika

dalam

Rekam

Visual
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Saat Menghitung
di Kantor  Wapres...
Pertimbangan Wapres Jusuf Kalla
tahun 2006 ketika memutuskan
menggulirkan program  minyak tanah ke
Elpiji ke seluruh Indonesia kecuali
daerah-daaerah yang sulit dijangkau
pendistribusian bahan bakar ramah
lingkungan ini, adalah biar Negara
mengeluarkan biaya pengadaan kompor
dan tabung gas serta isinya sebanyak 55
juta paket, tapi ke depannya setiap tahun
Negara bisa menghemat subsidi minyak
tanah rata-rata Rp 20 triliun.

Tahun 2010 ini direncanakan
pembagian paket kompor gas, selang,
dan tabung gas 3 kilogram beserta isinya
selesai dengan akumulasi terbagikan
sebanyak 53 juta paket ke seluruh
Indonesia, kecuali Maluku, NTT, Papua,
dan separuh NTB. Di daerh yang secara
sulit diterapkannyay program konversi,
masih berlaku pemakaian minyak tanah
bersubsidi.

Presentasi Pertamina yang
disampaikan Direktur Pemasaran dan
Niaga A. Faisal bulan-bulan awal tahun
2006 di Kantor Wapres RI, mendorong
Wapres Jusuf Kalla untuk memutuskan
digulirkannya dengan cepat program ini.
Bagaimana perhitungannya? Dalam
wawancara khusus mengenai soal
konversi, A. Faisal memberikan rinci
perhitungannya, dari mana Negara bisa
menghemat Rp 20 triliun setahun ini.

Direktur Pemasaran dan Niaga A.
Faisal menjelaskan, ketika dirinya
menuliskan gagasan konversi minyak
tanah ke Elpiji tahun 2004, Indonesia
mengekspor 1 juta ton Elpiji ke Jepang
per tahun dari Kilang Bontang. Tapi
Indonesia pada saat yang sama
mengimpor minyak tanah 2,2 juta kilo
liter per tahun.

Menurut perhitungan A. Faisal 1 juta
ton Elpiji bisa menggantikan 2,2 juta kilo
liter minyak tanah. Kalau memang sama,
mengapa harus dengan cara begitu?
Kenapa tidak distop saja impor minyak
tanah dan gantikan saja pemakaiannya
dengan Elpiji yang diekspor tersebut,
karena harga Elpiji jauh lebih murah dan

kalornya lebih bagus ketimbang minyak.
“Sehingga lebih efisien. Itu dasar
pemikiran saya,” ujar Faisal.

Tetapi Pak JK menginginkan konversi
tidak hanya untuk menggantikan minyak
tanah yang diimpor itu saja, tetapi
menginginkan menggantikan seluruhnya.
Seperti diketahui, pemakaian minyak
tanah saat ini sebanyak 10 juta kilo liter
dan akan ditarik 8 juta kilo liter dengan
digantikan Elpiji 4 juta – 4,3 juta ton.

Ketika Pertamina akhirnya
melontarkan pemikiran itu tidak semata-
mata komersial bagi Pertamina.
“Pertamina ini kan badan usaha milik
negara, toh minyak tanah disubsidi, Elpiji
pun disubsidi, cuma Pemerintah lebih
besar mensubsidi minyak tanah daripada
mensubsidi Elpiji. Itu saja, sehingga
Negara ini bisa berhemat,” jelas A. Faisal.

Hitungan Jusuf Kalla, kalau seluruh
minyak tanah ini diganti oleh Elpiji,
selisih subsidi minyak tanah dan subsidi
Elpiji itu Rp 20 triliun. “Betul itu, karena
sekarang kita secara kumulatif telah
mencapai penghematan Rp 22,7 triliun,”
papar Direktur Pemasaran dan Niaga.

Dalam hitungan A. Faisal, 1 liter
minyak tanah itu setara dengan 0,4
kilogram Elpiji, berarti 0,8 kilogram Elpiji
itu setara dengan 2 liter minyak tanah.
Berarti belum sampai 1 kilogram pun
Elpiji, sudah setara dengan 2 liter minyak
tanah.

Menurut A. Faisal 1 liter minyak tanah
ketika itu harganya Rp 2.000 per liter,
dan  Pemerintah itu mensubsidi minyak
tanah itu Rp 6.000 per liter.

Kalau misalnya 1 liter minyak tanah
harganya setara dengan harga1 1
kilogram Elpiji dan sama-sama disubsidi
Rp 6.000, maka selisih subsidi keduanya
akan lebih dari Rp 6.000 per kilogram
Elpiji, karena perbandingan 1 kilogram
Elpiji setara dengan 2,5 liter minyak
tanah (hitungan dari 0,8 kilogram Elpiji
sama dengan 2 liter minyak tanah). “Di
situlah bisa dikatakan, Negara bisa
menghemat Rp 20 triliun per tahun. Itu
dasar pemikirannya, dan Negara akan

saving yang luar biasa,” beber A. Faisal.
Penghematan atau saving sebesar Rp

22,5 triliun sejak program konversi
digulirkan 8 Mei 2007 sampai akhir 2009.
Tapi menurut A. Faisal konsumsi minyak
tanah tahun 2009, hanya 4,8 juta kiloliter
versus sebelumnya 10 juta kiloliter per
tahun. Sedangkan konsumsi Elpiji hanya
1,6 juta ton.

Jakarta sebelum konversi itu
mengkonsumsi 3.200 kiloliter per hari.
Begitu konversi di Jakarta selesai, Jakarta
hanya membutuhkan Elpiji 800 ton.
Dengan konsumsi Elpiji sebanyak itu dan
tanpa minyak tanah, maka alau dilihat
perbandingan 0,4 kilogram Elpiji
berbanding 1 liter, konsumsi 3.200
kiloliter minyak tanah per hari itu setara
dengan 1.280 ton Elpiji. Tapi kenapa
rillnya  hanya 800 ton Elpiji?

“Berarti ada selisih 480 ton Elpiji dan
itu setara dengan 1.000 kiloliter minyak
tanah. Berarti 1.000 kiloliter minyak
tanah di ibukota itu selama ini salah
peruntukkan, mungkin dioplos, mungkin
dijual ke industri, Kalau 1.000 kiloliter itu
penyelewengannya diberikan kepada
yang tidak berhak dan kalau kita kalikan
dengan besaran subsidi per liter Rp
6.000, berarti Rp 6 miliar sehari
terselewengkan. Setahun berarti Negara
membayar untuk yang tidak berhak di
Jakarta sebanyak Rp 1,8 triliun setahun,”
A. Faisal membeberkan hitungannya
dengan cepat tanpa kalkulator.

Itulah keuntungan program konversi
minyak tanah ke Elpiji. Di samping
menurunkan konsumsi minyak tanah,
juga mengurangi subsidi. “Dasar
pemikiran saya itu sama, dan setelah kita
uji betul,” katanya.

Di sisi lain, kalau selama proses
pembagian paket perdana ada biaya
pengadaan dan pendistribusian sebesar
Rp 10,23 triliun, maka pada tahun 2011
itu biaya sebesar itu tidak ada lagi,
kecuali sedikit produksi tabung untuk
menggantikan yang rusak, dan tidak
gratis lagi. Di situlah hitungannya rata-
rata berhemat Rp 20 triliun setahun.

“Makanya waktu itu Wapres
menghitung, nggak apa-apa Negara rugi
dulu membagi gratis, tapi tahun-tahun
berikutnya (biaya bagi gratis itu) sudah
tidak ada lagi,” kata A. Faisal menutup
hitungannya untuk beralih menjawab
pertanyaan sisi lain dari program
konversi minyak tanah ke Elpiji ini.WP NS
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Menurut Kepala Proyek Konversi
Minyak Tanah ke Elpiji Kusnendar

pekerjaan melaksanakan program
konversi in merupakan hal yang bersifat
anomaly, karena disiapkan mendadak,
jenis pekerjaannya unik  karena
sebelumnya tidak pernah ada, dan
pelaksanaanya pun mungkin hanya pada
periode saat ini saja, karena ke
depannya tinggal melanjutkan saja.

Persiapan dari Pertamina cukup
banyak, terutama infrastruktur, dari
fasilitas yang tadinya hanya untuk Elpiji
tabung 12 kilogram dan 50 kilogram,
kemudian sekarang harus ada fasilitas
untuk tabung 3 kilogram. Dengan
pertimbangan teknis, penanganan Elpiji
non subsidi dan Elpiji subsidi ini
dipisahkan. Sistem pendistribusian
untuk Elpiji 3 kilogram supply chain-nya
sama, tetapi keagenannya yang
berbeda.

Kemudian Pertamina harus
melaksnakan pengadaan kompor yang
seharusnya tugas Kementerian UKM.
Pada saa itu, SNI untuk tabung 3

Anomali
tapi

Harus
Jalan

kilogram pun belum ada.
“Pada pelaksanaannya boleh

dikatakan semua dilakukan Pertamina,”
ungkap Kepala Proyek Konversi Minyak
Tanah ke Elpiji Kusnendar kepada WePe
di ruang kerjanya, Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, Selasa (9/2).

Walaupun begitu, Kusnendar
mengakui, Pertamina tidak bisa jalan
sendiri tanpa departemen teknis, yaitu
Departemen Energi dan Sumber Daya
Mineral (ESDM) karena kementerian
inilah yang berkewenangan melengkapi
berbagai surat penugasan. Sekarang
nama departemen ini menjadi
Kementerian ESDM.

Kemandulan pihak lain yang
sebenarnya sejak awal sudah ditugaskan
Wapres Jusuf Kalla melaksanakan
bersama program konversi, menurut
Kusnendar berkaitan dengan sistem
keuangan di masing-masing lembaga
itu.

“Kalau Pertamina sebagai BUMN
memiliki kewenangan korporasi sendiri
dalam masalah penganggaran,
mengenai sistem tender dan
sebagainya, sementara kantor
Pemerintah itu menggunakan Keppres
Nomor 80 di mana dalam pengadaan
barang atau jasa memerlukan proses
yang cukup panjang,” beber Kusnendar
mengenai alasan kesulitan Kementerian
UKM dan Kementerian Peranan Wanita
melaksanakan tugasnya yang
disebabkan kesulitan di sisi anggaran.

Di Pemerintahan itu harus tersedia
DIPA (Daftar Isian Proyek dan
Anggaran). Dari situ baru boleh
menderkan. “Sedangkan program
konversi ini boleh dikatakan sebagai
program yang anomaly, dan benar kalau

dilaksnakan lebih cepat memang lebih
baik,” ujar Kusnendar.

Maksudnya, semakin cepat
dilaksanakan maka semakin cepat
minyak tanah bisa dikurangi, sehingga
semakin cepat pula penghematan
subsidi dicapai. Artinya, kalau semakin
kita lambat, akan terjadi ”opportunity

loss” dimana penarikan minyak tanah
dan digantikan oleh Elpiji 3 kilogram
akan tertunda terus.

Kementerian UKM menurut cerita
Kusnendar untuk menyediakan kompor
yang hanya ratusan ribu saja (500 ribu
unit) memerlukan waktu lama. Padahal
Pertamina, seperti tahun 2009 kemarin
saja sebagai puncaknya program
konversi menyediakan sampai 24 juta
paket kompor dan tabung gas. “Kalau
dirata-ratakan sebulannya kita itu bisa
menyediakan 2 juta paket,” Kusnendar
memberikan gambaran kemampuan
penyediaan kelengkapan untuk konversi
yang sulit dilaksanakan oleh kantor
pemerintahan yang secara aturan tidak
mudah mengalokasikan anggaran yang
cepat.

Memperkuat argumennya bahwa ini
program anomaly, Kusnendar menunjuk
bukti bahwa pada waktu Pertamina
sudah menjalankan program ini
dasarnya hanya surat-surat saja, surat
biasa dari Departemen ESDM.

“Padahal untuk berjalannya program
sebagai back up perlu ada peraturan
yang lebih tinggi secara hukum, yaitu
Perpres Nomor 104 Tahun 2007.
Kemudian dari situ turun
perundangannya berupa Surat
Penugasan dari Menteri ESDM yang
turun per tahun,” Kusnendar
menjelaskan.

Surat Penugasan Menteri ESDM
faktanya datang terlambat dan selalu
berlaku surut. Seperti ketika
pelaksanaan program konversi disiapkan
dan dilaksanakan sejak tahun 2006 dan
diluncurkan 8 Mei 2007, ”surat”
penugasan Menteri ESDM baru terbit 27
Desember 2007. Untuk tahun 2008
terbit di tengah-tengah tahun.
Sedangkan untuk tahun 2009 muncul
lebih awal, dan untuk tahun 2010 surat
penugasannya belum sampai.

Ketika terbit Surat Penugasan
Menteri ESDM pada tanggal 27
Desember 2007, Pertamina sudah
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melangkah jauh dan mendistribusikan
sekitar 3 juta paket kompor dan tabung
Elpiji. Tapi Pertamina kerap
dipertanyakan dasar hukum langkahnya
itu.

“Pada waktu kami di lapangan itu
pun pihak-pihak tertentu seperti LSM
mempertanyakan dasar hukumnya.
Karena Perpres dan Kepmen belum
turun, kami jawab apa adanya,” papar
Kusnendar terus-terang.

Yang menentukan daerah mana dulu
yang akan digarap, menurut Kusnendar,
itu adalah masukan dari Pertamina yang
notabene lebih tahu kondisi lapangan.
Sedangkan target angka setiap tahun
tidak selalu pas karena berkembang
sesuai kondisi dan kebutuhan. Pada
tahun 2007 angka yang ditetapkan
Menteri ESDM terlalu tinggi, sedangkan
tahun 2008 dan 2009 justru lebih
rendah ketimbang realisasi.

 Kusnendar menjelaskan untuk
pendistribudian paket perdana,
melibatkan  banyak pihak, terutama
pihak Pemda, konsultan, karena banyak
pekerjaan dari mulai mencacah,
distribusi, dan sosialisasi. Kemudian
Pertamina meminta pihak SPBE untuk
pengisian tabung  yang kosong.

Ketika masuk ke suatu daerah
Pertamina mau tidak mau harus
menjelaskan mengenai apa dan
bagaimana serta untuk apa program

konversi ini.
“Yang harus mereka ketahui adalah

bahwa program konversi ini nantinya
minyak tanah subsidi ini akan dihapus
digantikan Elpiji 3 kilogram. Untuk itu
karena masyarakat banyak yang kurang
mampu, sedangkan untuk memuluskan
jalan itu perlu ada stimulan, maka
stimulannya adalah paket gratis itu,”
papar Kusnendar mengungkapkan inti
penjelasan kepada berbagai pihak di
daerah-daerah.

Hambatan memang bukan tak ada.
Masalah infrastruktur yang paling
menentukan dan juga soal kesulitan
medan yang membuat pelaksanaan
konversi ke daerah itu biayanya menjadi
mahal sekali. Itu sebab, Papua, Maluku,
NTT, dan sebagian NTB tidak akan
disentuh program ini. Masyarakkat di
daeah-daerah itu masih mendapatkan
minyak tanah bersubsidi.

Kalimantan Tengah, menurut
Kusnendar, termasuk yang sulit
dilaksanakan program konversi.
Walaupun menurutnya kalau ada
progress pembangunan infrastruktur
tidak masalah memasuki daerah itu, dan
bisa menggunakan fasilitas dari daerah
sekitarnya,

“Dalam penugasan tidak
menyebutkan daerah atau provinsi satu
per satu. Yang penting dilaksanakan di
seluruh Indonesia. Tapi dalam

pelaksaannya kita juga harus
mempertimbangkan faktor kesulitan-
kesulitan itu. Bagaimana kita bisa
melaksanakan kalau di situ tidak ada
fasilitas,” jelas Kusnendar,

Ketika dimintai pendapatnya soal
terlambatnya pembayaran dari
Pemerintah, Kepala Proyek Konversi
Minyak Tanah ke Elpiji Kusnendar
berpendapat hal itu terkait dengan
masalah di awal mengapa yang harus
menjalankan semuanya Pertamina.
“Menggunakan anggaran APBN itu kan
tidak gampang. Prosesnya panjang.
Kalau dikatakan pengembalian dari
Pemerintah atas biaya yang dipakai
Pertamina itu permasalahannya bukan
sulit atau tidak sulit, itu lebih kepada
masalah prosedur dan tata cara saja di
mana urusan dengan Pemerintah ini
mekanismenya kan tidak mudah,”
paparnya.

Yang kedua, tambah Kusnendar,
adalah masalah verifikasi terhadap hasil-
hasil program ini seperti apa berkaitan
dengan penggunaan anggaran. Verifikasi
itu yang harus terlebih dahulu dilakukan
Pemerintah.

Menyinggung soal standar tabung,
Kusnendar mengatakan dalam membuat
suatu produk pada perencanaannya ada
spesifikasi yang berbasis referensi-
referensi standar internasional. Setelah
itu SNI muncul. Artinya, produknya dulu

Kusnendar menjelaskan untuk pendistribudian paket

perdana, melibatkan  banyak pihak, terutama pihak

Pemda, konsultan, karena banyak pekerjaan dari

mulai mencacah, distribusi, dan sosialisasi. Kemudian

Pertamina meminta pihak SPBE untuk pengisian

tabung  yang kosong.
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ada  baru SNI atas produk itu muncul.
“Artinya dari sisi standar yang kita

bikin ya sesusi standar tabung yang
baik, tapi dalam jumlah produk yang
besar pastilah ada satu-dua yang cacat.
Metodeloginya pasti berdasarkan
sampling dan satu-dua yang error itu
pasti ada, dan itu bagian dari risiko,”
papar Kusnendar.

Kalau sudah begitu, lanjut
Kusnendar, pihaknya lebih  banyak
bicara dengan data, berapa kecelakaan
tabung meledak? Ada yang menghitung
tidak? ”“Kami menghitung berdasarkan
data hasil laporan yang masuk kurang
lebih ada 50 kasus ledakan sejak awal
program konversi digulirkan. Mungkin

lebih dari itu, tapi siapa yang mencatat
kalau tidak ada yang melaporkan,”
ungkap Kusnendar.

Menurut Kusnendar 50 kasus
ledakan itu kalau dari sisi jumlah tabung
yang beredar itu sangat kecil
dibandingkan puluhan juta tabung yang
beredar di masyarakat.

Mengenai tabung palsu? Kusnendar
menukas, “Itu kan karena supply-nya
yang lebih besar ketimbang demand

sehingga mereka melakukan pemalsuan.
Kita hanya meminta SPBE, termasuk
depot-depot kita, lebih teliti lagi dalam
mengecek tabung. Karena kalau sudah
di agen, itu sudah susah
mengontrolnya.”

Tabung gas adalah suatu barang
atau komoditi umum yang bisa dibuat
oleh siapapun dan kita juga meng-
outsourching kan pembuatannya. “Dan
ketika mereka melebihi kapasitas,  dia
tidak dapat order dari Pertamina,
mereka memproduksi tabung gas dan
dilempar ke pasar. Yang terjadi seperti
itu,” Kepala Proyek Konversi Minyak
Tanah ke Elpiji Kusnendar
mengungkapkan kecenderungan modus
pemalsuan tabung.

Mengenai beredarnya tabung palsu
seperti ditengarai oleh Asosiasi Industri
Tabung Baja (Asitab) dan dugaan karena
tender tabung oleh Pertamina telat
sehingga kebutuhan tabung dipenuhi
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oleh produk tabung palsu, Kusnendar menangapi
dingin.

“Itu kan pendapat dia, ya biarin saja dia
berpendapat begitu,” Kusnendar tertawa.

Kemudian Kusnendar – senada dengan apa
yang dikatakan oleh Direktur Pemasaran dan
Niaga A. Faisal, Deputi Direktur Pemasaran
Hanung Budya di kesempatan berbeda saat
perbincangan dengan–WePe – melihat ada
kekurangcermatan penghitungan peluang bisnis
dalam memproduksi tabung. Karena berapa
banyak tabung yang diperlukan Pertamina sudah
dijelaskan dalam beberapa kesempatan dan
menjadi bahan pemberitaan media massa.

“Dulu mungkin Pertamina membutuhkan
dalam jumlah  besar, tetapi kemudian banyak
orang ikut-ikutan (memproduksi tabung gas).
Karena terlalu banyak biasanya ya seperi itu.
Kalau pedagang itu cuma satu-dua masih enak,
kalau sudah banyak menjadi tidak tertib sendiri,”
paparnya.

Semestinya di bisnis apapun, tambah
Kusnendar, jumlah itu ideal, tidak terlalu sedikit
dan tidak terlalu banyak. Karena kalau terlalu
banyak omzet mereka akan kecil.”“Kalau omzet
kecil biasanya ribut. Gitu aja, sama saja,” katanya
santai.

Tabung gas asli dan tabung gas palsu
menurut Kusendar sulit dibedakan. “Harganya
lebih murah karena banyak yang mereka tidak
lakukan. Dari sisi sertifikasi produsen tabung gas
palsu tidak melakukan. Kemudian dari sisi proses
banyak yang kurang, karena mungkin mereka
tidak melakukan proses anealing, yaitu proses
pengembalian struktur baja. Itu adalah pemanas-
an tabung setelah dilakukan pengelasan,” jelas
Kepala Proyek Konversi Minyak Tanah ke Elpiji.

Pihaknya, jelas Kusnendar, mengetahui soal
sisi ini karena berdasarkan penelitian yang
dilakukan atas produk tabung gas palsu. Dari
penelitian itu diketahui tidak adanya proses
anealing atas produk tersebut, sehingga biaya
produksi gas itu wajar bisa ditekan.

Akan halnya pabrikan tabung gas Elpiji 3
kilogram yang terlalu banyak, menurut
Kusnendar, itu bukan urusan Pertamina.
“Pembinaan atas pabrikan-pabrikan itu larinya
memang ke Kementerian Perindustrian. Yang
lebih tahu kenapa pabrikan tabung gas itu lebih
banyak ya Kementerian Perindustrian, seperti
bagaimana kondisi SPBE, maka Pertamina yang
paling tahu” papar Kusnendar.

Dijelaskan, kebutuhan tabung gas Elpiji 3
kilogram itu hanya terjadi pada periode 2007,
2008, 2009, dan 2010. “Tapi seharusnya mereka
tahu bahwa kebutuhan gas Elpiji 3 kilogram itu
terbatas,” katanya tegas.WP NS/NDJ

Standar Kualitas Tabung
Elpiji 3 Kg

Untuk menjaga kualitas kompor dan tabung Elpiji 3 kilogram, Pemerintah

melalui Departemen Perindustrian menetapkan 6 Lembaga Sertifikasi Produk
dan 7 Laboratorium Penguji guna menerapkan Standar Nasional Indonesia

(SNI) sebagai acuan wajib kompor dan tabung gas Elpiji 3 kilogram. Langkah

ini dilakukan agar program percepatan konversi minyak tanah ke gas sesuai
dengan spesifikasi yang ditentukan,

Dengan demikian, kompor, tabung, regulator, hingga pemantik harus

sesuai SNI. Upaya kontrol juga dilakukan Badan Standardisasi Nasional,
yaitu dengan melakukan survei lapangan, seperti yang dilakukan beberapa

waktu lalu. Kagiatan ini dilakukan dalam rangka kajian dampak ekonomis

penerapan SNI tabung gas. Tujuannya, menghitung nilai ekonomis dari
penerapan SNI tabung gas pada program konversi minyak tanah ke Elpiji.

Indikator yang digunakan untuk menghitung nilai ekonomis dari

penerapan SNI tabung gas inia dalah biaya sertifikasi produk, biaya sertifikasi
sistem manajemen mutu, tingkat kandungan lokal dalam negeri, jumlah

tabung komplain yang dikembalikan, jumlah tenaga kerja sebelum dan

sesudah proyek, biaya pemasaran sebelum dan sesudah program konversi,
dan lain-lain. Semua faktor tersebut akan dihitung dengan formulasi yang

menghasilkan sebauh angka yang akan menunjukkan nilai ekonomis sebagai

dampak penerapan SNI tabung gas.

