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Persoalan transportasi mudik di Indonesia menjadi persoalan pelik  yang 
sulit terpecahkan hingga hari ini. Tetapi Pertamina yang bertugas menga-
mankan suplai BBM dan gas, tidaklah terlalu dipusingkan mengenai cara 
dan solusi karena SOP pengamanan suplai BBM dan gas di hari-hari besar 
keagamaan dan menjelang pergantian tahun, sudah menjadi makanan 
sehari-hari perusahaan ini. “Sudah menjadi hal rutin walaupun dalam pelak-
sanaannya cukup membuat kita semua sibuk,” ujar Manajer Operation Retail 
BBM Romulo Hutapea. 
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SIMPATI UNTUK PERTAMINA
Lutfiah - Kemayoran

Akhir-akhir ini, mayoritas media cetak dan 
elektronik nasional mengobok-obok Pertamina 
dengan berbagai pemberitaan miring. Saya 
melihat, akibat pemberitaan yang terlalu ten-
desius,  Pertamina pasti dirugikan. 

Pers yang baik adalah pers yang mengung-
kapkan sebuah kasus dengan proporsional. 
Cobalah menelisik lebih dalam apa yang sebe-
narnya terjadi. Jangan langsung saja menya-
lahkan Pertamina. Itu tidak fair.

Saya hanya bisa menunjukkan rasa simpati  
kepada Pertamina melalui surat pembaca ini. 
Semoga Pertamina bisa meng-counter berita-
berita tersebut dengan cerdas dan tepat.WP 

Berkaitan dengan terjadinya ledakan 
Elpiji 3 Kg yang belakangan ini sering terjadi 
dimana-mana, saya melihat ada sesuatu yang 
tidak adil yang menimpa Pertamina. 

Seingat saya kebijakan konversi minyak 
tanah  ke Elpiji 3 Kg bukanlah keputusan bisnis 
Pertamina, tetapi kebijakan dari Pemerintah, 
dalam hal ini Wakil Presiden Jusuf Kalla di 
periode 2004 – 2009 yang lalu. Seperti yang  
yang sudah kita sama-sama ketahui, Perta-
mina biasanya sulit untuk menolak penugasan 
dari Pemerintah tersebut, seperti misalnya 
dalam hal distribusi BBM bersubsidi. Dari situ 
biasanya persoalan sudah menanti, ibaratnya 
bom waktu yang menunggu waktu yang tepat 
untuk meledak. 

Saya tidak menyalahkan Pertamina, karena 
Pertamina  adalah BUMN yang tunduk pada 
Pemerintah.  Namun jika pola seperti ini terus 
terjadi,  saya rasa tidak adil. Siapa yang 
membuat keputusan dan siapa yang menderita  
jadinya dua hal yang berbeda. 

Apalagi ketika lalu timbul persoalan di 
lapangan, tindakan Pemerintah biasanya 

KEBIJAKAN PEMERINTAH, 
PERTAMINA MENDERITA
Tavianto Yudha Patria - Notaris/PPAT
Telaga Golf Sawangan

sangat lambat. Ketika Pertamina sudah babak 
belur dikritik dan dikecam sana-sini, Pemerin-
tah barulah turun tangan. Terlambat sekali. 

Saya berharap Pemerintah bisa memper-
lakukan Pertamina selayaknya  entitas bisnis 
yang harus mencari profit. Jangan terus-
menerus dikasih penugasan melulu. Kapan 
bisa mencari profitnya?WP
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Ramadhan 1431 H sebentar lagi 
berakhir. Satu-dua hari ke depan 
arus mudik sudah mulai meramai-

kan suasana jelang lebaran. Yang paling 
meriah, arus mudik darat dari Jakarta 
ke berbagai daerah baik di Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogya-
karta,  Jawa Timur, yang menggunakan 
sepeda motor. Salah satu fenomena 
menarik beberapa tahun terakhir adalah 
mudik memakai sepeda motor dan 
kendaraan pribadi roda empat. Ini yang 
menjadi sorotan utama laporan utama 
WePe Edisi September 2010.

WePe edisi ini sebetulnya             
ingin melaporkan informasi mudik dan 
informasi program-program Pertamina 
dalam rangka membantu pemudik di 
Jalur Pantai Utara (Jalur Pantura) dan 
Jalan Lintas Selatan Jawa (JLSJ). Dalam 
rangka memberikan informasi ini, Tim 
WePe melakukan liputan langsung 
selama enam hari, 1 – 6 Agustus 2010 
untuk melihat situasi dan peta jalan di 
Pantura dan JLSJ, di mana diperoleh 
informasi bagaimana kondisi jalan yang 
masih diperbaiki, adanya pasar tumpah, 
dan kemungkinan titik-titik macet di dua 
jalur itu.

Pertamina menyelenggarakan 
pelayanan tempat istirahat bagi para 
pemudik, berkendaraan roda empat 
dan roda dua. Program-program itu 
Cafe Mudik Pertamina, yaitu Posko 
Mudik yang ditempatkan di beberapa 
SPBU yang memiliki halaman luas untuk 
tempat peristirahatan sepeda motor 
dan mobil. Program lain adalah Posko 
Lesehan Enduro, yaitu semacam 
pelayanan tempat istirahat khusus bagi 
pemudik bersepeda motor yang ditem-
patkan di beberapa masjid yang berada 
di sepanjang jalur Pantura dan JLSJ. Ada 
beberapa program lain yang diseleng-
garakan oleh fungsi Pelumas khusus 
penyediaan bis mudik bagi para operator 
bengkel.

Edisi ini agak khusus, karena kon-
sepnya lebih mengedepankan informasi. 
Ok, terimakasih.WPNandang Suherlan (NS)

Apakah zaman Rasulullah Saw ada tradisi mudik? Mudik dalam arti pulang 
khusus beridulfitri seperti dikenal di Indonesia, tak ada pada zaman itu. Karena 
sebetulnya mudik dalam rangka berlebaran itu hakikatnya adalah bersilatu-

rahmi. Rasulullah Saw mengajarkan setiap individu muslim menebarkan salam dan 
menyambung silaturahmi. Ini adalah ajaran bersosialisasi untuk mempererat persau-
daraan dan kebersamaan dan mempererat tali simpul ukhuwah Islamiyah. 

Tradisi mudik dalam rangka silaturahmi di hari fitrah tidaklah melanggar sunnah, 
karena mudik hanyalah sekadar teknis belaka karena kondisi masyarakat muslim 
yang merantau, lalu ingin menyempatkan pulang, berlebaran bersama orangtua 
dan sanak keluarga. Mudik yang begitu masiv seperti di Indonesia tak ditemukan di 
negara-negara lain yang berpenduduk muslim. Masyarakat Indonesia yang sangat 
tergantung kota untuk mengubah nasib ekonominya, sehingga terjadi urbanisasi, 
mengondisikan adanya tradisi mudik pada hari Idul Fitri.

