
EDISI NOVEMBER 2015

www.pertamina.com

InovasI 
Berkelanjutan CIptakan nIlaI 
sIgnIfIkan





KETUA PENGARAH : Sekretaris Perseroan | WAKIL KETUA PENGARAH/PENANGGUNG JAWAB : Vice President Corporate Communication
PIMPINAN REDAKSI : Wianda Pusponegoro | WK. PIMPINAN REDAKSI : Ifki Sukarya | REDAKTUR PELAKSANA : Dewi Sri Utami 
KOORDINATOR LIPUTAN : Rianti Octavia | TIM REDAKSI : Urip Herdiman K, Irli Karmila, Megha K Nugraha, Arsh Starfy Firdausy
LAYOUTER & ILLUSTRATOR : Wahyu NR | FOTOGRAFER : Kuntoro, Priyo Widiyanto, Wahyu Nugraha Ruslan, Adityo Pratomo 
SIRKULASI : Ichwanusyafa

ALAMAT REDAKSI : Kantor Pusat Pertamina | Gedung Perwira 2-4 Ruang 306 Jl. Medan Merdeka Timur 1A Jakarta - 10110
Telp. (+62) 21 3815966 | Fax. (+62) 21 3815852
MARKETING IKLAN : PT Pertamina Retail | Wisma Tugu Wahid Hasyim Jl.Wahid Hasyim No.100-102 Jakarta - 10340
Telp. (+62) 21 3926772 - 3926775 | Fax. (+62) 21 3926653 - 3926764
WEBSITE & EMAIL : http://www.pertamina.com | bulletin@pertamina.com
PENERBIT : Corporate Communication | Sekretaris Perseroan | PT PERTAMINA (PERSERO)
IZIN CETAK : Deppen No. 247/SK/DPHM/SIT/1966 | tanggal 12 Desember 1966 | Pepelrada No. Kep. 21/P/VI/1966
tanggal 14 Desember 1966
PERCETAKAN : PT. Solomurni

Cover Story

“Inovasi Berkelanjutan 
Ciptakan Nilai Signifikan”
Desain Cover : Wahyu NR

EDISI NOVEMBER 2015

18

www.pertamina.com

26 62
InovasI Berkelanjutan 

CIptakan nIlaI sIgnIfIkan
utaMa
Cetak Inovasi 
dari Pekerjaan 
Sehari-hari

keseHatan
Runs For A Reason

ManajeMen
Menciptakan 
Moment 
of Truth

Apa kabar pembaca? Semoga Anda semua 
merindukan kami, seperti kami merindukan Anda... 

Setelah absen menemani Anda selama beberapa 
bulan terakhir, kami hadir lagi dengan semangat 
baru. Untuk itu, mengawali edisi di akhir tahun 
ini, kami menyajikan bahasan utama mengenai 
Continuous Improvement Program (CIP) insan mutu 
Pertamina yang menghasilkan value creation sangat 
signifikan bagi perusahaan. 

Seperti tahun-tahun sebelumnya, di Pertamina 
ada sebuah perhelatan besar untuk para insan mutu, 
yaitu Annual Pertamina Quality Awards. Kompetisi 
inovasi  insan mutu Pertamina dari seluruh Indonesia 
menjadi bukti bahwa inovasi berkelanjutan begitu 
serius digarap Pertamina. 

Di edisi November ini, beberapa rubrik lain juga 
kami sajikan dengan bahasan ringan dan foto-foto 
yang menarik. Semoga, terbitan kami dapat menjadi 
pelipur Anda semua.

Selamat membaca.

Dari Redaksi
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6 SURAT PEMBACA

Pertamina sepertinya sukses uji pasar 
Pertalite, BBM baru yang kualitasnya 
di atas Premium.  Apa keuntungannya 
menggunakan Pertalite? Jenis kendaraan 
apa saja yang cocok menggunakan 
Pertalite? Kebetulan saya seorang 
mahasiswa dan sehari-hari menggunakan 
motor matic keluaran tahun 2009 dan 
biasa mengisi BBM jenis Premium. Mohon 
penjelasannya.

Lutfiah
Ciracas, jakarta timur

redaksi : 
Sejak uji pasar Pertalite pada 24 Juli 2015 
lalu,  tanggapan masyarakat terhadap 
produk Pertalite sangat positif. Hingga 
Oktober 2015, sudah ada 1.453 outlet SPBU 
yang menyediakan Pertalite yang tersebar di 
222 kota/kabupaten di hampir
seluruh wilayah Indonesia. 

Pertalite memiliki Research Octane Number 
(RON) 90.  Hasil emisi karbonnya 3,5 mg/
karbon. 

     Saya tertarik menggunakan Bright 
Gas untuk menggantikan LPG 12 kg 
yang saya gunakan selama ini. Untuk 
di wilayah Bintaro, dimana saya bisa 
mengorder Bright Gas tersebut?

Salam,

Rafika
Bintaro 

tertarik BrIgHt gas

Apabila anda selama ini menggunakan 
Premium, dan mencoba beralih ke Pertalite, 
tentu saja akan terasa perubahan yang lebih 
baik bagi performa mesin kendaraan serta 
bagi lingkungan. 

Adapun  5 keunggulan Pertalite 
dibandingkan dengan Premium, yaitu 
mempunyai bahan aditif dan pewarna yang 
lebih baik dari Premium, bisa membuat 
mesin lebih bertenaga dan halus, ramah 
lingkungan, pembakaran pada mesin akan 
lebih optimal, serta tidak menimbulkan kerak 
pada mesin.

Untuk kendaraan roda dua, BBM ini sudah 
diuji coba pada motor jenis Honda beat 110 
ccFI, Honda Vario 125 ccFI, dan Yamaha 
Vixion 150 ccFI. Sedangkan roda empat 
pada jenis Toyota Camry, Toyota Avanza, dan 
Mercedes. Secara performa, Pertalite lebih 
baik dibanding Premium, namun di bawah 
Pertamax yang memiliki RON 92.

Redaksi :
Untuk mengetahui lebih detil 
mengenai agen yang menjual Bright 
Gas, bisa langsung menghubungi 
Contact Pertamina 500000. 
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8 HIGHLIGHT
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CHINA- PT Pertamina (Persero) kembali 
menambah armada kapal, yang ditandai 
dengan launching MT Sanggau di New 
Times Ship Building, China, Kamis (15/10). 
Launching dihadiri jajaran manajemen 
Pertamina, di antaranya Vice President 
Own Fleet Agus Pranoto, Strategic 
Advisor Hazairin, serta New Ship Project 
Coordinator I Ketut Sudana.   

Laun ching merupakan salah satu 
milestone di dalam tahapan pembangunan 
kapal dimana setelah proses tersebut, 
selanjutnya kapal akan uji performa melalui 
sea trial sebelum akhirnya dilaksanakan 

Pertamina tambah armada KaPal
mt Sanggau crude oil tanKer 40.000 dwt 

serah terima atau delivery kepada konsumen. 
Tanker berukuran 40.000 DWT tersebut 

direncanakan untuk mengangkut crude oil, 
sekaligus menambah kekuatan armada kapal 
milik Pertamina. 

Pembangunan MT Sanggau sejalan 
dengan proyeksi Pertamina dalam 
menguasai 50% tonase kapal yang 
dioperasikan. Saat ini, Pertamina te lah 
memercayakan pem bangunan 2 unit kapal 
tanker sistership lainnya yang berukuran 
40.000 DWT dengan nama Sanana dan Serui 
di galangan New Times Shipbuilding Co.,Ltd. 
– China. 

MT Sanggau, kapal tanker berukuran 40.000 DWT direncanakan untuk mengangkut crude oil, sekaligus menambah 
kekuatan armada kapal milik Pertamina. 
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JAKARTA – PT Pertamina Retail 
meluncurkan air mineral dalam kemasan 
(AMDK) Bright 240 ml dan 1500 ml, pada 
(21/9). Peluncuran AMDK Bright kemasan 
gelas dan botol besar tersebut, telah 
memenuhi syarat mutu AMDK SNI dan 
sudah lulus uji laboratorium.

Direktur Utama PT Pertamina Retail 
Toharso mengatakan, dengan peluncuran 
dua varian baru, kini ada empat varian 
AMDK yang diproduksi Pertamina Retail. Hal 
tersebut merupakan upaya serius Pertamina 

Pertamina tambah armada KaPal
mt Sanggau crude oil tanKer 40.000 dwt Varian baru air mineral bright

Retail dalam memenuhi kebutuhan 
konsumen. 

AMDK Bright akan dipasarkan di 362 
gerai Bright dan 19 anak perusahaan 
Pertamina yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Sistem penjualan dilakukan 
dengan B2B dan langsung kepada 
customer. 

Toharso menambahkan, produk AMDK 
Bright akan terus dijaga secara kualitas 
sehingga bisa memberikan produk terbaik 
bagi masyarakat. 

Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso (kanan), meresmikan peluncuran AMDK Bright kemasan gelas dan botol besar.

AMDK Bright kemasan gelas dan botol besar tersebut akan dipasarkan di 362 Gerai Bright dan 19 anak perusahaan Pertamina.
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10 HIGHLIGHT

JAKARTA -  Pertamina meluncurkan pro-
duk LPG Bright Gas dalam kemasan baru 
berukuran 5,5 kg, pada Jumat (23/10). 
Peluncuran ditandai dengan pengenalan 
kepada publik LPG berwarna pink tersebut, 
serta penyerahan secara simbolis Bright 
Gas 5,5 kg kepada retailer Bright Gas serta 
konsumen yang diwakili oleh PT Pertamina 
Retail, Hiswana Migas, In domaret, serta 
Pengelola Apartemen.

Peluncuran Bright Gas 5.5 kg menjadi 
solusi yang cocok bagi ke luarga konsumen 
yang mem bu tuhkan kemasan lebih ri ngan 
dan praktis, serta de ngan harga yang sangat 
terjangkau. 

 Bright Gas 5.5 kg me rupakan varian 
baru yang akan melengkapi kemasan yang 

 bright gaS 5,5 Kg diluncurKan

telah ada di pasar yaitu Bright Gas 12 kg. 
Dengan berat kosong tabung hanya 7,1 kg dan 
total berat ter masuk isi hanya sekitar 12,6kg, 
menjadikannya le bih ringan dari segalon air 
mineral, dan mudah diangkat oleh ibu-ibu.

Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja 
Putra mengapresiasi upaya Pertamina dalam 
melahirkan varian baru LPG yang diharapkan 
dapat menjadi pilihan bagi masyarakat kelas 
menengah untuk beralih dari LPG Subsidi 3 
kg. “Kami telah melakukan testing sehingga 
masyarakat mendapat jaminan safety 
penggunaan tabung ini. Kami juga mengimbau 
ke pada masayarakat yang sudah mampu untuk 
tidak lagi menggunakan LPG 3 kg dan segera 
beralih ke Bright Gas yang tabungnya lebih 
praktis dan cantik,”jelas Wirat. 

(Kiri-Kanan): Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja, Direktur Pemasaran Pertamina Ahmad Bambang, SVP Non Fuel 
Marketing Pertamina Taryano, Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng berfoto bersama saat peluncuran Bright Gas 5,5 
kilogram di Jakarta, Jumat (23/10).

Varian baru Bright Gas mulai dijual di SPBU dan outlet 
modern

Sesi foto bersama saat peluncuran Bright Gas 5,5 kg.
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 bright gaS 5,5 Kg diluncurKan

JAKARTA – Penerapan safety dalam 
kegiatan operasi sehari-hari menjadi 
keharusan dalam bisnis migas, termasuk 
di Pertamina. Dalam upaya meningkatkan 
kesadaran pekerja akan pentingnya safety, 
Pertamina menggelar kegiatan GO HSSE 
(Games On HSSE). Yakni kegiatan edukasi 
dan kampanye HSSE (Health, Safety, 
Security and Environment) kepada seluruh 
pekerja yang berlangsung pada 19 - 21 
Oktober 2015.

“Safety is Our Priority” menjadi tagline 
dari acara tersebut yang disampaikan 
Direktur SDM & Umum Pertamina, Dwi 
Wahyu Daryoto saat pembukaan acara. 
Menurutnya, tidak ada pilihan lain jika kita 
ingin menjadi Word Class Company maka 
HSSE di Pertamina juga harus berstandar 
internasional. 

Acara diisi dengan berbagai kegiatan 
seperti games, kuis, lomba foto, serta 
berbagai kegiatan edukasi.  

go hSSe, SaFetY our PrioritY
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Direktur SDM dan Umum Dwi Wahyu Daryoto menyerahkan hadiah kepada para pemenang Games on HSSE, saat 
penutupan rangkauan sosialisasi safety kepada pekerja, Rabu (21/10).



Semangat insan mutu Pertamina tidak pernah surut. 
Puncak anugerah kompetisi inovasi  Annual Pertamina 
Quality Awards (APQA) tahun 2015 di awal November, 
menjadi saksi bahwa upaya mendorong inovasi berkelanjutan 
begitu serius digarap Pertamina. Semua orang yang hadir 
memenuhi ruangan lantai Mezzanine, Kantor Pusat Pertamina 
berharap menjadi yang terbaik. Memperebutkan 12 kategori 
penghargaan utama.

Dari tahun ke tahun, jumlah risalah Continuous 
Imporvement Program (CIP) yang masuk dalam perhelatan 
kompetisi mutu tingkat korporat selalu meningkat. Tahun ini 
saja, nyaris menembus angka 2.000. Selaras dengan jumlah 
risalah, value creation pun meningkat dari tahun ke tahun. 

12 UTAMA

“Pengembangan inovasi 
berkelanjutan, menjadi salah satu 

tolok ukur keberhasilan perusahaan dalam 
menjalankan usahanya, serta menghadapi 
tantangan bisnis ke depan. Keberhasilan 
pengembangan inovasi terukur dari 
penciptaan nilai (value creation) yang 
meningkat dari tahun ke tahun.

        utaMa

“
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Dimana tahun ini mencapai angka Rp 10, 2 
tirliun.

Menteri ESDM Sudirman Said, yang 
turut hadir meramaikan puncak APQ 
Awards 2015 menyampaikan apresiasi 
kepada inovasi dan riset yang selama ini 
dikembangkan secara berkelanjutan di 
Pertamina. “Investasi di bidang pendidikan, 
inovasi, riset merupakan suatu keharusan. 
Hal-hal inilah yang bisa membuat 
keunggulan bagi pribadi, institusi ataupun 
perusahaan, termasuk perusahaan sebesar 
Pertamina,” tegasnya.

Sudirman Said bahkan terkesan dengan 
inovasi dari salah satu peserta pameran 
yang mengangkat pemanfaatan kulit 
durian sebagai bahan untuk menangani 
tumpahan minyak di perairan. Selain efektif, 
inovasi tersebut terbukti efisien. Cepat 
menyerap minyak, serta memberikan 
nilai penghematan yang cukup siginifikan 
dibandingkan penggunaan peralatan 
penyerap lainnya.

Karena itu, Sudirman menggarisbawahi 
bahwa inovasi seperti ini, harus 
mendapatkan perhatian serius dari 
manajemen. “Hasil inovasi yang kita 
lihat bersama tadi, saya harap bisa 
dikompetisikan di tingkat nasional bahkan 
global,” terang Sudirman.

Hal senada juga disampaikan Deputi 
Bidang Energi, Logistik, Kawasan dan 

Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat 
Abdullah, bahwa upaya-upaya pengembangan 
inovasi di BUMN harus terus dikembangkan, 
agar BUMN bisa menjawab setiap tantangan 
yang dinamis dan bisa berkinerja lebih 
profeisonal.