•••

Data yang dibutuhkan diambil dari semua populasi industri tabung gas 3

kilogram. Yakni, sebanyak 42 industri tabung yang meliputi wilayah Bandung,

Surabaya, Banten, Bogor, dan DKI Jakarta. Pada tanggal 4 – 7 Agustus 2009
lalu, salah satu dari anggota tim suvei mendapat tugas untuk melakukan

pengambilan data primer dari industri tabung di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Selama ini memang terdapat keluhan dari Pertamina terhadap kualitas
tabung Elpiji setiap bulannya. Keluhan itu umumnya berupa kebocoran pada

seal dan sambungan las circumbances. Tabung gas Elpiji 3 kilogram

menggunakan bahan baku baja lembaran denagn spesifikasi JIS G 3116, SG
295, tebal 2,30 milimeter dengan supliernya PT Krakatau Steel.

Kemudian baja handguarad dan footring dengan spesifikasi baja karbon

JIS G 3101 SS 42, tebal 2,5 milimeter. Kawat las yang digunakan merupakan
kawat dengan spesifikasi EM 12 K yang disuplai dari China.

Untuk bahan baku flux dengan spesifikasi S-501 dipasok dari China

dengan merek Swan. Sementara, bahan cat tabung dengan spesifikasi
stoving dipasok dari vendor yang telah ditetapkan oleh Pertamina dan produk

valves dengan spesifikasi satu spindle dipasok dari perusahaan lokal dan luar

negeri. WP Advertorial (Repbulika, 16/12/09).

Pemerintah menjamin keamanan paket perdana Elpiji 3 kilogram, di mana
produk yang asli itu berlabel SNI. Nomor SNI (Standar Nasinoal Indonesia)
diperuntukkan bagi kompor gas satu tungku, regulator tekanan rendah, katup
tabung baja Elpiji, selang karet, dan tabung baja Elpiji 3 kilogram. Nomor-
nomor SNI itu adalah:

• Kompor SNI – 7368:2007
• Regulator SNI – 7369:2007
• Katup tabung SNI – 1591:2008
• Selang karet SNI – 067213-2006
• Tabung SNI – 1452-2007

INILAH NOMOR SNI

PADA TABUNG & KOMPOR ASLI
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World LPG Association kembali
mengundang Indonesia untuk menjadi
anggota asosiasi para produsen LPG
tersebut, setelah sebelumnya Pertamina
keluar dari keanggotaan. Keberhasilan
konversi minyak tanah ke Elpiji membuat
mereka merekomendasikan agar
pengalaman Indonesia ini bisa menjadi
role model bagi negara lain yang akan
melakukan konversi energi. World LPG

Association mengakui konversi energi
dari minyak tanah ke Elpiji merupakan
yang terbesar di dunia.

Deputi Direktur Pemasaran Hanung

Budya pun mendapatkan penghargaan
Dharma Karya Energi dan Sumber Daya
Mineral Madya dari Kementerian ESDM.
Hanung adalah “jenderal lapangan” yang
mengelola eksekusi program konvesi
minyak tanah ke Elpiji yang diserahkan
sepenuhnya oleh Wapres Jusuf Kalla
tahun 2006 kepada Pertamina.

Rangkaian sukses konversi ini adalah
sukses kolektif dari mulai penggagas ide
yang tak lain Kepala Divisi Gas A. Faisal
tahun 2004 yang lalu didiskusikan
dengan Ari H. Soemarno (saat itu belum
menjadi Direktur) sehingga tahun 2006
ketika posisi keduanya masing-masing
sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga
dan Direktur Utama, ide ini
dipresentasikan dan digodok di Kantor
Wapres Jusuf Kalla. Begitu perintah
datang ke Pertamina, tampillah Hanung

Sukses
dalam
Waktu
Cepat!

Budya mengomandani eksekusi beserta
tim di fungsi Proyek Konversi Minyak
Tanah ke Elpiji yang saat ini dikepalai
oleh Kusnendar.

Deputi Direktur Pemasaran Hanung
Budya di akhir wawancara dengan WePe

Kamis (11/2/’10) meminta agar ditulis
gede-gede, bahwa dari program konversi
minyak tanah ke Elpiji sejak 8 Mei 2007
sampai 31 Desember 2009 telah
dibukukan penghematan sebesar Rp
22,65 triliun. Setelah dikurangi biaya
paket konversi sebesar Rp 10,23 triliun,
masih diperoleh penghematan bersih Rp
12,42 triliun. Masyarakat pemakaian
sendiri kata Hanung, menghemat Rp
1.500 sampai Rp 2.000 dari setiap 1 kg
Elpiji.

Hanung Budaya bercerita ketika
perintah dilaksanakannya program
konversi minyak tanah ke Elpiji bulan-
bulan awal tahun, keadaan infrastruktur
adalah merupakan fasilitas untuk
pengadan dan pendistribusian Elpiji non
subsidi atau non PSO tabung 12 kag, 50
kg, dan bulk.

Pertamina cukup kerepotan pada
awalnya karena tugas-tugas yang semula
dibagi-bagi oleh Wapres Jusuf Kalla ke
Departemen Energi Sumber Daya Mineral
(ESDM) sebagai regulator, Departemen
Perindustrian yang menentukan
spesifikasi tabung dan penentuan standar
SNI, Kementerian UKM untuk pengadaan

kompor, dan Kementerian Peranan Wanita
untuk tugas sosialisasi.

“Tapi karena departemen dan
kementerian itu tidak siap dalam hal
dana, maka akhirnya Pertamina sendiri
yang melaksanakan,” jelasnya.

Di lingkungan Pertamina, fungsi di
bawah Hanung lah yang harus
melaksanakan tugas Pertamina tersebut.
Dari mulai mengadakan tabung,
pemastian ketersediaan gas Elpiji,
infrastruktur pendistribusian, dan
inftrastruktur penyimpanan, sampai
eksekusi pembagian paket perdana
tabung gas dan isinya, kompor dan
kelengkapannya.

Sepanjang wawancara Deputi
Direktur Pemasaran Hanung Budya lebih
banyak menjelaskan bagaimana kondisi
awal LPG Depot, LPG Terminal, atau
Floating Storage baik pada pra konversi
maupun pada awal konversi dilaksanakan
(lihat Tabel). Bagaimana jumlah
infrastruktur kapal tanker LPG; lalu
jumlah Filling Station atau SPPBE, serta
gambaran kapasitas Skid Tank pada
waktu yang sama.

***

Dilihat dari peta kondisi sebelum
konversi Hanung menjelaskan, konsumsi
minyak tanah saat itu adalah 10 juta kilo
liter per hari. Alokasi minyak tanah
sebanyak itu yang secara bertahap terus
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dikurangi seiring masuknya Elpiji 3
kilogram di masyarakat.

Dalam perkembangannya target
minyak yang harus ditarik dari peredaran
setiap tahunnya adalah 8 juta kilo liter
dan menyisakan 2 juta kilo liter untuk
daerah-daerah yang tidak diterapkan
konversi yaitu Maluku, Nusa Tenggara
Timur (NTT), Papua, dan separuh dari
wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dengan penambahan kebutuhan gas
untuk tabung gas subsidi 3 kilogram
selain tabung gas non subsidi 12
kilogram, 50 kilogram, dan bulk, maka
total kebutuhan gas Nasional 4 juta ton
sampai 4,3 juta ton. Dari jumlah itu,
menurut penjelasan Hanung Budya,

sekitar 3 juta ton untuk gas subsidi
(tabung 3 kilogram) dan sekitar 1,3 juta
ton untuk memenuhi kebutuhan gas non
subsidi.

“Sedangkan produksi Nasional Elpiji
dipenuhi dari Pertamina dan KKKS
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama) yang
lain total 2,2 juta ton, sehingga
kekurangannya kita impor. Tapi sekarang
ada pasokan tambahan LPG dari Kilang
Bontang sebanyak 7 kargo,,” jelas
Hanung Budya.

Dengan peta seperti itu, Pertamina
lalu mempersiapkan infrastruktur yang
dibutuhkan dan pembuatan tabung gas
ukuran 3 kilogram . Pada awalnya
didiskusikan apakah Elpiji subsidi ini

dalam kemasan 1 kilo gram, 3 kilogram,
4 kilogram, atau 5 kilogram. Dengan
pertimbangan konsumennya kelas bawah
dengan memperhatikan kepraktisan dan
daya beli, maka diputuskan kemasan 3
kg.

“Saat itu belum ada model tabung
seperti apa dan kita meminta pabrik
yang biasa membuat tabung 12 kilogram
dan 50 kilogram untuk mengajukan
rancangan dan ikut tender pembuatan
tabung,” jelas Hanung Budya.

Pada awal konversi dijalankan,
Pertamina berkoordinasi dengan pemilik
SPBE yang biasa mengisi gas non subsidi,
dan dalam pendistribusiannya
berkoordinasi dengan agen-agen minyak

Infrastruktur
pun Disiapkan
Pertamina

Mau tidak mau untuk mengadakan,

menyimpan, dan mendistribusikan Elpiji

sebanyak 4 juta ton sampai 4,3 juta ton baik

untuk Elpiji non subsidi tabung 12 kilogram,

50 kilogram, dan bulk, maupun Elpiji subsidi

tabung 3 kilogram Pertamina melakukan

penambahan berbagai fasilitas yang

diperlukan.

Tanki penyimpanan: Misalnya untuk

penyimpanan sebelum konversi dijalankan

Pertamina memiliki tanki di darat dengan

kapasitas 136.000 metrik ton dengan thruput

3.700 metrik ton per hari. Maka pada saat ini

Pertamina telah menambah fasilitas dengan

adanya floating storage berkapasitas 120.000

metrik ton dan peningkatan kapasitas tanki di

darat menjadi 147.000 metrik ton.

Alhasil, saat ini kapasitas tangki secara

keseluruhan dari 136.000 metrik ton menjadi

267.000 metrik ton untuk nanti dibuat hingga

berkapasitas 345.000 metrik ton. Saat ini

sedang dibangun fasilitas tangki di Semarang

dan Gresik, dan nanti akan dibangn di

Tanjung Sekong, Bali, Medan, Makassar,dan

Lampung yang total – ya itu tadi–– 345.000

metrik ton. Saa itu thruput akan menjadi

17.000 metrik ton per hari.

Kapal tanker LPG: Sebelum

pelaksanaan program konversi, Pertamina

untuk kebutuhan pengangkutan Elpiji hanya

cukup dipenuhi oleh 6 kapal LPG masing-

masing berkapasitas 1.800 metrik ton.

Setelah program konversi berjalan,

Pertamina menambah 5 kapal LPG Semiref

yang masing-masing berkapasitas masing-

masing 11.400 metrik ton. Lalu ditambah lagi

3 kapal VLGC dengan kapasitas ketiga

masing-masing 40.000 metrik ton.

Ke depannya setelah masa pembagian

paket perdana selesai yaitu mulai 2011

Pertamina menargetkan keperluan kapal

pengangkut LPG akan berjumlah 10 kapal

LPG dengan kapasitas masing-masing 1.800

metrik ton, lalu dilakukan lagi penambahan

kapal LPG Semiref sampai berjumlah semua

menjadi 6 sampai 8 unit dengan masing-

masing kapasitas 11.400 metrik ton. Tapi

kapal VLCG justru akan dikurangi menjadi

tinggal 1 unit saja.

Filling Station (SPPBE): Stasiun

Pengisian dan Penyimpanan Bulk Elpiji

(SPPBE) yang ada adalah untuk pengisian

Elpiji tabung 12 kilogram dan 50 kilogram

sebanyak 58 buah dengan kapasitas 5.300

metrik ton.

Kebutuhan stasiun pengisian setelah

beredar 44 juta unit tabung di seluruh wilayah

program konversi sangat diperlukan agar

pendistribusian Elpiji lancar, tersedia setiap

saat dengan jumlah yang cukup.

Maka sekarang tersedia  202 tempat

pengisian, yang terdiri atas: 15 SPBE Patra

Trading milik Pertamina; 117 SPPBE atu

SPBE LPG 3 kilogram, ada 54 SPPBE untuk

12 dan 50 kilogram atau Elpiji non subsidi, 11

depot LPG Filling Plant, dan 5 SPPEK.

Nantinya, menurut Deputi Direktur

Hanung Budya, harus beroperasi 437 tempat

pengisian atau Filling Station. Dan kapasitas

skid tank sendiri kalau asalnya hanya 5.000

metrik ton per hari, lalu saat ini berkapasittas

9.000 metrik ton per hari, dan nanti harus

mampu berkapasitas 17.000 metrik ton per

harinya.WP NS
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tanah. Mereka dialihkan menjadi agen
gas. Seperti diketahui, jalur distribusi gas
itu adalah dari tangki itu masuk ke SPBE
lalu ke agen, dan seterusnya ke
pangkalan, sampai akhirnya sampai ke
konsumen akhir (end user) yaitu
masyarakat pengguna.

Secara bertahap pembagian paket
perdana tabung dan kompor dilakukan di
Pulau Jawa dan seterusnya ke luar Pulau
Jawa, yaitu Sumatera, Kalimantan, dan
Sulawesi. Hingga Desember 2009
kemarin telah terdistribusikan pembagian
paket perdana di 15 provinsi. Tahun 2010
ini sisanya selesai terdistribusikan,
kecuali Maluku, NTT, Papua, dan separuh
NTB. Keempat provinsi itu tidak digarap
karena mahalnya biaya distribusi ke
daerah-daerah di empat provinsi
tersebut. Di daerah-daerah itu, kata
Hanung, masih akan beredar BBM
subsidi.

•••

Hanung Budya menjamin tahun ini
target pendistribusian paket perdana bisa
dituntaskan. Pengadakan dan
mendistribusikan Elpiji 3 kg sejak 8 Mei
2007 sampai 31 Desember 2009
sebanyak 43,2 juta, dan status hingga
akhir Januari 2010 ini sudah 44 juta
paket yang berhasil didistribusikan.

“Target tahun 2010 ini saja sekitar 10
– 12 juta paket tabung untuk mencapai
target keseluruhan 55 juta paket, dari
semula targetnya 53 juta paket tabung,”
jelas Deputi Direktur Pemasaran Hanung
Budya.

Dengan begitu, kata Hanung, tabung
yang akan beredar setelah 2010 adalah
sekitar 70 juta tabung, yang terdiri atas
55 juta tabung milik masyarakat (yang
terbagikan secara gratis) dan 20 juta
tabung sebagai stok di agen. “Setelah itu
produksi tabung hanya untuk mengganti
yang rusak,” kata Hanung.

Sementara itu Asosiasi Industri
Tabung Baja
(Asitab) seperti
dikutip
beberapa media
massa awal
tahun 2010
kemarin
menyebutkan
munculnya
tabung-tabung
palsu karena
ada tenggang
waktu suplai
tabung baru
untuk tahun
2010, dan itu
karena belum
selesainya
proses tender di
Pertamina.
Menurut
asosiasi itu
sekarang
banyak pabrik
tabung yang
kelebihan stok
dan ada yang
sudah

melakukan PHK.
Menurut Hanung pernyataan Asitab

yang menyalahkan Pertamina
sesungguhnya tidak tepat, karena sejak
awal Pertamina sudah menjelaskan
berapa sebenarnya kebutuhan tabung itu
hingga 2010 dan pasca 2010 seterusnya.

“Mestinya mereka menghitung dong,
berapa kebutuhan tabung kita, sehingga
tidak gampang begitu saja berinvestasi
mendirikan pabrik tabung,” tegas Hanung
Budya.

Dalam catatan Deputi Direktur
Pemasaran Hanung Budya, pabrik tabung
pada awalnya cuma 5 pabrik, kemudian
berkembang menjadi 11 pabrik, lalu
membengkak menjadi 11 pabrik,
bertambah lagi menjadi 54 pabrik, dan
info terakhir anggota Asitab sudah
mencapai 70 anggota pabrik tabung.
Memang akhirnya tidak seimbang antara
tabung yang diperlukan dengan
keberadaan pabrik.

“Malah katanya ada pabrik tabung
yang baru buka pada awal tahun ini. Ini
bagaimana mereka menghitung peluang
bisnis itu, sementara pengadaan tabung
dalam jumlah besar selesai tahun 2010
ini,” katanya lagi.

Baik Hanung maupun Direktur
Pemasaran dan Niaga A. Faisal di
kesempatan berbeda tegas-tegas
mengatakan soal membengkaknya
jumlah pabrik tabung dan segala
permasalahan yang mereka hadapi
bukanlah urusan Pertamina, karena
Pertamina sudah memberikan  gambaran
kebutuhan tabung sampai program
konversi running itu hanya 70 juta
tabung, di mana sekarang sudah
terpenuhi sekitar 44 juta tabung.

Menanggapi munculnya  tabung
palsu, A. Faisal dan Hanung Budya sama-
sama menyatakan itu adalah urusan
Departemen Perindustrian yang
mengontrol apakah tabung-tabung yang
ada itu sudah memenuhi standar SNI
atau belum. Sesuai tugasnya dari
Pemerintah soal kontrol kualitas, standar,
dan spesifikasi tabung menjadi tanggung
jawab Departemen Perindusrian. WP NS

Pabrik tabung pada awalnya cuma 5 pabrik, kemudian

berkembang menjadi 11 pabrik, lalu membengkak

menjadi 11 pabrik, bertambah lagi menjadi 54 pabrik, dan

info terakhir anggota Asitab sudah mencapai 70 anggota

pabrik tabung.
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Bagaimana
Negara Bisa
Hemat Subsidi...

Pengantar Redaksi:

Direktur Pemasaran dan Niaga A.
Faisal menjelaskan, ketika dirinya
menuliskan gagasan konversi minyak
tanah ke Elpiji tahun 2004 di harian
Kompas, Indonesia mengekspor 1 juta
ton Elpiji ke Jepang per tahun dari Kilang
Bontang. Tapi Indonesia pada saat yang
sama mengimpor minyak tanah 2,2 juta
kilo liter per tahun.

Perbandingan tingkat pemakaian 0,8
kilogram Elpiji setara dengan 2 liter
minyak tanah. Dengan demikian, dalam
perhitungan A. Faisal 1 juta ton Elpiji
yang diekspor itu sebetulnya setara
dengan 2,2 juta kilo liter minyak tanah
yang saat itu diimpor. Kalau pemakaian
minyak tanah digantikan oleh Elpiji, maka
Negara akan bisa berhemat dana subsidi
minyak tanah rata-rata lebih dari Rp 20
triliun setahun, kalau minyak tanah ini
digantikan perannya oleh Elpiji kemasan 3
kilogram.  “Sehingga lebih efisien. Itu
dasar pemikiran saya,” ujar Faisal. Berikut
pandangan Direktur Pemasaran dan Niaga
A. Faisal mengenai konversi.

Program konversi diberikan

sepenuhnya kepada Pertamina.

Diluncurkan 8 Mei 2007, berakhir

akhir 2010 ini. Program ini sukses
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luar biasa. Setelah 2010, pengadaan

dan pendistribusian Elpiji 3 kilogram

– seperti juga Elpiji non subsidi 12

kilogram dan 50 kilogram–– akan

dilakukan oleh Pertamina.

Perusahaan ini tidak boleh merugi

menguruskan program ini. Seperti

apa formula harga Elpiji 3 kilogram

ini? Formulanya sama. Kalau dalam rezim
subsidi minyak tanah yang dibayar itu
adalah MOPS plus X (Alpha). Sekarang
untuk Elpiji subsidi CP Aramco plus X

(Beta). Kalau Pemerintah membayarnya
wajar, maka Pertamina masih untung
dengan konversi ini. Jadi rumus yang
diberikan Pemerintah sudah benar dan
jangan diubah lagi, karena kalau diubah
lagi Pertamina akan rugi.

Alpha untuk Elpiji tidak persentase
kayak minyak tanah, karena formulanya
agak lebih panjang. Jadi formulanya
adalah CP Aramco + 1,6 pajak biaya

masuk + ongkos angkut + biaya distribusi

+ margin Pertamina.  Jadi CP Aramco +

Beta, Betanya itu adalah A, B, C, D.
Memang secara Negara diuntungkan,

tapi secara Pertamina agak lebih repot,
karena kita harus banyak melakukan
kegiatan. Kita harus menyiapkan tempat
pengisian -– minyak tanah kan tidak ada
tempat pengisian–– tempat perbaikan

tabung, tapi whatever nggak apa-apa ini
banyak menciptakan lapangan kerja, jadi
Negara ini diuntungkan. Cuma kerjanya
saja lebih berat,

cost-nya lebih nambah, tapi nggak
apa-apa karena Pertamina dapat untung
juga.

Jadi dengan konversi ini banyak sekali
orang yang dapat pekerjaan, bagian
mengisi, bagian memperbaiki tabung,
pabrik kompor, pabrik selang, semua
banyak yang dapat manfaatnya. Kalau
minyak tanah kan pabrik kompor saja.
Multiplier effect-nya lebih banyak lagi.

Ada keluhan dari Asosiasi Industri

Pabrik Tabung Baja (Asitab), bahwa

ada tabung palsu dan sedikit

menyalahkan Pertamina karena

tender oleh Pertamina agak telat.

Sehingga memberikan kesempatan

kebutuhan pada periode sebelum

tender itu dipenuhi oleh tabung

palsu. Bagaimana? Tabung palsu atau
tidak palsu itu bukan kewenangan
Pertamina. Itu kan kewenangan
Kementerian Perindustrian. Kita ini kan
cuma membeli saja. Saya beli TV palsu
atau tidak yang tanggung jawab adalah
yang mengeluarkan sertifikat produk TV
itu. Masak saya yang jadi dituduh.



20 Warta Pertamina • Maret 2010

UTAMA     HEMAT SUBSIDI Rp 12,7 TRILIUN

Pada saat kita membutuhkan tabung
yang banyak, saya sudah bilang kepada
Pemerintah agar jangan membikin pabrik
tabung terlalu banyak. Karena kebutuhan
itu turun, tapi orang berlomba-lomba
tetap saja bikin pabrik. Tadinya 14 pabrik,
sekarang jadi 60 pabrik.

Malah sekarang sudah 70 pabrik...

Kebutuhan saya menurun. Paling setahun
nanti itu hanya 10 juta tabung. Ngapain
banyak-banyak pabrik? Asosiasi itu biasa,
dulu enak sekarang nggak enak, ribut,
tapi kenapa Pertamina yang disalahkan?
Saya sejak awal sudah bilang, jangan
terlalu banyak membikin pabarik tabung
karena di situ idle.

Sudah saya kasih tahu, salahnya
mereka. Kok, menyalahkan kita? Masalah
palsu itu urusan Perindustrian bukan
urusan Pertamina. Sering saya
mengingatkan, tapi orang itu giliran
susah, ribut.

Pertamina bisa diuntungkan kalau

dana talangan yang dikeluarkan

Pertamina lancar dibayar Pemerintah,

bagaimana? Masalah keterlambatan
pembayaran ke Pertamina itu hanya
masalah cashflow tetapi uang Pertamina
tetap ada. Tapi saya yakin Negara itu
bayar kok ke Pertamina. Cuma masalah
waktu. Jadi kita hanya rugi di cashflow.
Inilah tugas perusahaan milik negara,
membantu Negara untuk kesejahteraan
rakyatnya. Kita nggak usah khawatir,
pasti dibayar, hanya waktunya telat tapi
Negara itu tidak bisa dipenalti.

Kenapa Pertamina pasrah begitu?

Karena Pertamina itu punya Negara,
sehingga apa yang ditugaskan Pemerintah
selaku pemegang saham sulit ditolak.
Kalau perusahaan swasta tidak bisa
didekati seperti itu, karena bahasanya
adalah untung dan rugi. Kan BUMN ini
dibentuk untuk membantu
menyejahteraan rakyat melalui
penugasan oleh Pemerintah.
Kita berpikir Negara, tidak cuma
berpikir bisnisnya saja.

Kalau Negara sehat, kita
sehat. Kalau Negara sakit, kita
sakit. Jadi soal yang tadi kalau
dilihat dari segi bisnis, hanya
cashflow yang tertunda. Rugi
bunga. Tapi kita tidak bisa
melihat untung rugi secara
hitam putih.

Menjalankan tugas konversi
yang bisa menghemat uang

Negara itu luar biasa. Di samping itu
udara menjadi bersih. Itulah kelebihan
BUMN bisa menjalankan tugas-tugas yang
dibebankan oleh Negara. Cuma jangan
sosial terus.