Menurut budayawan Umar Kayam (2002) tradisi mudik lebaran sudah ber-
jalan berabad-abad lamanya. Secara historis, mudik merupakan tradisi primordial 
masyarakat petani Jawa yang sudah dikenal jauh sebelum berdiri Kerajaan Majapahit. 
Pada awalnya, kegiatan ini bertujuan untuk membersihkan pekuburan dan doa ber-
sama kepada dewa-dewa di kahyangan, memohon keselamatan kampung halaman-
nya. Mudik pada zaman Majapahit, dilaksanakan secara rutin setahun sekali. Pada 
saat masuk agama Islam ke Jawa, tradisi ini berubah menjadi tradisi silaturahmi 
pada saat Idul Fitri.

Dalam referensi lain disebutkan, tradisi mudik sebetulnya sudah dikenal 
masyarakat Indonesia pada zaman prasejarah. Masyarakat prasejarah yang no-
maden, akan menemukan tempat tinggal setelah berpindah-pindah dari tempat 
asalnya. Tetapi pada bulan-bulan tertentu mereka berbondong-bondong meninggal-
kan rumah tinggal mereka untuk kembali ke tanah asalnya untuk melakukan ritual 
penyembahan terhadap arwah nenek moyang. 

Tampak sekali, tradisi mudik telah mengalami transformasi dari zaman ke zaman 
dengan segala pemaknaannya yang berbeda-beda, walaupun pada intinya tak lepas 
dari sisi kegiatan religi masyarakat Indonesia, baik pada masa animisme prasejarah, 
masa Hindu/Budha, bahkan pada masyarakat Islam selama berabad-abad. Sekarang, 
fenomena ini telah berkembang sedemikian rupa, dari mulai cara mereka mudik, 
model transportasi yang digunakan, sampai mudik dijadikan sebagai ajang pembuk-
tian keberhasilan sosial ekonomi masyarakat “udik” yang “ngota” saat kembali ke 
kampung halaman mereka.

Rombongan pemudik yang massal yang berjalan selama berhari-hari, telah 
dimanfaatkan oleh sejumlah perusahaan untuk berpromosi, branding, pendekatan 
dengan konsumen, atau sekadar bentuk pelayanan perusahaan kepada masyarakat. 
Bentuk promosinya bisa melalui berbagai media atau bahkan event-event pelayanan 
di posko mudik, yang menyediakan aneka pelayanan, dan tentu saja identitas peru-
sahaan dikedepankan.

Sekarang tradisi mudik telah menjelma menjadi sebuah fenomena yang meriah, 
berkembang tak hanya untuk memenuhi hasrat bersilaturahmi dan berkumpul de-
ngan sanak keluarga pada hari Idul Fitri, tapi juga dipakai sebagai ajang pembuktian 
keberhasilan mereka di kota. Berapapun biaya yang dikeluarkan, tak masalah, yang 
penting hasrat-hasrat itu bisa terpenuhi. Tingkat konsumsi para pemudik begitu be-
sar, dan inilah yang dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh perusahaan-perusahaan untuk 
melakukan promosi, menawarkan produk-produk yang bisa dipakai para pemudik, 
mulai dari produk HP, sepeda motor, mobil, sampai pakaian serta makanan dan mi-
numan.WPNS

Religi dan Promosi

MUKADIMAH
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Persoalan transportasi mudik di 
Indonesia menjadi persoalan pelik  
yang sulit terpecahkan hingga 

hari ini. Tetapi Pertamina yang bertu-
gas mengamankan suplai BBM dan gas, 
tidaklah terlalu dipusingkan mengenai 
cara dan solusi karena SOP pengamanan 
suplai BBM dan gas di hari-hari besar 
keagamaan dan menjelang pergantian 
tahun, sudah menjadi makanan sehari-
hari perusahaan ini. “Sudah menjadi hal 
rutin walaupun dalam pelaksanaannya 
cukup membuat kita semua sibuk,” ujar 
Manajer Operation Retail BBM Romulo 
Hutapea. 

Ungkapan itu tak berarti Pertamina 
menganggap enteng keamanan sup-
lai pada hari lebaran ini. Terlebih ada 
fenomena mudik di pulau Jawa yang 
menggunakan sepeda motor yang jum-
lahnya naik dari tahun ke tahun. Karena 
soal ledakan pemudik berkendaraan 
bermotor ini yang tahun ini menjadi 
konsentrasi Pemerintah. Bagi kebutuhan 
BBM, membludaknya kendaraan bermo-
tor mulai H-7 sampai H+3 berkonseku-
ensi meningkatnya kebutuhan Premium 
sampai 40 persen dan pada saat yang 
sama ada penurunan tajam kebutuh-
an Solar. Hal ini disebabkan konsumsi 
BBM untuk kendaraan bermotor adalah 
Premium, sedangkan pemakai Solar, 
yaitu truk-truk justru pada H-7 tidak 

boleh beroperasi untuk  memperparah 
kemacetan.

Kalau memetakan jalur mudik darat 
seluruh Indonesia, maka di Pulau Jawa 
dan Sumatera lah jalur mudik darat pa-
ling ramai. Di Jawa, dikenal jalur Pantai 
Utara Jawa (Pantura) dan Jalan Lintas 
Selatan Jawa (JLSJ). Kedua jalur meng-
hubungkan kota besar seperti Jakarta ke 
arah timur baik di kota-kota Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogya-
karta, maupun Jawa Timur hingga ke 
Bali. Sedangkan ke Sulawesi, Kaliman-
tan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, 
dan Papua para pemudik menggunakan 
transportasi udara. Sedangkan jalur 
mudik darat di Sumatera – seperti juga 
di Jawa – memiliki dua jalur utama, 
yaitu Jalur Lintas Timur (Jalintim) Su-
matera dan Jalur Lintas Barat Sumatera 
(JLBS) dari Pelabuhan Bakauheni, Lam-
pung sampai ke Banda Aceh, Nanggroe 
Aceh Darussalam.

Adanya fenomena mudik memakai 
kendaraan bermotor terjadi dalam 
beberapa tahun terakhir, sebagai akibat 
dari tidak adanya solusi memadai keter-
sediaan transportasi untuk mudik. Selain 
murah, berkendaraan bermotor juga 
lebih leluasa untuk beristirahat. Karuan 
saja, sejumlah tempat menjadi tempat 
peristirahatan mereka, baik SPBU-
SPBU maupun masjid-masjid. Untuk itu 

Pertamina memberikan solusi bagi para 
pemudik berkendaraan bermotor ini, 
setidaknya untuk tempat istirahat yang 
nyaman dengan ketersediaan beberapa 
bentuk pelayanan.