Dukungan Top Manajemen
Dukungan dari top manajemen Pertamina 

tak perlu dipertanyakan lagi. Direktur SDM 
dan Umum Pertamina Dwi Wahyu Daryoto 
menyampaikan, inovasi yang dilahirkan pekerja 
Pertamina tahun ini merupakan bagian dari 
upaya merealisasikan 5 prioritas strategis 
perusahaan. Yakni pengembangan sektor hulu, 
efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas 
kilang, pengembangan infrastruktur dan 
marketing, serta perbaikan struktur keuangan.

Untuk mendukung pencapaian  prioritas 
strategis tersebut, telah ditetapkan beberapa 
tools, dimana salah satunya adalah Continuous 
Imporvement Program (CIP) atau program 
perbaikan berkelanjutan dengan berbagai 
inisiatif dan inovasi. “Hal ini harus dijaga 
dan ditingkatkan, yang salah satunya 
dengan menjadikan hasil CIP sebagai aset 
pengetahuan perusahaan, termasuk dalam 
hal ini mendaftarkan CIP terpilih untuk 
mendapatkan hal kekayaan intelektual,”tegas 
Dwi Wahyu Daryoto.

Sementara itu, pada kesempatan terpisah 
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 

“Investasi di bidang 
pendidikan, inovasi, 
riset merupakan 
suatu keharusan”

14 UTAMA

Sudirman Said
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



menyampaikan bahwa sebenarnya 
lima prioritas strategis tidak ada apa-
apanya, karena nilainya paling tinggi 
hanya 10%.  “Yang 90% dari sukses itu 
adalah eksekusinya. Ketika kita berbicara 
eksekusi, kita bicara the man behind 
the gun,”  tegas Dwi Soetjipto. Karena 
itu ia berharap besar terhadap inisiatif 
dan inovasi sumber daya manusia yang 
memiliki integritas yang kuat.

Selain  jajaran Direksi korporat, para 
Senior Vice President, Vice President, 
Direksi Anak Perusahan dan para GM 

dari pemasaran dan pengolahan juga 
memberikan dukungan. 

Mereka memberikan semangat 
kepada para tim yang mewakili saat 
presentasi. Bahkan beberapa diantaranya 
mendampingi perwakilan CIP yang mewakili 
direktorat ataupun anak perusahaan, dari 
mulai pembekalan hingga usai acara.

“Ini adalah virus yang harus ditularkan 
kepada semua pekerja. Sehingga kami 
sangat mendorong inovasi di sektor hulu 
dalam upaya meningkatkan efisiensi serta 
peningkatan produksi, di tengah lesunya PENINGKATAN VALUE CREATION

2010
2012

2011
2013 2014

2015
Rp 986 miliar

Rp 1,29 triliun

Rp 1,85 triliun
Rp 2,71 triliun

Rp 8,008 tirliun  

Rp 10,2 triliun

PENINGKATAN VALUE CREATION

2010
2012

2011
2013 2014

2015
Rp 986 miliar

Rp 1,29 triliun

Rp 1,85 triliun
Rp 2,71 triliun

Rp 8,008 tirliun  

Rp 10,2 triliun
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harga minyak dunia. Hal seperti ini menjadi 
hal yang sangat prioritas bagi kami,”jelas 
Dirut PT Pertamina EP Rony Gunawan yang 
tahun ini meraih The Most Inspiring Leader.

Ukuran keberhasilan kegiatan 
improvement dan inovasi di Pertamina 
adalah adanya pengakuan dari eksternal. 
Begitu disampaikan Menteri ESDM 
Sudirman Said. “Ukuran kemampuan dan 
keandalan inovasi Pertamina tidak hanya 
diukur dari lingkungan internal, tetapi diukur 
oleh orang lain,”jelasnya. 

Dan itu telah terbukti dari tahun ke 
tahun, beragam penghargaan diraih 
Pertamina dalam helatan kompetisi mutu 
(quality)  tingkat nasional, internasional, 
serta pengakuan resmi dari Pemerintah. 
VP Quality, System and Knowledge 
Management Pertamina, Faisal Yusra 
menjelaskan beragam forum yang diikuti 
Pertamina mulai dari  Forum TKMPN, IETEX 
Singapura, APQO Shanghai, ICQCC Korea, 
JUSE Jepang, Qualcon Australia. Dan 
Pertamina selalu mendapatkan yang terbaik 

dalam kompetisi tersebut. 
Tahun ini, Pertamina dinobatkan sebagai  

Winner of 2015 Indonesian MAKE Award, 
yang merupakan penghargaan tertinggi atas 
knowledge management  perusahaan di 
tingkat Nasional. 

Sementara pada forum kompetisi 
International Exposition on Team Excellence 
– Singapore, dari 12 tim yang diikutkan 
mampu memperoleh tiga kategori Three 
Stars dan delapan kategori Two Stars. Pada 
forum International Convention on Quality 
Control Circle – Korea, dari 6 tim yang 
diikutkan, diperoleh 3 Gold, 2 Silver, dan 1 
Bronze. Di bulan Nopember 2015, Pertamina 
meraih penghargaan tertinggi dalam forum 
Asia Pacific Quality Conference (APQO) – 
China untuk kategori World Class for Large 
Manufacturing Organization. Dalam perhelatan 
yang sama, 13 tim CIP Pertamina yang 
bertanding membawa pulang penghargaan 
tingkat satu, dua, tiga serta juara harapan. 

Upaya tiada henti yang dilakukan 
Pertamina dalam mengembangkan inovasi 

Dukungan dari top manajemen Pertamina tak perlu dipertanyakan 
lagi. Inovasi yang dilahirkan pekerja Pertamina tahun ini merupakan 
bagian dari upaya merealisasikan 5 prioritas strategis perusahaan 
yang ditetapkan Direksi Pertamina awal tahun ini. 

16 UTAMA



juga mendapat pengakuan dari pemerintah. 
Dimana beberapa insan mutu Pertamina 
mendapatkan penghargaan Dharma 
Karya Kementrian ESDM, dan 3 insan 
Pertamina  lainnya mendapatkan anugerah 
Satyalancana Wira Karya dari Presiden 
Republik Indonesia. 

Semangat positif dan kreatif, yang 
senantiasa didorong dan dikembangkan 
berkelanjutan melalui CIP, diharapkan 
menjadi wadah untuk menggali potensi, 
meningkatkan motivasi dan terus mengukir 
prestasi Pertamina di kancah Nasional, 
Regional dan Internasional.  DSU/STARFY/UHK
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18 UTAMA

Budaya inovasi menjadi keseharian para pekerja 
Pertamina sejak lama. Namun, baru pada 2009, 
kerja inovatif tersebut dibangun menjadi sebuah 
sistem yang terintegrasi dan terdokumentasi, agar 
manfaatnya bisa dirasakan di semua lini. 

Bertahun-tahun lamanya, 
PT Badak NGL di Bontang, 
Kalimantan Timur, memiliki 
permasalahan dengan lampu 
penanda keberadaan pipa 
bawah air di dekat dermaga 
operasionalnya. Lampu itu 
rutin mati terkena tetesan 
air asin dari elang-elang 
laut yang kerap ‘nangkring’ 
di atasnya. Padahal, 
keberadaan lampu tersebut 
penting untuk mencegah 
agar kapal menabrak pipa.

Untuk memperbaki, 
setiap pekerja harus 
mengeluarkan biaya dinas 
penugasan keluar kota, 
karena lokasinya di perairan 
batas provinsi. Beragam 
upaya yang dilakukan 
tidak berhasil mencegah 
elang laut nangkring di 
atas lampu. Selalu saja, 
lampu dengan harga tidak 
seberapa, harus diganti 
dengan biaya penugasan 
pekerja yang relatif besar. 
Padahal penggantian lampu 

bisa terjadi hampir seminggu 
sekali.

Hingga pada 2013, 
seorang pekerja memiliki 
sebuah ide sederhana untuk 
menyelesaikan masalah 
tersebut. Ring penutup 
lampu dari besi ia pasangi 
tali-tali pengikat plastik atau 
dikenal dengan cable tie. 
Tali pengikat biasa dipakai 
untuk mengencangkan dan 
merapikan beberapa kabel. 
Ujung-ujung tali pengikat 
dibiarkan mencuat.

Solusi yang 
diimplementasikan ternyata 
berhasil mengusir elang-
elang laut. Elang-elang 
tersebut merasa tidak 
nyaman ketika tubuhnya 
bersentuhan dengan ujung 
tali-tali plastik tersebut dan 
langsung terbang pergi 
mencari tempat bertengger 
yang lain.

Total biaya yang 
dibutuhkan untuk membuat 
inovasi tersebut hanya 

Rp 45 ribu. Namun, solusi 
sederhana tersebut bisa 
meminimalisasi potensi 
kerugian besar yang 
mungkin terjadi jika kapal 
menabrak pipa. Ide tersebut 
bahkan diadopsi di dermaga-
dermaga lain yang memiliki 
permasalahan serupa.

Masalah penanggulangan 
tumpahan minyak (Oil 
Spill) di TBBM Manggis, 
Karangasem, Bali yang 
belum efisien, menjadi 
pekerjaan rumah bagi fungsi 
Marine Region V Shipping. 
Selama ini tumpahan minyak 
ditangani dengan peralatan 
Lindung Lingkungan 
Perairan atau absorbent. 
Untuk pengadaannya bisa 
mencapai Rp 100 juta rupiah.

Ide untuk menghemat 
penyerap minyak muncul 
dengan begitu saja, ketika 
melihat banyak kulit durian 
dibuang sia-sia di sekitar 
TBBM Manggis. Setela 
dilakukan penelitian bekerja 
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Menteri ESDM Sudirman Said, yang turut hadir meramaikan puncak APQA 2015 menyampaikan apresiasi 
kepada inovasi dan riset yang selama ini dikembangkan secara berkelanjutan di Pertamina. 

sama dengan ITS, ternyata kulit durian yang 
telah diolah dan dibentuk menyerupai karpet, 
bisa menjadi bahan pengganti absorbent.

Selain lebih efektif dalam menyerap 
minyak, temuan yang diberi nama kuldur 
terbukti bisa memberikan penghematan 
dalam pengadaan alat penyerap tumpahan 
minyak. “Hanya 3,2 juta saja,” tutur Irwan 
Dwi Aprianto, salah satu anggota tim 
penemu kuldur.

Dua kasus itu hanyalah contoh dari 

pola penyelesaian masalah dengan metode 
Continuous Improvement Program (CIP). 
Menurut VP Quality, System and Knowledge 
Management Pertamina Faisal Yusra, 
ribuan inovasi lahir tiap tahunnya dari 
pengaplikasian konsep tersebut.

Selain meningkatkan efisiensi kerja, 
inovasi-inovasi tersebut dapat menghadirkan 
penciptaan nilai value creation hingga 
triliunan rupiah. “Setiap tahun efisiensi 
dan karya-karya inovatif itu nilainya 
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cenderung meningkat,” ujar Faisal Yusra, saat 
diwawancarai di ruang kerjanya.

Tidak hanya sekadar di bisnis utama 
saja, namun lahirnya inovasi juga datang dari 
berbagai lini semisal pada bagian keuangan, 
human resources dan general support. Secara 
umum, kerja-kerja inovatif didorong agar 
meliputi empat pilar CIP yakni, Standard 
Management (SM), Knowledge Management 
(KM) dan Quality Management Assessment 
(QMA).

Penyelesaian masalah dengan CIP 
bermodel Delta (Delapan Langkah Tujuh Alat). 
Menurut Yusra, setiap rencana penyelesaian 
masalah di daerah didaftarkan ke kantor 
pusat dan disupervisi langsung oleh tim 
khusus dari pusat. 

Ketika tahapan penyelesaian masalah 

selesai dilakukan dan menghasilkan risalah, 
tim dari pusat kemudian menilai kandungan 
inovasi dalam solusi yang dihasilkan.

“Kita supervisi terus. Kalau nanti 
tahapannya berhenti, kita tanya dan kita 
berikan bantuan jika dibutuhkan. Jadi kita 
selalu mulai dari permasalahan sehari-hari. 
Jika dalam improvement-nya nanti ternyata 
ada inovasi, itu hasil yang tak diduga. Kita 
mulai dari improvement nanti baru timbul 
inovasi,” jelasnya.

Yusra mengungkapkan, total risalah CIP  
yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat. 
Tahun ini misalnya, hampir menebus 2.000 
risalah. Angka tersebut kurang lebih setara 
dengan 30% kerja inovatif yang dihasilkan 
Pertamina. “Artinya sebanyak 70% di 
antaranya bersifat kerja rutin. Kebanyakan 
kerja inovatif itu lahir dari upaya 
menyelesaikan permasalahan pekerjaan 
sehari-hari di Pertamina,”imbuhnya.

Sejak 2010, karya-karya inovatif 
tersebut, yang tersebar dari masing-
masing unit operasi, pemasaran dan 
anak perusahaan, kemudian dilombakan 
pada level korporasi dalam ajang Annual 
Pertamina Quality (APQ) Awards. 

Sebanyak 12 kategori dari 4 pilar 
dilombakan. Anehnya meski hadiah yang 
diberikan tidak terlalu besar, namun 
setiap tahun peserta yang bisa lolos 
dalam kompetisi tingkat korporasi selalu 
meningkat. “Paling hadiahnya habis buat 
makan-makan satu tim. Dari 3 juta hingga 
10 juta,”katanya.

Dia pun membandingkan dengan 
hadiah yang diberikan perusahaan lain 
yang mencapai ratusan juta. Namun 
keberlanjutannya tidak dipikirkan. Sehinga 
upaya pekerja untuk mengembangkan 
inovasi akhirnya jalan di tempat. 

Sebagai apresiasi dari 10 karya terbaik 
tingkat korporasi, kemudian dibawa 
ke ajang kompetisi nasional dan untuk 
selanjutnya dibawa ke ajang kompetisi 
internasional. “Jika yang 10 itu menang di 
ajang nasional, kita bawa juga ke forum 

VP Quality, System and Knowledge Management Pertamina 
Faisal Yusra “Ribuan inovasi lahir tiap tahunnya dari 
pengaplikasian konsep tersebut.”



21

“Di Pertamina bukan hadiah yang dikejar, tetapi 
pengakuan dari manajemen terhadap upaya mereka 
itu yang menjadi kebanggaan tersendiri,” terang Faisal.

internasional. Reward seperti inilah yang 
memberikan dorongan semangat bagi para 
pekerja untuk terus melakukan improvement,” 
kata dia.

Yusra mengatakan, asalkan mengikuti 
kebijakan direksi, setiap pekerja Pertamina 
dibebaskan untuk berinovasi menyelesaikan 
semua masalah yang mereka hadapi ketika 
bekerja. Tahun ini, arahan direksi yang 
dituangkan dalam 5 prioritas strategis 
pengembangan sektor hulu, efisiensi di 
semua lini, peningkatan kapasitas kilang, 
pengembangan infrastruktur dan marketing, 
serta perbaikan struktur keuangan.

“Kita berikan kebebasan untuk berinovasi. 
Boleh Anda melakukan pengembangan 
apapun asalkan sesuai arahan strategis 

direksi. Kalau direksi bilang ke utara, kita 
lakukan ke situ. Jangan ke selatan. Jadi 
sesuai koridor,” ujarnya.