Pertamina menghadapi piutang di

TNI dan beberapa BUMN, belum lagi

piutang BBM PSO dan sekarang

piutang Elpiji subsidi, apakah tidak

kelewat berat bagi Pertamina?

Pertamina itu tiap hari dapat uang. Jadi
penentu cashflow itu Direktorat
Pemasaran dan Niaga karena tiap hari
dapat duit. Hanya saja uang itu tidak
terakumulasi. Kerugian itu di sana. Tidak
berat, profit kita itu kan tahun 2008 Rp
30 triliun, walaupun nyangkut di mana-
mana. Tapi secara perputaran uang ada.

Kita itu kayak restoran setiap hari
dapat uang, walaupun agak tersendat,
tapi kita selalu liquid. Kita nggak bisa
berbicara, kita rugi tapi kok legowo. Ya,
itulah tugas BUMN.

Ekses konversi itu tak hanya

cerita positif saja, tapi ada juga

bagaimana beralihnya konsumen

Elpiji non subsidi ke Elpiji 3 kilogram.

Bagaimana tanggapan Bapak? Dalam
masyarakat yang belum sadar betul akan
hak dan kewajibanya dan tidak dilarang
menggunakan Elpiji 3 kilogram, orang
akan mencari yang murah. Lihat saja
walaupun kita punya mobil Honda,
padahal mobil itu dibilang harus
menggunakan BBM Pertamax, karena ada
Premium orang akan memakai Premium,
karena tidak dilarang Honda memakai
Premium.

Kalau harga Elpiji 12 kilogram Rp
5.750 per kilogram, sedangkan Elpiji 3
kilogram Rp 4.750 per kilogram, maka
orang akan memilih yang harganya Rp
4.750 per kilogram, walaupun orang itu
kaya. Tapi kalau levelnya sudah

menengah ke
atas, dia juga
akan malu. Tapi
yang tanggung
kayak-kayak kita
beralih dari Elpiji
12 kilogram ke
Elpiji 3 kilogram.
Karena
penggunaannya
sama, dan
dilarang pun
tidak.

Saya pernah
tulis di koran, di

Media Indonesia tahun lalu, kenapa tidak
Elpiji 3 kilogram itu dibuat sistem BLT
(bantuan langsung tunai). Katakan
masyarakat yang dapat kompor dan
tabung 3 kilogram dapat subsidi langsung
Elpiji. Katakan Bapak  butuh 4 tabung
sebulan, setabung kan Rp 12.750 yang
berarti sebulan Rp 51.000.

Tapi sebenarnya harga ini Rp
100.000, jadi Rp 49.000 disubsidi oleh
Negara kepada Pertamina langsung,
sehingga Pertamina menjualnya separuh
harga. Kenapa tidak uang subsidi yang Rp
49.000 itu dikasihkan Pemerintah kepada
Anda? Tapi Elpiji 3 kilogram itu saya jual
Rp 8.000 per kilogram sesuai harga
keekonomiannya. Toh, Anda tidak
dirugikan dengan harga segitu, kan?

Sehingga baik Elpji 12 kilogram dan
50 kilogram maupun Elpiji 3 kilogram
dijual dengan harga sama. Cuma pemakai
Elpiji 12 kilogram dan Elpiji 50 kilogram
tidak diberi subsidi (Rp 49.000 per
kilogram Elpiji). Sudah saya tulis, tapi kok
tidak direspon oleh Negara ini? Duit yang
dikeluarkan sama saja kok.

Kemudian Direktur Utama PLN bilang
listrik kasih BLT saja, kasih cash.
Pemikiran seperti itu kan saya dorong di
Elpiji. Cuma tidak ada yang menggubris.
Sama saja, seperti dulu menaikkan harga
BBM masyarakat penerima subsidi diberi
BLT kan? Sekarang naikkan harga Elpiji
mereka juga dikasih BLT. Jelas, siapa
yang berhak dikasih kan ada daftarnya.

Kalau sistem BLT diterapkan di Elpiji
tidak ada lagi yang akan menyuntikkan
Elpiji 3 kilogram ke dalam tabung 12
kilogram. Harga Elpiji sama, tapi memang
orang-orang kayak tidak dapat BLT Elpiji.

Apa dampaknya bagi Negara karena
Anda diberi Rp 49.000, bagaimana
caranya saya keluarkan sebagian saja,
saya mulai menjaga kalau masak air.
Setelah mendidih saya matikan. Masak
nasi juga saya tungguin. Kalau sekarang
nggak begitu, memasak dengan Elpiji
ditinggal ngerumpi. Itu yang membuat
boros.

Dengan BLT orang memiliki
kesempatan dan didorong untuk
berhemat. Kalau perlu mandi tidak usah
pakai air panas lagi, agar uang BLT
Elpijinya bisa ada sisa untuk kebutuhan
lain. Itu mendidik masyarakat berhemat
dalam penggunaan Elpiji.

Apa dampaknya? Konsumsi Elpiji
turun.

Sukses konversi mendapat

penghargaan Kementerian ESDM dan

Kalau Negara sehat, kita

sehat. Kalau Negara

sakit, kita sakit. Jadi soal

yang tadi kalau dilihat

dari segi bisnis, hanya

cashflow yang tertunda.

Rugi bunga. Tapi kita

tidak bisa melihat untung

rugi secara hitam putih.
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diakui oleh World LPG Association

dan direkomendasikan menjadi role

model konversi energi di negara lain.

Bagaimana menurut Bapak? Ya,
memang dunia mengakui program ini
adalah program yang sangat berhasil. Jadi
social enginering, mengubah budaya
dalam waktu yang singkat, Cuma 3,5
tahun. Pak Hanung sudah mendapatkan
penghargaan atas keberhasilannya.

Dunia internasional sudah mengakui
Indonesia adalah model program cara
pengurangan subsidi. Ya, sudah sebatas
itu saja. Saya tidak dapat bintang. Saya
tidak minta, cukup dengan penghargaan
yang diterima Pak Hanung, walaupun
yang menggulirkan, yang punya ide, lead-
nya saya, tapi pekerjanya kan Pak
Hanung.

Saya sekarang sedang mendorong
program DME (Dimethyl Ether). Jadi kalau
sekali waktu Elpiji menghilang (berganti
DME) ide itu saya yang mulai, sudah saya
tulis November 2009. DME itu bagus bisa
menggantikan Elpiji dan lebih murah 50
persen.

Persisnya bagaimana? Jadi begini,
kalau Elpiji rumus kimianya adalah C

3
C

4
.

Dia diambil dari ekstrak gas alam atau
produk samping dari refining crude

menjadi C
3
C

4
. Jadi gas alam itu

komposisinya C
1
C

2
C

3
C

4
C

5
 kadang-kadang

C
6
. Maka C

3
C

4
 diambil jadi Elpiji.

Nah, kalau DME gas alam itu diambil,
diekstrak semua jadi methanol, DME,
rumusnya CH

3
+O+CH

3
. Kalau reflic value-

nya memang lebih rendah daripada Elpiji,
separuh. Tapi dengan teknologi bisa saya
bikin nilai bakarnya sama. Itu ide saya.

Ceritanya begini, kita mau mencoba
soal DME, sekali waktu tim kita dikirim ke
China, pulang mereka bawa kompor.
Inilah kompor DME China.

Di China sudah ada kompor DME?

Sudah ada, cuma tapi dia baru 20 persen
DME. Kompor dibawa, sore-sore saya
panggil Pak Rahwono, tukang pabrik
kompor. ‘Pak Rahwono, tolong desainkan
kompor DME Elpiji mix 50 persen : 50
persen. Tes dari awal dulu, 20 persen
kayak apa, 50 persen kayak apa, dan 100
persen kayak apa.’

Dilakukanlah uji coba oleh Pak
Rahwono, pabrik kompor. Ternyata
komposisi yang terbaik itu adalah
komposisi Elpiji 50 persen, DME 50 pesen.
Lebih bagus daripada Elpiji 100 persen.
Sedangkan DME itu harganya 80 persen
dari harga Elpiji.

Sekarang lagi perintahkan Pak
Rahwono coba terus agar 100 persen DME
sama dengan 100 persen Elpiji. Sedang
dicoba, sudah mau ketemu katanya. Ka-
lau itu ketemu, ya, kita jual DME seharga
Elpiji dong, biar Pertamina untung.

Bagi konsumen, membakar air satu
menit dengan DME dan satu menit
dengan Elpiji sama. Masalah calory value-
nya konsumen tidak peduli, kan? Yan
penting harganya sama dan waktunya
sama. Teknologi lah yang bicara di situ.
Kalau itu berhasil, huuh kaya-raya
Pertamina. Karena harga 80 persen dijual
100 persen, 20 persen untungnya. Karena
Elpiji itu nantinya 7 juta ton.

Soal kelebihan minyak tanah

sebagai dampak dari suksesnya

konversi. Dibikin avtur belum semua.

Mengatasinya bagaimana? Minyak
tanah itu masih banyak yang mengon-
sumsi. Kita bukan susah mengekspor.
Banyak yang masih memakai minyak
tanah, tinggal bagaiman ISC melakukan
itu? Lha, orang Vietnam masih pake, Laos
masih pake. Sekarang kita ubah minyak
tanah jadi Avtur, Parafinic, Normal Parafin
sebagai bahan baku Rinso. Banyak yang
bisa kita lakukan, teknologi bisa. Man

made world, kalau pelajaran saya di
kuliah dulu, manusia membuat dunia. Jadi
otak manusia itu bisa melakukan apapun.
Tuhan sudah bekali kita, semua bisa
dijadikan.

DME yang kalor nilai bakarnya hanya
60 persen dari Elpiji kemampuan
membakarnya saya bikin sama. Itu kan
Rahwono tadi yang bikin, bukan saya. Itu
urusan kamulah tapi saya pengennya
formulanya begitu.

Sudah dipatenkan? Sudah, DME 50
sudah dipatenkan. Jadi manusia itu punya
ide, yang punya skill mengerjakan. Yang
pintar ngitung, ya ngitung. Makanya saya
bilang, soal konversi saya hanya menyu-
ruh saja, tapi jadi. Yang penting itu.
Itulah kalau ingin membuat Negara ini
maju.

Jadi mestinya Negara tahu, bahwa
Pertamina sudah berbuat. Di DPR itu
Pertamina itu kerjanya dimaki saja. Kita
sudah menstabilkan sistem distribusi
BBM. Coba lihat tahun 2009, bukan saya
yang mengerjakan, tapi relatif aman,
kan? Karena staf saya kerja, bukan saya.
Saya atur, bagaimana mengatur kapal,
bagaimana mengatur ini dan itu.

Syukur Alhamdulillah,  kalau kita mau
kerja ikhlas dibela kok sama Tuhan. Tahun
2009 kita relatif aman. Mudah-mudahan
2010 aman. Sebelum-sebelumnya saya
berpikir, bagaimana membuat stabil.
Dipikirkan dulu, baru dibuat Master
Program, Master Kapal, dioptimalkan
kapal, syukur alhamdulillah.

Jalur distribusi Elpiji 3 kilogram

dan Elpiji 12 kilogram dan 50

kilogram kan berbeda. Setelah 2010

ini apakah ke depannya Pertamina

memperkuat infrastruktur untuk

Elpiji 3 kilogram? Kan sudah dibikin
SPBE Elpiji 3 kilogram. Tapi menurut saya
supaya tidak carut-marut sistem distribusi
ini, samakan harganya. Kasih subsidi
langsung, Insya Allah dijamin aman,
tenteram, damai.

Saya pengen cerita bahan bakar na-
bati. Betapa bodohnya Negara ini, punya
sumber bahan bakar yang bisa diperbaru-
kan tapi tidak dioptimalkan.WP NS/NDJ
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Jika OPI
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Itu Karena
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Sejak transformasi digulirkan tahun
2006 lalu, Pertamina terus bergerak maju.
Banyak perubahan yang terjadi. Sebagian
perubahan itu mungkin terekspos ke publik,
seperti perbaikan  citra Pertamina,
perbaikan tampilan SPBU Pertamina,
peningkatan produksi di hulu, dll. Tetapi ada
juga  yang mungkin tidak terekspos, karena
bidang pekerjaannya luput dari pantauan
media, seperti upaya optimasi kilang-kilang.

Bicara tentang optimasi kilang, salah
satu nama harus disebut, yaitu Djoko Dwi

Widodo, kelahiran Gombong, Jawa Tengah,
22 September 1955. Djoko  menyelesaikan
pendidikan Teknik Elektro dari Fakultas
Teknik UGM Yogyakarta, tahun 1980.

Setelah itu, Djoko melanjutkan pendidikan
dan meraih gelar master dalam bidang
finance (1994) dan marketing (2002),
keduanya dari IMMI (Institut Manajemen
Mitra Indonesia).

Djoko memulai karirnya di Pertamina
tahun 1981 sebagai BPST Trainee angkatan
ke-7. Penempatan pertamanya di Plaju,
tahun 1982. Di Plaju, ia  menjalani karirnya
selama 14 tahun, hingga kemudian ia
ditarik ke Project Kilang Musi II. Dari sana,
ia lalu ke Bontang untuk terlibat dalam
penyelesaian Train G dan H. Selesai dari
Bontang, Djoko ditarik kembali ke
Pengendalian dan Pemeliharaan (Dalpem).
Setelah itu ia pun ditempatkan di UP VI
Balongan. Manajer Umum, serta kemudian
Manajer of Reliability. Tahun 2007 kembali
ke Pusat menjadi HSE Specialist di Pusat
Rekayasa (Pusrek). Masih di tahun yang
sama, Djoko pun menjadi Execution
Coordinator  Operational Performance
Improvement (OPI).

Apa sebenarnya OPI ini? “Sebetulnya,
fungsi OPI  ini diberi tugas untuk
menggerakkan transformasi di Direktorat
Pengolahan secara keseluruhan,” kata Djoko
menjelaskan tentang OPI.

Djoko lalu menceritakan bahwa sudah
banyak program transformasi di
Pengolahan, dimulai dari BCG, Hay, dll.
Tetapi setelah merasakan impact-nya, tak
lama kemudian selalu kembali ke aslinya.
“Jadi sustainability-nya tidak tercapai. Nah,
dengan metodologi OPI ini, diharapkan apa
yang telah kita peroleh, betul-betul dijaga
sustainability-nya,” ujar Djoko.

Menurut Djoko, mencari impact itu
sangat mudah dengan teknik-teknik cara
kerja kita. Tetapi dari pengalaman, selalu
tidak terjadi sustainability. “Ternyata
technical itu tidak bisa sendiri. Dia harus
bersama-sama dengan perbaikan
infrastrukturnya, mindset dan capability

orang orangnya. Kalau kita mau me-launch

suatu inisiatif, kita harus menyesuaikan
pengetahuan mereka itu   supaya mampu
menjalankan inisiatif tersebut. Jika tidak
mampu, ya harus  kita latih terlebih
dahulu.”

Lalu hasil  apa yang  telah dicapai oleh
OPI sejak pembentukannya hingga
sekarang? “Kalau kita bicara  transformasi
di Pengolahan, maka dasarnya adalah
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
tahun 2006. Di RJPP itu telah disebutkan
program transformasi di Pengolahan beserta
target-target yang harus dicapai tahun
2006,  2007, 2008, 2009 dan seterusnya.”

Pewawancara : Urip Herdiman K.

Fotografer : Kuntoro

Sebagai gambaran, Djoko melanjutkan,
tahun 2008 targetnya adalah 67 juta  dollar
AS, sementara realisasinya mencapai 161
juta dollar AS. Kemudian di tahun 2009,
targetnya adalah 167 juta dollar AS, dan
realisasinya (yang masih diaudit oleh SPI)
adalah 390 juta dollar AS. Darimana bisa
didapat angka demikian? “Ada dua, pertama
dari  penghematan dan yang kedua, dari
peningkatan revenue.   Penghematan itu
datang dari refinery fuel dan refinery loss

yang semakin kecil. Sedangkan revenue itu
datang kalau kami melakukan optimasi,
artinya ada tambahan produksi.”

Pada  awalnya tim OPI dibantu oleh
konsultan seperti McKinsey dan SGSI (Shell
Global Solution International), tetapi
sekarang Djoko dibantu oleh sejumlah staf
dengan keahlian-keahlian  tertentu. “Mereka
bukan hanya ahli, tetapi  lebih dari sekadar
ahli. Mereka itu smart dan  mau bekerja di
luar batas kemampuan. Misalnya ahli
optimasi, dia tidak hanya mengerjakan
optimasi saja, tetapi juga mengerjakan
mindset capability atau management

infrastructure secara bersamaan,” kata
Djoko tentang timnya . ”Karena technical,

management infrastructure dan mindset

capability harus digerakkan secara
bersamaan, tidak bisa lepas  sendiri-sendiri.
Itu sudah merupakan kesatuan.”

Anggota tim OPI dibawahnya, disebut
coach, yang tugasnya  membantu unit
untuk mendidik dan menggerakkan
pekerja-pekerja di unit-unit pengolahan.
“Kalau inisiatif tidak jalan, maka kami akan
bertanya, mengapa tidak berjalan dan  apa
bantuan yang mereka perlukan.”

Karena itu, tim OPI juga harus bisa
bertindak sebagai fasilitator, untuk
mengatasi kebuntuan-kebuntuan  yang
mungkin terjadi.

Dalam pekerjaannya, tim OPI
melibatkan banyak fungsi lain karena OPI
memang harus menggerakkan  semua
fungsi dan unit yang ada di Pengolahan.
“Begini, kami menggerakkan bukan hanya
dari lini  atas saja, tetapi sampai juga ke
frontline, sampai ke bawah betul itu kami
gerakkan. Karena nanti yang akan
menjalankan itu yang dibawah, bukan yang
diatas,” tegas Djoko. “Jadi kalau
transformasi ini berhasil, sebenarnya bukan
karena  saya, tetapi merekalah  yang
membuatnya berhasil.” WP
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Kalau mengikuti berita-berita,

mungkin kita akan menemukan

berita-berita kecil di daerah

tertentu tentang  tuntutan dari

pemerintah daerah setempat

berkaitan dengan pajak daerah

dan retribusi daerah, termasuk

yang berkaitan dengan industri

minyak dan gas nasional. Tentu

ini menjadi permasalahan

sendiri yang serius.

Berkaitan dengan hal

tersebut, kami  berbincang

dengan Sulistiono Kertawacana

SH, seorang praktisi hukum

yang juga penulis kolom di

berbagai media cetak. Sulitiono

lahir di Cirebon, 10 April 1974. Ia

kuliah di Fakultas Sosial Politik

Universitas Padjadjaran (1992 –

1994), dan kemudian

melanjutkan ke Fakultas hukum

UI (1994 – 1998). Setelah itu, ia

bekerja di sebuah law office.  Ia

menjadi anggota dari Asosiasi

Konsultan Hukum Indonesia

(AKHI) dan juga Perhimpunan

Advokat Indonesia (Peradi).

Di luar pekerjaannya, ia rajin

menulis kolom untuk berbagai

media cetak, seperti InfoBank,

Gatra, Fokus Indonesia,Bisnis

Indonesia, Sinar Harapan, dll.,

termasuk  Warta Pertamina. Ia

punya ketertarikan dengan

masalah-masalah hukum dalam

bisnis minyak dan gas bumi.

Berikut petikan percakapan

dengannya, pada suatu siang di

kawasan Sudirman.

        •••

Bagaimana  Anda melihat

masalah otonomi daerah dan

kaitannya dengan industri

migas?  Mungkin Anda bisa

jelaskan.

Jadi kalau Otonomi Daerah

secara khusus ada dua hal, yaitu

yang di Aceh dan yang di Papua.

Saya  lihat yang di Papua itu,

persentase pembagiannya sudah

jelas ada berapa persen sampai 25

tahun, yaitu 70% untuk migas.

Kemudian kalau yang di Aceh, saya

tidak melihat persentase itu  di

undang-undang pemerintahan

Aceh. Cuma mereka diikat  dalam

hal perjanjian kontrak

kerjasamanya, bahwa  harus

melibatkan pemerintah daerah

Aceh.

Apakah persentasenya juga

disebutkan? Kalau yang di Papua

itu, kalau tidak salah, sekitar 70%.

Padahal yang normal ‘kan sekitar

30,5%, lalu dibagi-bagi lagi antara

provinsi dengan kabupaten atau

kota. Dari 30,5% ini, 5% persennya

untuk pendidikan dasar. Kalau

untuk panasbumi itu beda juga,

sekitar 20% untuk daerahnya.

Itu dari UU Otonomi Daerah

yang khusus? Ya, yang khusus.

Kalau yang secara  umum itu, ada

di PP-nya, setelah declare

pengembangan yang pertama,

daerah punya kesempatan untuk

memiliki participating interest 10%.

Participating interest ini spesifik di

bidang migas. Dan itu pernah

kejadian di daerah Cepu,

problemnya mengenai modal dam

kemampuan teknologinya.

Sebenarnya hal ini terjadi

karena, menurut saya, untuk

merespons  gejala separatisme

dan lain-lain, sehingga daerah

diberikan participating interest.

Namun yang menarik adalah

pemodalnya yang datang adalah

swasta juga. Dan beberapa hal

yang menarik dalam

mempartisipasikan daerah, itu

bukan hanya terjadi di sektor migas

saja, tetapi juga terjadi di sektor-

sektor pertambangan lain.

Beberapa kasus pertambangan

yang lain ‘kan, karena mengalami

kesulitan modal.

Dan saya belum melihat

pemerintah ini, sebenarnya  apakah

akan membuat perusahaan minyak

itu  ada dua;  dalam arti yang

berskala nasional yang didukung

oleh pemerintah pusat, yaitu

Pertamina; dan yang kedua,

perusahaan milik pemerintah

daerah. Pemerintah daerah sendiri,

kalau saya amati, apakah mungkin

menguasai bisnis migas   yang

membutuhkan modal dan teknologi

tinggi ini dimiliki oleh satu pemda

saja. Atau mungkin ada rancangan

dari  asosiasi dari pemda-pemda itu

untuk membuat BUMD.

Tetapi dengan tidak adanya

perencanaan itu, latar belakang

memberikan participating interest itu

sebenarnya apa? Karena kalau dari

segi perimbangan keuangan pusat

dan daerah, sebenarnya hal itu

bisa. Dari sisi lain,  penyebaran

pengetahuan terhadap

pengetahuan perminyakan  dan gas

bumi ini saya lihat belum merata,

dalam konteks, ITB masih

merupakan satu-satunya center

untuk perminyakan. Di daerah

seperti Aceh atau Papua,

universitasnya belum membuka

jurusan yang berkaitan dengan

perminyakan.

Yang ingin saya katakan adalah

sebenarnya ini dukungan supaya
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ada ikatan antara daerah dengan

masyarakatnya, sehingga orang

yang ingin kuliah di sana tahu ada

jurusan perminyakan ada  di

daerahnya. Tidak sentralisme

seperti sekarang.   Saya sendiri

belajar hukum  perminyakan dan

gas  itu bukan di fakultas hukum.

Sampai sekarang belum ada mata

kuliah untuk S1 tentang hukum

perminyakan dan gas.

Jadi dari sisi ini, maksud saya,

perlu penyebaran ilmu

pengetahuan dan teknologi  agar

tidak sentralistis, sementara latar

belakang pemda (BUMD) untuk

memiliki participating interest ini

sudah diberikan. Kalau Anda tahu,

undang-undang BUMD itu dibuat

tahun 1962.  Kalau tidak salah, itu

undang-undang nomor 5 tahun

1962. Sudah jauh ketinggalan.

Kalau Anda baca penjelasan

umumnya, semangatnya itu sistem

ekonomi yang terpimpin.

Jadi  sebenarnya, arah kita ini

kemana? Memberikan negara hak

untuk mengurusi semuanya, atau

mendukung daerah  dengan  sangat

partisipatif, dalam arti dimensi yang

luas, supaya masyarakat di sana

jangan hanya jadi  penonton saja.

Dari sisi itu saja, akses terhadap

pendidikan penting sekali.

Jadi disini ada unsur sosial

politiknya? Ya, saya rasa

demikian. Kalau bukan itu, apalagi?