Itulah yang dikemas dalam program 
Cafe Mudik Pertamax, berupa area 
istirahat pemudik bermotor dan ber-
mobil yang berlokasi di beberapa SPBU 
yang memiliki halaman parkir luas dan 
fasilitas memadai seperti mushola, tem-
pat tiduran, parkiran motor dan mobil, 
WC dan kamar mandi, serta mini market 
dan warung-warung makanan. Yang 
menyelenggarakan program ini adalah 
fungsi fungsi BBM Retail Pertamina.

Sementara Bisnis Unit Pelumas 
menyelenggarakan tiga program, yaitu 
Lesehan Enduro, Ketupat Enduro, 
dan Pulang Mudik Keluarga Mekanik 
(Piknik). Lesehan Enduro seperti juga 
Cafe Mudik Pertamax, menyediakan 
tempat istirahat dengan sejumlah fasili-
tas, tapi menggunakan lokasi masjid-
masjid. Sedangkan Ketupat Enduro 
adalah parsel yang disediakan berupa 
pelumas Enduro beserta isi lain yang 
disediakan oleh sponsor seperti produ-
sen minuman, obat-obatan, multivita-
min, provider HP, beserta hadiah-hadiah 
untuk undian dari perusahaan elek-
tronik. Dan tak lupa, Unit Bisnis Per-
tamina pun menyediakan fasilitas mudik 

untuk Pemudik
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bagi para mekanik, yang disebut Piknik, 
dengen menyediakan 50 unit bis bagi 
sekitar 2.000 orang pemudik.

UTAK ATIK STRATEgI MENgAMAN
KAN SUPLAI BBM

Lebih dari sekadar memberikan 
solusi bagi pemudik di Pantura dan JLSJ, 
Pertamina tetap harus memastikan 
keamanan suplai BBM untuk seluruh 
masyarakat konsumen di seluruh Indo-
nesia. Kendala suplai BBM di SPBU men-
jadi masalah klasik setiap musim mudik 
lebaran tiba. Kondisi tahun ini, terutama 
di Pantura dan JLSJ misalnya memer-
lukan perhatian tersendiri. Walaupun 
merupakan pekerjaan sehari-hari, tapi 
perkembangan terakhir ini  membuat 
Patra Niaga sebagai pelaksana distribusi 
BBM harus ekstra keras mengutak-atik 
strategi agar keamanan suplai tetap 
terjaga.

Berdasarkan pemantauan WePe 
yang menelusuri Pantura dan JLSJ, 
kondisi jalan yang dikhawatirkan belum 
selesai pada hari-hari  mudik akan 
menjadi potensi hambatan distribusi. 
Patra Niaga selaku anak perusahaan 
yang mengembangkan usaha sektor hilir 
di bidang - pengolahan, pengangkutan, 
penyimpanan, dan niaga Migas tentu 
saja berupaya maksimal membantu 
dan memberikan layanan terbaik bagi 
konsumen, terutama dalam hal pasokan 

BBM.
Masalah yang dihadapi dari tahun ke 

tahun memang selalu sama. Patra Niaga 
harus bekerja keras dan cerdas karena 
kondisi yang berubah akibat adanya 
pengalihan suplai BBM dari depot Tegal, 
dan depot Cepu yang kini sebagian 
dialih kan ke Maos, Balongan, dan Sema-
rang. Sementara Depot Cepu dialihkan 
ke Semarang, Boyolali dan Tuban. 
Pengalih an ke sejumlah depot membuat 
Patra Niaga sebagai pengelola pengang-
kutan BBM harus mampu mengatasi 
kendala jarak antara depot dan SPBU 
yang semakin jauh. Beberapa SPBU 
di jalur Pantura yang terkena akibat 
pengalihan ini beberapa kali mengalami 
keterlambatan menerima pasokan.

Tidak dipungkiri, jarak tempuh 
yang jauh, infrastuktur jalan kurang 
mendukung, serta kemacetan yang 
terjadi, membuat armada Patra Niaga 
yang jumlahnya terbatas kewalahan 
memenuhi permintaan. “Ibaratnya jika 
dalam kondisi normal bisa menjangkau 
sepuluh SPBU, dalam kondisi mudik bisa 
jadi hanya memenuhi satu SPBU karena 
kendala itu tadi,” jelas Umar.

Patra Niaga tidak tinggal diam, lang-
sung memesan tambahan tangki sekitar 
20 persen dari kapsatias armada yang 
ada. Namun karena pemesanan dilaku-
kan setelah Depot Tegal ditutup, tentu 
saja tidak serta merta armada tersedia. 

“Beda kalau yang kita pesan truk, hari 
ini pesan seminggu datang. Kalau tangki 
berbeda bisa 2 sampai 3 bulan”. Toh 
Patra Niaga tidak menyerah begitu saja. 
Berdasarkan pengalaman tahun-tahun 
sebelumnya, dimana wilayah Jakarta 
permintaan tidak terlalu banyak, maka  
40 persen tangki solar dan 10 persen 
tanki premium yang bertugas untuk 
wilayah Jakarta dialihkan ke Pantura.

Di sisi lain juga dilakukan antisipasi 
dengan pembuatan kantong-kantong 
suplai, serta pengawalan polisi untuk 
mendukung perjalanan. “Ini sangat 
perlu untuk menembus kemacetan yang 
biasa puncaknya pada dua hari sebelum 
lebaran hingga hari H. Selain dikawal, 
armada kami juga ditempel stiker besar 
bertuliskan Angkutan BBM Lebaran 
dengan logo Pertamina dan Kepoli-
sian,” tandas Umar. Umar menjamin 
personil yang mendukung pengiriman 
stand-by  24 jam setiap hari, dan 7 hari 
setiap pekan. Karena kondisinya di luar 
kebiasaan, para kru juga diberi fasilitas, 
insentif, sarana istirahat, dan uang ma-
kan tambahan agar mereka bisa bekerja 
maksimal.