Lebih jauh, Yusra mengatakan, bagi 
Pertamina, inovasi ialah suatu keharusan. 
Tidak seperti perusahaan swasta, Pertamina 
menyandang status sebagai entitas bisnis 
dan agen perubahan yang dituntut untuk 
terus meningkatkan kinerjanya.

“Kenapa ini menjadi penting? 
Perusahaan lain rugi, mereka bisa hentikan 
saja penjualannya. Kita enggak bisa. 
Rugi atau apa pun kita harus jual. Karena 
itu, kalau kita mau bertahan, kita harus 
improvement dan inovasi. Ketika orang 
lain terpuruk, kita bisa terus berkembang,” 
tandasnya.  DSU/STARFY/UHK



Dalam berbagai ajang kompetisi mutu 
tingkat nasional dan internasional, perwakilan 
Pertamina tidak pernah absen memboyong 
penghargaan. Bahkan organisasi mutu 
tingkat Asia Pasfik memberikan apresiasi 
tertingginya kepada Pertamina yang 
konsisten mengembangkan budaya 
continuous improvement.

22 UTAMA
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Awal November lalu, Pertamina 
dinobatkan sebagai World Class for Large 
Manufacturing Organization pada perhelatan 
Global Performance Excellence Awards 
(GPEA). Prestasi tersebut disampaikan oleh 
President Shanghai Association for Quality, 
Madame Tang Xiaofen, pada acara The 21th 
Asia Pacific Quality Conference &  The 10th 
China Shanghai International Symposium 
on Quality, di Shanghai International 
Convention Center (9/11).

 Dr. Charles Aubrey selaku APQO/
GPEA Chairman memberikan penghargaan 
tersebut kepada Direktur SDM dan Umum, 
Dwi Wahyu Daryoto. Usai menerima 
penghargaan Dwi Daryoto menyampaikan 
apresiasi atas keberhasilan Pertamina 
meraih penghargaan tertinggi untuk kategori  
World Class for Large Manufacturing 
Organization. Menurutnya, penghargaan 
tersebut  semakin mengukuhkan pengakuan 
dunia internasional terhadap pengembangan 
Quality Management di Pertamina. 

“Penghargaan ini memotivasi kami 
untuk senantiasa melakukan continuous 
improvement di segala lini guna peningkatan 
sistem mutu Pertamina dari waktu ke waktu. 
Dan hal ini juga menjadi tantangan kami 
untuk membuktikan bahwa tim kami yang 
akan berkompetisi dalam ajang inovasi ini 
mampu bersaing dan memberikan prestasi 
yang terbaik,”jelas Dwi Daryoto.

Global Performance Excellence Awards 
yang dikelola oleh Asia Pacific Quality 
Organization (APQO) merupakan sebuah 
organisasi non profit yang menyatukan 
semua organisasi terkemuka yang bergerak 
dalam bidang Quality Management di Asia 
Pasifik. 

Untuk mengikuti GPEA ini Pertamina 
harus mengirimkan dokumen aplikasi yang 
sesuai dendimana dokumen tersebut telah 
di nilai dan diusulkan oleh core member 
APQO di Indonesia yaitu Indonesia Quality 
& Productivity Management Association 
(IQPMA) sebagai satu-satunya core 
member APQO di Indonesia, dalam proses 
assessment dan pendaftaran keikutsertaan 
dalam GPEA 2015 yang dilakukan pada 
bulan Januari 2015. 

Keikutsertaan Tim CIP Pertamina 
pada ajang kompetisi tingkat internasional 
tersebut, menjadi pelengkap pencapaian 



pada dua ajang sebelumnya yaitu IETEX 
diselenggarakan bulan September di 
Singapore dan ICQCC diselenggarakan 
bulan Oktober di Korea. Dari ketiga ajang 
tesebut, kembali Tim CIP Pertamina dapat 
membuktikan bahwa, hasil improvement 
dan inovasi yang telah dilakukan dengan 
konsep CIP-nya Pertamina dapat bersaiang 
di tingkat Internasional.

  •••

Pemilihan tim CIP yang diikutsertakan 
dalam berbagai kompetisi internasional, 
berdasarkan pada prestasi tim tersebut 
dalam kompetisi di tingkat korporat dan 
nasional. Karena itu, yang menjadi wakil 
Pertamina dan Indonesia adalah tim-tim 
terpilih. Salah satunya GKM SMART yang 
gold award dalam ICQCC 2015 di Korea, 
September lalu.

GKM SMART berinovasi dalam 
upaya meningkatkan kapasitas turbin di 
lapangan Joint Operating Body Pertamina 
– PetroChina East Java (JOB PPEJ). Tim ini 
mampu meningkatkan kapasitas turbin dari 
0,9 megawatt menjadi 1,4 megawatt dengan 
serangkaian modifikasi.

Menurut salah satu anggota GKM 
SMART, M Imam Subakir, sebelum tersentuh 
inovasi, lapangan tersebut mempergunakan 
empat generator milik perusahaan dan satu 
generator sewa. Namun karena kebutuhan 
listrik untuk eksploitasi semakin besar, 
akhirnya diputuskan untuk memperbesar 
kapasitas generator milik perusahaan.  

“Kami melakukan serangkaian modifikasi 
agar turbin bisa menghasilkan listrik lebih 
optimal setiap harinya,” terang Imam. 
Inovasi baru tersebut berhasil membuat 
perusahaan menghemat Rp12,4 miliar per 
tahun. Itu karena Pertamina tidak perlu lagi 
menyewa turbin tambahan untuk proses 
produksi minyak. 

Penghematan besar dari sebuah inovasi 
bukan menjadi tujuan utama dari budaya 
inovasi di Pertamina. Menurut Faisal Yusra, 
keberhasilan sebuah inovasi tidak hanya 
dari uang yang dihasilkan, tetapi lebih 
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berkembang yang dikenal sebagai panca 
mutu. Yakni quality, cost, delivery, safety, dan 
aspek moral. “Hanya memang yang paling 
menarik tentu  terkait dengan uang atau 
pendapatan. Padahal sebenarnya tidak hanya 
itu,” terangnya.

Dan nilai efisiensi yang dicapai dari inovasi 
yang ditemukan melalui upaya penyelesaian 
pekerjaan sehari-hari kadang tidak terduga. 
Sebagai contoh tahun lalu,  PT PHE ONJW, 
anak perusahaan Pertamina telah berhasil 
menghemat dana sekitar Rp 3 triliun dari 
inovasi yang digencarkan oleh sepuluh anak 
muda yang tergabung dalam CIP Mister Jack. 

Salah satu anggota PKM Mister 
Jack, M Taufiq, mengatakan, eksploitasi 
reservoir di lapangan LIMA , yang berada di 
wilayah perairan (offshore), mengakibatkan 
pemampatan tanah di reservoir tersebut. 

Nilai efisiensi yang 
dicapai dari inovasi yang 
ditemukan melalui upaya 

penyelesaian pekerjaan 
sehari-hari kadang tidak 
terduga. Sebagai contoh 

tahun lalu,  PT PHE 
ONJW, anak perusahaan 
Pertamina telah berhasil 

menghemat dana sekitar 
Rp 3 triliun dari inovasi 
yang digencarkan oleh 

sepuluh anak muda yang 
tergabung dalam CIP 

Mister Jack. 
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Akibatnya, dasar laut di lapangan LIMA 
mengalami penurunan.

Penurunan ini berdampak langsung 
terhadap fasilitas operasi yang sangat 
penting yaitu LIMA Flow Station sebagai 
“jantung” dari lapangan lepas pantai yang 
memberikan kontribusi dalam produksi 
minyak di tanah air. Hingga 2012, total 
penurunan yang terjadi di lapangan LIMA 
adalah 3-4 meter. Akibatnya, komplek 
anjungan LIMA sudah tidak aman untuk 
dioperasikan.

Setelah menimbang berbagai metode 
yang ada, akhirnya dipilihlah metode 
“Sistem Dongkrak Hidrolik Terintegrasi”. 
Pertimbangannya, metode ini paling 
ekonomis dan secara teknis sangat mungkin 

dilakukan untuk menambah jarak dari cellar 
deck ke mean sea level setinggi empat meter. 
“Metode pengangkatan beberapa anjungan 
secara bersamaan merupakan ide orisinil 
dari PKM Mister Jack. Ini merupakan aplikasi 
pertama di dunia,” terang Taufiq.

Dari inovasi ini, PT PHE berhasil meraih 
gold award dalam International Competition 
on Quality Control Circle (ICQCC) di Srilanka, 
tahun 2014.  Yang membanggakan aplikasi 
tersebut telah distandarisasi dalam bentuk 
dokumen standar yang dapat menjadi rujukan 
bagi kalangan internal maupun eksternal. 
“Agar hasil inovasi ini bisa dibagikan dan 
tetap diakui sebagai asset intelektual 
Pertamina, sistem ini sedang dalam proses 
dipatenkan,”pungkas Taufiq.  DSU/STARFY/UHK

Metode “Sistem Dongkrak Hidrolik Terintegrasi” untuk mengatasi pemampatan 
tanah di LIMA Flow Station membawa  PKM Mister Jack meraih gold award pada 
International Competition on Quality Control Circle (ICQCC) di Srilanka, tahun 2014. 



disegani dalam industri penerbangan dunia.
Carlzon memperkenalkan konsep 

Moment of Truth (MoT) dalam mengubah 
total manajemen usaha maskapai SAS. 
Moment of Truth yang dibangun  SAS adalah 
mengedepankan pelanggan di seluruh 
interaksinya. Menurutnya, setiap interaksi 
dengan pelanggan merupakan kesempatan 
untuk meningkatkan kepuasan pelanggan 
yang akan memperkuat loyalitas mereka 
kepada perusahaan. Carlzon percaya bahwa 
setiap perusahaan mempunyai ribuan 
Moments of Truth yang dapat diciptakan 

Barangkali tidak banyak yang ingat cerita 
Jan Carlzon, CEO maskapai penerbangan 
Skandinavia, SAS, yang merombak 
total maskapai itu. Bahasa kerennya dia 
melakukan program transformasi. 

Jan Carlzon ditunjuk menjadi CEO 
maskapai penerbangan Scandinavian Airline 
System (SAS) pada 1981 saat perusahaan  
hampir bangkrut dengan kerugian sebesar 
8 juta dolar tiap tahun. Hanya dalam tempo 
12 bulan, Carlzon berhasil menjadikan 
SAS  untung sebesar 71 juta dolar bahkan 
SAS menjadi maskapai penerbangan yang 

Menurut Pakar 
Manajemen SDM, 
Dave Ulrich, peranan 
pelanggan tidak lagi 
sekadar penikmat 
produk atau jasa 
yang diproduksi 
perusahaan. 
Konsumen yang kini 
menentukan kualitas 
pelayanan. Inilah 
konsep internalisasi 
masukan pihak luar
(the outside in).

M e n c i p t a k a n 

 MoMent
                       truthof

ManageMent

Donny J. Subakti 



setiap harinya pada seluruh proses bisnis. 
Dengan memanfaatkan ribuan moment of 
truth tersebut, SAS memberikan impresi 
kepada pelanggan tentang kualitas pelayanan 
perusahaan atau individu/kelompok kepada 
pelanggannya.

Salah satu contoh unik yang disampaikan 
Carlzon, … jika penumpang mendapatkan kursi 
pesawat yang kotor, maka pikiran penumpang 
itu langsung akan mengaitkan hal tersebut 
pada bagaimana cara perusahaan merawat 
mesin pesawat. Luar biasa, namun begitulah 
kenyataannya yang ada di pikiran pelanggan.

ManageMent

Donny J. Subakti 
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“If it isn’t happening 
internally, it probably won’t 
happen externally”

Memuaskan 
Pelanggan 
Internal atau 
Eksternal?

Mari kita refleksikan 
konsep ini di tempat kerja 
kita masing-masing.  Ketika 
seseorang pernah mendapat 
predikat lamban, tidak 
cermat, suka menunda 
pekerjaan, asal-asalan, 
tidak komit, tidak etis, 
suka mengabaikan aturan, 
atau dia rajin, aktif, cepat, 
datanya akurat, respek, 
maka itulah moment of 
truth yang dibangun oleh 
individu. Demikian pula kalau 
respon perusahaan kepada 
pelanggan baik, cepat, 
asertif atau sebaliknya, maka 
itulah impresi yang dikenang 
pelanggan.

Konsep moment of truth 
ini erat kaitannya dengan 
tata nilai Customer Focus. 
Sesungguhnya, hanya ada 
satu bos di perusahaan, 
yaitu pelanggan. Pelanggan 
ini mampu melakukan apa 
saja, termasuk memecat 
karyawan dari tingkat 
direktur sampai yang 
tingkat paling bawah, hanya 
dengan membelanjakan 
uang mereka ke tempat lain. 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan  (saat 
menjabat) pada Values 
Based Development Program 
(VBDP), mengatakan 
pelanggan adalah darah bagi 
perusahaan. Tanpa mereka, 
kita akan mati. Sehingga 
setiap usaha kita harus 
berorientasi pada nilai-nilai 
pelanggan, lebih tegas 

lagi ekspektasi pelanggan. 
Oleh karena itu, fokus pada 
pelanggan merupakan salah 
satu kunci kesinambungan 
perusahaan. Hal ini sejalan 
dengan konsep Dave Ulrich.

Untuk dapat menerapkan 
konsep Moment of Truth ini, 
kita perlu memahami dengan 
baik siapa pelanggan kita? 
Ada dua jenis pelanggan, 
yaitu pelanggan internal 
dan pelanggan eksternal. 
Kebanyakan dari kita sangat 
paham dengan pelanggan 
eksternal. Tapi tidak banyak 

yang memahami bahwa 
setiap individu atau fungsi 
di dalam sebuah organisasi 
yang sama merupakan 
pelanggan antara satu 
dengan yang lain. Inilah 
yang dimaksud dengan 
pelanggan internal. Kedua 
pelanggan tersebut sama-
sama memosisikan diri 
sebagai “raja” yang harus 
mendapat service excellent. 
Pertanyaannya, mana 
yang terlebih dahulu harus 
dipuaskan?

Ada satu pepatah yang 
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mengatakan “If it isn’t 
happening internally,  it 
probably won’t happen 
externally”. Apa artinya? 
Kepuasan pelanggan internal 
harus diusahakan terlebih 
dahulu. Bayangkan jika 
terhadap fungsi lain kita 
bersikap lambat dan ogah-
ogahan, apakah terhadap 
pelanggan eksternal kita 
bisa bersikap sigap dan 
siap membantu? Jika kita 
atau fungsi kita sudah 
bisa memberikan yang 
terbaik untuk individu atau 
fungsi lain, maka upaya 
untuk memberikan yang 
terbaik kepada pelanggan 

eksternal bukan lagi 
menjadi kendala. Kunci 
keberhasilan terletak 
pada cara membangun 
hubungan yang baik 
serta saling mendukung, 
yang tercermin pada 
aktifitas pekerja menggali 
keinginan dan harapan 
pelanggannya.