Kalau sekadar penghasilan daerah,

‘kan bisa diakomodasi dari

perimbangan keuangan pusat dan

daerah. Secara umum sudah ada

ya, seperti  untuk Papua misalnya

70%. Yang lain  itu ada yang 30,5 %

atau 69,5% untuk pemerintah pusat.

Kalau di Aceh dan

Papua kelihatannya

untuk mengerem laju

separatisme,

sementara di daerah

lain lebih pada rasa

keadilan sosial. Begitu,

kah? Bisa saja. Tetapi

jangan lupa juga, bahwa

kalau masuk  ke sana,

ada risiko juga. Jadi

jangan dipertimbangkan

bahwa pasti

menguntungkan.

Memang setelah plan of

development (POD),

risikonya bisa

diminimalisir. Maksud

saya, yang lebih penting

‘kan transfer teknologinya. Sampai

berapa lama, pihak asing yang

sudah mempunyai teknologi tinggi

itu bersedia melakukan transfer ke

pihak Indonesianya. Dan itu harus

ada  kemauan politiknya, bukan

hanya  peraturan di atas kertas. Di

lapangan, orangnya belum tentu

mau melakukan transfer

sesungguhnya, mungkin hanya

sekedar formalitas saja.

Lalu ada juga UU No. 22/2001

tentang Migas. Bagaimana orang-

orang daerah, terutama di pemda,

itu melihat undang-undang ini?

Apakah ini menjadi kesempatan

bagi mereka untuk menuntut

bagian? Iya, tetapi sebenarnya

apakah dari sisi penghasilan saja,

atau pemerataan pengetahuan dan

teknologi  migas, sehingga orang-

orang daerah tidak  berkumpul di

pusat saja.  Kalau yang soal

pembagian tadi, itu diatur didalam

PP No. 35 tahun 2004, pasal 34

atau 35  tentang participating

interest,

yaitu

penawaran

kepada

BUMD

setempat.

Bagaimana

undang-

undang ini

lalu saling

berbenturan

di industri

migas?

Apalagi

ada  juga

pajak

daerah

dan

retribusi daerah. Sebetulnya ini

tidak identik hanya terjadi di

sektor  migas saja. Saya melihat

kecenderungan otonomi daerah

itu seolah-olah dan memang

yang terjadi, demikian. Saya

baru saja baca dari internet,

sampai tanggal 10 Desember

2008, itu sekitar 2368 perda

mengenai pajak daerah dan

retribusi daerah, telah

dibatalkan oleh Menteri Dalam

Negeri. Sekarang dengan

peraturan yang baru, hal itu

dibatalkan melalui Peraturan

Pemerintah.

Bukankah semua

peraturan  harus tunduk pada

peraturan yang lebih tinggi?

Ya. Cuma kadang-kadang

pemerintah dalam memberikan

pertimbangan dalam

pembatalan itu sendiri, mungkin

kurang kokoh dasar hukumnya.

Contohnya seperti soal pajak

pengolahan migas itu. Karena

Jadi  sebenarnya, arah

kita ini kemana?

Memberikan negara hak

untuk mengurusi

semuanya, atau

mendukung daerah

dengan  sangat

partisipatif, dalam arti

dimensi yang luas,

supaya masyarakat di

sana jangan hanya jadi

penonton saja.  Dari sisi

itu saja, akses terhadap

pendidikan penting

sekali.
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sekarang begitu pemerintah

membatalkan, ada kesempatan

untuk mengajukan keberatan ke

Mahkamah Agung. Hal itu  bisa

terjadi kalau seandainya

pembatalan  oleh pemerintah

sendiri   bertentangan dengan

peraturan yang lebih tinggi. Ada

mekanismenya, dan istilahnya

dikenal sebagai judicial review.

Dan ini sebenarnya bukan

hanya khas   di sektor migas

saja. Saya juga kadang-kadang

ikut melakukan due diligence di

beberapa daerah, itu ada juga di

bidang pertambangan, yang

disebut...royalti atau semacam

iuran yang dipungut untuk

eksplorasi dan eksploitasi di

bidang pertambangan. Ada juga

izin usaha yang sudah diberikan

dari pemerintah  pusat

dikeluarkan  lagi.

Ini semacam euforia  dari

pemerintah daerah atau orang-

orang daerah yang merasa

sekarang punya kekuasaan

untuk memperlihatkan eksistensi

atau kekuasaannya. Namun saya

rasa ini hanya sementara saja,

sehingga nanti menemukan

keseimbangan lagi dalam jangka

waktu tertentu, selama institusi

hukumnya berjalan. Karena kalau

penegakan hukum tidak berjalan,

seperti misalkan soal perizinan

yang diberikan pusat lalu

ditumpangi lagi oleh daerah, dicabut

oleh tata usaha negara, hal  itu bisa

dikeluarkan lagi.

Mengapa undang-undang ini

saling berbenturan? Apakah

sebelumnya tidak ada

penyelarasan ketika dibuat? Ini

fenomena yang khas negara kita

ya, tabrak sana tabrak sini.

Begini, apakah pemerintah ada

target yang  jelas, misalnya

perusahaan nasional itu hanya

Pertamina saja, atau ada BUMD

juga? Perencanaannya juga jelas,

demikian pula  targetnya. Sehingga

misalnya,  beberapa kali ada

perpanjangan kontrak karya   itu

bisa diperpanjang lagi. Nah, apakah

itu punya alasan yang kuat?

Sebenarnya 30 tahun itu waktu

yang cukup panjang untuk kita bisa

belajar dari (operasi) yang sudah

berjalan dan dilakukan kontraktor

asing. Tetapi itu tidak dijalankan

secara terencana,  jelas dan

terukur. Misalnya dari sekian

produksi migas di Indonesia, berapa

blok itu dilakukan oleh Indonesia,

maksudnya BUMN dan swasta

nasional, berapa jangka waktunya

dan harus semakin meningkat.

Sehingga kalau itu  belum jelas,

seperti yang pernah  saya baca dari

semacam buku putih Ditjen Migas

zamannya Pak Luluk, perencanaan-

perencanaan itu ada, tetapi saya

tidak tahu bagaimana daya ikatnya.

Istilahnya memang buku putih,

tetapi tidak jelas dibukukan melalui

apa. Kalau  saja itu diperjelas,

perencanaan sekian tahun,

sehingga jelas. Misalkan

Kalimantan, ada beberapa blok

yang dilakukan oleh  kontraktor

DPRD Tingkat II

Majalengka

melakukan tatap

muka dengan

Pertamina,

menanyakan

kemungkinan

pengelolaan sumur

tua di wilayahnya

oleh Pemda

setempat.
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asing. Ini harus jelas transfer

teknologinya. Yang saya tekankan

disni adalah untuk yang

perpanjangan, bukan yang baru.

Ini harus jelas transfer

teknologinya. Sebab pada dasarnya

asing itu ‘kan sementara saja, untuk

belajar dengan cepat. Dan

beberapa negara lain bisa kok

cepat melakukan transfer teknologi

itu dengan sistem bukan bagi hasil.

Padahal secara teori  ‘kan, dengan

sistem bagi  hasil itu kita bisa

mengontrol dan  menempatkan

tenaga kerja dan sebagainya. Itu

kan lebih powerful. Sementara

beberapa negara lain yang

menganut rezim license, misalnya,

atau rezim yang diluar PSC, bisa

lebih cepat. Contohnya, di Norwegia

itu transfer teknologinya lebih cepat.

Ada beberapa pemda yang

mungkin sudah punya BUMD

untuk berbisnis migas. Apa

mereka punya uang? Sebetulnya

memang diberikan pada BUMD,

namun karena BUMD-nya tidak

punya uang, akhirnya swasta juga

yang masuk. Yang saya tidak tahu

ialah, pemerintah daerah itu mau

dalam bentuk apa tujuannya?

Apakah  penghasilannya, ataukah

perusahaannya akan

dikembangkan di daerahnya

sendiri? Atau mungkin bukan hanya

sekedar penghasilan, dalam arti

memang  mau belajar. Saya rasa

pemerintah pusat harus membantu

kalau mau merencanakan seperti

itu. Misalnya saja, kerjasama

dengan Pertamina yang punya

banyak ahli di bidangnya. Jadi kalau

mendadak, rasanya tidak mungkin,

kecuali membajak orang-orang

yang sudah punya keahlian. Tetapi

hal itu membutuhkan biaya besar.

Dan yang paling penting, berani

menanggung risiko. Kita bisa

hitung, ‘kan, berapa APBD-nya

pemda. Kalau ada apa-apa, dia kan

pusing juga dipanggil DPRD atau

penegak hukum.

Bagaimana sikap pemerintah

dan pelaku bisnis menuyikapi

ini? Sebenarnya ‘kan, mekanisme

hukum sudah ada. Ketika ada

peraturan yang bertentangan, ada

mekanismenya. Kalau perda, ya

dibatalkan. Dulu itu lewat Peraturan

Menteri Dalam Negeri, sekarang

lewat Peraturan Presiden. Tetapi

jangan dipikir juga bahwa

pemerintah pusat ini pasti  benar.

Bisa juga ‘kan, daerah  punya dasar

hukum yang kuat. Meskipun di

bidang migas, yang sekarang ini

muncul ke permukaan  media

adalah yang cukup aneh. Karena

‘kan sebenarnya  pajak daerah itu

cukup terbatas. Di situ sudah jelas

dan rinci sekali. Jadi untuk

inovasinya, sangat sulit diluar yang

sudah ditentukan   undang-undang.

Jadi pajak daerah dan

retribusi daerah itu sudah

rinci sekali? O, yang sekarang

itu   rinci sekali.

Dalam prakteknya,

apakah undang-undang yang

ada dijalankan atau

ditegakkan secara

konsisten? Itu yang saya agak

apa ya...maaf, yang terakhir

saya belum mengikuti

perkembangan kasus di

Indramayu  dan bagaimana

hasil akhirnya. Kalau misalnya

pajak pengolahan  dikabulkan,

menurut saya,  dari segi

perpajakan hal itu  cukup aneh

juga.

Kasus-kasus apa yang

pernah Anda tangani? O,

maaf, saya bicara disini atas

nama pribadi saja ya, karena

saya bukan pimpinan kantor

ini.  Saya tidak punya

kewenangan itu, sementara ini

‘kan dalam  konteks

menjalankan tugas kantor. Jadi

Ini semacam euforia

dari pemerintah

daerah atau orang-

orang daerah yang

merasa sekarang

punya kekuasaan

untuk

memperlihatkan

eksistensi atau

kekuasaannya.
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KATA MEREKA    SULISTIONO KERTAWACANA Praktisi Hukum dan Penulis Kolom

tidak bisa cerita.

Okelah. Kenapa dalam

banyak kasus, Pertamina

sering kalah? Ini pengamatan

saya saja ya, dan pernah saya

tulis juga di dalam harian Bisnis

Indonesia mengenai arbitrase

kasus Karaha Bodas.

Sebenarnya menurut saya,

kasus itu secara hukum masih

bisa diperdebatkan. Misalnya,

ketika pilihan hukum Indonesia,

government act  itu merupakan

yang dikecualikan. Itu, ‘kan

secara hukum Indonesia,

diperdebatkan. Kalau kita

memilih hukum Indonesia, begitu

keputusan pemerintah, ya tidak

bisa dilakukan.

Jadi disitu ada klausul force

majeure . Maksud saya, kalau

pemerintah mau aman, ini terkait

dengan bargaining posisiton juga.

Saya mencoba dari sisi bisnisnya,

mungkin. Kalau kita dari sisi

asingnya, Pertamina sama dengan

pemerintah. Tetapi pemerintah lupa

dan mungkin antisipasi terhadap

situasi itu sendiri tidak didefinisikan

atau diatur secara jelas.

Misalnya dalam posisi

Pertamina, yang waktu itu

menghadapi kasus Karaha Bodas,

dia tidak mengantisipasi jika

menghadapi  situasi tertentu,

kecuali menghadapi krisis atau

karena rekomendasi tertentu dari

dunia internasional. Jadi ini hal-hal

yang secara bisnis sulit untuk

ditolak, tetapi kenapa juga tidak

dicoba.

Atau mungkin  begini...walau

saya tidak tahu apakah aplicable

atau tidak. Misalnya Menteri BUMN

memerlukan semacam surat edaran

atau panduan supaya kalau ada

pilihan  hukum Indonesia yang

sekelas force majeur, pemerintah

Indonesia jangan menerima. Kita

‘kan kalau semuanya ada dasar

hukum  akan lebih firm.

Saya belum kepikir secara

bisnis, produk hukumnya  atau

pegangannya apa, kalau ada

pilihan-pilihan seperti  itu karena

secara hukum, kalau kita menganut

secara hukum internasional, itu bisa

dipersoalkan. Bagi orang asing,

tidak ada bedanya antara

pemerintah dan Pertamina.

Jadi pemerintah dan

Pertamina dianggap satu badan.

Bukankah itu Pertamina yang

lama? Iya, ingat dulu ‘kan

Pertamina dibawah UU No. 22

tahun 1971 tentang Pertamina.

Untuk fungsi pengaturan dan

administrasi yang bersifat

pemerintahan,  seperti misalnya

menyetujui,  terdapat pada satu

badan itu.

Nah, apakah tidak terpikirkan

kalau seandainya pilihan pada

hukum Indonesia; keputusan

Kalau dulu, kita bernegosiasi dengan pusat, lalu

selesai. Kalau sekarang, selesai dengan pusat,

lalu kita ke daerah, wah...ternyata belum

selesai. Jadi semakin bias yang dinegosiasikan,

semakin banyak pihak yang terlibat.
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pemerintah tidak termasuk dalam

klausul force majeure. Kalau kita

baca tata urutan perundang-

undangan yang bersifat umum,

kadang-kadang  ini bersifat khusus,

keputusan-keputusan yang spesifik

misalnya pembatalan proyek-

proyek. Itu bukan regulasi, tetapi

masih tetap tindakan pemerintah

Indonesia. Hal itu tidak mungkin

dilakukan, dan kita akan kena

impact dari keputusan tersebut,

keputusan yang bukan diambil

Pertamina. Ini terlepas dari apakah

saat itu pemerintah mengajak

Pertamina bicara atau tidak. Kasus

itu ‘kan memang terjadi dalam

situasi yang sulit. Mungkin juga

proyek itu dianggap ‘bermasalah’,

oleh yang merekomendasikan, dan

pemerintah langsung menundanya.

Kalau saja  pembatalannya

lewat pengadilan, mungkin agak

berbeda jalannya. Jadi dimintakan

hukum Indonesia apakah force

majaure, bisa dinyatakan tidak

force majeure. Nah, apakah pasal

itu bisa dianggap sah atau tidak,

bisa dimintakan pendapat ke

pengadilan. Misalnya, kalau mau

ada pembatalan itu, seharusnya

ada komunikasi terlebih dahulu.

Jadi apakah selama ini

Pertamina hanya menerima

akibat saja? Ya, hanya menerima

akibat. Saya tidak tahu apakah di

level atas hal itu didengar atau

tidak. Tetapi akhirnya waktu itu ‘kan,

Pak Widya Purnama cukup  kukuh

tidak mau membayarnya.

Itu pengamatan saya saja.

Masalahnya, kadang-kadang

aspek hukum dengan  komersial

harus ketemu. Mungkin di sisi

hukum kuat, tetapi komersial tidak

jalan, ya begitulah, namun harus

dirundingkan. Mungkin kita

berpikirnya tidak mungkin terjadi,

tetapi begitu terjadi, ya hukum yang

bicara.

Oke, apakah masalah-masalah

ini, seperti pajak daerah dan

retribusi daerah,  juga

berpengaruh pada turunnya

investasi migas di Indonesia?

Saya belum membaca poin-poin

bahwa suatu investasi itu  apa saja

indikator-indikatornya. Tetapi sangat

mungkin kalau situasi di daerah

sangat bergejolak. Kalau dulu, kita

bernegosiasi dengan pusat, lalu

selesai. Kalau sekarang, selesai

dengan pusat, lalu kita ke daerah,

wah...ternyata belum selesai. Jadi

semakin bias yang dinegosiasikan,

semakin banyak pihak yang terlibat.

Namun jangan lupa juga,

sekarang ‘kan ada undang-undang

tentang PT dan tentang CSR.

Diharapkan itu bisa mendekati dan

mengambil hati orang-orang

daerah. Dan yang lebih penting,

bagaimana mereka bisa mengambil

manfaat dan pada suatu saat,

orang-orang daerah itu bisa

berkelas  internasional.

Dari pengalaman Anda selama

ini, pengalaman apa yang bisa

diambil? Saya bertanya-tanya

pemerintah kita ini punya target

atau tidak ya, sebenarnya kapan

kita ini  bisa mengelola sendiri

dengan rencana yang terukur dari

segi sumber daya manusianya, dari

segi ilmu pengetahuannya, dari segi

edukasinya. Lalu juga dari segi

perencanaannya, misalnya

pendidikan ilmu teknik perminyakan

ada di daerah-daerah yang

mengandung minyak. Itu ‘kan

tidak sulit ya... Kasihlah dosen-

dosen ITB itu insentif yang

cukup untuk mengajar di

daerah-daerah perminyakan.

Saya yakin dalam jangka waktu

10 tahun, sudah akan

menghasilkan  doktor. Harus

ada titik temu antara perguruan

tinggi,  riset dan industri.

Lalu kita ‘kan punya peta

geologi. Misalnya  di pulau ini

lebih banyak apanya, di pulau

itu  lebih apanya. Kadarnya‘‘kan

beda-beda. Nah, disitulah

universitas harus ada. Kan

semua bisa diukur. Untuk

membuat orang jadi Ph.D dari

sarjana, ‘kan sekitar 5 tahun.

Dan yang juga penting,

konsisten. Siapapun

gubernurnya, siapapun

presidennya, ada sesuatu

kepentingan yang sama.

Selama ini ‘kan...ini maaf ya,

saya tidak campur ke urusan

politiknya. Tetapi kalau kita lihat,

direksi-direksi dan komisaris-

komisaris  BUMN  baru berjalan

sebentar, sering sudah diganti.

Jadi masalahnya, bagaimana

kita mengukur keberhasilan

atau kegagalan? Tolok ukur itu

harus jelas. Ketika seseorang

diangkat jadi direksi, dia ‘kan

bikin program. Ketika program

itu dianggap bagus,  tentu harus

dikasih jangka waktunya untuk

merealisasikannya. Jangan baru

sebentar, sudah  diganti.WP
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Perkembangan Bisnis Migas
di Benua Hitam, Afrika

Menurut laporan perkembangan bisnis
migas terbaru Libya, yang dipublikasikan
pada tanggal 12 Oktober 2009 lalu
dengan judul  The Libya Oil & Gas Report,
menyatakan bahwa pada tahun 2013
yang akan datang, konsumsi minyak
Libya diramalkan akan mencapai angka
7.78 % dari seluruh permintaan benua
Afrika dengan jumlah supply-nya
mencapai 16.61 % dari seluruh jumlah
supply yang dihasilkan oleh benua hitam
ini, menunjukkan masih besarnya surplus

untuk mendapatkan income melalui
ekspor minyak mentahnya.

Jumlah konsumsi minyak seluruh
negara Afrika diperkirakan rata-rata
sebesar 2.98 juta BOPD pada tahun 2001
dan meningkat menjadi 3.60 juta BOPD
pada tahun 2008, kemudian  diperkirakan
akan meningkat sampai 3.96 juta BOPD
pada tahun 2013. Sementara itu angka
produksi pada tahun 2001 di benua
Afrika mencapai 7.84 juta BOPD dan
10.20 juta BOPD pada tahun 2008.
Diperkirakan pada tahun 2013 produksi
dari benua hitam ini akan mencapai
11.98 BOPD.

Dari data tersebut dapat dilihat
bahwa selisih angka produksi dan
konsumsi menunjukkan angka surplus,
memberi arti bahwa ekspor minyak
mentah dari negara-negara Afrika ini,
dari tahun ke tahun, menunjukkan
peningkatan yang stabil. Pada tahun
2001 angka ekspor minyak mentah
mencapai 4.86 juta BOPD dan pada
tahun 2008 meningkat menjadi 6.60 juta
BOPD, sedangkan perkiraan tahun 2013
akan mencapai 8.02 juta BOPD.

Menurut laporan ini disebutkan

bahwa potensi peningkatan
produksi minyak terbesar
diperkirakan berasal dari
Angola dan Nigeria, dengan
catatan negara yang beribu
kota di Lagos ini dapat
menyelesaikan masalah
politik dalam  negerinya,
yang sering dilanda
kekacauan.

Bisnis Gas Alam
Masih menurut laporan

ini, angka konsumsi gas alam
di benua Afrika mencapai 115
milyar meter kubik pertahun
selama tahun 2008 yang lalu
dan produksi pada tahun yang sama
mencapai 211 milyar meter kubik
pertahun. Pada tahun 2013 produksi gas
diramalkan akan mencapai 354  milyar
meter kubik pertahun dengan angka
konsumsi 181 milyar meter kubik
pertahun.

Dengan demikian ekspor gas alam
dari benua Afrika juga meningkat seiring
peningkatan ekspor minyak mentahnya.
Pada tahun 2008 yang lalu ekspor gas
alam mencapai 96 milyar meter kubik
pertahun dan diproyeksikan untuk tahun
2013 akan mencapai 173 milyar meter
kubik pertahun.

Untuk negara Libya sendiri tercatat
bahwa selama tahun 2008 telah
mengkonsumsi gas alam sebanyak 5.64
% atau setara dengan 6.49 milyar meter
kubik pertahun dengan produksinya
mencapai 7.53 % atau setara dengan
15.89 milyar meter kubik pertahun.
Dengan demikian ekspor bersih gas alam

negara Libya
mencapai 9.40
milyar meter
kubik
pertahunnya.

Bisa
dibayangkan
berapa
pendapatan
bersih Libya dari
ekspor gas
alamnya saja
kalau saja rata-
rata harga gas
alam mencapai
5 US $ per
seribu kaki

kubik, maka akan mendapat pemasukan
sebesar 1.33 milyar US $ atau kalau
dirupiahkan sekitar Rp 12.6 trilyun.

Ambisi Libya
Libya melalui National Oil Corporation

(NOC) mencanangkan peningkatan
produksi minyak mentahnya mencapai 2
juta BOPD  pada tahun 2013, dimana
pada tahun 2009 ini rata-rata
produksinya berkisar antara 1.7 sampai
dengan 1.8 Juta BOPD, sedangkan untuk
produksi gas diproyeksikan mencapai 31
milyar meter kubik di tahun yang sama.

Tampaknya ambisi Pemerintah Libya
dalam hal bisnis hulu migas berkeinginan
untuk menempatkan diri sebagai
produser migas terbesar dari benua
Afrika, mengungguli Gabon, Nigeria dan
Republik Congo dan juga mengungguli
dalam hal kepemilikan cadangan
migasnya.

Suasana kompetisi juga ditunjukkan

Bisa dibayangkan berapa

pendapatan bersih Libya

dari ekspor gas alamnya

saja kalau saja rata-rata

harga gas alam mencapai

5 US $ per seribu kaki

kubik, maka akan

mendapat pemasukan

sebesar 1.33 milyar US $

atau kalau dirupiahkan

sekitar Rp 12.6 trilyun.
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melalui penawaran blok-blok eksplorasi
baru, khususnya ditujukan kepada para
investor dari luar negaranya, selain untuk
meningkatkan penemuan cadangan
migas baru, juga mendapatkan dana
segar melalui pembayaran signature

bonus.

Trans Sahara Gas Pipeline
(TSGP)

Bisnis migas di belahan benua Afrika
ternyata tidak hanya diramaikan oleh
sektor hulunya saja, tetapi juga didukung
oleh kegiatan hilirnya, salah satunya
ditandai dengan rencana pembangunan
pipa gas sepanjang 4,128 Km, dimulai
dari lapangan-lapangan gas yang berada
di Nigeria dialirkan melalui sepanjang
pantai Algeria, yang nantinya akan
langsung diekspor ke negara-negara
Eropa.

Banyak alasan kenapa megaproyek
ini tetap akan berjalan, meskipun banyak
menuai kontraversi, karena dianggap
menentang logika bisnis, terutama dari
segi keekonomiannya. Beberapa alasan
yang menjadi latar belakang
pembangunan TSGP ini adalah dalam
rangka memanfaatkan gas flaring yang
jumlahnya sangat besar dan selama ini
dibuang ke udara bebas, karena belum
adanya fasilitas produksi untuk gas.