Untuk kelancaran ini semua, Patra 
Niaga tidak bekerja sendiri, namun 
bekerja sama  dengan tim Satgas di 
Region-region yang bekerja sejak H-10 
hingga H+10. Dengan koordinasi dan 
komunikasi yang terus terjalin kendala 
di lapangan diharapkan bisa diatasi, 
hingga konsumen terlayani. “Koordinasi 
baik dari SPBU, fungsi BBM Retail, Patra 
Niaga, dan fungsi Supply and Distribu-
tion harus terjalin baik. SPBU juga harus 
lebih cepat menginformasikan prediksi 
ketersediaan BBM. Jika hari biasa per-
mintaan pengiriman bisa diajukan 2 jam 
sebelum stok kosong, sekarang per-
mintaannya minimal 5 jam sebelum stok 
habis,” tandas Umar. 

Bagi Patra Niaga, momen mudik 
le baran sebagai saat yang tepat 
menunjukkan tujuan perusahaan dalam 
memberikan pelayanan yang lebih baik, 
efisien, cepat, fleksibel, dan berkesi-
nambungan. Tanggung jawab keberhasi-
lan mengamankan suplai adalah harga 
mati bagi Pertamina, dan karenanya 
merupakan tugas banyak pihak baik di 
BBM Retail Kantor Pusat, Region-region 
BBM Retail, maupun anak perusahaan 
Patra Niaga. WPNS/DSU
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Tips untuk Pengendara Mobil

1. Periksa oli mesin, 
oli gardan, dan oli 
persnelling mobil Anda. 
Gunakan oli sesuai den-
gan petunjuk dan ajuran 
servis. 

2. Periksa keadaan platina, 
busi, dan saluran gas buang. 
Untuk menjaga kebersihan 
karburator, injektor, dan sistem saluran bahan 
bakar, gunakan bahan bakar yang mempunyai 
kadar oktan minimal 92 ke atas seperti Pertamax, dan 
Pertamax Plus. 

3. Periksa minyak rem mobil Anda, dan pastikan rem mobil Anda bekerja 
sempurna, termasuk kondisi rem tangan. Periksalah kondisi karet wiper, dan 
tabung air wiper. 

4. Periksa sistem power steering. Bila minyak power steering sudah berkurang, 
tambahkan Power Steering Fluid. 

5. Periksa radiator kendaraan, dan pastikan sirkulasi air pendingin tetap lancar. 
Sangat dianjurkan penambahan cairan pendingin radiator (Radiator Coolant). 
Periksa juga fan dan tali kipas. 

6. Periksa kondisi aki. Isi air aki sebatas level yang dianjurkan. Periksa terminal-
terminal aki dan kabel-kabel massa ke bodi mobil. 

7. Periksa ban dan pastikan tekanan anginnya sesuai dengan ketentuan. Tekanan 
angin yang terlalu tinggi akan mengurangi daya cengkeram ban. Sedangkan 
jika tekanannya terlalu rendah akan memberi efek perataan (flapping effect) 
sehingga ban bisa pecah dalam kecepatan tinggi. 

8. Jagalah batas kecepatan. Jaga jarak kendaraan Anda dengan mobil yang ada 
di depan, terutama ketika berada di jalan tol. 
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Inilah beberapa tips 
selama perjalanan
1. Jika terpaksa melakukan perjalanan sendiri atau bersama boncenger, maka sebaiknya pemudik 

Jabodetabek berangkat subuh hari antara pukul 03.00 s/d pukul 04.00 WIB.
2. Berangkat subuh menghidari kemacetan di beberapa ruas jalan yang pasti selalu macet jika hari 

sudah siang.
3. Siapkan fisik dengan baik. Jika berpuasa, kondisikan fisik sebaik-baiknya sesuai rute yang dilewati.
4. Jangan ambil risiko yang berlebihan, jika fisik lemah maka air minum dan bekal makanan setidaknya sudah disiapkan dari 

rumah.
5. Konsentrasi pada jalur yang dipilih. Jika berjalan pelan dan sedang, ambil jalur sebelah kiri. Tapi jika ingin menyalip kendaraan 

ambil jalur kanan. Ingat, bahwa motor dengan mudahnya berseliweran, kiri-kanan tanpa memperdulikan faktor keamanan. Belum lagi motor lain yang ser-
ing bikin kaget menyalip dengan kencang dari sebelah kiri. Hati-hati dan tetap waspada!

6. Setiap dua jam perjalanan, berhenti dan beristirahat dengan cukup. Kesempatan beristirahat sebaiknya saat berhenti SPBU isi bensin, sekaligus meregangkan 
badan, sholat, dan melihat kondisi motor serta barang bawaannya. Gunakan kesempatan mengisi BBM setiap kali menemui SPBU.

7. Jika perjalanan bersama grup atau ikut ‘Mudik Bareng’, pastikan bisa mengikuti irama perjalanan grup.
8. Mengikuti perjalanan ‘Mudik Bareng’ harus patuh pada petunjuk petugas, dan selalu masuk dalam barisan dengan tertib. Sebisanya memiliki kenalan agar dapat 

saling membantu jika ada masalah.

Tips untuk 
Pemudik 
Pantura & 
JLSJ

Tips untuk pengendara kendaraan bermotor 

1. Siapkan mental dan kepercayaan terhadap diri 
sendiri bahwa Anda bisa. 
2. Siapkan motor dengan 
sempurna. Sebaiknya 

kondisikan posisi motor 
sesuai standard pabrik, karena 

berbagai asesories dan modi-
fikasi motor tidak bisa dijamin 

kualitasnya untuk perjalanan jauh. 
Contoh, gunakan knalpot standar 

atau yang asli dari pabrik.
3. Ganti oli, servis, tune-up, stelan rantai, pemeriksaan 

tali kopling, tali gas, dan lainnya dengan seksama. Siapkan 
peralatan ‘tools’ yang memadai.

  4. Minta saran kepada mekanik, apa saja part yang harus diganti. Jangan lupa 
katakan pada mekanik mengenai kota mudik dan rute yang bakal dituju. 
Karena mekanik akan menyesuaikan settingan motor sesuai karakter jalan 
dan jarak yang bakal ditempuh.

  5. Siapkan perlengkapan standard pengendara maupun boncenger, antara lain 
helm berkualitas, jaket, sarung tangan, sepatu.

  6. Pengendara, maupun boncenger jangan pakai sendal! Pakailah sepatu! 
Karena sepatu untuk faktor safety ketimbang kenyamanan.

  7. Pastikan boncenger hanya satu orang! Jika terpaksa membawa anak dan 
berkendara sampai 3 orang, pikirkan secara matang risikonya. Selain berba-
haya, pada dasarnya motor dirancang hanya untuk dua orang saja.