Service 
Excellence 
Sebagai 
Kekuatan 
Daya Saing 
Perusahaan

Di era persaingan 
pasar bebas saat ini, 

setiap perusahaan berusaha 
membangun daya saingnya 
melalui service excellence. 
Daya saing ini tidak bisa 
dibangun tanpa ada perhatian 
khusus terhadap kebutuhan 
pelanggan. Dalam buku 
Playing to Win, Roy Goni 
menjelaskan, untuk menjadi 
service excellence company 
atau meminjam istilah Jan 
Carlzon moment of truth, 
perusahaan harus memberikan 
perhatian pada hal-hal yang 
detail atas persepsi konsumen. 
Wujud dari service excellence 
ini berupa torehan pengalaman 
nyata yang dialami 
“pelanggan” sesuai dengan 

Kunci keberhasilan terletak pada cara membangun hubungan 
yang baik serta saling mendukung, yang tercermin pada aktifitas 
pekerja menggali keinginan dan harapan pelanggannya.
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ekspektasinya.
Selain itu, service excellence 

sebagai daya saing perusahaan 
juga tidak akan berhasil tanpa 
ada upaya membangun budaya 
melayani. Proses kerja boleh 
sama dan bisa ditiru, tapi 
belum pernah ada perusahaan 
yang berhasil meniru budaya 
perusahaan lain. Hal ini karena 
budaya masing-masing 
perusahaan adalah unik dan 
spesifik hanya untuk perusahaan 
tersebut karena terkait dengan 
sejarah, kepemimpinan dan cara 
berpikir orang-orang yang ada di 
dalamnya. Oleh karena itu, resep 
keberhasilan service excellence 
ini membutuhkan komitmen yang 
kuat dan kapabilitas melayani 
dari seluruh elemen organisasi di 
dalam perusahaan.

Moment of Truth 
di Pertamina

Bagaimana membumikan 
tata nilai 6C melalui implementasi 
konsep moment of truth di 
Pertamina? 

Sesungguhnya implementasi 
moment of truth tidak terbatas 
pada tata nilai Customer Focus 
saja. Lebih jauh, impresi seperti 
apa yang kita harapkan dari setiap 
pelanggan terhadap perusahaan 
ini, Pertamina, dan individu 
pekerja? 

Seperti bersama kita ketahui, 
visi Pertamina adalah “menjadi 
perusahaan energi nasional kelas 
dunia”. Jika moment of truth 
dapat kita bangun melalui ribuan 
proses bisnis yang kita jalani, 
maka kita perlu melakukannya 
secara serempak di seluruh 
bagian organisasi. Dengan 

demikian masing-masing individu/fungsi bekerja untuk 
melayani dengan ekselen bagi proses berikutnya yang 
dapat menjadi moment of truth bagi pelanggannya, 
baik internal apalagi pelanggan eksternal, sesuai 
dengan tata nilai 6C.

Tata nilai 6C sudah diturunkan menjadi pedoman 
perilaku sehingga menjadi lebih terlihat. Kita tidak 
cukup memahami tata nilai 6C, kita juga perlu 
mempraktikkannya. 

Di sinilah hal mendasar yang harus 
dipertimbangkan. Pelaksanaan Value Based 
Development Program pada masing-masing strata 
harus benar-benar dipahami. Level Kepemimpinan 
Teknikal dituntut untuk memahami dan berperilaku 
sesuai pedoman perilaku masing-masing tata nilai 6C 
yang disebut dengan pedoman perilaku F28. Artinya, 
ada sebanyak 28 perilaku yang tidak harus dihafal 
tetapi dengan lugas dan komit untuk dipraktikkan.

Demikian pula dengan mereka yang berada pada 
level Kepemimpinan Infrastruktural membangun, 
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Clean 
Competitive 

Confident 
Customer Focus

Commercial  
Capable6mengembangkan dan 

memberi apresiasi bagi 
pelaksanaan pedoman 
perilaku 6C  melalui 
pemahaman dan penerapan 
pedoman perilaku M30. 
Artinya, ada sebanyak 
30 perilaku yang harus 
dilakukan.

Sedangkan bagi level 
Kepemimpinan Institusi, 
dituntut untuk melaksakanan 
pedoman perilaku K24, 
sebanyak 24 perilaku yang 
diterapkan untuk menjadi 
role model bagi seluruh 
karyawan lainnya. 

Dalam buku Pertamina 
Top Stories, kita bisa melihat 
setiap Direktur Utama 

memiliki moment of truth 
sebagai legacy mereka.

Sebagai individu kita juga 
harus menciptakan legacy 
sebagai seorang professional 
yang didukung oleh perilaku 
yang sesuai nilai-nilai luhur 
Pertamina. Bagaimana 
Anda menilai diri sendiri, 
apakah Anda biasa bekerja 
menciptakan  moment of 
truth bagi next process, 
sehingga dikenal sebagai “si 
rajin” atau “si pengilangan”? 

Bila setiap individu 
secara sadar setiap hari 
membangun moment of 
truth, maka ia memberi 
kepuasan pelanggan, karena 
ekspektasi pelanggan 

terpenuhi dan menjadikan 
proses lebih efektif dan 
efisien. Niscaya, tata nilai 6C 
sungguh dapat menjadikan 
Pertamina sebagai 
perusahaan energi nasional 
kelas dunia.

Semoga tulisan ini 
mampu menggugah 
semangat insan Pertamina 
untuk semakin berkomitmen 
berperilaku sesuai pedoman 
perilaku tata nilai 6C menuju 
perusahaan energi kelas 
dunia. Niat yang tulus tak 
akan pernah lelah memberi 
bagi negeri, Pertamina 
semakin cepat mendunia.
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Tingkat risiko terjadinya insiden di industri minyak dan gas sangat tinggi, 
maka aspek Health, Safety, Environment (HSE) menjadi prioritas utama 
di perusahaan migas. Tanpa memprioritaskan pengelolan aspek HSE, 
kemungkinan sering  terjadi insiden yang berdampak negatif pada kinerja 
keuangan dan bisnis perusahaan.

Peningkatan Performa Bisnis 
melalui imPlementasi Hse 

secara ekselen

Biaya yang dikeluarkan akibat terjadinya 
insiden jauh lebih besar dibanding biaya 
untuk pencegahan. Kerugian yang 
diakibatkan insiden HSE terkadang 
diabaikan oleh beberapa pimpinan 
perusahan. Mungkin karena secara nominal 
tidak besar, atau sudah di-cover oleh 
asuransi. Namun sejalan dengan teori 
Iceberg dan best practices di industri minyak 
dan gas, dari setiap insiden yang terjadi, 
dampak tidak langsung yang ditimbulkan 

justru jauh lebih besar. Apabila sebuah 
fasilitas operasi - produksi (rig, kapal tanker, 
platform, depot, kilang) mengalami insiden, 
maka perusahaan akan mengalami kerugian 
direct cost, indirect cost, intangible cost. 
Kerugian tersebut baru kerugian yang dapat 
dihitung secara materi, belum termasuk 
hilangnya nyawa manusia yang tidak ternilai 
harganya.

Saat ini berdasarkan hasil pilot project 
assesmen implementasi sistem manajemen 

Contoh Insiden HSE
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MOST OF THE COST IS HIDDEN

DIRECT COST

INTANGIBLE COST

DIRECT COST

1. Emlploye Liabilities
2. Third Party Liabilities
3. Property Damage

1. Image/Reputation
2. Customer Satisfaction
3. Busines Opportunity

1. Investigation
2. Clearing Site
3. Eq & Material Damage
4. Plant Damage
5. Production delays/losses
6. Legal Expenses
7. Overtime Working
8. Insurance

Teori Iceberg - Kerugian Akibat Insiden HSE

HSE (SM HSE) oleh pihak 
independen-eksternal 
di unit bisnis dan anak 
perusahaan, menunjukkan 
bahwa mayoritas belum 
mengelola aspek HSE secara 
baik, sehingga potensi 
terjadinya dampak negatif 
HSE sangat besar. Hal 
tersebut ditunjukkan dengan 
masih sering terjadinya 
major incident di Pertamina 
(fatality, oil spill>15 barrel 
dan property damage>$ 
1.000.000).

Untuk memitigasi dan 
menurunkan risiko terjadinya 
dampak negatif tersebut, 
unit bisnis Pertamina 
perlu menerapkan sistem 
manajemen HSE (SM HSE) 

secara menyeluruh dan 
terukur. Implementasi SM 
HSE tidak bisa lagi dilakukan 
secara parsial, dimana 
fokus pada elemen tertentu 
namun lemah pada elemen 
yang lain. Implementasi 
SM HSE juga harus terukur, 
dimana upaya pencegahan 
(leading indicator) yang 
telah dilakukan harus dapat 
diukur dan dibandingkan 
dengan unit bisnis yang 
lain/kompetitor, tidak 
hanya berdasarkan data 
insiden yang terjadi (lagging 
indicator). 

 Sehubungan dengan 
hal tersebut, sejak tahun 
2014, Direksi Pertamina 
telah menetapkan hasil 

pengukuran SM HSE yang 
mengacu International 
Sustainability Rating System 
(ISRS) dan peringkat 
PROPER sebagai tolok 
ukur implementasi aspek 
HSE di Pertamina beserta 
roadmap dan milestone yang 
harus dicapai untuk setiap 
tahunnya. Diharapkan pada 
paling lambat tahun 2019, 
seluruh unit bisnis Pertamina 
telah mencapai level ekselen. 

Asesment ISRS 
merupakan metodologi 
pengukuran SM HSE 
berskala internasional yang 
banyak digunakan  oleh 
perusahan terkemuka di 
dunia. Ada 15 elemen yang 
diukur oleh ISRS dimana 
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seluruh aspek pengelolaan 
perusahaan turut dinilai, 
diantaranya aspek 
HSEQ, operation, asset 
integrity, human resource, 
project management, 
risk management, dll. 
Adapun persyaratan yang 
diminta oleh ISRS telah 

mengakomodasi standar 
penilaian yang berlaku di 
dunia internasional, antara 
lain OHSAS 18001:2007, ISO 
14001:2004, ISO 9001:2008, 
GRI 2006, PAS 55:2008, 
OSHA 1910.119, serta ISO 
31000:2009.

Adapun PROPER  adalah 

Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam 
Pengelolaan Lingkungan 
Hidup yang diberikan oleh 
Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan setiap 
tahun kepada perusahaan-
perusahaan yang terdiri dari 
peringkat Emas, Hijau, Biru, 

Elemen 
International 
Sustainability 
Rating System 
(ISRS)
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Merah dan Hitam. Program ini tidak 
hanya mendorong perusahan untuk 
taat terhadap peraturan lingkungan 
hidup, namun terbukti memberikan 
dampak ekonomi yang signifikan bagi 
perusahaan melalui efisiensi energi dan 
menjadi pertimbangan para lander dan 
investor.

Pada tahun 2015 ini, berdasarkan 
arahan Direksi, hasil asesmen ISRS dan 
peringkat PROPER ditetapkan sebagai 
KPI pimpinan unit bisnis Pertamina 
(GM) dengan bobot yang signifikan 
(15%), walapun masih lebih rendah 
dibanding perusahaan minyak dan gas 

berkelas dunia. Diharapkan dengan 
hal tersebut setiap unit bisnis dapat 
terpacu untuk terus meningkatkan 
performa HSE di lokasi masing–masing. 

Pada akhirnya, diharapkan 
dukungan dan partisipasi seluruh 
stakeholder, mulai dari Direksi, 
manajemen lini, dan seluruh 
pekerja untuk benar– benar 
mengimplementasikan aspek HSE 
secara ekselen, sehingga tercipta 
lingkungan kerja aman dan nyaman, 
terhindar dari dampak negatif HSE yang 
disebutkan diatas, serta meningkatnya 
performa bisnis perusahaan.  
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Dokumen Ringkasan Kinerja Pengelolaan Lingkungan
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PENTAATAN TERHADAP PERATURAN LINGKUNGAN HIDUP

HSSE Corporate – Direktorat SDM & Umum
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Ahmad Fuadi 

Sosok anak kampung tersebut adalah 
Ahmad Fuadi yang terkenal sejak novel 
pertamanya ‘Negeri 5 Menara’ yang diadaptasi 
ke layar lebar pada tahun 2012 dan menjadi 
film terlaris di 2012. Kepada Energia, pria 
kelahiran Bayur Maninjau Sumatera Barat, 30 
Desember 1972 ini membagi cerita bagaimana 
sulitnya mengarungi kehidupan bersama 
mimpi-mimpinya, hingga menghantarkannya 
meraih 8 beasiswa dari berbagai negara.

Dikala upaya meraih cita-citanya begitu 
menggebu, serta keinginan menempuh 
pendidikan ke Sekolah Menengah Atas, Fuadi 
harus menerima anjuran dan Ibunya.  Sang Ibu 
yang berprofesi sebagai Guru meminta dirinya 
melanjutkan pendidikan di pesantren. Dengan 
setengah hati bercampur perasaan gundah 
dan kesal, Fuadi merantau ke Pulau Jawa 
mengikuti keinginan sang Ibu menuntut ilmu ke 
Pondok Pesantren Gontor Ponorogo.

“Man Jadda Wajada” yang 
artinya barang siapa yang 
bersungguh-sungguh pasti 
akan menemui kesuksesan, 
adalah pepatah yang dikenal di 
lingkungan pondok pesantren. 
Kekuatan pepatah tersebut 
membawa seorang anak 
kampung dari pinggiran Danau 
Maninjau dapat meraih mimpi-
mimpinya. 
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Pendidikan selama 4 (empat) tahun 
di pesantren membuahkan hasil diluar 
perkiraannya. “Awalnya saya berpikir 
belajar di pesantren tidak bisa melanjutkan 
pendidikan ke Universitas,”kenangnya. 
Ternyata pesantren bukan hanya sekadar 
mengajarkan agama, tetapi sistem 
pendidikan di pesantren adalah pendidikan 
yang sangat inspiratif.  Mengajarkan 
tentang nilai-nilai kehidupan dan semangat 
meraih cita-cita.

Semangat ‘Man Jadda Wajada’ terus 
dipegang teguh oleh Pria berpenampilan 
sederhana dan ramah ini. “Kita harus 
semangat untuk mencapai cita-cita dan 
jangan pernah meremehkan cita-cita. Kita 
harus miliki kepercayaan bahwa kita bisa 
dan semangat percaya itu harus terus kita 
tumbuhkan,” ucapnya. 

“Cerita-cerita kehidupan 
penuh inspiratif di lingkungan 
pesantren, ia tuangkan dalam 
novel pertamanya pada 
tahun 2009 yang berjudul 
‘Negeri 5 Menara’. Sebagai 
salah satu buku pertama dari 
trilogi novelnya, ‘Negeri 5 
Menara’ menjadi best seller 
dan terjual lebih dari 100 ribu 
eksemplar”.
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Ahmad Fuadi mengadu untung di UMPTN 
hingga akhirnya bisa diterima di jurusan 
Hubungan Internasional Universitas Padjajaran 
Bandung. 

Saat memasuki semester 1, Fuadi mengalami 
titik terendah dalam hidupnya. Ayahnya 
berpulang ke sisi Yang Maha Kuasa, dan Fuadi 
merasa tida dan tidak punya apa-apa. Karena 
dia harus memikirkan biaya untuk melanjutkan 
studinya.

“Pilihan saya ada dua. Menyerah atau 
terus,”ujarnya. Akhirnya Fuadi mengambil 
pilihan untuk terus memeluk mimpi-mimpinya. 
Guna menopang biaya kuliah, Fuadi mengikuti 
jejak seniornya untuk menulis. Dari situlah dia 
mulai belajar menulis, walaupun sempat gagal 
berkali-kali. Hingga akhirnya tulisan-tulisannya 
berhasil dimuat di koran. Kehidupan dan biaya 
pendidikan perlahan bisa ditopang dari honor 

tulisannya yang dimuat di beberapa koran.
Kerja keras dan kesungguhannya mulai 

terbayarkan. Cita-cita Ahmad Fuadi terus 
berkobar yaitu berkeinginan belajar keluar 
negeri, meski masih terkendala biaya.