Alasan lainnya yang cukup strategis
adalah dalam rangka membangun Pan-

Africa Infrastructure yang diharapkan
akan memperkuat hubungan antara
negara-negara Afrika yang berada di
bagian utara dan bagian selatan, baik
dari sisi ekonomi maupun politik dari
kedua belah pihak tersebut.

Ternyata rencana pembangunan TSGP
juga menarik minat dari beberapa
beberapa perusahaan minyak dunia
(IOC), antara lain Shell, Total dan ENI,
seperti yang disampaikan oleh Senior
Excecutive dari Total dan ENI, sepakat
menyatakan bahwa proyek ini dari sisi
teknikal dan komersial lebih menarik
dibandingkan kalau harus membangun
terminal LNG di sekitar pantai Nigeria.

Pada akhir bulan Juni 2009 lalu,
perusahaan migas Rusia, Gazprom,
malah lebih agresif dengan
menandatangani Joint Venture

Agreement dengan perusahaan minyak
Nasional Nigeria, yaitu Nigerian National
Petroleum Corporation (NNPC), sepakat
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untuk membangun pipa gas sepanjang
1,000 Km, melalui perusahaan patungan
yang didirikan oleh kedua perusahaan
tersebut,  yaitu Nigaz.

CEO Gazprom, Boris Ivanov,
menyatakan dalam konferensi persnya
bahwa perusahaannya akan ambil bagian
dalam pembangunan segmen pertama
dari TSGP mulai dari daerah barat daya
Nigeria ke arah utara, yang menuju
pantai barat Algeria melalui gurun
Sahara, yang merupakan bagian barat
dari negara Niger.

Benua Hitam, Afrika, Mulai
Menggeliat

Kevin Godier, dalam artikelnya
berjudul As Chinese Banks Wade Further

Into Africa, Analysts Ask What More is to

Come from Beijing, dalam jurnal Africa
Energy edisi 169, September 2009,
menyebutkan bahwa beberapa bank
terbesar China mulai meningkatkan
perannya dalam pembiayaan
pembangunan infrastruktur, di benua
Afrika, antara lain adalah China
Construction Bank (CCB) dan Bank of
China, yang keduanya merupakan bank
terbesar kedua dan ketiga di dunia dari
segi kapitalisasinya.

Perusahaan minyak Angola, Sonagol,
baru saja mengumumkan
keberhasilannya mendapat kucuran dana
segar dari sindikasi empat bank, melalui
mekanisme reserves-based lending (RBL)
untuk mengembangkan beberapa
penemuan cadangan migasnya menjadi

lapangan yang komersial.
Beberapa bank juga melirik ke negara

Ghana untuk menawarkan jasa melalui
pinjaman modalnya untuk
mengembangkan penemuan cadangan
minyak kelas dunia di struktur Jubilee.
Diperkirakan jumlah pinjaman akan
sangat besar mengingat cadangan
minyak di lapangan ini termasuk kelas
Giant Field. Sebagian financier juga mulai
tertarik untuk turut serta membiayai
pengembangan lapangan minyak dengan
cadangan yang relatif kecil, seperti
pengembangan struktur Ebok.

Menurut Ian Henderson, Direktur
Texel Capital, salah satu lembaga
keuangan yang menyediakan jasa
permodalan, bahwa banyaknya isntitusi
keuangan yang beramai-ramai memasuki
wilayah kontinen Afrika ini juga terjadi di
Mozambique, Malawi dan Zambia,
walaupun jumlahnya tidak sebesar
beberapa negara yang disebutkan di atas.

Henderson kemudian menambahkan
komentarnya untuk menunjukkan bahwa
saat ini Afrika merupakan salah satu
tujuan investasi, khususnya di bidang
energy, dengan pernyataannya yang
disampaikan pada Jurnal Africa Energy :
Africa is pretty Interesting at present,

because it has been somewhat isolated

from the huge business boom that’s been

across the rest of the world in the last

12-18 months, and so economic financial

market fallout has come as less a

shock.WP

Trans Sahara Gas

Pipeline (TSGP)
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HILIR  Oleh : HARDIYANTO TATO & Tim PKM Pertamax Pemasaran BBM Retail Region IV

Hasil Test Drive Pertamax Vs. Premium :

Mahal di Awal, Murah di Akhir

Pertamax mahal? Apa iya?
Untuk menjawab pertanyaan

tersebut, Pemasaran BBM Retail Region
IV pada hari Kamis (21/1/2010)
mengadakan uji penggunaan BBM
Pertamax dan Premium melalui test drive

bekerjasama dengan Honda Semarang
Center selaku main dealer mobil Honda
Jawa Tengah dan tabloid otomotif
Otospeed.

Pengujian ini bertujuan agar seluruh
lapisan masyarakat umum terutama
konsumen pengguna BBM lebih tahu dan
faham tentang perbedaan penggunaan
Pertamax dan Premium untuk kendaraan
bermotor. Test Drive menggunakan 2 unit
Honda Freed tahun 2009 (warna biru
muda dan merah maroon) sebagai
kendaraan uji.  Mobil berkapasitas 1500
cc dengan perbandingan kompresi 10,4 :
1 ini memang sudah dianjurkan untuk
menggunakan BBM dengan RON
(Research Octane Number) minimal 91.
Sebelum pengujian dilakukan, terlebih
dahulu dilakukan pengecekan tekanan
angin ban di semua roda dengan
menggunakan ban standar pabrik.
Selanjutnya Honda Freed berwarna biru
muda  diisi dengan BBM Pertamax yang
memiliki RON 92 dan Honda Freed merah
maroon menggunakan Premium yang
memiliki RON 88.

Metode yang dilakukan adalah
dengan dua cara yaitu, pertama dengan
mencatat beberapa data yang berhasil
terekam otomatis seperti trip, average,

range dll pada speedometer digital Honda
Freed. Yang kedua, melakukan pengisian
ulang BBM secara manual hingga penuh
pada 2 tangki BBM Honda Freed.  Cara
pengisian ulang dilakukan dengan
memasukkan BBM lewat alat bantu gelas
ukur dan menggoyang tiap mobil guna
memastikan tidak ada lagi gelembung
udara yang tersisa di dalam rongga
tangki sehingga tangki BBM bisa terisi
penuh dan merata.

Khusus untuk rute yang ditempuh, tim penguji sepakat untuk menempuh rute
Semarang-Tegal dan kembali lagi ke Semarang. Rute tersebut berjarak total ±  322 km
yang dilengkapi dengan berbagai kombinasi jalanan baik jalanan datar, naik-turun dan
berliku dengan berpatokan pada kecepatan rata-rata maksimal 80 km/jam menggunakan
transmisi automatic di posisi D.

Untuk rute Pekalongan – Tegal pada kondisi jalanan datar, dengan cara pertama,
digitalmeter konsumsi BBM pada Honda Freed menunjukan perbandingan sebagai berikut:

Sedangkan dengan cara kedua, untuk pengisian ulang BBM hingga tangki bensin
penuh secara manual dengan alat bantu gelas ukur BBM dengan hasil:

Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa apabila Honda Freed menggunakan

Premium sebanyak 7,1 liter dapat menempuh jarak 62,0 km atau konsumsi 1 liter

premium bisa menempuh jarak 8,8 km. Sementara Honda Freed dengan menggunakan

Pertamax sebanyak 6 liter dapat menempuh jarak 62,0 km atau konsumsi 1 liter

pertamax bisa menempuh jarak 10,4 km.

Untuk rute Tegal – Semarang dengan kondisi jalanan gabungan antara jalan datar dan
tanjakan dengan menggunakan cara pertama, digitalmeter konsumsi BBM pada Honda
Freed menunjukan perbandingan sebagai berikut :

Sedangkan dengan cara kedua, hasilnya sebagai berikut :

Keterangan  :
Trip : Perkiraan jarak tempuh
Average : Perkiraan konsumsi rata-rata BBM
Range : Perkiraan jarak tempuh dari sisa BBM di dalam tangki
Odometer : Perkiraan jarak tempuh kendaraan sesuai life time unit

   mobil

Honda Freed (Premium)    Honda Freed (Pertamax)

Trip    :       62,0     62,0

Average    :       16,8     17,2

Range    :        398      700

Odometer :       7413     9527

Honda Freed (Premium)    Honda Freed (Pertamax)

Refill Tanks       7,1 lt     6,0 lt

Honda Freed (Premium)    Honda Freed (Pertamax)

Trip    :      164,0    160,5

Average    :       15,0     15,1

Range    :        303      535

Odometer :       7573     9687

Honda Freed (Premium)    Honda Freed (Pertamax)

Refill Tanks       9,1 lt     8 lt
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Dengan demikian bisa
disimpulkan bahwa apabila Honda
Freed menggunakan Premium
sebanyak 9,1 liter dapat
menempuh jarak 160 km atau
konsumsi 1 liter premium bisa
menempuh jarak 17,8 km.
Sementara Honda Freed dengan
menggunakan Pertamax
sebanyak 8 liter dapat
menempuh jarak 160 km atau
konsumsi 1 liter pertamax bisa
menempuh jarak 20 km.

Keuntungan dan Keunggulan
Pertamax Jangka Panjang

Masih awamnya pengetahuan dan
pemahaman masyarakat umum terhadap
mobil-mobil keluaran baru terutama
mobil yang diproduksi dari tahun 2000 ke
atas menjadikan konsumen masih ada
yang salah kaprah dalam pemilihan BBM.
Padahal pihak ATPM sudah memberi
anjuran yang terdapat di brosur
kendaraan hingga di Buku Panduan
Manual Mobil bahkan ada yang lebih
memperjelas lagi dengan menempel
sticker
keterangan
yang terdapat
di balik tutup
tangki BBM.
Mobil-mobil
produksi tahun
baru pada
umumnya
sudah memiliki
kompresi
mesin tinggi
sehingga
memerlukan

BBM yang sesuai guna meminimalisir
terjadinya detonasi awal yang ditandai
dengan bunyi ngelitik di bagian mesin.
Tak heran jika ATPM mobil menganjurkan
pemakaian Pertamax mengingat
Pertamax memiliki kadar oktan lebih
tinggi dibanding Premium, dengan
demikian gejala mesin ngelitik yang
mengakibatkan rusaknya metal pada
komponen mesin akan menjadi cepat aus
(terkikis) secara dini bisa dihindari.

Keuntungan lain dengan memakai
BBM Pertamax, selain akselerasi saat
mesin bekerja lebih responsif dibanding

menggunakan BBM
Premium,
pembakaran di
mesin jadi lebih
sempurna
sehingga usia
beberapa
komponen bisa
lebih lama. Hal ini
bisa dideteksi
dengan
menggunakan
bantuan alat uji
emisi gas buang.

Dari hasil pengujian untuk rute Semarang
– Tegal, mobil yang menggunakan BBM
Pertamax saat di tes alat uji emisi gas
buang, tidak terdapat emisi gas buang
sebab hasil pembakaran dengan
Pertamax lebih sempurna alias–zero

result dibanding Premium. Contoh
gampang lainnya dengan melakukan
pengecekan pada busi, dengan
menggunakan Pertamax permukaan busi
lebih terlihat bersih dibanding busi
memakai BBM Premium. Hal ini berarti
umur penggantian komponen lebih awet
dan otomatis dapat menghemat biaya
pengeluaran service berkala atau jauh
lebih ekonomis dibandingkan dengan
BBM Premium.

Dengan memakai BBM Pertamax,
maka konsumen sudah banyak
melakukan penghematan (lebih
ekonomis) jika dilihat dalam waktu
jangka panjang dan dengan secara tidak
langsung konsumen sudah ikut
berpartisipasi terhadap pengurangan
polusi udara sekaligus mendukung salah
satu program pemerintah yang saat ini
sedang giat melakukan uji emisi terhadap
kendaraan bermotor.WP

Dengan memakai BBM Pertamax,

maka konsumen sudah banyak

melakukan penghematan (lebih

ekonomis) jika dilihat dalam waktu

jangka panjang dan dengan secara

tidak langsung konsumen sudah ikut

berpartisipasi terhadap pengurangan

polusi udara.

Pemasaran BBM Retail Region IV pada (21/1/
2010) mengadakan uji penggunaan BBM
Pertamax dan Premium melalui test drive

bekerjasama dengan Honda Semarang Center
selaku main dealer mobil Honda Jawa Tengah
dan tabloid otomotif Otospeed.



UNFCC (United Nations Framework

Convention on Climate Change)

memperkirakan bahwa untuk

mengantisipasi timbulnya bahwa

anthropogenik pada atmosfir, kadar

karbon harus dipertahankan tidak lebih

dari 2.600-4.600 GtCO
2
. Oleh karenanya,

reduksi karbon menjadi salah satu

agenda wajib yang tidak dapat

dikompromikan.
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TEKNO   Oleh : BAKHTIAR NOFTI C. Ahli Lindungan Lingkungan - HSE UBEP Tanjung

CCS,
Teknologi Mitigasi
Pemanasan Global

Ekonomi dunia diperkirakan

mengemisikan karbon hingga 26 GtCO
2

pertahunnya dari pembakaran bahan

bakar fosil. Dengan sedikit

mengesampingkan upaya mitigasi

emisi karbon, pertumbuhan penduduk

dunia, meningkatnya standar hidup

dan peningkatan kebutuhan bahan

bakar fosil memunculkan kekhawatiran

emisi karbon kumulatif dapat mencapai

9.000 GtCO
2 
pada abad ini. Padahal

UNFCC (United Nations Framework

Convention on Climate Change)

memperkirakan bahwa untuk

mengantisipasi timbulnya bahwa

anthropogenik pada atmosfir, kadar

karbon harus dipertahankan tidak lebih

dari 2.600-4.600 GtCO
2
. Oleh

karenanya, reduksi karbon menjadi

salah satu agenda wajib yang tidak

dapat dikompromikan. CCS (Carbon

Dioxide Capture and Geological

Storage) pun hadir sebagai salah satu

opsi solusi yang saat ini diketahui

paling optimal. Kami akan

mengulasnya secara umum untuk

pembaca sekalian.

Peran CCS

CSS merupakan teknologi yang

terbukti memadai berkenaan dengan

penangkapan (capture), transport dan

penyimpanan gas karbon dioksida

dalam formasi geologis. CSS juga

aplikatif dalam menjawab tantangan

untuk memenuhi target reduksi emisi

jangka pendek dan stabilitas jangka

panjang karbon dioksida atmosfir.

Proyek CCS diperkiran menjadi solusi

reduksi emisi karbon yang kompetitif

secara finansial. Saat ini, CCS telah

diakui oleh IPCC (Intergovermental

Panel on Climate Change) sebagai

salah satu proyek CDM (Clean

Development Mechanism) dengan

harapan reduksi karbon global secara

signifikan antara 10-20 tahun

mendatang hingga 55% upaya

kumulatif pada tahun 2100. GTSP (The

Global Energy Technology Strategy

Program) memperkirakan bahwa CCS

memungkinkan untuk diterapkan dalam

skala global terutama bagi 8.100

sumber emisi karbon ukuran besar

yang menyumbang 60% emisi karbon.

Lebih lanjut, GTSP memperkirakan

bahwa kapasitas geologis global untuk

menampung emisi karbon mencapai

11.000 GtCO
2
. Jika ditambahkan

dengan teknologi mutakhir lainnya,

kapasitas tersebut sangat mencukupi

dalam menampung emisi karbon

setidaknya selama abad ini.

Tahapan CCS

Pertama, pemilihan lokasi berupa

seleksi dan pemilihan lokasi yang

memadai. Pada tahap awal dilakukan

kajian data-data primer yang antara

lain:

- Kedalaman lokasi formasi

penyimpanan. Semakin dalam lokasi

penyimpanan gas karbon, maka

semakin banyak gas yang dapat

ditampung karena tingginya tekanan.

Tekanan yang tinggi dapat pula

diartikan bahwa semakin banyak gas

terencerkan dalam akuifer garam

(saline aquifer), oleh karenanya dapat

ditampung dalam fasa lebih stabil.

- Batas vertikal dan lateral formasi

yang sekaligus berhubungan dengan

batas proyek.

- Karakteristik fisik dan kimia

Sumber : untukbumiku.files.wordpress.com
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TEKNO   CCS, Teknologi Mitigasi Pemanasan Global

mekanisme perangkapan geologis,

termasuk reservoir dan seal

(ketebalan cap rock, integritas dan

lateral sealing).

- Tingkat homogenitas geologis dalam

formasi penyimpanan. Semakin

homogen struktur formasi geologis,

maka semakin mudah dalam

memperkirakan kapasitas

penyimpanan.

- Permeabilitas formasi dan kecepatan

migrasi fluida yang dapat

dimanfaatkan untuk menentukan

kecenderungan kebocoran gas dan

kemampuan penyimpanan gas

karbon.

- Volume penyimpanan geologis untuk

mengetahui kapasitas maksimum gas

yang secara aman

dapat ditampung.

- Stabilitas geologis

regional dan lokal

untuk antisipasi potensi

adanya jalan bagi gas

untuk migrasi ke

permukaan.

- Kondisi lingkungan

sekitar dan

sensitifitasnya terhadap

potensi kebocoran gas

karbon agar resiko

yang dapat

ditimbulkannya

minimum.

Selanjutnya,

pembangunan unit

sistem CCS yang meliputi CO
2 
capture,

sistem pendukung (seperti kompressor,

pompa booster dan surge tank),

transportasi CO
2 
baik melalui jalur pipa

atau kapal tanker dan injeksi CO
2 
ke

dalam formasi geologis. Proses CO
2

capture dapat dilakukan dengan tiga

pilihan metode antara lain, post-

combustion decarbonization, pre-

combustion decarbonization dan

oxyfuel combustion decarbonization.

Pada proses transportasi dengan

jaringan perpipaan, CO
2
 harus

bertekanan hingga setidaknya 73 bar

untuk mencapai kondisi superkritis dan

densitas tinggi serupa dengan fasa cair.

Jika jarak transportasi melebihi 500-

1.000 km, umumya lebih ekonomis

menggunakan kapal. Pada kasus ini,

CO
2 
ditransportasikan dalam kondisi

cair menyerupai proses transportasi

LPG. Selanjutnya tahap injeksi dengan

kedalaman sumur lebih dari 800 m

untuk menjadikan kondisi superkritis

bagi gas dan olehkarennya bervolume

terkecil. Alternatif pilihan formasi

penyimpanan dapat berupa reservoir

migas yang telah dikuras, unminable

coal beds atau saline aquifers.

Setelah semua sistem telah

dibangun, pada tahap selanjutnya

dilakukan monitoring kandungan

karbon dioksida dalam fluxes

yang dapat diperoleh dengan

beragam metode seperti, survei

seismik, monitoring

mikroseismik, monitoring

tekanan wellhead selama injeksi,

uji tekanan formasi, survei

gravity, sonar, analisa gas,

metode elektrikal, analisa air

bawah tanah dan gas

permukaan, analisa tanah,

analisa satelit atau airborne

hyperspectral serta satellite

interferometry.

Pembiayaan

Pada beragam aplikasi,

penerapan teknologi CCS termasuk

untuk penangkapan (capture),

transport, injeksi, penyimpanan

(storage) dan monitoring

membutuhkan dana kurang dari U$ 50

per tCO
2
. Pada tingkat biaya tersebut,

CCS mampu mereduksi biaya

stabilisasi iklim hingga trilyunan dolar.

Hal ini disebabkan karena teknologi

CSS masih memungkinkan untuk

melanjutkan konsumsi bahan bakar

fosil dan sekaligus membantu

pengembangan teknologi mitigasi

lainnya seperti emisi rendah hidrogen

dan produksi synfuels dalam skala

besar.WP
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GCG    Oleh : URIP HERDIMAN K. Redaktur Warta Pertamina

Whistleblowing

System :

Ketika Prosedur
Telah Menemui
Jalan Buntu

Apakah Anda sudah mengenal istilah

Whistleblowing System (atau sering

disingkat WBS)? Istilah ini memang

relatif masih baru, artinya baru populer

beberapa tahun belakangan ini setelah

gerakan anti-korupsi menguat dan

berdirinya institusi  penegakan hukum

yang khusus memberantas korupsi, KPK.

Namun WBS berbeda dengan sistem-

sistem yang sudah ada sebelumnya.

WBS memberikan solusi jalan keluar

jika jalur resmi sesuai dengan prosedur

sudah tidak bisa ditempuh lagi.

Untuk itu perlu dijelaskan terlebih

dahulu makhluk apakah WBS itu dan

keberadaannya di Pertamina.

 Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) dalam bukunya

Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran

– SPP (Whisletblowing System – WBS),

2008,   memberikan definisi

‘whistleblowing’ yang diindonesiakan

menjadi’‘pelaporan pelanggaran’.

Whistleblowing adalah pengungkapan

tindakan pelanggaran atau

pengungkapan perbuatan yang melawan

hukum, perbuatan tidak etis/tidak

bermoral atau  perbuatan  lain yang

dapat merugikan  organisasi maupun

pemangku kepentingan, yang dilakukan

oleh karyawan atau pimpinan organisasi

kepada pimpinan organisasi atau

lembaga lain yang dapat mengambil

tindakan atas pelanggaran tersebut.

Pengungkapan ini umumnya dilakukan

secara rahasia (confidential).

Jika ada pelaporan pelanggaran,

tentu ada ‘pelapor pelanggaran’. Pelapor

pelanggaran (whistleblower) adalah

karyawan dari organisasi  itu sendiri

(pihak internal), akan tetapi tidak

tertutup adanya pelapor berasal dari

pihak eksternal (pelanggan, pemasok,

masyarakat). Pelapor seyogyanya

memberikan bukti, informasi, atau

indikasi yang jelas atas terjadinya

pelanggaran yang dilaporkan, sehingga

dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti.

Tanpa informasi yang memadai laporan

akan sulit untuk ditindaklanjuti.

Berikutnya yang juga harus

dipahami adalah perlindungan kepada

pelapor (whistleblower protection). WBS

yang baik, memberikan fasilitas dan

perlindungan. Pertama, fasilitas saluran

pelaporan, yaitu telepon, surat, email,

atau Ombudsman yang independen,

bebas dan rahasia. Kedua, perlindungan

kerahasiaan identitas pelapor. Ketiga,

perlindungan atas tindakan balasan dari

terlapor atau organisasi. Dan yang

keempat, informasi pelaksanaan tindak

lanjut.

Nah, bagaimana dengan WBS di

Pertamina sendiri?

Whistleblowing System (WBS)

Pertamina di-launching  pada 12

Agustus 2008 dengan melakukan

simulasi WBS.  Acara simulasi saat itu

dihadiri Direktur Utama Ari H.

Soemarno, Wakil Dirut Iin Arifin

Takhyan, Direktur Umum & SDM Waluyo,

Direktur Hulu Karen Agustiawan dan

Direktur Pengolahan Rukmi Hadihartini.

Peluncuran WBS tidak lepas dari

program transformasi Pertamina, di

mana didalamnya termasuk penerapan

Good Corporate Governance (GCG) dan

program Pertamina Clean.

Berkaitan dengan penerapan GCG

ini, diantaranya adalah upaya untuk

memberantas korupsi, suap, dan praktik

kecurangan (fraud) lainnya, banyak

institusi dalam penelitiannya

menyatakan bahwa salah satu cara yang

paling efektif untuk mencegah dan

memerangi  praktik yang bertentangan

dengan GCG adalah melalui mekanisme

whistleblowing system.

Inisiatif untuk membentuk WBS di

Pertamina berangkat dari hasil survey

Pertamina tahun 2006. Dari survey

tersebut diketahui bahwa  Pertamina

mempunyai citra yang lebih positif dari

segi perusahaannya. Namun

stakeholders Pertamina, khususnya

masyarakat umum, masih melihat

Pertamina sebagai sarang KKN.

Singkatnya, stigma lama tentang

Pertamina belumlah berubah. “Nah,

bagaimana Pertamina mau berhasil dan

merubah image dengan cepat, kalau hal

tersebut tidak ditangani sejak dini?”

kata Manager Compliance”– Sekper

Pertamina Mardiani kepada Warta

Pertamina setengah bertanya.