  8. Jangan bawa barang terlalu banyak. Faktor risiko jatuh, kestabilan, maupun 
tarikan motor harus dipertimbangkan.

  9. Menggunakan tas dipunggung (ransel) dan box motor merupakan solusi 
yang baik.

10. Jika memasang box motor, pastikan braket yang dipakai berkualitas. Mampu 
menahan beban sambil melewati jalan yang bergelombang. Karena sering 
kali box jatuh, atau braket patah dalam perjalanan.

11. Jika box dirasakan mahal, tapi ingin bawa barang di belakang motor, maka 
beli saja braket box-nya. Tatakan braket box bisa dipakai untuk menaruh 
barang asalkan diikat dengan kuat.

12. Pastikan semua tali simpul, maupun tali ransel tidak terurai panjang. Karena 
sering terjadi kecelakaan hanya gara-gara tali ransel panjang menyangkut 
di motor lain, hingga pengendara maupun motor jatuh hingga kehilangan 
nyawa.

13. Usahakan melakukan perjalanan mudik berkelompok dengan teman kerja, 
tetangga, atau sanak family.

14. Dapatkan informasi “Mudik Bareng” yang digelar oleh beberapa perusa-
haan seperti oleh fungsi Pelumas Pertamina. Usahakan pendaftaran “Mudik 
Bareng” dilakukan jauh-jauh hari.

15. Dapat peta jalur mudik lebaran Pertamina pun menyediakan peta mudik di 
Posko Mudik Pertamina. 
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Waspadai Potensi 
Rawan Macet

Hari-hari mudik sepanjang penuturan narasumber di Pantura 
seperti dituturkan pemilik warung, pengurus masjid, mulai 
terlihat pada H-7, tetapi mulai sibuk pada H-3. SPBU-SPBU 

rata-rata dipenuhi pengendara motor dan mobil yang membeli 
BBM dan istirahat pada H-4 dan H-3 hingga hari lebarannya 
sampai H+3. “Kalau sudah hari-hari mudik, jalan penuh motor 
24 jam, sampai kita kesulitan menyebrang,” ujar seorang ibu 
pedagang warung makanan di halaman Masjid Darussalam, yang 
terletak di Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kabupaten Indramayu. 

Membludaknya pengendara motor yang mudik dari Jakarta 
menuju kota-kota di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur 
secara umum adalah pontensi rawan macet di beberapa titik, se-
perti pasar tumpah, jalan yang diperkirakan belum selesai pada 
hari-hari mudik. Pasar tumpah di Plered, Cirebon kota. Masih di 
Cirebon, pembangunan jalan layang di Gebang Mekar, Kecama-
tan Gebang, Kabupaten Cirebon dan tidak jauh dari itu ada pasar 
tumpah (jalan berfungsi satu jalur). Pasar Losari, di Brebes yang 
dipadati pedagang dan becak-becak yang sampai menghabiskan 
satu jalur badan jalan juga harus diwaspadai. Ada perbaikan jalan 
di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Ten-
gah, pas di Jl. Jenderal Sudirman, Kota 
Brebes. Perbaikan jalan sampai me-
lewati Makodim dan SMPN Losari. 
Beberapa perbaikan jalan masih 
ada, apakah akan selesai pada 
hari-hari mudik.

Sepanjang pengamatan 
WePe daerah Pantura 
terjadi perbaikan jalan 
yang sungguh masiv di 
beberapa daerah kabupat-
en dan kota. Rata-rata sudah 
sudah mencapai tahap penger-
jaan 60 persen sampai 90 pers-
en. Tapi bisa diyakini ada beberapa 
titik perbaikan jalan yang dipertanya-
kan apakah selesai pada H-7? Berbeda 
dengan daerah Jalur Selatan, nyaris 
tidak ada perbaikan jalan. Kondisi jalan cukup baik, walaupun 

dengan karakteristik penuh kelokan dan belokan-belokan tajam. 
Selain itu, ukuran jalan relatif tidak selebar jalan-jalan Pantura. 
Hanya saja, jalan di jalur selatan ini lebih banyak dimanjakan oleh 
pepohonan dan hutan-hutan yang tumbuh di kiri dan kanan jalan. 
Ini barangkali yang akan membuat pemudik berkendara motor 
akan lebih nyaman saat berjalan di siang hari. Sebelum masuk ke 
Cirebon, tahun 2009 lalu dibagi dua jalur yaitu ke jalur tradisional 
melewati kota Cirebon dan melalui jalan tol Kanci.

Perbandingan kalau malam hari, jalan di jalur selatan banyak 
ditemukan ruas jalan yang tidak ada penerangan jalan umum, 
karena di sisi kiri dan kanan adalah hutan-hutan jati dan albasiah 
yang cukup gulita. WePe tidak mendapatkan informasi cukup 
apakah situasi gulita malam ini cukup aman untuk pengendara 
motor dari kejahatan bajing loncat, perampok motor. Tapi tak 
perlu bernyali ciut kalau pemudik berjalan secara bergerombol 
dalam sebuah tim minimal 20 motor. Tapi kalau tidak banyak te-
man, lebih baik berangkat di pagi buta, sehabis sahur, sehingga 
pas titik-titik jalan sepi ini hari dalam keadaan siang.WPNS

JALAN LINTAS SELATAN JAWA 
(JLSJ)

Jalan banyak berbelok-belok dan 
naik turun.

•
Ukuran jalan banyak yang cuma 

bisa dilalui satu mobil untuk satu 
arahnya.

•
SPBU-SPBU jaraknya lebih jarang, 

terutama di daerah-daerah berhutan-
hutan tanpa perumahan.

•
Kalaupun terjadi kemacetan lebih 

banyak disebabkan oleh ukuran jalan 
yang tidak seluas jalur Pantura.
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Suplai BBM Aman :

Mengisi Bensin, 
Istirahat di Cafe Mudik
Cafe Mudik Pertamax adalah program 

pelayanan Pertamina menyediakan 
tempat istirahat bagi pemudik baik 

pengendara sepeda motor maupun mobil 
yang berlokasi di beberapa SPBU. Menurut 
penjelasan dari tim BBM Retail, Cafe Mudik 
Pertamax adalah untuk mengapresiasi 
pelanggan, khususnya pelanggan Pertamax. 
Setiap pembelian Pertamax akan mendapat-
kan peta mudik, juga ada voucher-voucher 
menukarkan merchandise, dan bisa makan 
dan minum gratis, serta layanan pemi-
jatan. Di SPBU-SPBU yang terpilih sebagai 
lokasi Cafe Mudik Pertamax disediakan 
tenda khusus. “Makanya kita namakan cafe 
karena kita menyediakan makan dan minum 
gratis,” ujar Manajer Operation Retail Ro-
mulo Hutapea.