Dengan keteguhan diri dan kerja keras, 
semas kuliah, Fuadi akhirnya terpilih 
sebagai wakil Indonesia untuk mengikuti 
program Youth Exchange Program di 
Quebec, Kanada.  

“Impian saya waktu kecil bisa melihat 
salju terwujud.  Bahkan saya bisa 
memegang salju saat di Kanada,” ucapnya 
sembari tersenyum malu. Kemudian 
diujung masa kuliahnya, dirinya kembali 
mendapatkan kesempatan kuliah satu 
semester di National University of 
Singapore dalam program SIF Fellowship 
tahun 1997.

“Sebagian royalti buku 
digunakan untuk merintis 
Komunitas Menara. Sebuah 
organisasi sosial berbasis 
relawan yang menyediakan 
sekolah, dapur umum, 
perpustakaan dan rumah sakit 
secara gratis untuk kalangan 
tidak mampu.”

Menyerah atau Terus
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“Impian saya waktu 
kecil bisa melihat 
salju terwujud. 
Bahkan saya bisa 
memegang salju 
saat di Kanada,” 
ucapnya sembari 
tersenyum malu. 
Kemudian diujung 
masa kuliahnya, 
dirinya kembali 
mendapatkan 
kesempatan kuliah 
satu semester di 
National University 
of Singapore”

Lulus kuliah menghantarkan Fuadi bekerja 
sebagai wartawan di Tempo dan menemukan 
pasangan hidup yang juga seorang wartawan 
Tempo. Jendela-jendela mimpinya mendunia 
terus terbuka, prestasi terus ia raih pada tahun 
1999 hingga 2002. Dia berhasil mendapatkan 
beasiswa Fullbright Scholarship untuk kuliah 
S-2 di School of Media and Public Affairs, 
Goerge Washington University, Amerika Serikat.

Bersama Istrinya, Danya Yayi Dewanti, 
dirinya merantau ke Washington USA. Sambil 
kuliah, mereka menjadi korensponden Tempo 
dan wartawan VOA. Berita bersejarah tragedi 
WTC 11 September 2001 dilaporkan langsung 
oleh mereka dari Pentagon, White House dan 
Capitol Hill.

Tak berhenti sampai di situ, tahun 2004 
sampai 2005 dirinya mendapatkan beasiswa 
Chevening dari Pemerintah Inggris untuk belajar 
di Royal Holloway, University of London di 
bidang film dokumentar. Kini, Ahmad Fuadi 
menjadi Direktur Komunikasi di sebuah NGO 

konservasi: The Nature Conservancy sejak 
tahun 2007 hingga sekarang.

Berbagai penghargaan juga berhasil 
diterima oleh penguasa Bahasa Inggris, 
Arab dan Perancis ini. Antara lain: The 
Ford Foundation Award (1999-2000), 
Indonesian Cultural Foundation Inc. 
Award (2000-2001), Columbus School 
of Art and Sciences Award, The George 
Washington University (2000-2001), 
Writer in Residence- Bellagio-Lake Como 
Italy (2012), Penulis Terbaik IKAPI dan 
penghargaan lainnya. 

Rentetan beasiswa dan penghargaan 
yang diterima tidak menjadikan dirinya 
besar kepala. Satu hal yang dipegang oleh 
Fuadi setelah menyelesaikan masa studi 
di luar negeri yaitu berkontribusi dengan 
membuat sebuah karya untuk Indonesia 
dan dedikasi yang nyata untuk kemajuan 
bangsa Indonesia ini.
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Mimpi Menggapai Jendela Dunia Terwujud

Wawancara di Pentagon ketika jadi wartawan di AS tahun 2001

Jadi pembicara di Usindo, Washington DC, 2013



Bagi Ahmad Fuadi, menulis menjadi 
bagian dari kontribusi untuk berbagi manfaat. 
Karena dengan menulis merupakan salah 
satu cara untuk berbagi ilmu, berbagi 
pengalaman dan bahkan bisa menginspirasi 
banyak orang untuk perubahan yang lebih 
baik lagi. 

Cerita-cerita kehidupan penuh isnpiratif 
di lingkungan pesantren, ia tuangkan dalam 
novel pertamanya pada tahun 2009 yang 
berjudul ‘Negeri 5 Menara’. Sebagai salah 
satu buku pertama dari trilogi novelnya, 
‘Negeri 5 Menara’ menjadi  best seller dan 
terjual lebih dari 100 ribu eksemplar. 

Pada 2011 diterbitkan kembali novel 
kedua dari trilogi Negeri 5 Menara yang 
berjudul ‘Ranah 3 Warna’. Selanjutnya pada 
tahun 2013 diterbitkan novel ketiga dari 
trilogi tersebut, yakni ‘Rantai 1 Muara’.

Selain mencoba memberikan kisah 
inspiratif dari tulisannya, Ahmad Fuadi juga 
melakukan kegiatan ceramah, workshop 
dan pelatihan-pelatihan ke berbagai daerah 
sebagai bentuk ungkapan terima kasih 
kepada bangsa Indonesia.

Karena itu, dia menyisihkan sebagian 
royalti buku digunakan untuk merintis 
Komunitas Menara. Sebuah organisasi 
sosial berbasis relawan yang menyediakan 
sekolah, dapur umum, perpustakaan 
dan rumah sakit secara gratis untuk 
masyarakat tidak mampu. Hingga saat 
ini Komunitas Menara sudah memiliki 5 
sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) 
gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak 
kurang mampu. Impiannya untuk berbagi 
tidak hanya sampai disitu saja. Dia ingin 
mengembangkan menjadi 1000 PAUD 

Menulis untuk Berbagi Manfaat

Negeri 5 Menara launching dengan Rosi dan Farhan



Hidup menjadi sangat 
luar biasa jika kita 
bermanfaat bagi orang 
lain. Hidup bukan untuk 
diri kita sendiri tapi hidup 
untuk kemanfaatan bagi 
orang lain. 

gratis yang tersebar di seluruh Indonesia.
Ahmad Fuadi selalu teringat pada kata-

kata yang selalu dilontarkan Kiainya di 
pondok Gontor. “Orang yang paling baik 
di antaramu adalah orang yang paling 
banyak manfaat bagi orang lain”. Karena 
itu menurutynya hidup menjadi sangat luar 
biasa jika bisa bermanfaat bagi orang lain. 
“Hidup bukan untuk diri kita sendiri tapi hidup 
untuk kemanfaatan bagi orang lain,” ungkap 
pria yang tengah menyiapkan buku berjudul 
Beasiswa 5 Benua itu.

Keterlibatannya pada tulis menulis 
dan karyanya yang selalu diperhitungkan, 
telah mengantarkan Fuadi sebagai sebagai 
pembicara dalam Frankfurt Book Fair 2015 di 
Jerman.  

Menyusul kesuksesan film ‘Negeri 5 
Menara’ yang turut disponsori oleh Pertamina 

pada tahun 2012, novel keduanya ‘Ranah 
3 Warna’ juga akan segera difilmkan yang 
mengisahkan impian bisa terwujud di tengah 
kesulitasn hidup.

Perjalanan hidup seorang Ahmad Fuadi 
ini bisa menjadi sebuah cerminan bahwa 
impian dan cita-cita itu tidak selamanya 
harus menjadi angan-angan semata. Namun, 
semua itu bisa dicapai dan diwujudkan 
melalui kerja keras, kesungguhan dan doa.

“Jangan pernah meremehkan impian 
dan cita-cita, jangan menoleh latar belakang 
kita untuk menggapai mimpi, dan jangan 
takut untuk bermimpi karena mimpi itulah 
yang akan mengarahkan diri kita ke puncak 
kesuksesan dan berusahalah melebihi 
rata-rata orang lain,” ungkap Fuadi di akhir 
perbincangannya dengan Energia.  IRLI

Foto-foto : Priyo Widiyanto
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SOCIAL RESPONSIBILITY

“Batu alam dengan beragam 
teksturnya menjadi unsur 

menarik untuk dijadikan pemanis 
aksesoris. Batu alam dengan 
berbagai tekstur warna dan corak, 
akan terlihat lebih indah apabila 
dirangkai dengan cantik menjadi 
perhiasan dari cincin, anting, 
gelang dan kalung.  

Melalui tangan terampil 
Tenny Winiarti, batu alam yang 
terlihat biasa disulap  menjadi 
aksesoris etnik nan menawan.

“
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“Setelah mahir, Tenny 
memberanikan diri 

mengembangkan hobinya 
menjadi peluang bisnis. 
Apalagi batu alam sifatnya 
universal dan masih menjadi 
pilihan sebagai pemanis 
aksesoris.

“

Aksesoris berbalut kawat tembaga 
atau dikenal dengan sebutan Wire 
Jewelry, menjadi unggulan kreasi Tenny 
Winiarti yang menjual nuansa etnik 
dalam setiap karyanya.  

Kreasi Wire Jewelry ini akan lebih 
cantik dipadukan dengan Batu Druzy 
asal Pacitan, Jawa Timur. Menurut 
Tenny dalam merangkai batu tersebut 
tidak perlu mengubah bentuk awal. 
Melainkan mengikuti bentuk asal, agar 
tidak merusak sisi keindahan batu 
tersebut.                                                                                                                                     

“Awalnya hanya sekadar hobi dan 
keisengan untuk menghabiskan waktu 
di rumah pada tahun 2010. Belajar 
secara otodidak lewat buku teknik 
membuat perhiasan dari batu,”kenang 
Tenny.

Setelah mahir, Tenny memberanikan 
diri mengembangkan hobinya menjadi 
peluang bisnis. Apalagi batu alam 
sifatnya universal dan masih menjadi 
pilihan sebagai pemanis aksesoris.

Perhiasan dan aksesoris yang dibuat 
Tenny mayoritasnya menggunakan batu 
Druzy karena keunikannya. Batu Druzy 
bentuknya tidak akan sama satu sama 
yang lain sehingga sangat cocok untuk 

perhiasan dan aksesoris karena terlihat 
cantik dan terkesan “Limited Edition”.

Melaui Tewetewe Art, Tenny 
mengembangkan bisnis pembuatan 
perhiasan kerajinan tangan seperti 
kalung, gelang, cincin, bros dan anting. 

Harga dari Wire Jewelry yang 
dipasarkan oleh Tewetewe Art bervariasi 
mulai dari Rp 50 ribu hingga Rp 2,5 juta. 
Tergantung dari proses pembuatannya 
dan bahan material yang digunakan. 
Biasanya Tenny menggunakan  kawat 
tembaga, kuningan, tembaga lapis 
emas atau perak, ataupun kawat perak 
925.

“Waktu pembuatannya juga 
bervariasi, jika desainnya simple bisa 
selesai beberapa menit, tapi bila 
desainnya rumit maka bisa dibutuhkan 
waktu hingga 7 hari,” ucapnya.

Untuk bahan baku batunya sendiri 
didapat dari seorang pedagang, yang 
datang mengantarkan langsung. Namun 
terkadang Tenny terjun langsung 
hunting batu sesuai dengan kebutuhan. 

Semua barang dibuat terbatas, 
maksudnya bukan mass product. 
Satu desain untuk satu karya. “Jika 
kami mendapat order untuk membuat 
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karya yang sama, 
kemungkinan kami hanya 
dapat membuatnya semirip 
mungkin, tidak akan sama 
persis antara satu sama 
lainnya” ujarnya. Karena 
ada beberapa materi bahan 
yang tidak sama, seperti 
batu yang digunakan, 
kemungkinan kecil untuk 
mendapatkan batu yang 
kembar baik dari segi tekstur 
ataupun konturnya.

Tahun 2013, Tenny 
mulai memberanikan 
diri bergabung sebagai 
mitra binaan Pertamina. 
“Alhamdulillah terus 
mengalami perkembangan 
dari tahun ke tahun setelah 
bergabung sebagai mitra 
binaan Pertamina. Karena 
kita diikutsertakan dalam 
ajang pameran untuk 
promosi,” tuturnya.

Anggota Indonesia 

Wire Jewelry Community 
ini mengaku saat ini dirinya 
sudah memiliki beberapa 
pelanggan tetap. “Omset 
rata-rata tergantung event 
dengan kisaran rata-rata 
Rp 15 juta – Rp 30 juta per 
bulan,” ungkap Tenny. 

Kemajuan usahanya 
tersebut tidak lepas dari 
campur tangan sang suami, 
Mohamad Fathi atau Ipay 
yang turut membantu dari 



Workshop Tewetewe Art :
Jl. Jati Padang Utara No 79 RT 06/ 02 
Jati Padang Pasar Minggu-Jakarta Selatan
HP : Tenny Winiarti  - 087881100500

Gerai : 
Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan 
di Beranda Nusantara Lantai LG
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sisi marketing-nya. Selain bisa 
didapat di workshop kawasan 
Pasar Minggu, produk Tewetewe 
Art juga bisa ditemukan di gerai 
Mall kawasan Jakarta Selatan.

Menurut Tenny, Wire Jewelry 
merupakan karya yang unik, 
elegan, dan ekslusif. Unik karena 
hasil masing-masing perajin 
berbeda satu sama lain. Elegan 
karena setiap karya merupakan 
perwakilan indahnya ide sang 
pencipta. Ekslusif karena satu 
karya tidak akan sama dengan 
karya lainnya. IRLI

 

Foto-foto : Wahyu NR
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Bermula dari usaha sampingan. Budidaya Ikan nila di Dusun 
Nayan, Maguwoharjo, Depok Sleman, Yogyakarta. maju pesat dan 
meningkatkan perekonomian warga.

Sekelompok ikan nila kecil berlompatan 
saat dijaring Heri. Ikan seukuran ibu 
jari itu dipanen dan dipisahkan dalam 
ember. “Ini untuk bibit Pak?” tanya 

saya saat berkunjung ke workshop-nya di Dusun 
Nayan, Maguwoharjo, Depok Sleman. “Bukan, 
ikan nila ini kita panen untuk diolah,” jelas pria 
yang menggeluti budidaya nila sejak tahun 
2000 ini. “Baby Nila,” begitu Heri menyebut 
ikan nila kecil, yang akan diolah menjadi “Baby 
Nila Crispy”. Keripik ikan nila goreng, gurih dan 
renyah. 

Usai ditimbang, ikan pun dibawa ke 
tempat pemrosesan, menyerupai pabrik 
makanan olahan dalam ukuran mini. 
Meski terkesan kecil, namun prosedur 
yang berlaku tetap mengikuti standar 
pabrik makanan besar. Sebelum masuk, 
pengunjung yang ingin melihat proses 
pengolahan ikan nila, wajib mencuci 
tangan dengan sabun steril, mengenakan 
baju khusus, dengan atribut wajib lainnya. 
Seperti penutup kepala, masker, kaus 
tangan dan sepatu boot yang disediakan.



Di tempat pengolahan ikan nila, tampak 
sekelompok ibu rumah tangga tengah 
membersihkan baby ikan nila dengan air 
mengalir. 

“Usai dicuci, baby nila 
dibersihkan, dibelah dan 

dihilangkan isinya. Setelah beberapa 
kali dibilas, baby nila ditiriskan, diberi 
bumbu, dan siap digoreng menjadi 
keripik ikan khas Dusun Nayan, 
bermerek “Ninajo”. Selain olahan 
baby nila krispy, juga ada aneka 
produk olahan lainnya, seperti nugget 
serta baso ikan nila. 