Mardiani pun menyebutkan beberapa

kasus besar yang merontokkan

perusahaan-perusahaan besar berskala

global seperti salah satunya perusahaan

energi besar di Amerika, yang

terungkap karena peran  whistle blower.

Apakah Anda ingat dengan skandal

Watergate dekade 1970-an awal, yang

menjatuhkan Presiden AS Richard Nixon,

akibat penyadapan telepon markas

Partai Demokrat di AS di masa

kampanye. Skandal tersebut terungkap

karena laporan seseorang pejabat  yang
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identitasnya tidak pernah diumumkan

kepada publik. Orang tersebut,  bisa

dikategorikan sebagai whistle blower.

Pada awalnya, Pertamina

bekerjasama dengan Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk

memberikan pelatihan dan pembekalan

kepada para pekerja yang ditempatkan

di fungsi Compliance. Bersamaan

dengan itu, telah mulai diidentifikasi

potensi-potensi kecurangan yang

kemudian disosialisasikan kepada

pekerja.

Ada delapan alasan untuk

memperkenalkan  saluran WBS kepada

para pekerja. Pertama, pendeteksian

dan pencegahan fraud (kecurangan)

adalah penting. Kedua, perbuatan yang

tidak semestinya dapat merusak

reputasi sebuah perusahaan. Ketiga,

dianjurkan oleh Pemerintah dan

regulator (di AS–SOX); di Indonesia

Ratifikasi UNCAC dan merupakan best

practices. Keempat, memperlihatkan

komitmen manajemen untuk

menciptakan lingkungan kerja yang etis.

Kelima, pembobolan pendapatan dapat

menyebabkan kerugian yang besar.

Keenam, menanggulangi perbuatan

yang tidak semestinya dengan biaya

yang rendah. Ketujuh, sarana bagi

karyawan untuk meningkatkan standar

kerja dan kekompakan di lingkungan

kerja. Dan kedelapan, kontrol terhadap

fraud dan korupsi yang sesuai dengan

best practice. “Sebenarnya ini bukan

sesuatu yang baru. Karena dimanapun

juga di seluruh dunia, polanya sama,

seperti di aspek-aspek perizinan,

penjualan, pembelian, pengadaan,

perawatan, dan lain sebagainya. Itu

memang titik rawan yang harus

diwaspadai,” papar Mardiani.

Komite Nasional Kebijakan

Governance (KNKG) dalam bukunya

seperti yang telah disebut, mengutip

sebuah survey dari Institute of Business

Ethics (2007) menyimpulkan bahwa satu

diantara empat karyawan mengetahui

kejadian pelanggaran, tetapi lebih dari

separuh (52%) dari yang mengetahui

terjadinya pelanggaran tersebut tetap

diam dan tidak berbuat sesuatu.

Keengganan untuk melaporkan

pelanggaran yang diketahui dapat

diatasi melalui penerapan

Whistleblowing System yang efektif,

transparan dan bertanggungjawab.

Sistem ini diharapkan dapat

meningkatkan tingkat partisipasi

karyawan dalam melaporkan

pelanggaran.

Mungkin awalnya WBS ini dianggap

aneh dan tidak dilirik. Tetapi  bersamaan

dengan berlalunya waktu, situasi dan

kondisi berubah. WBS pun mulai banyak

diterapkan di berbagai perusahaan.

Mardiani menyebutkan beberapa nama

perusahaan yang sudah dikenal

masyarakat dan menerapakn WBS ini,

diantaranya United Tractor, Telkom, Bank

Mandiri, Aneka Tambang, Sucofindo dan

diikuti pula dengan beberapa instansi

pemerintahan.

Lebih jauh Mardiani menjelaskan

bahwa pilihan pada WBS merupakan

pilihan yang logis.

“Harus ada sistem yang sifatnya

aman,  bagi orang-orang yang punya

kesadaran untuk memberantas praktik-

praktik ini, tetapi juga handal dan dapat

dipercaya, karena informasinya harus

cepat dan konkret, sehingga tidak

menimbulkan persepsi yang berbeda-

beda,” lanjut Mardiani, lulusan dari

Jurusan Psikologi UGM dan cukup lama

berkecimpung di lingkungan SDM

perusahaan.

“Dan yang paling penting adalah

bukan siapa yang melaporkan , tetapi

informasi apa yang disampaikan beserta

buktinya. Karena sifatnya anonim.”

Sifat anonim ini perlu dikedepankan

untuk memberikan rasa aman  bagi

pelapor pelanggaran (whistleblower).

Karena jika  penyimpangan terjadi di

level bawah, umumnya  cenderung ke

arah kriminal. Namun jika

penyimpangan terjadi di level atas,

maka cenderung ke arah white collar

criminal, yang biasanya sangat canggih,

sehingga menyulitkan untuk

pengungkapannya.

Pada kesempatan ini, Mardiani juga

menegaskan bahwa program GCG - Per-

tamina Clean, dimana di dalamnya ter-

masuk WBS, bukan merupakan program

untuk menangkap orang jahat atau

“mencari-cari” keselahan pekerja, tetapi

untuk mencegah  orang yang berbuat

kecurangan/penyimpangan perilaku. “

Kita harus yakin orang yang bekerja

dengan baik dan berkontribusi positif

kepada perusahaan jauh lebih besar. Ini

harus kita kuatkan!” tegasnya.WP
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KESEHATAN    Oleh : ANITA F. DEWI Dana Pensiun Pertamina

“…Paradigma sehat yang sejak tahun

1948 didefinisikan oleh Organisasi

Kesehatan Dunia (WHO) sebagai

kesehatan paripurna antara fisik,

mental, dan sosial. Bukan sekadar bebas

dari penyakit atau kelemahan fisik

(Nalini Muhdi, Kompas,  10 Oktober
2009)”.

Pada tanggal 10 Oktober 2009 lalu
diperingati sebagai Hari Kesehatan Jiwa
Sedunia, karena seluruh negara di dunia
ini menyadari sehat secara fisik tidaklah
cukup, tanpa diimbangi mental dan jiwa
yang sehat.

Kita, pekerja,  sebagai manusia
biasa seringkali menghadapi berbagai
macam permasalahan baik di rumah
maupun di kantor. Di rumah, tidak bisa
mengatasi anak-anak yang lebih memilih
main play station  daripada belajar.
Tentu saja, hal ini dapat menimbulkan
tekanan mental dan keputusasaan
sehingga memicu stress di kantor.
Bekerja menjadi tidak fokus, dan
konsentrasi terpecah karena sebagian
energinya terserap memikirkan
permasalahan di rumah.

Demikian pula, pekerjaan di kantor
menumpuk dan pekerja harus
berakrobat mengejar  target, juga dapat
melahirkan embrio stress. Apabila
tsunami stress terus berlangsung, maka
dampaknya luar biasa, yakni
menurunnya tingkat produktivitas kerja
dan kualitas hidup. Apabila kondisi
tersebut dibiarkan terlalu lama akan
menyebabkan hilangnya motivasi kerja
dan semangat hidup, melemahnya
mental yang pada akhirnya
menimbulkan gangguan jiwa maupun
perilaku. Misalnya, melakukan
kekerasan hingga keinginan untuk
bunuh diri.

Mencapai Sehat
Mental, Jiwa dan Fisik

Oleh karena itu, memelihara
kesehatan jiwa dan mental sangatlah
penting. Bagaimana cara memiliki jiwa
dan mental yang sehat? Pertama,
beribadah untuk mendekatkan diri
kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka hati
dan jiwa menjadi tenang. Mensyukuri
segala nikmat dan karunia Tuhan Yang
Maha Kuasa akan memberikan
ketentraman batin.

Prof. Dr. Nazarudin Umar
berpendapat seperti halnya tubuh, maka
jiwa juga perlu diberi makanan bergizi
agar sehat dan tidak cacat, yakni : (1)
Menimba ilmu pengetahuan dan
mempergunakannya dengan baik; (2)
Berakhlak yang baik terhadap siapapun;
dan (3) Melakukan amal saleh dalam
kehidupan sehari-hari.

Kedua, setiap pekerja dituntut untuk
selalu berpikir positif dalam menyikapi
permasalahan apapun yang dihadapi,
baik di rumah maupun di kantor. Tidak
terburu-buru memberikan respon
negatif dan ekstrem terhadap keadaan
yang terjadi. Bersikap sabar, tenang,
realistis, dan kompromi dalam setiap
tarikan napas. Tidak menenggelamkan
diri dalam kesedihan berkepanjangan
jika ditimpa musibah, cobaan, atau
kemalangan. Sebaliknya, juga tidak
bersikap gembira yang meluap-luap
apabila memperoleh kesenangan dan
kebahagiaan. Segala sesuatu disikapi
sesuai dengan takarannya, tidak lebih
tidak kurang.

Ketiga, ada keseimbangan antara
bekerja dan melakukan aktivitas diluar
pekerjaan. Wajah tampak pucat, badan
lesu, otak tegang, dan jantung berdegup
lebih kencang seperti irama kereta api
jika hidup hanya untuk bekerja dan
bekerja saja. Tidak mengherankan,

senyum pun menjadi barang yang mahal
dan mewah. Untuk menghindarinya,
setiap pekerja perlu melakukan aktivitas
yang menyenangkan dan
menggembirakan serta menghibur hati.
Rileks, mengendorkan syaraf-syarat otak
yang tegang.

Banyak sekali yang bisa dilakukan,
dari melakukan kerja sosial di panti
asuhan maupun panti jompo. Bergabung
dengan klub dansa, masak, yoga,
fotografi, buku sastra hingga melukis,
membuat puisi, dan bermain musik.
Lakukan kegiatan untuk memberi
makanan pada jiwa ! Jangan ragu
mendaftar kursus memainkan piano
atau memulai belajar bahasa Spanyol,
meski telah berusia di atas 40 tahun
bahkan 50 tahun !

Dengan melakukan aktivitas yang
positif dan berinteraksi dengan banyak
orang, pada akhirnya mendorong
tumbuhnya energi baru sehingga
terpeliharanya semangat dan
meningkatnya motivasi kerja serta
kualitas hidup.

Sehat Fisik

Memiliki tubuh yang sehat adalah
modal dan kebutuhan setiapp pekerja.
Bagaimana bisa bekerja dengan baik
jika setiap hari sakit-sakitan. Hari ini
kolesterol tinggi, besok migrain, lusanya
asam urat, dan akhir pekan kolesterol
kambuh lagi gara-gara OD alias over
dosis melahap seafood. Awalnya, izin
datang terlambat, minggu depan datang
siang karena kontrol, lama kelamaan
cuti sakit dua tiga hari dan akhirnya
dirawat di rumah sakit. Begitu terus,
mondar mandir berobat dengan penyakit
yang berbeda-beda.

Tidak bisa dihindari lagi harus
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minum berbagai jenis obat, padahal jika
dilakukan terus menerus dapat
menimbulkan ketergantungan.
Bukannya sembuh dan sehat yang
diperoleh, melainkan ancaman sakit
ginjal di depan mata.

Pada akhirnya, tugas–tugas di
kantor tidak dapat
diselesaikan
dengan baik.
Malah mau tidak
mau rekan kerja
dan atasan harus
turun tangan. Di
sisi lain, keluarga
tak ketinggalan
menjadi super repot, apalagi jika anak-
anak masih kecil, pembantu baru pulang
kampung sedangkan istri atau suami
juga bekerja. Keluarga harus
menyisihkan waktu khusus, mengantar
ke rumah sakit, memikirkan menu
makanan, dan mengingatkan minum
obat. Bagi yang tidak mempunyai mobil,
terpaksa menunda kebutuhan lain untuk
ongkos taksi. Tidak jarang terjadi,
anggota keluarga yang lain ikut-ikutan
sakit karena kecapekan mengurus si
sakit. Nah, dalam kondisi fisik lemah,
tidak menutup kemungkinan anggota
keluarga jadi ikut tertular. Echa..Ee

capek deeh.
Pengeluaran perusahaan juga

bertambah karena menanggung biaya
rumah sakit dan harus tetap membayar
upah Pekerja. Intinya, semua pihak
direpotkan apabila pekerja sakit. Oleh
karena itu, menjaga tubuh tetap fit dan
sehat sudah semestinya disadari oleh
setiap pekerja dan melakukan upaya-
upaya nyata untuk menjaga tubuh tetap
sehat. Jadi, tidak bisa hanya berharap
dan berdoa agar senantiasa sehat,
namun tidak melakukan tindakan
apapun.

Banyak cara yang dapat dilakukan
agar fisik tetap bugar. Pertama,
berolahraga teratur. Ini mudah sekali,
kita mulai di kantor, adakah kegiatan
olahraga. Jika sudah ada, misalnya tenis
lapangan, jangan ragu segera membeli
raket dan bergabung.  Apabila telah
disediakan fasilitas fitness centre, maka
jangan disia-siakan. Jika ternyata belum
ada fasilitas olahraga, maka ruang
pertemuan bisa disulap menjadi arena

tenis meja. Sebagian lahan parkir
dipinjam seminggu dua kali cukup satu
jam untuk senam aerobik dan bermain
bulutangkis atau futsal.

Bagi pekerja yang bertempat tinggal
di kompleks dapat melakukan aktivitas
jogging mengitari perumahan.
Sedangkan bagi yang tinggal di cluster,
dapat menggunakan fasilitas lapangan
tenis. Jika tinggal di apartemen, maka
jangan sampai kolam renang dibiarkan
menganggur. Apabila di sekitar rumah
miskin sarana olah raga, sambil jalan
pulang mampirlah ke lapangan futsal.

Berolahraga juga dapat dilakukan
bersama keluarga sembari berakhir
pekan, misalnya pergi berenang ke
Ancol dan taman hiburan yang
menyediakan fasilitas olah raga. Bagi
yang hobi bersepeda, tersedia sepeda
lipat yang dapat diangkut kesana kemari
dengan mobil. Tinggal pilih lokasi
bersepeda, apakah taman di Monas atau
ke tempat-tempat lain sesuai keinginan.
Bila hobi bersepeda sudah
mendarahdaging, dapat bergabung
dengan komunitas

Bike to Work

Saat ini, fitness center juga
menjamur di mal-mal. Dengan uang
sebesar Rp. 300 ribu sebulan kita bisa
menggunakan berbagai jenis peralatan
ditambah menu aerobik, yoga, pilates,
cycling, boxing, dan lain-lain. Jangan
buru-buru mengatakan mahal! Kita tidak
pernah menghitung harga secangkir kopi
di Starbucks, berbelanja baju, tas, dan
jam tangan bermerek hingga belasan

bahkan puluhan juta rupiah. Belum lagi,
berganti-ganti handphone mengikuti
produk dengan teknologi terbaru.

Kedua, menjaga dan mengatur pola
makan. Saat ini bisa kita jumpai banyak
sekali rumah makan dan restoran
menyajikan berbagai jenis makanan.
Jika kita jalan-jalan ke mal, tersedia
food court, belum lagi restoran yang
menyebar di seluruh lantai. Namun,
harus berhati-hati memilih dan
mengonsumsi aneka jenis makanan.
Pemilihan jenis makanan sangat penting
karena salah mengonsumsi makanan
dapat menimbulkan penyakit serius.
Oleh karena itu, sebaiknya kenali tubuh
dan pastikan jenis makanan yang dapat
dikonsumsi dan apa saja yang harus
dijauhi.

Medical check up sangat penting
dilakukan agar kita tahu persis kondisi
terakhir  kesehatan tubuh. Apabila kadar
kolesterol telah melampaui batas,
sebaiknya jauhi kerang dan udang.
Tidak jarang terjadi, sudah tahu
mengidap penyakit darah tinggi, tapi
masih juga nekat melahap kambing
guling. Alasannya, toh tidak setiap hari.

Akhirnya, jika kita menjaga
kesehatan mental dan jiwa serta
kebugaran tubuh/fisik, dijamin
produktivitas kerja dan kualitas hidup
akan terus terpelihara. Dan, itu semua
akan berdampak positif pada diri sendiri,
keluarga, rekan-rekan di kantor, dan
bagi perusahaan. Dengan demikian, kita
berhasil mencapai tingkat kesehatan
paripurna sebagaimana diungkapkan
oleh WHO pada awal tulisan ini. WP

Banyak cara agar fisik tetap

bugar. Salah satunya

mengikuti kegiatan enam

bersama yang diadakan

perusahaan.
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Mengenal Lebih Jauh tentang
Lubang Resapan Biopori

LINGKUNGAN   Oleh : BAKHTIAR NOFTI C. Ahli Lindungan Lingkungan - HSE UBEP Tanjung

Isu tentang pemanasan global
(global warming) dewasa ini begitu
banyak menyita perhatian orang.
Fokus terhadap isu tersebut tidak
hanya berasal dari kalangan
pemerintahan, melainkan juga dari
akademisi, industri bahkan
masyarakat umum. Isu pemanasan
global yang diantaranya berimbas
dengan adanya fenomena El-NiDo dan
La-NiDa membuka mata dunia tentang
pentingnya gaya hidup ramah
lingkungan. Munculnya kedua
fenomena salah satunya menjadikan
peristiwa banjir dan kekeringan
sebagai dua hal yang akan sulit
dipisahkan. Hal tersebut terkait
dengan semakin kurang tertatanya
sumber daya air sehingga lama retensi
air dalam tanah menjadi jauh lebih
singkat. Jadi, air hujan yang
seharusnya dapat diserap kedalam
tanah untuk menghindari bahaya
banjir tidak dapat terwujud. Pada
musim kemarau, tidak ada lagi air
yang tersimpan karena hampir semua
hujan langsung dialirkan ke laut.

Sebagai wujud upaya untuk
mengantisipasi hal tersebut, seorang
dosen Departemen Ilmu Tanah dan
Sumber Daya Lahan IPB yang
bernama Ir. Kamir Raziudin Brata,
M.Sc menemukan sebuah teknologi
tepat guna bernama Lubang Resapan
Biopori (LRB) sekitar tahun 2000 lalu.
Biopori merupakan salah satu solusi
manajemen air yang sangat mudah,
sederhana dan sekaligus murah. Orang
awampun dapat menerapkan teknologi
biopori. Simak penjelasannya pada
ulasan berikut.

Sekilas Biopori

LRB adalah lubang silindris yang
dibuat vertikal ke dalam tanah dengan
diameter 10-30 cm dan kedalaman
sekitar 80-100 cm. LBR kemudian diisi
dengan sampah organik untuk memicu
terbentuknya porositas tanah oleh
aktifitas organisme tanah dan atau
akar tanaman. Secara alami, biopori
merupakan pori-pori dalam tanah yang
terbentuk akibat aktifitas cacing,
rayap, perakaran dan fauna tanah
lainnya. Adanya pori-pori akan
menambah kegemburan tanah
sehingga meningkatkan
kemampuannya dalam menyerap,
menyimpan air hujan dan sekaligus
meningkatkan kesuburan tanah.

Manfaat

Beberapa manfaat lubang biopori
adalah sebagai media peresapan air,
pengkomposan dan peningkatan
kesuburan tanah. LRB mampu
meningkatkan daya resap air sehingga
mengurangi potensi bahaya banjir.
Hanya saja antisipasi terhadap
bencana banjir memerlukan jumlah
LRB yang banyak. Sebagai contoh DKI,
sesuai analisa BPLHD Jakarta idealnya
sekurang-kurangnya memerlukan 76
juta LRB. Hal tersebut memungkinkan
dicapai jika setiap rumah,
perkantoran, pasar, mall, tempat-
tempat umum dll memiliki LRB.
Jumlah air yang dapat terserap secara
langsung melalui bidang resapan
setiap LRB mencapai 1,5 hingga 16
liter per menitnya. Adapun luas bidang
resapan dapat dihitung berdasarkan
luas kolom lubang. Dengan demikian,

lubang berdiameter 10 cm sedalam
100 cm memiliki bidang resapan air
hingga !S m2.

LRB dapat menjadi tempat
pembuangan sampah organik seperti
dedaunan, sampah dapur, potongan
rumput, serbuk gergaji dll. Setelah
beberapa lama, sampah organik yang
tersimpan dalam lubang biopori akan
berubah menjadi kompos. Produk yang
dapat kita manfaatkan sebagai pupuk
tanaman. Tersedianya tempat
pembuangan sampah organik akan
turut membantu beban pemerintah
dalam pengelolaan persampahan yang
umumnya menuai banyak masalah di
perkotaan.

LRB juga berkontribusi terhadap
peningkatan kesuburan tanah karena
lubang biopori menyediakan resapan
air dan ketersediaan bahan organik
yang cukup bagi organisme tanah.
Ketersediaan keduanya mendorong
aktifitas organisme di sekitar LRB.
Selain itu, LRB akan mengurangi
jumlah genangan-genangan air
sehingga mencegah bahaya penyakit
seperti DBD, malaria dan kaki gajah
(filariasis).

Bagaimana Membuatnya?

Metode pembuatan LRB sangatlah
mudah dan murah, tahapan
pembuatannya adalah sebagai berikut:
1) Buat lubang silindris secara vertikal

ke dalam tanah berdiameter 10 cm
dan kedalaman kurang lebih 100
cm dengan menggunakan bor
tangan khusus. Kedalaman lubang
dapat disesuaikan dengan tidak
melebihi muka air tanah dangkal.
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2) Atur jarak antar lubang minimal sekitar 50-100 cm.
3) Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen atau pipa

setebal 2-3 cm.
4) Isi lubang dengan sampah organik seperti sampah dapur,

sisa tanaman, dedaunan, pangkasan rumput, serbuk
gergaji dll. kemudian tutup dengan kawat kasa

5) Tambahkan kembali sampah organik selang beberapa
waktu setelah volume sampah dalam lubang berkurang
akibat terjadinya proses dekomposisi.

6) Kompos yang terbentuk dapat diambil dan dipakai sebagai
pupuk tanaman.

7) Lakukan pemeliharaan lubang pada saat pengambilan
kompos.

Lokasi Pembuatan

LRB dapat dibuat di dasar saluran penampung air hujan,
di sekeliling batang pohon, taman dan pekarangan rumah.
LRB juga dapat dibuat pada tanah kosong yang tidak
termanfaatkan.

Jumlah Biopori yang Disarankan

Jumlah LRB yang disarankan dapat ditentukan dengan
persamaan di bawah.

Sebagai contoh, untuk daerah dengan intensitas hujan 50
mm/jam (hujan lebat) dengan luas bidang kedap 100 m2 dan
laju peresapan air per lubang mencapai 4 liter/menit (240

liter/jam) setidaknya diperlukan LRB sejumlah 21 buah.

Jumlah LRB minimum dapat pula disesuaikan dengan
tujuan utama pembuatannya. Jika pembuatannya
diperuntukkan sebagai tempat penyerapan air sekaligus
pengomposan sampah domestik keluarga, maka jumlah LRB
minimum ditentukan dengan jumlah terkecil dari rumus di
atas dan rumus dibawah.

Sebagai contoh, sebuah rumah berpenghuni 4 orang yang
berada di Jakarta memerlukan jumlah LRB minimum untuk
pengomposan sebesar 24. Angka tersebut diperoleh dari data
rerata timbulan sampah di Jakarta mencapai 2,6 liter/orang/
hari dengan komposisi 74 % organik dan asumsi proses
dekomposisi memerlukan waktu 56 hari. Lubang LRB yang
dibuat berdiameter 15 cm dan dalam 100 cm. Jadi, untuk
memfungsikan LRB dengan dua fungsi utama, maka tidak
diperlukan 21 buah tetapi 24 buah lubang. Setiap lubang
akan penuh terisi sekitar 2 hingga 3 hari. Selama selang
waktu setelah LRB terakhir penuh, maka LRB pertama akan
menyusut volumenya atau bahkan dapat diambil produk
komposnya. Sampah organik dapat dibuang ke dalam LRB
pertama dan demikian berlangsung untuk LRB selanjutnya.