Menurut Romulo di SPBU-SPBU tersebut 
diatur penyediaan tempat parkir motor. Ada 
jalur khusus parkir motor dan mobil yang 
diatur oleh petugas SPBU atau Satlantas. 
Motor-motor itu sebagai pelanggan poten-
sial. SPBU-SPBU yang dijadikan tempat 
istirahat para pemudik itu sebagian meng-
gunakan rest area dan lokasi strategis lain. 
Kebanyakan di daerah Pantura dan paling 

jauh di Kabupaten Batang.  Karena setelah 
itu para pemudik sudah menyebar, tidak lagi 
menggunakan jalur yang sama.

Aniek Listyani, Asisten Manajer Rendal-
was, menjelaskan pelaksanaan Cafe Mudik 
itu akan berlangsung H-10, yang berarti 
dimulai tanggal 30 September 2010. Aniek 
menjelaskan bahwa ada Cafe Mudik dan 
ada Posko Mudik. Kalau Cafe Mudik untuk 
tempat peristirahatan para pemudik yang 
berkendaraan bermotor atau bermobil, 
sedangkan Posko Mudik di mana ada satgas 
dari Pertamina bertugas memantau keterse-
diaan BBM. “Cafe Mudik sifatnya kan lebih 
ke promosi ke pelanggan,” katanya.

Cafe Mudik sebagai pelayanan peristira-
hatan para pemudik hanya diselenggarakan 
di Pulau Jawa saja yang memang ada boom-
ing mudik memakai kendaraan bermotor. 
Sedangkan Posko Mudik sebagai posko pe-
mantau ketersediaan BBM di setiap wilayah, 
tentu saja ada di seluruh Indonesia.

KEAMANAN SUPLAI BBM
Kebutuhan BBM pasti naik sebelum, 

hari H, dan setelah lebaran. Kenaikan 
secara umum di seluruh Indonesia sekitar 

10 persen. Tapi untuk Premium kenaikan-
nya tahun 2009 sekitar 40 persen. Semen-
tara Solar turun karena pas H-7 truk-truk 
sebagai pemakainya sudah tidak boleh 
beroperasi. Untuk keamanan suplai BBM, 
Pertamina menyediakan kantong-kantong 
SPBU untuk menjaga persediaan BBM di 
SPBU-SPBU yang ada di jalur mudik agar 
tidak sempat kosong. Selain itu setiap SPBU 
sudah mengantisipasi berapa DO BBM  yang 
harus dipesankan ke Pertamina beberapa 
waktu sebelumnya, sebagai antisipasi ke-
butuhan SPBU tersebut. Juga ada beberapa 
langkah antisipasi, terutama di Pantura, 
oleh Patra Niaga yang menjadi pelaksana 
distribusi BBM.

Secara teknis, sepeda motor biasanya 
60 – 70 kilometer menghabiskan 3 – 4 
liter. Tapi dalam musim mudik, karena laju 
kendaraan bermotor tidak bisa kencang, 
maka bensin bisa habis 60 – 70 liter per ki-
lometernya. Untuk itulah SPBU transit atau 
yang disebut kantong BBM bisa ditambah di 
beberapa titik, terutama yang jarak antar-
SPBU-nya terlalu jauh.

Pemerintah sendiri membentuk Satgas 
Nasional yang mulai bekerja H-10 dan 
H+10. Sedangkan satgas Pertamina sendiri 
bekerja lebih lama lagi baik sebelum mau-
pun setelah hari lebaran. Baik Pemerintah 
maupun Pertamina mengantisipasi menin-
gkatnya jumlah kendaraan bermotor yang 
akan dijadikan sebagai alat transportasi 
mudik oleh sebagian masyarakat perko-
taan ketika kembali ke kampung halaman 
mereka.

Menurut Hardiyanto Tato dari tim BBM 
Retail, di daerah-daerah biasanya mem-
buat satgas bersama kepolisian, Pemda 
setempat, Kepolisian, LLAJR, dan PMI. “Kita 
standby di posko masing-masing. Kalau di 
12 titik itu adalah Cafe Mudik Pertamax, se-
dangkan satgas kita berada di depot-depot, 
dan polisi ada di beberapa posko mereka. 
Tapi kita saling koordinasi. Ada informasi 
apa, disampaikan,” jelas Hardiyanto Tato.

Posko Pertamina itu dalam koordinasi 
Region Pemasaran Retail BBM dan melapor 
ke Kantor Pusat kalau sewaktu-waktu ada 
hal yang harus diantispasi oleh Kantor 
Pusat. “Posko Mudik itu memastikan bahwa 
layanan kita itu tidak bermasalah. Kalau 
ada kendala teknis di lapangan, mereka 
mengambil langkah sendiri. Tapi kalau ada 
persoalan manajamen, maka Posko yang di 
Kantor Pusat yang harus menyampaikan ke-
pada Manajemen. Makanya tidak lagi dalam 
hitungan hari, beberapa jam sekali perkem-
bangan yang ada harus dilaporkan oleh 
Posko Region dan Posko Depot itu kepada 
Posko Kantor Pusat,” papar Romulo.WPNS
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Di Sinilah “Cafe Mudik” Berada
Cafe Mudik Pertamax ada di 11 SPBU yang kebanyakan berada 

di jalur Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura). SPBU-SPBU itu 
sudah “Pasti Pas”, rata-rata memiliki fasilitas standar seperti 

mushola, WC, minimarket, tempat penjualan pelumas dan Elpiji, 
warung-warung makan atau kantin, tempat parkir yang luas, tempat 
pengisian angin dan air. Memang ada yang lengkap dengan fasilitas 
lain, tergantung kelas SPBU Pasti Pas yang bersangkutan apakah 
Silver atau Golden, seperti ditunjukkan SPBU Muri di Tegal dan SPBU 
Tol Cikampek KM 57. Malahan SPBU Muri yang beralamat di Jl. Raya 
Dampyak, KM 35, Tegal, memiliki fasilitas lebih lengkap, seperti outlet 
ATM, penyewaan tempat tidur beserta ruangannya, tempat bermain 
anak, tempat menyusui, penggantian popok, tempat pemijatan, area 

merokok, tempat kongkow-kongkow, dan lain-lain, dengan jumlah 
toilet sebanyak 70 unit, dan SPBU ini mendapatkan MURI dengan 
kepemilikan toilet sebanyak itu. 