Heri Santoso, begitu nama 
lengkapnya. Pria asli Sleman ini, awalnya 
hanyalah petani sawah yang memiliki 
usaha sampingan sebagai pembudidaya 
ikan nila tradisional. “Karena daerah 
kami dilewati saluran irigasi Selokan 
Mataram, maka budidaya ikan menjadi 
kegiatan sampingan. Pasokan air 
sangat mencukupi,”ujarnya. Ikan nila 
menjadi pilihan, selain banyak diminati, 
perawatannya relatif mudah dan bisa 
dipanen empat bulan sekali. Rata-rata, 
kolam ikan dibuat disamping sawah 
berukuran 8 x 10 meter. Namun usaha 
sampingan tersebut, tidak begitu 
berkembang. Bahkan saat musim panen, 
harga ikan nila sering ‘jatuh’.  “Dari 
pasaran Rp 17 ribu, kalau saat musim 
panen bisa menjadi Rp 12 ribu,”katanya.

“
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Melihat usaha yang tak berkembang, 
Heri bersama teman-temannya berupaya 
mengembangkan budidaya ikan nila, dengan 
mengajukan proposal ke Pertamina, melalui 
DPPU (Depot Pengisian Pesawat Udara) 
Adisutjipto, Yogyakarta. Proposal yang 
diajukan yakni bantuan pengembangan 
usaha ikan nila serta workshop pengolahan 
ikan nila. Gayung bersambut. Karena lokasi 
Desa Nayan masih dalam lingkup ring satu 
daerah operasi DPPU Adisutjipto.

Dukungan yang diberikan bukan hanya 
dana, tetapi pembinaan budidaya ikan 
nila serta pembuatan makanan olahan. 
Heri bersama peternak ikan lainnya yang 
tergabung dalam Kelompok Pembudidaya 
Ikan (KPI) Mino Ngudi Lestari mulai 
merasakan manfaatnya. KPI beranggotalan 
28 orang tersebut mulai merasakan 

diversifikasi budidaya ikan. 
Teknik budidaya yang tadinya 

menggunakan teknik yang seadanya, 
kini menjadi lebih profesional setelah 
mendapatkan pengarahan dan penyuluhan. 
Ini membuat hasil produksi ikan nila pun 
meningkat. Sebelumnya, para pembudidaya 
ikan nila sulit mendapatkan hasil budidaya 
satu sampai dua ton dalam setahun. Kini, 
kapasitas satu ton sampai tiga ton hanya 
diperoleh dalam waktu tiga bulan saja. 
Dulu panen hanya dilakukan dua kali dalam 
setahun. Kini, panen ikan nila bisa setahun 
empat kali. KPI Mino Ngudi Lestari juga sudah 
menerapkan cara pembenihan ikan yang 
baik atau disingkat CPIB. Bahkan pada 2013, 
KPI ini telah mendapatkan sertifikat CPIB 
excellent yang diberikan oleh Kementerian 
Kelautan dan Perikanan (KKP).
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“Kami mulai membudidayakan ikan nila 
merah dalam dua langkah, yaitu pendederan 
dan pembesaran,”kata Heri. Pendederan ialah 
penyebaran benih di kolam yang bisa dipanen 
dalam waktu satu bulan. Biasanya ikan nila 
akan digunakan untuk pembuatan keripik nila 
renyah atau krispi. Sementara pembesaran 
adalah buididaya ikan sampai dewasa, 
membutuhkan waktu tiga bulan. 

“Sekali panen, petani bisa 
menghasilkan sekitar 200 

kilogram (kg) baby  ikan nila sekitar 
Rp 18.000 per kg. Sedangkan untuk 
ikan nila dewasa, sekali panen bisa 
mencapai 250 kg dengan harga jual 
Rp 17.000 per kg,”papar Heri.

 Ikan nila dewasa, selain diolah 
jadi nugget, bakso, dan olahan 
lainnya, kadang dijual ke pasar atau 
ke kolam pemancingan. “Sebagian 
besar hasil panen dijual ke kelompok 
untuk diolah menjadi makanan jadi,” 
kata Heri. 

Heri menjelaskan Pertamina juga 
membantu membuat unit pengolahan 
ikan atau workshop yang terdiri dari 
ruang pemrosesan produk kering, 
ruang pemrosesan produk basah, 
ruang pameran produk, ruang 
administrasi dan dilengkapi standar 
peralatan serta  mesin produksi yang 
aman untuk produksi makanan bagi 
kelompok Mino Ngudi Lestari senilai 
400 juta rupiah. 

“
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“Menurut Eksternal 
Relation Marketing 

Operation Region IV 
Roberth MT “Dukungan 
yang diberikan Pertamina 
selama 3 tahun terakhir 
merupakan bentuk 
tanggung jawab sosial 
perusahaan yang  telah 
dirasakan masyarakat di 
sekitar daerah operasi 
perusahaan.”

“Ini juga bagian dari upaya 
kami memberikan dukungan sesuai 
dengan yang dibutuhkan masyarakat 
guna mendorong kegiatan ekonomi 
berkelanjutan dan kemandirian,”jelas 
Roberth. 

Kini setiap tiga bulan sekali, para 
pembudidaya ikan nila bisa mendapatkan 
laba bersih Rp 750.000. Produk olahan 
kelompok atau perorangan juga sudah 
dipasarkan ke pusat-pusat oleh-oleh di 
Yogyakarta, Solo, dan Magelang. Bahkan 
kini ada varian baru es cendol nila. 
Kelompok ini juga mulai mengembangkan 
sistem pemasaran online. DSU

“
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Pertamina adalah Indonesia. Begitu kira-kira 
menggambarkan cakupan wilayah operasi 
Pertamina yang tersebar dari Sabang Sampai 

Merauke, dari kota hingga pelosok, di pulau besar 
hingga pulau terluar bahkan menjangkau perbatasan. 
Luasnya wilayah operasi itu, tentunya diimbangi 
dengan beragam upaya pelestarian lingkungan 
melalui program tanggungjawab social perusahaan. 
Salah satunya beragam jenis fauna yang terancam 
punah, dan tentunya berada di sekitar daerah 
operasi Pertamina.

Di Aceh misalnya, Pertamina aktif dalam upaya 
pelestarian Tuntong Laut Laut (Batagur Borneonsis) 
di kawasan pesisir Kabupaten Aceh Tamiang. Sejak 
2013, Pertamina bekerja sama dengan Yayasan 
Satu Cita Lestari Indonesia (YSCLI) mendirikan 
penangkaran Tuntong Laut serta melakukan 
sejumlah upaya mencegah maraknya perburuan liar 
binatang jenis kura-kura tersebut.

Di Lampung, pelestarian kupu-kupu menjadi 
salah satu kegiatan pelestarian keanekaragaman 
hayati yang ‘dikawinkan’ dengan program 
penanaman pohon di kawasan Taman Hutan Raya 
Wan Abdul Rachman. Menggandeng Yayasan 
Sahabat Alam, Pertamina mendukung upaya 
konservasi hutan sekaligus mendorong pelestarian 
spesian kupu-kupu khas Sumatera yang sekarang 
sudah mencapai 177 spesies, di Taman Kupu-kupu 
Gita Persada.  

Di Pulau Jawa, dari Jawa Barat hingga Jawa 
Timur. Upaya pelestarian satwa dilakukan mulai 
dari Owa Jawa, Elang Jawa, Rusa dan satwa 
lainnya. Sementara di Kalimantan ada Beruang 
Madu, Bekantan, Orang Utan. Dan di Sulawesi 
Pertamina terlibat dalam pelestarian burung Maleo. 
Rangkaian dukungan Pertamina bagi pelestarian 
keanekaragaman hayati, kami rangkum dalam rubrik 
CSR edisi ini.

“PT Pertamina (Persero) terus 
menunjukkan komitmennya 

dalam mendukung  pelestarian 
keanekaragaman hayati di Tanah Air. 
Selain aktif dalam berbagai progam 
rehabilitasi hutan dan penanaman 
pohon secara massif, Pertamina 
juga terlibat dalam berbagai upaya 
penyelamatan berbagai jenis fauna 
yang terancaman punah.

“
53
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Menjadi perusahaan energi yang berorientasi terhadap kelestarian lingkungan serta memberi 
bilai tambah pemangku kepentingan di sekitar wilayah kerja operasi perusahaan. Pertamina 

berkomitmen menjaga keseimbangan operasi dan tanggung jawab sosial, serta mendukung upaya 
pelestarian lingkungan hidup.
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Memulihkan Kepak Sayap 

Sang garuda
Status Elang Jawa disebut `endangered` 

atau sangat darurat. Salah satu yang 
menjadi ancaman bagi kelangsungan 
hidupnya adalah habitat yang semakin 
berkurang.

Dalam waktu dua tahun, Elang Jawa 
hanya bertelur satu kali. Jumlah telurnya 
hanya satu.  Selain itu, kemungkinan 
hidup anak Elang Jawa sangat kecil jika 
habitatnya sudah tidak alami lagi.

Hewan yang berada di puncak rantai 
makanan ini memang berkembangbiak 
lamban. Namun, perannya sangat 
penting bagi keseimbangan ekosistem di 
sekitarnya. Dengan berkurangnya populasi 
elang, maka populasi tikus dan ular akan 
meningkat.

Peneliti dan pecinta satwa sudah lama 
melakukan penelitian terhadap Elang Jawa. 
Pada tahun1980-an Elang Jawa masuk 
dalam kategori burung pemangsa yang 
paling langka di dunia.

Untuk menyelamatkan kelangsungan 
hidup elang yang hampir punah, Pertamina 
melalui anak perusahaannya PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) berkomitmen 
mendorong pelestarian Elang Jawa dengan 
membangun Pusat Konservasi Elang 
Kamojang (PKEK) di Desa Wisata Laksana, 

Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat. Lokasinya berada pada lahan puluhan 
hektare di Jalan Kamojang-Samarang, Garut, 
berdekatan dengan daerah operasi PT PGE 
Area Kamojang 

“Pusat rehabilitasi ini merupakan pusat 
rehabilitasi elang terbesar dan terlengkap di 
Indonesia,” ungkap Direktur Utama PGE Irfan 
Zainuddin.

Konservasi yang dibangun pada 2014 itu 
dikelola PT Pertamina Geothermal Energy 
(PGE) Area Kamojang dengan Balai Besar 
Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) 
Jawa Barat, serta Forum Raptor Indonesia. 
Standar yang dipakai mengacu kepada standar 
International Wildlife Rehabilition Council dan 
Global Federation of Animal Sanctuary.

Ada 17 ekor elang dari berbagai jenis di 
PKEK hasil tangkapan liar warga, diantaranya 
ada dua ekor Elang Jawa, delapan ekor Elang 
Ular, dan tujuh ekor Elang Borontok. Biasanya 
elang-elang itu tidak bisa terbang lagi, 
sehingga disiapkan fasilitas kandang.

Elang yang luka dirawat hingga sehat 
dan siap dilepaskan ke alam bebas. Sudah 
ada tiga elang yang dilepas ke alam bebas 
karena kondisinya sudah baik. September 
lalu, satu ekor telah dilepaskan kembali agar 
berkembang biak di alam bebas.  DSU



Foto : Priyo Widiyanto
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Memulihkan Kepak Sayap 

Sang garuda

owa Jawa
Owa Jawa merupakan satwa endemik di 

Jawa Barat yang terancam punah. Menurut 
The International Union for Conservation 
of Nature (IUCN) pada 2008, tingkat 
kepunahan kera kecil bewarna abu-abu dan 
memiliki rambut lebat di sekujur tubuh ini 
sangat tinggi.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut 
menggerakkan PT Pertamina EP Asset 3 
Subang Field menjalin kerja sama dengan 
Yayasan Owa Jawa (YOJ) dalam bidang 
rehabilitasi, konservasi dan penyelamatan 
satwa endemik Owa Jawa. Kegiatan 
penyelamatan dan rehabilitasi dilaksanakan 
di Javan Gibbon Center, kawasan Bodogol, 
Taman Nasional Gunung Gede Pangrango.

“Upaya yang dilakukan yaitu rehabilitasi 
Owa Jawa di Javan Gibbon Center, 
restorasi ekosistem habitat Owa Jawa, 
pendidikan dan penyadaran konservasi, 
serta pemberdayaan masyarakat di sekitar 
hutan,” ujar Ketua Pengurus Yayasan Owa 
Jawa Noviar Andayani.

Perjanjian kerja sama tahap pertama 
telah dimulai pada 1 September 2013 untuk 
periode 6 bulan dan dilanjutkan tahap kedua 
pada 1 April 2014 dengan jangka waktu satu 
tahun. Kerja sama kemudian dilanjutkan 
tahap ketiga untuk periode 1 Juli 2015 
sampai dengan 30 Juni 2016.

Selama kerja sama berlangsung telah 
dilakukan rehabilitasi sebanyak 28 individu 
Owa Jawa dan pelepasliaran enam individu 
ke habitat aslinya. Edukasi ke masyarakat 
tentang kegiatan Owa Jawa juga telah 
dilakukan dengan pembuatan video animasi.

Berdasarkan data Yayasan Owa Jawa, 
saat ini ada 400-500 Owa Jawa hidup liar 
dan bebas di Taman Nasional Gunung 
Gede Pangrango. Edukasi meningkatkan 
kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
melestarikan primata endemik ini akan terus 
menjadi perhatian utama Yayasan Owa Jawa 
dan Pertamina.  Priyo Widiyanto
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Merawat Alam Sekaligus Melestarikan 

Kupu-kupu
Meski rata-rata hanya memiliki 

usia hidup sekitar dua bulan, kupu-
kupu merupakan mahluk yang penting 
bagi ekosistem. Sebagai sumber 
pakan pertama dalam mata rantai 
makanan, keberadaan kupu-kupu akan 
memancing satwa lain datang sehingga 
meningkatkan keanekaragaman hayati.

Karena itu, merawat dan 
melestarikan kupu-kupu merupakan hal 
krusial dalam upaya mempertahankan 
keanekaragaman hayati. Jika tidak 
dikonservasi, beragam spesies kupu-
kupu asli Indonesia bisa terancam 
punah.

“Dengan program rekayasa habitat 
melalui penanaman beberapa tanaman 
inang, Pertamina telah membantu 
keberlanjutan kehidupan kupu-kupu dan 
melukis kembali sayap kupu-kupu yang 
nyaris punah,” ujar Direktur Yayasan 
Sahabat Alam, Dr Herawati Soekardi.

Sejak 2013, Taman Kupu-kupu Gita 
Persada bersama Pertamina Marketing 
Operation Region II, menanam 10.000 
tananam di Tahura Wan Abdul Rachman. 
Adapun tanaman tersebut meliputi 4.000 
tanaman konservasi kupu-kupu, 4.000 

tanaman konservasi satwa liar, dan 2.000 tanaman 
penyangga.

Lebih jauh Herawati menjelaskan, kupu- 
kupu tidak bisa hidup di kawasan hutan yang 
monokultur. Karena itu, rehabilitasi harus disertai 
upaya rekayasa habitat kupu-kupu, yakni dengan 
menanami beragam jenis pohon di hutan.

“Dengan menanam berbagai jenis tanaman 
inang dan tanaman pakan bagi kupu-kupu, 
Pertamina menunjukkan kepedulian besar 
terhadap upaya Yayasan Sahabat Alam dalam 
menjaga siklus hidup dan keragaman spesies 
kupu-kupu dengan sisem rekayasa habitat,” 
terang perempuan yang juga pengelola Taman 
Kupu-kupu Gita Persada itu.