Setelah Anda mengenal lebih jauh tentang Lubang
Resapan Biopori (LRB), kenapa harus beripikir panjang untuk
tidak menerapkannya?WP

Intensitas Hujan (mm/jam) x Luas Bidang Kedap (m2)

Laju Peresapan Air per Lubang (liter/jam)
∑ LRB =

Penghuni Rumah (orang) x Timbunan Sampah(1/oranghari) x
Komposisi Organik (%) x Lama Dekomposisi (hari)

Volume per Lubang (1)
∑ LRB =
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WISATA   Oleh : ANDAR TITI LESTARI Pertamina EP Region Jawa

Pingin cari sesuatu yang beda dan

menantang. Pingin jalan-jalan ke luar

negeri dengan biaya hemat, tapi tetap

enjoy dengan liburan. Ternyata pilihan

untuk ber-backpacker cukup tepat

untuk bisa ke luar negeri dengan biaya

murah meriah.

Beberapa waktu lalu, saya dan

sepupu ber-traveling ke Ho Chi Minh

City (yang kini dikenal dengan kota

Saigon) ibukota Vietnam Selatan.

Biaya pesawat dari Jakarta – Saigon –

Jakarta sebesar Rp.1,8 juta

menggunakan Airasia.–Sebetulnya

kami  bisa dapat lebih murah yaitu Rp.

1,5 juta / PP. Namun karena kami

kurang cepat untuk booking tiket,

jadilah kami harus ambil dengan harga

Rp.1,8 juta PP. Mengapa kami ambil

Vietnam? Karena dari Vietnam, kami

bisa ber-land trip  ke Kamboja dan

Laos, dan negara-negara tersebut

saling berdekatan.

Kami berlibur selama 7 hari.

Perjalanan pertama dari Jakarta-

Saigon memakan waktu 3 jam,

berangkat pukul 16.30 Wib tiba pukul

19.30 Wib dan tidak ada perubahan

waktu antara Indonesia dengan

Vietnam.

Langkah Pertama Di Saigon

Rasanya aneh. Bandara Tan Shon

Begini toh,
Rasanya Jadi
Backpacker

Nhat buat kami terlalu sepi untuk

sebuah bandara, seluruh petugas

imigrasi menggunakan masker. Jadi

bagi kami, unsur ramah tidak terlihat

dari mareka. Setelah mengurus segala

sesuatunya di imigrasi, kami pun

menukar uang. Ternyata $1 USA

sebesar 18.000 VND (Vietnam Dong)

dan memesan taksi dari bandara ke

hotel yang sudah kami pesan dari

Jakarta. Hotel yang kami pesan di Le

Tan Thon Street bagi kami cukup

mahal yaitu $25 atau Rp.250.000

rupiah, kami terpaksa nginap karena

pertimbangannya lebih pada

kemudahan dan kenyamanan saja.

Sepanjang perjalanan ke hotel,

Saigon bagi kami seperti kota sepeda

motor. Perbandingan antara mobil

dengan motor lebih banyak motor.

Cukup semrawut, tidak jauh beda

dengan Jakarta, tapi buat kami Jakarta

agak lebih teratur. Bahkan penduduk

lokalnya pun mengakui bahwa motor

disini tidak teratur, sehingga jumlah

kecelakaan yang paling banyak terjadi

adalah kecelakaan motor. ”Hospital is

busy,” katanya.

Ada pengalaman menarik yang

kami dapati sesampainya di hotel.

Kami berdua kelaparan, dan tidak tahu

harus makan apa dan dimana. Kami

kembali membuka peta yang kami

ambil di airport dan membaca buku

referensi tentang Vietnam terbitan

Lonely Planet yang kami beli di

Jakarta.  Setelah memutuskan akan

makan apa, kami pun keluar dari hotel

dan memberhentikan taksi. Kurangnya

dari kota ini adalah, kurangnya warga

yang mengerti dan bisa berbahasa

Inggris termasuk supir taksi.  Jadi

terpaksa kami menggunakan isyarat

dengan memperlihatkan letak tempat

makan yang sudah kita pilih. Beberapa

menit berjalan, kami melihat argo taksi

cepat sekali berganti. Dan perasaan

kami, supir ini hanya membawa kami

berputar-putar. Sampai akhirnya kami

diberhentikan ditempat makan yang

sebetulnya bukan itu yang kami tuju,

tapi sudahlah, paling tidak jenis

makanannya sama seperti yang kita

inginkan, Pho / noodle/ mie itu jenis

makanannya.

Sejenak kami berfikir, argo yang

tertera sebesar 37 VND. Kami berikan

100 VND. Tidak sangka sang supir

marah. Kami tidak tahu apa salah kami.

Dia bicara bahasa planet mana yang

kami sama sekali tidak tahu

maksudnya. Akhirnya kami pun dengan

terpaksa mengeluarkan uang kami, dan

sang supir mengambil 370.000 VND.

Gantian kami yang marah, bahkan

saya pun marah dengan bahasa
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Indonesia, yang sudah pasti dia tidak

tahu kalau saya mengumpat-ngumpat.

Edun!! Untuk sejarak yang tidak

sampai 2 kilo kita harus membayar

370.000 VND atau $18, atau

Rp.180.000, Huh!! Kami pun

mengumpat-ngumpat sepanjang jalan

menuju rumah makan, yang kami

sesalkan lagi, rumah makan itu tutup.

Untungnya kami melihat Circle K. Kami

pun membeli beberapa sandwich dan

beberapa botol air mineral, dan

beranjak pulang ke hotel dengan jalan

kaki. Kembali kami mengumpat-umpat

ternyata jarak Circle K dengan Hotel

kami hanya berjarak 500M. Hmm..

Mungkin ini bagian dari petualangan

pertama kami.

Kami merencanakan untuk chek out

dari hotel tersebut esok pagi, kami

berencana untuk mencari guest house

yang mungkin bisa lebih murah dari

hotel yang saat itu kami tempati.

Setelah bersih-bersih, sholat dan

sebagainya, kami kembali membaca

buku Lonely Planet dan peta untuk

rencana esok hari. Akan kemana kita

dan bagaimana kami catat semuanya

dalam secarik kertas. Yang jelas NO

TAXI.

Next Day

Tujuan hari pertama kami adalah

mencari Sinh Cafe Tour and Travel, di

Dethan Street. Menurut rekomendasi

dari seorang teman, Sinh Café ini

memiliki paket travel dan tour yang

murah meriah dan banyak backpacker

yang merekomendasikan travel ini.

Kami pun berjalan sambil bertanya-

tanya dengan menunjukan peta, dan

syukurlah ada seorang ibu yang

membantu dan mengantarkan kami

hingga tempat tujuan kami.

Sesampainya di Sinh Café, kami pun

membaca-baca paket travel di sekitar

Saigon. Dan kami pun memilih ke Chu

Ci Tunnel (Di baca: Guchi) dan keliling

kota Saigon.

Di Chu Ci Tunnel kami diperlihatkan

bagaimana para warga Chu Ci hidup di

kedalaman 8 meter dalam tanah,

hingga mereka mendapat sumber mata

air di kedalaman 10 meter dalam

tanah. Mereka, maaf seperti tikus.

Seluruh aktifitas kehidupan mereka

habiskan dalam bawah tanah.

Bayangkan.. Makan, masak, tidur

mereka lakukan dalam tanah. Mereka

membuat ventilasi dari bambu-bambu

kecil yang mereka pasang di atas, dan

mereka samarkan ventilasi tersebut

hingga terlihat seperti akar pohon.

Mereka pun memiliki rumah sakit, yang

juga mereka buat dalam tanah. Luar

biasa. Ini sudah pasti lebih dari kata

‘gerilya’. Tak heran Amerika saat itu

sangat sulit dan lama mengalahkan

warga Chu Ci, karena desa Chi Ci ini

sekilas seperti daerah tanpa penghuni.

Warga Chu Ci membuat banyak

jebakan maut dan banyak tentara

Amerika tewas dalam jebakan-jebakan

tersebut. Itulah cara mereka

mengelabui Tentara Amerika. Setelah

melihat Desa Chi Ci, kami pun

berkesempatan untuk melihat

beberapa gedung bersejarah di kota

Saigon. Dan melihat sekilas kehidupan

malam di Kota Saigon.

Setelah puas melihat kota Saigon,

kami kembali berjalan seperti

perempuan hilang dan kesasar di kota

antah berantah. Kami mencari dan

Kota Ho Chi Minh, atau yang

dikenal dengan kota Saigon,

ibukota Vietnam Selatan.
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WISATA   Begini Toh, Rasanya Jadi Backpacker

bernego di beberapa guest house yang menawarkan kamar

murah. Syukurlah kami mendapat kamar dengan harga $7

semalam, cukup nyaman dan bersih.

Esok harinya kami kembali ke Sinh Café untuk mencari

cara ke Kamboja dengan land trip. Akhirnya kami membayar

$35, untuk perjalanan dari Vietnam ke Kamboja. Paket itu

kami pikir cukup murah, karena di paket sudah termasuk

wisata ke beberapa daerah di Vietnam seperti Mekong Delta

yaitu tempat aktifitas warga Vietnam berjual beli di sungai

(sama seperti pasar Apung di Banjarmasin), Floating Village di

desa Chau Doc yaitu desa terapung yang segala aktifitasnya

mereka lakukan dikapal, desa Champ yaitu desa yang

mayoritas penduduknya adalah muslim pendatang dari

Malaysia, dan melihat pembuatan makanan khas Mekong

Delta, yaitu coconut candy atau permen kelapa. Kami

membutuhkan waktu 3 jam perjalanan menggunakan kapal

nelayan dan kano dari Mekong Delta ke desa Chou Doc dan 2

jam perjalanan dengan mini bus dari desa Chou Doc ke guest

house (losmen) yang akan kami tempati selama semalam.

Semua perjalanan tersebut sudah dalam biaya di atas.

Esok harinya kami memulai perjalanan ke Kamboja

dengan kembali menggunakan kapal nelayan selama 6 jam

1 2

3

1

2

3

Chu Ci Tunnel – Vietnam. Tempat masuk

tentara Vietcong dan warga desa Chu Ci.

Chu Ci Tunnel – Vietnam. Lorong bawah tanah

penghubung antar ruangan.

Chu Ci Tunnel-Vietnam, salah satu jebakan yang

dibuat oleh tentara Vietkong
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perjalanan menelusuri sungai (maaf,

saya lupa nama sungainya). Sampai

akhirnya kapal kami merapat di sebuah

desa kecil kota Phnom Penh Kamboja

pukul 16.30 WIB. Kami pun kembali

lagi menggunakan angkutan umum

dengan 2 jam perjalanan untuk sampai

ke kota Phnom Penh. Fiuhhh...

perjalanan yang melelahkan. Kepala

saya masih pusing, karena 6 jam di

sungai, kalo ada istilah jetleg, mungkin

kali ini saya mengistilahkan dengan

istilah boatleg.

Selama perjalanan ke Kamboja

kami berkenalan dengan seorang

backpacker dari Liverpool

– England. Kami banyak

mendengar pengalamannya yang telah

6 bulan melanglang buana karena

berhasil bertraveling ke-22 negara dan

77 kota.

Kami pun mengajaknya untuk joint

bersama kita di Kamboja, dan

syukurlah dia mengiyakan. Kami

bersyukur bisa bertemu dengannya,

seorang graphic designer keturunan

Chinese kelahiran Liverpool. Kieran

Shum panggil saja Kib, dan selama di

Kamboja Kib selalu menjaga kami.

Mungkin karena kami perempuan, dan

dia pria, sudah pasti ada rasa tanggung

jawab untuk menjaga kami.

Malam pertama kami menginap di

hotel rujukan Shinh Cafe (harga juga

sudah termasuk dalam paket tour).

Esok harinya kami jalan melihat

kota Pnom Penh dengan tuk-tuk (becak

ala Kamboja) dan kami berhasil berne-

go untuk $9 untuk 3 tempat wisata.

Kami memutuskan untuk melihat Killing

Fields, Museum The Tual Sleng

Genocide dan Russian Market.

Museum The Tual Sleng dan Killing

Fields adalah tempat yang membuat

kami cukup bergetar. Museum The Tual

Sleng dulunya adalah sekolah (The

Chao Ponhea Yat High School) yang

kemudian berubah menjadi tempat

penyiksaan bagi rakyat Kamboja di

regim Khmer Merah. Dari Tahun 1975-

1979 sekitar 20.000 rakyat Kamboja,

rakyat yang dikelompokan sebagai

kelompok intelektual disiksa di gedung

sehingga satu orangnya kami hanya

membayar $4. Di Kamboja kami

habiskan waktu di Angkor Wat, melihat

tarian tradisional Kamboja yang

ternyata tidak jauh berbeda dengan

tarian Thailand, mencoba resep

masakan kamboja di salah satu Café

yang saat itu kita mencoba memasak

Vegetable Cambodian Curry, dan

melihat sekilas kehidupan malam kota

Siem reap. Tidak lupa membeli

cinderamata untuk sanak saudara yang

kami beli di Noon and Night market,

pasar ini hanya buka pada sore hingga

tengah malam. Setelah melewati 2

malam, kami pun bersiap-siap kembali

ke Jakarta transit di Saigon-Vietnam.

Sebetulnya kami ingin melanjutkan

perjalanan ke Laos untuk merasakan

Gibbons Experiences di Provinsi

Bokeo, namun berdasarkan informasi

yang kami dapat bahwa saat itu Laos

sedang ada konflik kecil dan daerah

Manila sedang terjadi angin topan

sehingga banyak yang menyarankan

untuk tidak meneruskan ke Laos untuk

sementara waktu.

Jadi untuk liburan kali ini, saya

mengeluarkan biaya Rp.5.000.000

untuk dua negara mungkin bisa hingga

tiga negara. Sudah termasuk tiket

Jakarta-Saigon-Jakarta, transportasi,

akomodasi, fiskal, berwisata ke tempat-

tempat sejarah dan unik hingga

souvenir. WP

ini.

Korbannya pun mulai dari pria,

wanita, anak-anak hingga bayi pun

juga disiksa disini. Parahnya mereka

pun hanya disiksa, dan tidak dibiarkan

mati. Karena ada tempat sendiri

khusus untuk penjagalan di tempat

terpisah yang juga tempat penyiksaan

dan pembunuhan masyarakat jelata di

Choeung EK 17 KM arah Selatan kota

Phnom Penh, Kamboja. Choeung EK

adalah lapangan besar yang

difungsikan sebagai tempat

penguburan massal setelah mereka di

siksa, dan mereka dibunuh di sini.

Tempat ini kemudian disebut sebagai

The Killing Field.

Setelah melihat sekeliling area

Museum dan The Killing Fields, kami

melihat Russian Market, yang ternyata

tidak jauh  beda dengan pasar ular di

Mayestik Jakarta, atau pasar kaget

Celancang Cirebon. Tidak begitu

tertarik, kamipun kembali ke hotel

untuk bersiap-siap melakukan

perjalanan berikutnya ke Siem Reap,

yang terkenal dengan Angkor Wat.

Setelah semalam di Phnom Penh,

kami berangkat pukul 12.00 Wib

selama 6 jam dengan Bus ke Siem

Reap dan berencana menginap selama

3 hari 2 malam. Tiba pukul 20.00 WIB

kami pun mencari Guest House. Dan

kami bersukur karena ada Kib, kami

mendapatkan hotel semalam $12,

Tips berlibur paket hemat
  1. Browsing maskapai penerbangan yang sering memberikan paket promo.

  2. Mencari referensi negara atau kota  yang akan kita tuju ke beberapa situs, atau googling

  3. Beli buku Lonely planet atau buku- buku rujukan negara-negara yang akan kita tuju.

  4. Ikutan millist backpacker, seperti Indo-backpacker, www.couchsurfing.org

  5. Pastikan passport kita masih berlaku dan pastikan pula apakah negera yang kita tuju

harus membayar fiskal atau tidak.

  6. Harus mau bernego terutama untuk transportasi dan hotel

  7. Berpegangan terus pada peta. Biasanya tiap airport memiliki map gratis untuk para tourist

  8. Jangan terlalu banyak membawa baju, lebih baik membawa detergent untuk mencuci.

  9. Bawalah barang se-simple mungkin.

10. Jangan menggunakan koper, gunakanlah carriel karena lebih fleksibel untuk dibawa-bawa

dan tas pinggang atau tas kecil untuk menaruh passport, uang dan barang berharga

lainnya.

11. Silahkan membaca http://paulocoelhoblog.com untuk tips menjadi seorang traveller.
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ESAI   Oleh : MASKURUN MULYOSUKARTO Staf Ahli Dewan Komisaris Pertamina

Demonstrasi
Made in China
“Naik kereta api, tut…tut…tut, siapa
hendak turut. Ke Bandung , Surabaya,

bolehkah naik dengan percuma.

Bagi ibu-ibu pasti familiar dengan bait
nyanyian ciptaan Pak Kasur (alm.) di tahun

1960-an karena merupakan salah satu

nyanyian populer bagi anak-anaknya yang
masih balita selain Balonku, Cicak-cicak di

Dinding dll.  Nyanyian berjudul Naik Kerata

Api yang riang-gembira, menghibur dan
mudah dihafal bagi anak-anak diusia 1 – 5

tahun, bagi Pak Kasur (alm.) tentu tidak
terbayangkan akan dipraktekkan  remaja

dan orang dewasa di zaman yang tidak ada

lagi ada kereta tut...tut...tut...  Pembaca
tentu ingat beberapa saat lalu pada

pertandingan Liga Super Indonesia yang

merupakan agenda tetap pertandingan
sepakbola antar klub/kota yang

berlangsung akhir Januari lalu di Bandung.

Seperti biasa para fans club sepakbola
masing-masing kota memiliki identitas diri

berupa kaus berwarna, topi, dan lain-lain

yang menyemarakkan stadion menjadi
supporter untuk kesebelasan

kesayangannya. Supporter Persija Jakarta

dikenal dengan Jakmania, Persib Bandung
dengan Bebotoh, Persebaya Surabaya

dengan Bondo Nekad (Bonek), dan Malang

dengan Arek Malang (Arema). Di akhir
Januari, jadwal tanding adalah Persib

melawan Persebaya di Kota Kembang.

Apa yang terjadi?  Bukan tontonan
yang menarik adu kepinteran di lapangan,

tetapi justru tontonan dari ribuan

supporter yang berimigrasi sesaat dari
Surabaya, menyerbu  Bandung yang

sehari-hari sudah sumpeg karena padat

dan macet.  Ratusan supporter datang dan
konon ditampung  di suatu tempat. Namun

karena  urusan perut  yang harus diisi tiga

kali sehari, jadilah mereka bertandang ke
warung-warung sekitar untuk menikmati

makanan yang tersedia. Apakah bayar

atau tidak itu urusan lain. Berangkat
dengan KA dan pulangnya demikian juga.

Tentu bukan kereta api tut…tut…tut tetapi

kereta diesel yang  sudah lebih cepat.
Lebih khusus lagi, disediakan oleh PT KAI

kereta special karena tidak diisi oleh

penumpang lain. Disinilah nyanyian di atas
yang ditujukan bagi anak-anak  untuk

bergembira   ternyata telah dipraktekkan
oleh para supporter sepakbola, yakni naik

kereta api dengan percuma (baca: naik

kereta gratis tanpa bayar).
Setelah diantar dengan selamat

sampai tujuan (Surabaya) ternyata seluruh

isi kereta rusak berat dan diluarnya juga
bonyok karena on the way back dilempari

batu. Akibatnya PT KAI menderita kerugian

sebesar Rp 1 milyar lebih, jumlah yang
cukup besar untuk ukuran perusahaan.

Ceritera di atas kita saksikan di TV dan

diberitakan di surat kabar.  Tontonan yang
tidak boleh terulang lagi dan tidak perlu

terjadi di negeri yang sudah hampir 65

tahun merdeka. Menurut penulis, kejadian
itu tidak mendidik dan tidak produktif.  Di

satu sisi bangsa ini sedang bergelut

dengan bagaimana meningkatkan
produktivitas dan daya saing menghadapi

bangsa lain, malah ada kejadian kontra

produktif.
Melalui olahraga, termasuk sepak bola,

sebenarnya banyak sekali falsafah hidup

dan pelajaran yang dapat dipetik. Olahraga
merupakan tempat penggodogan,

pendidikan dan  training ground  bagi

individu atau kelompok (kerjasama) untuk
memiliki jiwa, karakter dan pendirian

sportif, disiplin, mandiri, saling

menghormati peran masing-masing, siap
berkompetisi secara sehat, mau mengakui

kekalahan, jujur,  fair, sehat jasmani dan

banyak lagi positif lain. Penonton atau
supporter juga akan dididik dari perilaku

dan prestasi pemain  untuk memiliki sifat-

sifat di atas. Karakter di atas sangat
diperlukan di era globalisasi dan

persaingan bebas saat ini dan ke depan. Di

bidang ola raga, harus dapat ditunjukkan
bahwa kesebelasan Indonesia bisa terpilih

dalam pertandingan Piala Dunia

(misalnya) dan bukan dikenal karena
pendukungnya yang merusak citra.

Dalam bidang pendidikan, di sekolah

dan universitas, bagaimana menghasilkan
para cerdik cendikia dan ahli-ahli yang

tidak saja diakui karyanya di dalam negeri,

tetapi juga diterima di negeri lain termasuk
dinegeri-negeri maju seperti Amerika,

Eropa Jepang, Korea dan lainnya. Kita

harus ciptakan  ratusan ribu ahli-ahli
dibidangnya yang mampu berprestasi di

luar negeri, agar bukan saja kesejahteraan

bagi dirinya meningkat tetapi proud  and

pride sebagai bangsa Indonesia diakui

dunia.

Tantangan Indonesia sebagai bangsa
maupun sebagai negeri yang besar

memang berat, baik di bidang
ketenagakerjaan, pendidikan,

kesejahteraan, kesehatan. Tantangan

tersebut tidak bisa dijawab hanya dengan
demonstransi  yang hampir setiap minggu

terjadi di ibu kota untuk menuntut

perbaikan. Unjuk rasa tidak dilarang, tetapi
kalau terlalu sering, pasti ada sesuatu

yang perlu dibicarakan bersama agar lebih

efektif.
Bagaimana mengubah unjuk rasa yang

sering dilihat di jalan dengan kata yang

sama tetapi memiliki pengertian dan hasil
yang berbeda yakni soft demonstration.

Kata ini diilhami dari pertemuan ibu-ibu

arisan yang sering mengundang produsen
untuk memperagakan cara penggunaan

dan kelebihan produk baru yang

dimilikinya. Kata demonstrasi  boleh sama
tetapi makna, tujuan  dan manfaatnya

berbeda.

Didalam kehidupan sosial politik,
masyarakat masih suka berdemo kalau ada

tuntutan kepada Pemerintah, dan hal ini

syah karena dilindungi undang-undang.
Tetapi soft demonstration bermakna

pendekatan dalam konteks  pemasaran.

Soft demonstration dimanfaatkan oleh Cina
sebagai berdemo  made in  Cina. Dan
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ternyata sangat efektif dan berhasil mendunia. Tujuannya bukan
untuk  mempromosikan  ideologi Cina yang dikenal dengan

komunis. Targetnya mengajak rakyat negeri ini untuk mencintai

produk  Cina mulai dari yang kecil , sederhana dan murah sampai
yang sophisticated dan mahal. Dengan tidak disadari

‘demonstrasi’’made in Cina telah masuk di rumah kita, bukan di

jalan-jalan seperti yang dilakukan para demonstran dengan bus
Metro Mini seperti yang sering kita lihat di dekat Monas.

Negeri tirai bambu, Cina, tidak membawa rakyatnya ke Jakarta

atau Surabaya atau Makassar untuk  berdemo dan berbaris
membawa spanduk diiringi bus dan pengeras suara,  apalagi

membawa binatang piaraan sepert kerbau atau sapi di jalan

protokol di kota besar. Sekali lagi bukan itu.  Berdemo made in Cina
dilakukan dengan cara yang sangat kesatria, tidak berisik, sopan,

elegan, dan tidak mengganggu lalu-lintas. Yang dilakukan

adalah dengan men-display barang  hasil produksi Cina
di pasar, di toko, dan di tempat mana saja yang

banyak orang berkumpul termasuk di arisan,

di  halaman masjid saat sholat Jum’at,
atau di halaman tempat ibadah lain.

Yang didemonstrasikan adalah

komoditas ekonomi berupa barang-
barang yang memang diperlukan

sehari-hari dari kancing baju, peniti,

obeng, sekerup, baut, kunci inggris,
kemudian pakaian, tekstil, sepatu,

perabot rumah tangga termasuk buah-

buahan dan makanan  sampai yang
berteknologi tinggi seperti handphone ,

TV, kulkas, komputer, sepeda motor dan
sebagainya. Cina melakukan soft demo

bukan dengan mengirim manusia tetapi

mengirim  naga  yang siap mencaplok pasar
Indonesia untuk diganti dengan produk Cina.