Ada salah satu SPBU tempat Cafe Mudik yang hanya dilalui mobil 
karena terletak di jalan tol, yaitu SPBU 34-41340 di Jl. Tol Jakarta – 
Cikampek KM 57. Selebihnya bisa dilalui juga kendaraan sepeda mo-
tor. Sebenarnya di sepanjang Jalur Pantura dan Jalan Lintas Selatan 
Jawa (JLSJ) banyak sekali SPBU-SPBU Pasti Pas, tetapi pihak fungsi 
BBM Retail hanya memilih SPBU-SPBU yang strategis dan memiliki 
halaman parkir luas. Di bawah ini, profil-profil SPBU tempat Cafe 
Mudik berdasarkan urutan keberadaannya dari arah Jakarta ke Jawa 
Barat dan Jawa Tengah.WPNS

SPBU Tol Cikampek KM 57
Nomor SPBU : 34-41340
Alamat  : Jl. Tol Jakarta – Cikampek KM 57 
    berada dalam Rest Area KM 57
Disepenser  : Cukup memadai
Pengisian BBM motor : Tidak ada pengisian sepeda motor
Mesjid/ Mushola : Berbentuk masjid jami, yaitu Masjid At-Taubah
Tempat Parkir : Sangat luas untuk kendaraan mobil.
Toko/Restoran : Sangat lengkap dari mulai minimarket sampai restoran   
    dan warung-warung kantin.
Fasilitas lain : ATM,  pengisian air dan angin, bengkel. 
Keterangan lain : SPBU ini tidak jadi sebagai lokasi Cafe Mudik, tapi 

akan tetap menjadi alternatif peristirahatan pe
mudik bermobil.

SPBU di Rest Area KM 57 Tol Jakarta – Cikampek ini telah dinobatkan menjadi SPBU 
terbaik pada tahun 2007 dan September 2008. Tol Jakarta – Cikampek yang pan-
jangnya sekitar 72 kilometer itu terdapat lima Rest Area, yaitu arah ke Cikampek 
(KM 19, KM 39, KM 57) dan ke arah Jakarta (KM 62 dan KM 42).

PANTURA – Pantai Utara Pulau Jawa
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SPBU Sukasari, Pamanukan, Subang
Nomor SPBU : 34-41222
Alamat : Jl. Raya Sukasari, KM 4 Pamanukan,  Jawa Barat
Disepenser : Cukup memadai
Pengisian BBM motor : Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Cukup memadai, bersih, 

dan tersedia mukena dan 
sarung

Tempat Parkir : Luas
Toko/Restoran : Kantin yang luas dan 

nyaman (Gita Resto),  
Minimarket (Ary Mart), 
warung jajanan minuman 
dan snack. 

Fasilitas lain : WC kecil

Nomor SPBU : 34-45214
Alamat : Jl. Raya Kandanghaur, Desa Ilir Kandanghaur, 

Kabupaten Indramayu, Jawa Barat
Disepenser : Cukup memadai
Pengisian BBM motor : Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Sangat memadai
Tempat Parkir : Sangat luas, bahkan luas sekali seperti lapangan 

bola
Toko/Restoran : Warung kebutuhan
Fasilitas lain : Mengisi air radiator dan angin gratis, WC dan 

kamar mandi memadai dan bersih, penjualan Elpiji 
dan pelumas, 

Keterangan lain : SPBU Kandanghaur seringkali menjadi “backup” 
untuk  memenuhi kebutuhan Solar para nelayan 
karena kedekatannya dengan daerah nelayan.  
Walaupun tidak boleh, pihak pengelola SPBU tidak 
bisa menolak ketika para nelayan membawa jeriken 
dengan kendaraan becak membeli Solar di sini.

SPBU Kasugengan Lor, Cirebon
Nomor SPBU : 34-45141
Alamat : Jl. Raya Cirebon-Bandung, Desa Kasugengan Lor, Kecematan 

Depok, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat
Disepenser : Cukup  memadai
Pengisian BBM motor: Cukup memadai, terpisah dari pengisian BBM mobil
Mesjid/ Mushola : Mushola cukup memadai ukurannya, tapi tak tersedia cukup 

sajadah
Tempat Parkir : Tidak terlalu luas karena tata letak bangunan kantor  dan taman 

yang terletak di tengah area.
Toko/Restoran : Warung kebutuhan
Fasilitas lain : WC standar biasa. 

SPBU Kandanghaur, Indramayu
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SPBU Trengguli, Brebes
Nomor SPBU : 44-52204
Alamat : Jl. Raya Cireboon-Bandung, DesaTrengguli, Tanjung Brebes, 

Jawa Tengah
Dispenser : Tidak banyak, lebih banyak  menjual Solar, walaupun ada 

Premium dan Pertamax.
Pengisian BBM motor : Bergabung dengan pengisian BBM mobil.
Mesjid/ Mushola : Cukup memadai

Tempat Parkir : Lahan parkir sangat luas. Terlebih mulai 
H-7 sudah tidak boleh lagi truk-truk 
beroperasi, maka lahan parkir ini bisa 
digunakan leluasa oleh pemudik berkend-
araan motor.

Toko/Restoran : Warung-warung makanan.
Fasilitas lain : Tempat pengisian air dan angin, menye-

diakan urinoir yang banyak dan beberapa 
kamar mandi/WC 

Keterangan lain : Tidak termasuk lokasi Cafe Mudik. 
SPBU di Brebes ini lebih banyak dipilih 
beristirahat oleh para pengendara truk-
truk besar dan mereka adalah pelanggan 
SPBU ini. 

SPBU Muri, Tegal
Nomor SPBU : 44-52108
Alamat : Jl. Raya Dampyak KM 3,5, Tegal, Jawa Tengah
Disepenser : Lengkap dan cukup banyak, menyediakan Solar, Premium, 
     Pertamax 92, Pertamax Plus 95, 
Pengisian BBM motor : Cukup memadai.
Mesjid/ Mushola : Cukup  memadai, luas dan kebersihannya.
Tempat Parkir : Parkir mobil dan motor yang sangat luas.
Toko/Restoran : Bright Cafe.
Fasilitas lain : ATM, gratis charge HP, wastafel dan ganti popok, 

ruang menyusui, ruang istirahat, pijat refleksi 
dan pijat capek, serta sewa tempat tidur.

Keterangan lain : SPBU ini mendaptkan Piagam Penghargaan 
MURI (Museum Rekor Indonesia) tahun 2003 
atas prestasi Sintha Irawaty, pemiliknya, sebagai 
pengusaha wanita tertua (80 tahun) di Indone-
sia dengan membuka SPBU baru atas namanya 
sendiri. Lalu tahun 2004 mendapatkan Piagam 
Penghargaan MURI atas prestasi sebagai SPBU 
yang memiliki fasilitas toilet terbanyak dan bersih 
(15 kamar mandi/WC wanita, 12 kamar mandi/WC 
pria, 40 urinoir pria). Pada HUT ke-47 Pertamina 
tahun 2004 SPBU ini mendapatkan piagam penghar-
gaan dari Direktur Pemasaran (waktu itu) Ari H. Soemarno untuk upaya peningkatan 
pelayanan SPBU kepada masyarakat disertai dengan berhasil diperolehnya Penghar-
gaan MURI. Selain itu SPBU di Tegal ini juga memperoleh sejumlah penghargaan dari 
banyak pihak atas sejumlah prestasi.