Saat ini ada 177 spesies kupu-kupu yang 
dikonservasi di Taman Kupu-Kupu Gita Per-sada, 
salah satunya Troides Helena atau yang juga 
sering disebut sebagai Kupu-Kupu Raja. Di taman 
itu, Herawati juga mendirikan dome atau rumah 
besar berdinding jaring sebagai tempat untuk 
melihat dari dekat keanekaragaman kupu-kupu.

Tahapan metamorfosa kupu-kupu bisa 
dilihat di tempat ini. Mulai dari telur, ulat (larva), 
kepompong, hingga menjadi kupu-kupu. Selain 
untuk penelitian dan konservasi kupu- kupu, 
taman itu juga berfungsi sebagai tempat wisata 
dan edukasi bagi anak-anak.  DSU



Foto : Irli Karmila
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Merawat Alam Sekaligus Melestarikan 

Kupu-kupu

Bekerja sama dengan Yayasan Satu 
Cita Lestari Indonesia (YSCLI), Pertamina 
EP Field Rantau Aceh terus melakukan 
beragam upaya melestarikan tuntung atau 
tuntong laut (batagur borneonsis) di pesisir 
Kabupaten Aceh Tamiang.

Sejak 2013, langkah observasi, penye-
lamatan, dan penangkaran dilakukan secara 
rutin agar jumlah populasi salah satu spesies 
kura-kura air itu bisa terus bertambah.

Selain menyiapkan fasilitas penangkaran 
dan pembesaran tuntong, Pertamina 
dan YSCLI juga rutin menggelar patroli 
penyelamatan tuntong dan telurnya di saat 
musim bertelur. Patroli biasanya dilakukan 
di kawasan pesisir Pantai Pusung Putus, 
Pantai Pusung Cium dan Pantai Pusung 
Ujung Tamiang. Tim juga melakukan survei 
habitat, pengayaan habitat, pembesaran 
telur tuntong, hingga pelepasan tukik ke 
habitat aslinya.

“Sosialisasi kepada masyarakat dan 
siswa sekolah juga dilakukan secara berkala. 
Secara berangsur penyebab kepunahan 
Tuntong mulai dikendalikan,” ujar Pembina 
YSCLI, Joko Guntoro.

Mengutip data International Union 
for Conservation of Nature (IUCN), Joko 
mengungkapkan, tuntong laut saat ini 
menempati urutan ke-25 spesies kura-kura 
paling terancam punah di dunia. “IUCN 
merupakan lembaga rujukan global yang 
memerinci tingkat keterancaman flora dan 
fauna di dunia secara berkala,” jelasnya.

Menurut Joko, upaya menyelamatkan 

tuntong laut di kawasan pesisir Kabupaten Aceh 
Tamiang dari kepunahan bukanlah perkara yang 
mudah. Pasalnya, ancaman terhadap populasi 
tuntong ternyata sebagian besar datang dari 
tangan-tangan manusia.

Saat musim bertelur misalnya, kata Joko, 
telah menjadi tradisi masyarakat setempat 
berburu telur tuntong untuk dikonsumsi. Daging 
tuntong juga menjadi makanan tradisional 
masyarakat Tamiang yang dinamakan tengulik, 
sejenis selai khas Melayu.

“Yang lebih mengenaskan, tuntung dewasa 
jantan yang bisa bertahan hidup hingga umur 
80 tahun juga menjadi ajang perburuan untuk 
diperdagangkan kepada para kolektor. Kisaran 
nilai jual tuntong bisa mencapai Rp10 juta untuk 
usia delapan tahun,” ujarnya.

YSCLI dan Pertamina EP telah melepas 77 
tukik (bayi tuntuong) yang memiliki rata-rata 
panjang tempurung 11 centimeter ke habitatnya. 
“Pada musim bertelur November 2013 hingga 
Januari 2014, tim juga berhasil menyelamatkan 
328 telur dari 20 sarang,” ungkap Joko.

Public Relation Manager Pertamina EP 
Muhammad Baron menyatakan perusahaan 
terus mendukung upaya penyelamatan tuntong 
dari kepunahan agar keberadaan satwa langka 
ini tidak hanya tinggal cerita. “Bersama YSCLI, 
kami terus berupaya meningkatkan populasi 
tuntong lewat beragam program pelestarian 
selama lima tahun ke depan. Ini menjadi bukti 
bahwa sebagai entitas bisnis, Pertamina tidak 
hanya mengejar kinerja operasi saja, tetapi juga 
mendukung upaya pelestarian lingkungan di 
sekitar daerah operasinya,” ujarnya.

Tutong Laut 
       Masih Ada

 Irli
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lari boleh dibilang sebagai “mother of sport”, dasar bagi semua jenis 
olah raga.  selain itu, berlari bisa dengan mudah dilakukan kapanpun dan 
dimanapun oleh siapapun. ada banyak alasan yang membuat orang mau 
berlari, dua di antaranya yang paling umum adalah: keingingan untuk 
menurunkan berat badan dan menjaga kesehatan. Begitu banyak manfaat 
yang bisa kita dapatkan dengan berolah raga secara rutin, khususnya berlari. 



Cepat Membakar Lemak dan 
Menurunkan Berat Badan

Latihan yang bersifat aerobik seperti 
berlari, bersepeda dan tennis 
merupakan pilihan yang tepat untuk 
menurunkan lemak dan berat badan. 
Peneliti dari University of Dublin 
menemukan, berlari membakar lebih 
banyak lemak tubuh per menitnya. 
Fakta menunjukan berlari selam 30 
menit bisa membakar sebanyak 391 
kalori, bersepeda sebanyak 277 kalori 
dan bermain tennis hanya 272 kalori.

Meningkatkan Kepadatan Tulang
Berlari merupakan salah satu cara 
terbaik untuk membantu 
mengurangi penurunan kepadatan 
tulang. Berlari merupakan latihan 
high-impact yang membebani 
seluruh tubuh, oleh karena itu maka 
tubuh meresponnya dengan 
meningkatkan massa tulang. 

Menjaga Kesehatan dan 
Mencegah Penyakit

Berlari rutin dengan porsi yang tepat 
dapat membuat sel-sel kekebalan 
tubuh menjadi lebih aktif sehingga siap 
untuk melawan setiap bentuk infeksi 
dalam tubuh, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh Catch Collin, Chief 
Dietician di St George’s Hospital 
London. Lari secara rutin bisa 
menurunkan kadar kolestrol jahat (LDL) 
sekaligus meningkatkan kolestrol baik 
(HDL),  membersihakan pembuluh 
darah, sehingga menurunkan resiko 
stroke dan serangan jantung.

Meningkatkan 
Kinerja Otak

Peneliti di University of 
Illinois-USA menemukan bahwa 
berlari secara rutin apat 
merangsang pertumbuhan sel-sel 
otak baru yang terkait dengan 
fungsi belajar dan ingatan. 
Latihan rutin aerobic 3 kali 
seminggu selama 30-60 menit 
juga dapat membantu 
menurunkan efek penuaan pada 
otak.

Mengurangi 
Stress dan 

Menjadi Lebih 
Bahagia

Berlari dapat meningkatkan kadar 
hormone endorphin (hormone 
yang memicu perasaan nyaman) 
dan sekaligus menurunkan kadar 
hormone cortisol (hormone yang 
memicu perasaan stress). Kondisi 
ini membantu kita berpikir secara 
jernih sehingga dapat 
menghadapi permasalahan 
dengan tenang, sebagaimna yang 
dikatakan oleh Prof. Cary Cooper, 
seorang ahli di University of 
Lancaster-UK.

Terlihat Lebih 
Muda

Para ilmuwan di Stanford 
University-USA telah 
menemukan bahwa berlari 
secara rutin dapat menurunkan 
tanda-tanda penuaan. Pada saat 
latihan maka peredaran darah 
akan meningkat dengan 
membawa lebih banyak oksigen 
serta nutrisi ke sel-sel kulit, 
sekaligus membuang 
racun-racun berbahaya melalui 
keringat. Berlari juga bisa 
mengoptimalkan produksi 
collagen dalam tubuh sehingga 
mengurangi penampakan 
kerutan pada kulit dan 
mempercepat proses 
penyembuhan. 

Mencegah Diabetes

7 Manfaat Berlari
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Memulai Langkah Awal

Metafora kehidupan

Athena

Setiap tahun Pertamina menggelar kegiatan 
Eco Run. Lomba lari marathon untuk umum. 
Biasanya dua atau tiga bulan jelang lomba 
berlangsung, beberapa orang yang tidak 
terbiasa olah raga, sudah mulai pemanasan 
untuk mengikuti Eco Run. 

Tapi lain halnya dengan mereka yang punya 
hobi lari, untuk menjaga kebugaran. Karena 
hal tersebut sudah menjadi kegiatan rutinitas 
seminggu sekali, mengikuti lari marathon ibarat 
latihan lari biasa.

Ada beragam alasan orang untuk lari. 
Dari sekadar ikut trend, alasan kesehatan, 
menurunkan berat badan, dan lain-lain.  Jika 
salah satu atau beberapa alasan di atas telah 
memenuhi kriteria anda, maka tantangan  
terberat selanjutnya adalah memulai langkah 
pertama untuk berlari. Di sinilah pentingnya 
membangun komitmen pada diri sendiri!!! 

Mulailah dengan pemanasan yang cukup 
dengan berjalan santai dan setelah itu berjalan 
cepat atau lebih dikenal dengan power walk 
sekitar 10 menit. Setelah itu baru mulailah 
berlari secara santai sesuai dengan kondisi 
tubuh masing-masing orang. 

Jangan pernah memaksakan diri. 
Rasakanlah berlari secara nyaman dan jika 
terasa berat maka segeralah berhenti dan 
ganti dengan berjalan cepat saja.  Lakukan 
latihan secara rutin 3 kali seminggu, dengan 
durasi minimal 30 menit setiap kali latihan.

Setelah rutin latihan, lari akan semakin 
ringan, nyaman, lebih tahan lama sehingga 
jarak ditempuh akan bertambah jauh. Dan 
anda mulai bisa berfikir untuk mencoba 
ikut berbartisipasi dalam salah satu event 
lari resmi. Pilihlah jarak lomba yang sesuai 
dengan kemampuan, 5 km atau 10 km. 

Sejatinya, lari menggambarkan metafora 
kehidupan dalam skala yang kecil.  Latihan rutin lari 
mengajarkan kepada kita betapa pentingnya niat dan 
tujuan. Tanpa niat dan tujuan yang kuat maka tidak 
akan ada konsistensi dan kesinambungan.  Dengan 
aktifitas yang rutin tersebut maka kita pun akan 
bisa mengenali kemampuan kita dan selanjutnya 
meningkatkannya. Yang tidak kalah penting adalah 
menunjukkan berapa besar dedikasi kita atas apa 
yang kita lakukan. 

Olah raga lari secara rutin bisa memberikan 
dampak yang luar biasa pada aktivitas sehari-hari.  
Disiplin adalah salah satunya. Dengan membiasakan 
diri untuk rajin berlatih, maka secara tidak langsung 
melatih disiplin menepati komitmen atas yang telah 
kita rencanakan.  Contoh sederhananya, jika kita 
harus berlatih lari rutin di pagi hari maka malam hari 
sebelumnya kita harus istirahat yang cukup. Untuk 
itu, kita harus mengurangi aktivitas yang tidak perlu. 

Manfaat lainnya adalah sikap pengendalian diri. 
Dalam berlari maka kita harus menyesuaikan dengan 
kemampuan diri dan cara kita masing-masing. Dan 
kita sendirilah yang paling tahu kondisi diri kita. 
Tetaplah kontrol diri pada kondisi yang kita rasa 

paling nyaman saat berlari, baik itu pada 
saat latihan ataupun saat ikut lomba. Pada 
saat mengikuti lomba lari dengan ribuan 
peserta, kontrol diri menjadi tantangan 
tersendiri. Seringkali kita terbawa arus 
dengan tingkat kecepatan orang lain yang 
melebihi kecepatan normal kita. Akibatnya 
tenaga kita akan cepat terkuras dan bisa-
bisa tidak akan mencapai garis finish.

Bergabung dengan komunitas-
komunitas lari yang saat ini sedang 
menjamur, akan membangun networking 
baru untuk pribadi maupun bisnis. Beberapa 
hal tersebut di atas hanyalah sedikit manfaat 
yang bisa kita dapatkan dengan olah 
raga lari. Tentunya masih banyak hal-hal 
lain yang bisa kita peroleh dengan rutin 
melakukan olah raga. Jika manfaat-manfaat 
tersebut masih memberatkan langkah untuk 
memulai, maka cobalah bergabung dengan 
kelompok lari yang ada di lingkungan 
kita. Di Pertamina telah ada komunitas 
“PERTAMINA RUNNERS” yang rutin latihan 
lari 5 KM di kawasan Monas setiap Selasa 
dan Jum’at pagi jam 06.00 – 07.00. Jadi 
tunggu apalagi ?
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Sejarah Marathon



MarathonAthena
25 mile (40 km) 

Pheidippides, seorang prajurit tentara Yunani. 
Berlari tanpa henti dari Marathon menuju Athena

Untuk mengenang dan menghormati 
kepahlawanan Pheidippides tersebut, maka 
pada Olimpiade era modern pertama tahun 
1896 dilombakanlah cabang lari baru  dari kota 
Marathon menuju Athena dengan jarak sekitar 
40km, yang kemudian terkenal dengan sebutan 
lomba lari Marathon. 

Lalu sejak kapan jarak lari marathon 
berubah menjadi 26 miles atau 42,195 km? 

Ini terjadi pada saat Olimpiade 1908 di 
London dimana lomba akan dimulai dari 
salah satu ikon kota London yaitu Windsor 
Castle menuju White City Stadium tapi 
ternyata jaraknya 26 miles. Dan agar 
finishnya tepat di depan tribun Raja 
Inggris, maka  ditambahlah lagi jaraknya 
sepanjang 0,2 miles sehingga total jarak 
menjadi 26,2  miles = 42,195 km. 

SEJARAH MARATHON

Marathon adalah nama sebuah kota di 
Yunani yang berjarak sekitar 25 mile (40 km)  
dari Kota Athena.  Pada tahun 490 SM terjadi 
perang antara tentara Yunani yang melawan 
serangan tentara Persia di Teluk Marathon.  
Setelah pertempuran usai dan dimenangkan 
oleh tentara Yunani, maka seorang prajurit 

bernama Pheidippides ditugaskan untuk 
menyampaikan berita kemenangan tersebut 
ke Athena. Untuk itu, ia kemudian berlari 
tanpa henti dari Marathon menuju Athena. 
Malang tak dapat ditolak Pheidippides, 
kemudian meninggal setelah menyampaikan 
kabar kemenangan tersebut karena kelelahan.
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Selanjutnya mulai 1921, International 
Amateur Athletic Federation (IAAF) 
menetapkan 42,195 km sebagai jarak resmi 
lomba Marathon yang terus digunakan 
hingga saat ini. 

Rekor dunia untuk Marathon berkisar di 
angka 2 jam (pria 2:03:38, wanita 2:15:25). 
Tentunya oleh atlet profesional. Sementara 
untuk pelari amatir tentunya lebih lama 
lagi. Pelari marathon “pemula” biasanya 
menuntaskan dalam waktu 4 hingga 7 jam 
sehingga diperlukan persiapan yang matang.