Menakutkan!

Mungkin kita merasa takut karena tidak menyadari
atau tidak paham akan implikasi demo  ala Cina yang

sebenarnya justru lebih berbahaya daripada unjuk rasa bangsa

sendiri dijalan-jalan, dilihat dari prospek berbangsa dan bernegara
dalam jangka panjang. Adakah diantara elit di negeri ini yang

memikirkan  makna soft demo made in Cina  tersebut ?

Jujur saja, nampaknya kita belum menyadari benar dan bahkan
belum siap menghadapi naga tersebut. Oleh karena itu kita masih

tenang-tenang saja. Untuk itulah penulis mengingatkan, bahwa

jarum jam terus berputar, waktu terus berjalan dan bangsa ini harus
memulai dengan melihat kenyataan yang dihadapi bukan dengan

berteori. Semua sumber daya, tenaga, pikiran, atau 3 H (Head-

Hand-Heart) yang selama ini hanya terpakai kepada hal-hal yang
justru menjadikan diri sendiri merugi harus dirubah secara cepat

dengan saling mengingatkan, mengkoreksi dan mengisi kekosongan

prestasi agar bangsa ini bukan tergolong bangsa yang merugi.
Demikian kata-kata bijak menyebutkan.

Merugi karena keuntungan yang ada di depan mata akhirnya

diambil dan dinikmati oleh bangsa lain yang secara aturan
diperbolehkan yaitu menggelontorkan  semua hasil produk  dari

pabriknya di Cina ke negeri kita dari Sabang sampai Merauke.

Konkritnya, Cina yang tidak saja memiliki penduduk terbanyak di
dunia, tetapi juga kemampuan memproduksi berbagai komoditas

yang secara ukuran kapasitas sangat nggegirisi telah mampu
menjajah pasar di hampir semua negara  di atas bumi.

Warga etnis Cina ada dimana-mana diseantero dunia. Kumpul

ora kumpul asal makan itulah falsafah hidupnya. Bukan sebaliknya
makan ora makan asal kumpul, yang kita anut.  Kita mudah

menemui ciri  Chinatown, dengan ciri khas warna merah dan naga.

Chinatown ada di beberapa kota di seluruh dunia  seperti San
Francisco,  London, Yokohama, Sydney, Brisbane dan bahkan

Singapore yang penduduknya mayoritas beretnis Cina.

Ada sedikit ceritera kecil dari staf Kedutaan Besar RI di Tripoli,
ibukota Libya,  tentang gigihnya pedagang Cina. Konon sebelum

negeri ini dinyatakan terbuka secara ekonomi, tidak ada satupun

warga Cina yang ada di Tripoli. Begitu kebijakan ekonomi terbuka
mulai dibuka, pada awalnya hanya beberapa puluh saja warga Cina

yang datang melakukan soft demo berkeliling

menjajakan barang-barang kecil seperti peniti,
potongan kuku, sisir rambut, obeng dan

lain-lain yang dapat dijual keliling atau

di display pada area yang sangat
terbatas 1 m x 1 m dan sewaktu-

waktu dapat dikemas dan

dibungkus dengan kardus sebesar
kardus aqua. Singkat ceritera,

apa yang terjadi kemudian

setelah 4 – 5 tahun?  Puluhan
toko sepanjang jalan tertentu

telah diisi oleh toko-toko milik

pedagang Cina yang lengkap
dengan hasil produk made in

China. Kebetulan penulis sempat
menelusuri jalan ini saat sedang

berkunjung kesana, tiga tahun lalu.

Pesan yang ingin penulis
sampaikan adalah, marilah kita

bertekad untuk merubah perilaku kita

sebagai pembeli barang menjadi pembuat
barang yang dibutuhkan sendiri maupun barang yang bisa

diekspor. Cina,  telah memberi contoh nyata kepada kita tanpa teori.

Sekitar tiga puluh tahun lalu di saat kita mencanangkan tekad era
tinggal landas (take-off) untuk menjadi salah satu negara industri di

Asia (dikenal dengan macan Asia), negeri tirai bambu tersebut

masih berbicara tentang reformasi ekonomi. Tetapi apa yang  terjadi
dan dilihat sekarang dan kedepan ? Kita masih berbicara tentang

mengidentifikasi masalah dan mencoba membuat aturan untuk

memecahkannya, sedang Cina telah melanglang-buana secara
ekonomi dan bahkan secara teknologi telah mengeksplorasi migas

dimana-mana, masuk dalam teknologi ruang angkasa dan sejajar

dengan Amerika dan Rusia,  jauh meninggalkan negeri yang sudah
maju duluan seperti Inggris, Jerman, Jepang dan negara-negara

Eropa lainnya. Sementara pesawat terbang  negeri ini yang sudah di

design untuk take off  sekian puluh tahun lalu,  ternyata masih tetap
di landasan dan parkir di lorong berbentuk belalai gajah di airport.

Inilah pekerjaan rumah kita bersama. Marilah berpikir untuk

merubah demo di jalan dengan soft demo ala Cina seperti cerita di
atas. Tidak ada salahnya meniru yang baik dari orang lain demi

kebaikan yang lebih bermakna bagi bangsa ini.

Kita belum terlambat untuk  menyampaikan Selamat Tahun
Baru Imlek dan Gong Xi Fa Ca. Sen Sei.WP
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RESENSI Buku, Film, Musik   Oleh : ELY CHANDRA PERANGINANGIN

Judul  :

Living in  Harmony

Jati Diri, Ketekunan dan Norma

Penulis :

Fariz  Roestam Moenaf

Penerbit :

Penerbit Buku Kompas, PT Kompas

Media Nusantara - Juni  2009

Kolasi :

 xii + 300 hlm

Jika ditanya bagaimana rasanya menjadi
bintang yang begitu diidolakan banyak orang,
penyanyi yang satu ini pasti tahu. Begitu juga
jika ditanya bagaimana rasanya mendekam di
penjara akibat narkoba, penyanyi ini juga
pasti tahu. Buku ini merupakan kumpulan esai
atau catatan ringan yang ditulis oleh salah
satu legenda musik di Indonesia.

Penyanyi ini pernah menjadi ikon iklan
your smile Pertamina beberapa waktu yang
lalu. Setelah kasus narkoba yang
menjeratnya, iklan tersebut juga akhirnya
ditarik dari peredaran. Banyak yang
beranggapan bahwa sejak kasus itu, karirnya
dipastikan akan habis seperti kebanyakan
selebritis ternama sebelumnya. Kini, dia
muncul dalam sebuah kumpulan tulisan
ringan bagaimana dia memandang
kehidupannya, baik  ketika dia berada di
puncak karirnya maupun berada di titik
terendah dalam hidupnya di penjara.

Nama Fariz Roestam Moenaf atau yang
lebih dikenal dengan nama Fariz RM tentu
tidak asing lagi. Bisa dikatakan dia menjadi
salah satu legenda hidup musik Indonesia.
Tidak ada yang dapat meragukan
kemampuannya. Jumlah karya lagunya yang
mencapai 1.768 judul, 143 album rekaman
kolaborasi dan kompilasi tentu menjadi bukti
yang tak terbantahkan. Perjalanan hidup
kebintangannya tentu saja tidak selamanya
mulus. Ada keberhasilan, ada juga tantangan
yang pada akhirnya membawa sebuah
pengalaman hidup yang menjadi bekal dan
pengalaman yang hendak dibaginya dalam
buku ini.

Buku yang ditulis dengan gaya bercerita
ini membuat pembaca dapat dengan mudah
mencerna maksud setiap tulisan. Buku ini
terbagi atas 3 kelompok, yaitu jati diri terdiri
dari 25 tulisan, ketekunan terdiri 13 tulisan
dan norma yang terdiri dari 21 tulisan. Tulisan
mengenai jati diri sendiri lebih banyak dari
tulisan di dua bagian lainnya. Bisa saja, sang
penulis berpandangan bahwa jati diri ini
merupakan hal yang sangat penting dalam
pembentukan kehidupan seseorang. Dapat
dipastikan bahwa buku ini lahir dari pemikiran
dan pengalaman seorang pemusik yang
memegang teguh idealismenya. Ketika musik
bergerak ke arah industrialisasi, dia tetap
memandang musik sama seperti ketika dia
pertama kali bermusik. Inilah yang
menurutnya menjadi alasan karirnya tetap
abadi.

Dalam bukunya, Fariz menulis bahwa
dalam hidup sering tanpa sadar kita memilih,
mempertimbangkan dan akhirnya
mengerjakan ataupun berencana justru
dengan berbagai referensi yang kita serap

Menggapai Hidup
yang Harmonis
ala ‘Legenda’ Musik

dari pengalaman orang lain. Inilah yang
menurutnya menjadi salah satu tujuan dan
alasannya meluncurkan buku ini. Perjalanan
hidupnya yang seperti rollercoster, kadang
diatas kadang dibawah hendaknya menjadi
pelajaran tidak hanya untuk mereka yang
masuk dalam dunia musik tetapi juga
masyarakat awam.

Menurutnya cara berkarya yang baik
adalah bagaimana kita mampu berkarya
dengan sungguh-sungguh, sehingga memiliki
bobot filosofi pesan yang baik namun mampu
disungguhkan secara komunikatif kepada
masyarakat. Untuk itu kita perlu terus
berusaha. Namun menurutnya berusaha pun
memiliki prasyarat utama yang paling
mendasar yaitu bakat.

Kesuksesan pada dasarnya juga
merupakan jati diri. Jadi ketika kesuksesan
menjadi milik kita, kesuksesan itu harus
benar-benar mencerminkan jati diri kita
sesungguhnya. Seseorang yang ingin sukses
hendaknya jangan terjebak prinsip bodoh
dengan membenarkan jalan menuju sukses
melalui batu loncatan, dan rela membunuh
bakat dan identitas yang telah menjadi
kodratnya. Kalau itu yang terjadi maka ketika
dia berhasil, berarti dia akan menjadi
pembohong seumur profesi dan kalau gagal
itu akan menjadi kegagalan namanya yang
merupakan identitas yang telah menjadi
modal pertaruhan.

Kesuksesan yang mencerminkan jati diri
sesunguhnya akan memiliki pondasi yang
kuat sehingga eksistensi popularitas prestasi
dan pribadi takkan mudah digoyang zaman.
Bisa jadi inilah yang menjadi salah satu sebab
Fariz RM tetap dikenal sebagai seorang
legenda dengan segala kelemahan dan
kelebihannya.

Secara lahiriah, setiap manusia punya
jiwa. Kepribadian dan jati diri merupakan
akibat yang terbentuk karena berbagai
referensi yang diperoleh selaras berbagai
peristiwa yang hadir dalam kehidupannya.
Untuk menilai baik dan buruk harus ada
sebagai perbandingan tetapi kita pasti
dianjurkan agar memilih cara positif jika
hendak memperoleh hasil yang bermanfaat.

Kesalahan menurut Fariz juga akan
membawa manfaat jika kita mau belajar dari
kesalahan yang lalu, memperbaikinya untuk
bekal masa depan sesuai yang kita harapkan.
Setiap manusia memiliki kapasitas untuk
beradaptasi dalam masalah penyelesaian
yang tersulit sekalipun. Masalahnya hanyalah,
mau atau tidak kita mencari jalan keluar,
berdasarkan logika berpikir yang lebih
bijaksana.

Segala hal yang kita peroleh dalam hidup

adalah karunia Tuhan yang selalu memiliki
sepasang sifat, baik dan buruk, positif dan
negatif. Hanya kejujuranlah yang akan
menuntun kita memilih pilihan yang benar.

Dalam buku ini, Fariz juga
mengemukakan bahwa keberhasilan tidak
dapat diperoleh dengan cara instan. Dia
memberikan contoh ajang pencarian bakat
yang saat ini sedang marak di media massa
khususnya televisi. Menurutnya adalah
sangat tidak bertanggung jawab ada pihak-
pihak yang memandang suatu keberhasilan
bisa dicapai dengan mudah.

Begitu juga dalam memilih karir. Apapun
yang telah dipilih, haruslah dicapai dan diraih
dengan tidak tanggung-tanggung. Sebagai
manusia kita memiliki segala kapasitas untuk
mampu beradaptasi dalam masalah
penyesuaian yang tersulit sekalipun.
Masalahnya adalah mau atau tidak kita
mencari jalan keluar, berdasarkan logika
berfikir yang lebih bijaksana. Inilah yang
menjadi salah satu inti dari bagian kedua
buku tersebut yaitu ketekunan.

Dalam bagian terakhir buku ini - Norma -
dimulai dengan tulisan berjudul aturan
semesta. Dengan kesadaran dan
pemahaman terhadap aturan semesta,
manusia seharusnya bisa mengerti bahwa
segala sesuatu ada batasnya. Ini artinya
hidup kita memiliki batas-batas kodrati yang
tidak bisa kita hindari.

Di salah satu tulisannya, Fariz RM
menempatkan sosok ibu sebagai salah satu
tokoh yang berpengaruh dalam hidupnya. Dia
menulis bahwa dia memiliki ibu yang paling
menjadi inspirasi dalam hidup dan karirnya.
Dia dipertemukan dengan sosok ibu mertua
yang luar biasa sabar serta mengajarkan
kebijaksanaan yang luar biasa dalam
memandang kehidupan. Memiliki istri yang
sangat mempercayainya, bahkan
mendapatkan sepasang putri kembar.

Salah satu pembelajaran yang didapat
dari buku ini adalah karena buku ini tidak
hanya bercerita tentang Fariz RM dimasa
jayanya saja, tetapi juga saat dia jatuh.
Dibalik keberhasilan dan kejatuhan dalam
menjalani roda kehidupannya inilah, buku ini
dicoba ditulis agar menjadi sumber inspirasi
bagi orang lain.

Fariz menulis bahwa disaat dia lupa
daratan dilambungkan euforia popularitas
seorang superstar hingga saat kesunyian hati
– mengalami tahap titik nadir dalam
kehidupan yaitu berada di balik jeruji,
sesungguhnya adalah berbagai cara Tuhan
menunjukkan sifat Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. Keberhasilan dan kegagalan
adalah sumber pembelajaran. Manusia tak
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akan pernah bisa mengingkari takdir Tuhan.
Hal yang pasti adalah seorang manusia

tidak akan pernah mencapai keseluruhan
keinginannya serta apa yang dicita-citakannya,

walaupun ia mungkin diberi kesempatan hidup
terlama sekalipun. Oleh karena itu, kita harus
pandai-pandai menempatkan diri dan belajar
dari setiap tindakan yang kita lakukan. Dalam

Judul  :

Wisata Bumi Cekungan Bandung

Penulis :

Budi Brahmantyo & T. Bachtiar

Penerbit :

Truedee Pustaka Sejati

Kolasi :

 276 hlm

Buku karya Budi Brahmantyo dan T.
Bachtiar  ini merupakan buku perjalanan napak
tilas menulusuri Kota Bandung dan daerah
sekitarnya berdasarkan sejarah budaya dan
geologis. Mangupas seluk beluk kota Bandung
masa lalu dan mengungkap sejarah yang telah
terkubur hingga ratusan ribu tahun yang lalu.

Di buka dengan kisah perjalan seorang
pangeran muda Kerajaan Sunda dari Istana
Pakuan (Bogor sekarang) yang berjuluk
Bujangga Manik. Diceritakan bahwa pada abad
ke-15, ia melakukan perjalanan seorang diri
menyusuri pegunungan, menziarahi tempat-
tempat suci dan menetap pada suatu tempat
untuk menimba ilmu. Pengelanaannya itu
ditulisnya dalam berlembar-lembar daun lontar.
Kini semua tulisannya tersebut tersimpan di
Perpustakaan Bodleian Oxford, Inggris.

Petualangan sang Pangeran terbagi
menjadi empat fase. Ia sempat melintasi Jawa,
hingga  sampai di ibukota Majapahit.
Menelusuri Gunung Kelud. Lalu tiba di Solo
dan terus ke arah Yogyakarta. Dari sana
perjalanannya kembali ke Jawa Barat
(sekarang) memasukki Garut dan terus ke
Bandung. Ia mengakhiri perjalanannya di hulu
Sungai Cisokan, Cianjur selatan.

Berangkat dari perjalanan spiritual sang
Bujangga Manik, penulis mencoba menelusuri
kembali kota Bandung dan sekitarnya dengan
melakukan geowisata, menggali kembali
sejarah kota Bandung masa lalu. Selain
merujuk pada lontar-lontar milik Bujangga
Manik, penulis juga mencatat berbagai temuan
berdasarkan penemuan para ahli.  Dan tentu 
tak lepas dari legenda Tatar Sunda, yaitu
legenda Sangkuriang. Penulis membagi
perjalanannya kedalam sembilan jalur
perjalanan (geotrek).

Geotrek 1 : Daerah Gunung Tangkuban
Perahu yang meliputi kawah Ratu,kawah
Upas, kawah Upas-Domas, kawah Domas, tea
walk dan daerah Ciater.

Geotrek 2 : Meliputi Puncak Gunung Batu
Lembang, Maribaya, Gerbang desa Cibodas,
kampung Batu Lonceng dan Guning
Bukittunggul.

Geotrek 3 : Jalur ini melintasi Jembatan
Babakan Siliwangi, jembatan laying Pasopati,
Babakan Loa Wastukencana, viaduct,
Jembatan jln. Asia Afrika, jembatan daerah
Moh. Ramdhan, perumahan Pasir Malang

serta muara Cikapundung.
Geotrek 4 : Jalan Suryani-Situ Aksan,

Ciroyom, Sta. Bandung, Gedung akuan, Jalan
Aceh, Jalan Citarum, Cikutra.

Geotrek 5 : Gunung Sadu-Soreang,
jembatan Ka Tua Ciwidey, Kawah Putih
Gunung Patuha, Cimanggu Ranca Upas dan
Ranca Walini, perkebunan Ranca Bali dan Situ
Patenggang.

Geotrek 6 : Guung Hawu, Gunung
Pabeasan, Taman Batu Puncak Pawon,
tanjakan frustasi, Guwa Pawon, Cibukur dan
Pasir Kolecer.

Geotrek 7 : Jembatan Cimeta
Rajamandala, Sangiangtikoro-PLTA Saguling,
Cipanas, Puncak Pasir Tikukur, Cikuda
jembatan Citarum, bendungan.

Geotrek 8 : Pasir Salam Lagadar, Curug
Jompong, Cililin, Gunung Halu.

Geotrek 9 : Jembatan Cikuda jatinangor,
Gunung Geulis, Cicalengka, Kendan, Argasari
Pacet, Cisanti, Perkebunan teh Malabar dan
Gunung Puntang.

Dari perjalanan yang dilakukan, banyak hal
menarik yang ditemukan dan terkuak. Seperti
yang disebutkan dalam legenda Sangkuriang
yang menceritakan tentang sebuah danau
yang teramat besar, yaitu danau Bandung
Purba (Situ Hyang). Para ahli geologi
mendapati adanya ikatan yang kuat antara
legenda tersebut dengan fakta geologis yang
berhasil ditemukan. Banyak ahli yang
membenarkan mengenai keberadaan danau
Bandung Purba ini.  Asal muasal keberadaan
danau ini muncul sekitar 125.000 tahun yang
lalu. Beribu-ribu tahun yang lalu terdapat
Gunung Pra-Sunda yang kemudian meletus
membentuk sebuah gunung yaitu Gunung
Sunda. Para ahli menyebutkan bahwa telah
terjadi ledakan yang maha dahsyat, hingga
membentuk sebuah kaldera.

Beberapa ahli geologi menyebutkan
bahwa kemungkinan letusan Gunung Sunda
Purba merupakan awal terbentuknya Danau
Bandung Purba. Danau Bandung purba yang
sangat luas itu telah mengering sejak 16.000
tahun yang lalu. Tahun 1970-an kita masih bisa
melihat sisa-sisa akan keberadaan Danau
Bandung Purba. Dulu terdapat sebuah danau
kecil yang diberi nama Situ Aksan (Danau
Aksan), namun sekarang sudah tidak ada
secuil pun air yang menggenang. Situ Aksan

kini sudah menjadi areal perumahan. Saat
Danau Bandung Purba masih ada, Situ Aksan
merupakan posisi dari pantai utara danau.
Danau Bandung Purba yang telah mengering
itu pun berubah menjadi kota Bandung
sekarang.

Selain menguak tentang keberadaan
Danau Bandung Purba, dalam buku ini pun
ditulis mengenai penemuan beberapa artefak
dan fosil dari masa lalu. Sebuah fosil manusia
purba yang diperkirakan berumur 9500 tahun
diemukan di dalam Gua Pawon. Kini fosil
tersebut tersimpan di Badan Arkeologi
Bandung.

Keindahan Bandung juga tak luput dari
mata sang penulis. Seiring dengan
ditemukannya sebuah situs purbakala berupa
prasasti yang menyebutkan tentang
kedatangan Raja Rama. Raja Rama adalah
raja yang memimpin Thailand kala itu. Jika
menurut perhitungan saat ini, kedatangan Raja
Rama V bertepatan dengan tahun 1902.
Prasasti tersebut ditemukan di sekitar curug
Dago. Curug Dago yang berarti air terjun,
merupakan curug yang berasal dari aliran air
Sungai Cikapundung.

 Membaca buku ini membuat saya mere-
nung dan membayangkan Bandung dulu dan
sekarang. Begitu banyak cerita dan sejarah
yang terkubur bersama berjalannya waktu.
Buku ini dilengkapi foto-foto yang akan me-
nambah visualisasi  kita. Dan teramat disa-
yangkan ketika foto yang diambil sang penulis 
menggambarkan keadaan alam Bandung yang
telah kotor dan teracabik-cabik oleh hal-hal
yang mengatasnamakan sebuah modernisasi.
Banyak gunung-gunung yang telah rata de-
ngan tanah karena dieksploitasi besar-besaran
oleh para pengusaha. Atau sungai yang  dipe-
nuhi dengan sampah masa kini, kertas, karet
dan plastik, serta hutan yang telah banyak
berubah bentuk menjadi rumah penduduk. Tak
heran jika kini Bandung semakin panas, dan
banjir yang  kerap terjadi di mana-mana.

Mungkin harapan saya tidaklah terlalu
berlebihan, untuk tetap menjaga Bandung dari
kerusakan dan pengrusakan. Begitu banyak
yang tersimpan dalam tanah Bandung.
Sejarah, cerita masa lalu serta keindahan yang
dikandungnya,  yang sayang jika semua itu
harus terkubur dalam tanah di sebuah
cekungan Bandung.WP

RESENSI Buku, Film, Musik   Oleh : SUSAN MONALUSIA

Wisata Bumi
Cekungan Bandung

hidup kita harus berani bersikap, tegar
mempertahankan identitas diri, serta
memperjuangkannya dengan gigih sampai
kapanpun.WP



50 Warta Pertamina • Februari 2010

PATRASIANA

Mendatar :
    1. Panggilan saudara tua
    3. Modal ; uang pertama untuk usaha
    7. Utusan dari sautu komunitas dengan tugas

tertentu
    8. Pulang pergi
  10. Pakaian Dinas Harian
  11. Dimarahi dengan kata-kata keras
  12. Bersifat pertanian; sangat cocok untuk

pertanian
  13. Satuan terkecil uang kita
  14. Tata Usaha
  15. Pabrik/pengusaha yang menghasilkan

barang industri
  19. Salah satu arah mata angin
  20. Tinta (bahasa Inggris)

  Menurun :
   1. Koperasi Unit Desa
   2. Nama gurun pasir di benua HItam
   3. Satuan ukuran berat
   4. Harapan kecil; harapan tipis
   5. Singkatan dari Tubagus
   6. Reportase; siaran pandangan mata
   9. Piagam yang ditulis pada batu atau

tembaga; batu tulis
 10. Mudah dan nyaman dalam penggunaannya
 11. Dalam keadaan terdesak; serba mendesak;

serba kekurangan
 16. Sebuah kata sambung
 17. Panggilan pada anak
 18. Angkatan Laut M
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