Saat ini banyak kota di dunia 
menyelenggarakan lomba lari marathon 
tahunan yang selalu diikuti oleh ribuan pelari, 
termasuk juga Jakarta Marathon. Kondisi 
rute yang berbeda di satu kota dengan kota 
lainnya seperti kondisi kontur, ketinggian, 

elevasi dan juga  iklim, membuat banyak 
pelari mengikuti lomba di luar kota, atau 
bahkan luar negeri,  untuk mendapatkan 
pengalaman berlari yang berbeda.

Namun saat ini hanya ada 6 lomba 
marathon kelas major (utama), yaitu Boston, 
New York, Chicago, London, Berlin dan 
mulai 2013 Tokyo mulai dimasukkan dalam 
kategori major . Yang paling bergengsi adalah 
Boston Marathon.  Hal  ini tak terlepas dari 
sejarah dimulainya Boston Marathon, dimana 
para pelari Amerika Serikat yang ikut pada 
lari marathon di Olimpiade 1896 kemudian 
mengadakan lomba lari Boston Marathon 
pada tahun berikutnya, yaitu 1897. Tak 
salah jika banyak yang menyebut Boston 
Marathon adalah lomba marathon tertua yang 
dilombakan di luar olimpiade.  
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Kehadiran Fatin Sidqia Lubis, 
mampu mengalihkan perhatian perhatian 
ratusan pengunjung Atrium Tunjungan 
Plaza 3, Surabaya, Sabtu (14/11). 

Fatin dengan penampilan khasnya 
membawakan beberapa lagu andalan, di  
panggung area Pameran dalam rangka 
memperingati HUT Pertamina ke-58. 

Pengunjung yang hadir bukan hanya 
para Fatinistic tetapi juga masyarakat 
umum dari berbagai kalangan usia.  
Juara X Factor Indonesia musim 
pertama tersebut mengaku takjub 
dengan sambutan penonton yang begitu 
diluar dugaannya.  

“Alhamdulillah hari ini Fatin diundang 
Pertamina untuk menyapa masyarakat di 
Surabaya yang ikut memeriahkan acara 
pameran tentang pengembangan Energi Baru 
dan Terbarukan serta CSR Pertamina,”katanya 
penyanyi imut ini.  

Menurutnya acara ini bermanfaat sebagai 
sarana edukasi bagi masyarakat agar lebih peduli 
terhadap pemanfaatan energi baru terbarukan, 
seperti energi surya.

“Banyak hal yang bisa didapat dari pameran 
ini. Karena bukan sekadar promosi produk, tetapi 
lebih sarat edukasinya”jelasnya.  
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“Gigi”, group band era 90an yang masih 
eksis hingga kini tetap mempesona dan tak 
pernah kehilangan gregetnya. Apalagi melihat 
penampilan sang vokalis, Armand Maulana. Diu-
sianya yang memasuki 44 tahun ini, masih terli-
hat awet muda. Saat ditemui usai mengisi acara 
Halal Bi Halal Idul Fitri PT Pertamina (Persero), 
Arman mengungkapkan rahasia awet mudanya 
hingga bisa terlihat seperti usai 20an. “Rajin 
berolahraga serta menerapkan pola makanan 
sehat dan bersih,”katanya. 

Ternyata sudah hampir 7 tahun Armand 
menerapkan pola makan tanpa mengkonsumsi 
gorengan, tanpa gula, garam dan jarang makan 
nasi. Pola hidup seperti ini jelas saja membuat 
Suami dari Dewi Gita ini tetap terlihat fit, sehat 
dan muda. Penampilannya dipanggungpun 
masih sama seperti dulu jingkrak- jingkrak ala 
remaja.  

“Makan bersih itu nggak makan gorengan, 
nggak garam tapi bisa diganti dengan rebusan 
atau bakaran dan tetap memprioritaskan kon-

sumsi protesin dan sayuran. Pola hidup 
seperti ini membuat fisik dan stamina 
saya tetap terjaga,” ucap Ayah dari Naja 
Dewi Maulana ini.

Pola hidup sehat yang dijalani oleh 
vokalis asal Bandung ini diakuinya 
memang sengaja dipersiapkannya 
mengingat seiring bertambahnya umur 
yang semakin rentan terhadap penyakit 
jika tidak membiasakan diri dengan pola 
hidup sehat. 

Kesibukan mengisi acara panggung 
juga turut mengharuskan Armand untuk 
tetap tampil prima. Setelah usai dengan 
kesibukan grup band Gigi Ngabuburit 
Tour di bulan Ramadhan dibeberapa 
kota di Indonesia, kini band Gigi tengah 
mempersiapkan video klip untuk single 
terbarunya dari original soundtrack Film 
Masalembo.

Teks : Irli Karmila / Foto : Wahyu NR  
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“Obsesi saya menjadikan Indonesia 
sebagai pusat fashion muslim dunia,”kata 
Dian Pelangi usai mengisi acara talkshow 
Annual Hulu Day, di Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (9/11). 

Perempuan kelahiran 14 Januari 
1991 itu, membeberkan jatuh bangunnya 
membangun karir perancang busana muslim, 
yang dirintisnya sejak lulus bangku SMK di 
Pekalongan.

 Lulusan ESMOD Jakarta itu, sempat malu 
saat diminta orang tuanya mengelola butik 
Dian Pelangi. Namun karena sudah menjadi 
pilihan, di sela-sela mengelola butik, Dian 
mulai merintis rancangan busana muslim. 
“Saya ingin membuat perubahan dalam trend 
busana muslim, yang waktu itu modelnya 

Teks : Urip Herdiman K / Foto : Adityo Pratomo

masih monoton,”jelasnya.
Namanya mulai dikenal saat tampil 

dalam Jakarta Fashion Week 2009. 
“Saya tampil sebagai desainer junior 
pendatang baru, dan mendapat respon luar 
biasa,”jelasnya. 

Sejak saat itu karyanya mulai dibawa 
hingga ke manca negara dalam berbagai 
pameran yang diikuti bersama lembaga 
pemerintahan,swasta atau secara pribadi. 
Seperti di Australia, Malaysia, Dubai, Abu 
Dhabi, Kairo, Jordania, dll. 

Dian tak pelit berbagi kunci suksesnya. 
“Kita harus memperhatikan perkembangan 
zaman dan terbuka terhadap segala 
kritik,”pungkasnya. 
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Di tengah kesibukannya sebagai 
presenter, artis cantik Anya Dwinov 
ternyata punya pengalaman menarik 
dengan kendaraannya. Wanita 
kelahiran Jakarta ini  bercerita, 
teknisi yang biasa menangani 
mobilnya menganjurkan untuk 
mencampur Pertamax dengan 
Premium. “Menurut teknisi, ya untuk 
hasilnya lebih maksimal. Tapi kan 
cukup membuat saya kerepotan dan 
menyita waktu,” ungkapnya.

Namun kali ini berbeda, 
wanita berusia 32 tahun tersebut 
sangat antusias ketika Pertamina 
meluncurkan produk BBM varian 
terbaru Pertalite ke tengah 
masyarakat. Pasalnya, ia tidak 
perlu lagi mencampur bensinnya, 
karena Pertalite menawarkan BBM 
berkualitas menengah. Lewat produk 
RON 90 ini ia berharap masyarakat 
maupun pemilik bengkel telah 
mendapatkan solusinya.

Sebagai konsumen, Anya 
mengakui kalau perbedaan Premium 
dan Pertamax cukup jauh. Sehingga 
diperlukan produk yang mampu 
mengimbangi diantara keduanya. 
“Ini merupakan kelas yang ditunggu-
tunggu. Akhirnya ada kelas diantara 
Pertamax dan Premium. Ini adalah 
jawaban untuk mobil saya setelah 
bertahun-tahun. Terlalu mahal tapi 
pas dengan kebutuhan mobil,” jelas 
Duta BNN ini.
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Lawang Sewu, merupakan bangunan bersejarah 
yang menjadi salah satu ikon kota Semarang. 
Bangunan peninggalan Belanda ini tak hanya 
menawarkan keindahan arsitektur, tetapi menyimpan 
berbagai cerita dari masa ke masa.

WISATA
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Jalan-jalan ke Semarang, 
jangan lewatkan mampir ke 
salah satu wisata sejarah 
yang terkenal yakni Lawang 
Sewu.  Lawang Sewu dalam 
Bahasa Jawa diterjemahkan 
sebagai Lawang berarti pintu 
dan sewu berarti seribu.  
Jadi lawang sewu artinya 
seribu pintu.

“Bangunan Lawang 
Sewu memang 
memiliki banyak pintu, 
sehingga diibaratkan 
dengan seribu pintu 
meski jumlah pintu 
yang ada tidak 
mencapai 1.000.” 

75

Bila  dihitung, maka 
hanya terdapat 600 daun 
pintu di sana. Namun, 
jendela jendela yang besar 
khas bangunan Belanda, 
kadang dianggap sebagai 
pintu sehingga ditambahkan 
untuk menggenapi jumlah 
kekurangan daun pintu tadi. 
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Lawang sewu berada 
di sekitar Tugu Muda 
Semarang atau di sudut 
Jalan Pandanaran dan Jalan 
Pemuda. Jam buka tempat 
wisata bersejarah itu dari 
pukul 10.00  hingga pukul 
22.00 WIB. Meski banyak 
mitos yang menyatakan 
Lawang Sewu tempat yang 
menyeramkan, namun 
di malam hari peseona 
bangunan khas belanda 
dengan sinar lampunya yang 
memberikan keindahan 
cahaya di setiap sudut pintu, 
membuat tempat ini sayang 
dilewatkan begitu saja.

Di malam hari, ada saja 
pengunjung yang mampir, 
baik anak sekolah, maupun 
masyarakat umum. Dengan 
tiket masuk seharga 10 
ribu rupiah saja, kami 
dapat melihat dari dekat 
isi bangunan yang pernah 
digunakan sebagai tempat 
peristirahatan tentara Jepang 
jaman penjajahan. 

Lawang Sewu ini awalnya 
dibangun untuk kantor 
NIS (Nederlands Indische 
Spoorweg Maatschappij), 
pada tahun 1904 dan 
dilanjutkan tiga tahun 
setelahnya, yaitu tahun 
1907. Bangunan ini selesai 
dibangun oleh pemerintah 
Kolonial Belanda pada masa 
itu sebagai kantor jawatan 
perkeretaapian swasta milik 
Belanda pada masa itu.

Wisatawan yang masuk 
ke Lawang Sewu di malam 
hari, akan diantar guide yang 
biasa menunggu di sekitar 
tempat penjualan tiket. 
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Saya sama sekali tidak 
merasakan kesan angker 
di dalam, sebagaimana 
diceritakan beberapa orang 
tentang mitos menyeramkan 
Lawang Sewu.

Bangunan ini mempunyai 
asitektur yang unik, semua 
bangunan mengadopsi gaya 
arsitektur Belanda yang 
khas. Terdiri dari dua lantai 
dan memiliki dua sayap 
bangunan yang membentang 
ke kanan dan kekiri. 
Bangunan ini dilengkapi 
dengan Ballroom, Gedung 
serbaguna, ruang makan 
hingga gedung pertunjukan. 

Ketika memasuki 
bangunan ini akan tampak 
lorong-lorong panjang yang 
dipenuhi dengan pintu dan 
jendela-jendela kayu di 
kanan-kirinya. Keindahan 
arsitekturnya menjadi daya 
tarik untuk diabadikan dalam 
jepretan kamera.

“Image Lawang 
Sewu sebagai 
gedung paling 
berhantu di Jawa 
Tengah tidak dapat 
pudar begitu saja. 
Banyak cerita seram 
yang membungkus 
keindahan arsitektur 
Lawang Sewu.”
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Cerita tentang noni Belanda yang selalu terlihat sebelum 
Maghrib tiba di salah satu bagian bangunan. Atau cerita tentang 
suara suara jeritan dan tangisan yang terdengar pada malam hari 
dari gedung tua itu. Semua diceritakan guide yang mengantar 
kami berkeliling menjelajahi Lawang Sewu.

Di bagian bawah bangunan ini ada ruang bawah tanah. Pada 
jaman Belanda, ruangan bawah tanah difungsikan sebagai saluran 
air. Namun fungsi tersebut berubah saat bangunan ini dikuasai 
penjajah Jepang. Ruang bawah tanah digunakan sebagai penjara 
bagi penduduk pribumi dan tentara Belanda. 
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Sebelum memasuki area 
ini, beberapa pengunjung bisa 
menggunakan sepatu boat yang 
disediakan. Karena ruang bawah tanah 
masih lembab, banyak air dan licin.

Hawa dingin mulai merasuk di 
ruang yang konon sebagai tempat 
pembantaian penduduk pribumi dan 
tentara Belanda semasa penjajahan 
Jepang. Ditemani seorang juru kunci, 
kami pun diceritakan perihal sejarah 
ruang bawah tanah yang sering 
kali dijadikan sebagai tempat uji 
nyali dalam program reality show di 
beberapa stasiun televisi. 

Di bawah tanah tersebut 
terdapat penjara jongkok 
berukuran 1 x 1 meter. Konon di 
tempat ini banyak pemuda dan 
pribumi yang meregang nyawa 
karena mati rasa atau kedinginan 
setelah direndam berhari hari di 
dalam bak berisi air tersebut. 

Ada juga penjara berdiri yang 
menjadi saksi banyak nyawa 
hilang karena dipenggal setelah 
dipenjara berdiri dan berdesakan 
dalam ruangan 90 x 1 meter. 
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Meski gelap, namun karena ada 
beberapa wisatawan, suasana di 
bawah tanah tidak seseram yang 
diceritakan orang. Tetapi kami juga 
tidak ingin berlama-lama di ruang 
bawah tanah, tanpa ada orang lain 
yang menemani.

Setelah Indonesia merdeka pada 
tahun 1945, Lawang Sewu sempat 
dijadikan kantor beberapa institusi 
pemerintah, diantaranya adalah 
Djawatan Kereta Api Repoeblik 
Indonesia (DKARI) atau sekarang 
lebih dikenal sebagai PT KAI, Kantor 
Prasarana Komando Daerah Militer 

(Kodam IV/Diponegoro) dan Kantor 
Kementrian Perhubungan Jawa 
Tengah.

Untuk mengurangi kesan angker, 
Lawang Sewu sering dijadikan 
sebagai lokasi berbagai event besar, 
mulai dari Fashion Show, tempat 
seminar, lokasi hunting foto dan lain-
lain. Meski sudah jauh dari kesan 
menyeramkan, namun akan lebih 
baik jika Anda mengunjungi tempat 
ini ditemani guide atau juru kunci 
guna menghindari hal-hal yang tidak 
diinginkan. 
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Suara mesin motor perahu nelayan, 
memecah sunyi  senja hari di sekitar 
Sungai Donan, Cilacap.

Riak air terlukis saat perahu nelayan 
mulai melintasi aliran sungai.  Jarum 
jam menunjukkan pukul 6 kurang 15 di 
sore hari. 

Langit mulai kemerahan. Waktunya 
sang surya menghilang di garis 
cakrawala. Sinarnya tergantikan kilau 
lampu dari unit Residual Fluid Catalytic 
Crakcing (RFCC) di area Kilang Cilacap.

Cahaya kuning lampu kilang, 
menghiasi megahnya unit RFCC yang 
telah beroperasi sejak Oktober lalu, 
sebagai penopang kemandirian energi 
bangsa. 

Harmoni di Sungai Donan, terus 
berputar. Dari senja hingga keesokan 
hari. 
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