SPBU COCO Batang 
Nomor SPBU : 44-51201
Alamat : Jl. Raya Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah
Disepenser : Cukup memadai.
Pengisian BBM motor: Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Cukup memadai
Tempat Parkir : Sangat luas, terutama SPBU COCO ini memiliki jalan masuk dan keluar yang luas dan 

panjang karena SPBU ini agak masuk ke dalam dari jalan raya. 
Toko/Restoran : Minimarket
Fasilitas lain : WC, pengisian angin dan air.
Keterangan lain : SPBU milik Pertamina yang ada di Kabupaten Batang ini memiliki halaman berumput 

yang sangat luas, dengan kehijauan di sisi kiri, kanan dan belakang. Mungkin hal ini 
yang membuat banyak pengendara mobil dan motor menyempatkan istirahat di sini. 
Pada hari-hari mudik jelang lebaran, banyak para pemudik istirahat tiduran dengan 
memanfaatkan halaman luas berumput dan sejuk ini.
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SPBU Candi Mas Wates, Yogyakarta 
Nomor SPBU : 44-55710
Alamat : Jl. Yogya – Wates KM 12, Bandut Lor Argor, Daerah Is-

timewa Yogyakarta
Disepenser : Cukup memadai
Pengisian BBM motor : Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Tempat berbentuk masjid
Tempat Parkir : Cukup luas
Toko/Restoran : Minimarket CadiMart, Kedai Makan Candi Mas, Warung 

jajanan (gado-gado, nasi rames), 
Fasilitas lain : Sanzak tinju untuk melepaskan emosi, pengisian air dan 

angin gratis,  tempat istirahat sejuk dengan pepohonan 
di sekitarnya, disediakan tempat duduk yang terletak di 
area terbuka yang dilenkapi juga tempat menge-charge HP 
secara gratis.

Keterangan lain : SPBU Candi Mas ini merupakan grup usaha bidang pen-
gusahaan SPBU. SPBU Candi Mas di Wates ini sudah 
berlevel gold. Terletak di jalan yang sangat strategis 
dan enak dipandang terutama penataan antara Masjid, 
Minimarket CandiMart, dan Kedai Makan Candi Mart 
dengan cat merahnya. Tempat parkir yang luas sangat 
menarik bagi pengendara motor atau mobil untuk 
mampir dan beristirahat.

SPBU Majenang, Banjar 

Nomor SPBU : 34-46314
Alamat : Jl. Raya Majenang, Kodya Banjar, 

Jawa Barat
Disepenser : Cukup memadai
Pengisian BBM motor : Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Masjid yang artistik dengan menara 

yang bagus, dan terlihat indah saat 
malam hari.

Tempat Parkir : Cukup luas
Toko/Restoran : Minimarket
Fasilitas lain : Tempat istirahat/ duduk-duduk yang 

beratap, WC/Toilet/kamar mandi 
memadai dan bersih, tempat wudhu 
dan mushola.

SPBU Nagreg, Bandung 
Nomor SPBU : 34-40331
Alamat : Jl. Raya Cicalengka, Nagreg, Bandung, Jawa Barat
Disepenser : Cukup memadai
Pengisian BBM motor  : Cukup memadai
Mesjid/ Mushola : Cukup memadai, bersih
Tempat Parkir : Tidak terlalu luas jika digunakan parkir motor sekaligus 

mobil
Toko/Restoran : Tidak terlalu didukung toko atau restoran yang lengkap
Fasilitas lain : Tidak ada yang spesifik
Keterangan lain : Walaupun SPBU Nagreg tidak memiliki lahan parkir terlalu 

luas, tapi nyaman sebagai tempat peristirahatan karena 
di belakang SPBU terdapats pemandangan menghijau dan 
udara terasa sejuk.

JLSJ  Jalan Lintas Selatan Jawa
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Pelumas Pertamina Melayani :

Lesehan Enduro, 
Ketupat Enduro, dan 
Piknik

Unit Bisnis Pelumas dalam rangka 
melayani masyarakat konsumen 
menyelenggarakan tiga program, 

yaitu Lesehan Enduro, Ketupat Enduro, dan 
Pulang Mudik Keluarga Mekanik (Piknik). 

LESEHAN ENDURO
Program ini merupakan bentuk pe-

layanan fasilitas istirahat bagi pengendara 
sepeda motor yang mengambil lokasi 
masjid-masjid di beberapa titik. Pertamina 
telah menyelenggarakan program ini sejak 
2005. Hanya tahun 2009 saja program ini 
tidak dilaksanakan. “Karena saat ini banyak 
pemudik yang menggunakan sepeda mo-
tor. Jadi kita layani mulai dari ganti oli saat 
akan perjalanan pulang dan kita bimbing 
dari mereka akan berangkat pulang sampai 
kembali lagi ke Jakarta dengan selamat,” 
kata Assistent Manager Small Engine Oil 
Unit Bisnis Pelumas Alfareeda A.E..

Pelumas Pertamina membangun tenda 
khusus di bagian halaman  masjid, dengan 
penyediaan fasilitas tempat pemijatan, 
penyediaan menu takjilan dan sahur, serta 
ada area games kecil seperti playstation. 
Tenda Lesehan ini memang dibuka 24 jam 
pada 5 – 16 September 2010 atau H – 7 
sampai H + 5. Rinciannya, Lesehan Enduro 
untuk arus mudik, 5 – 11 September 2010, 
serta Lesehan Enduro arus balik, 12 – 16 
September 2010.

“Kita juga melihat pengalaman tahun-
tahun sebelumnya berdasarkan survei lebih 
efektif Pos Lesehan Enduro ini diadakan di 
masjid. Karena saat mudik atau balik, pen-
gendara motor lebih memilih masjid untuk 
beristirahat sekaligus beribadah. Kerjasama 
yang CSR lakukan di sini dengan masjid 
adalah apa saja yang dibutuhkan masjid, 
dalam hal seperti pembangunan toilet atau 
pun perbaikan pagar,” papar Christina C.H. 
Simorangkir, Assistent Brand & Communica-
tion. 

Menurut Alfareeda tahun ini Unit Bisnis 
Pelumas dibantu oleh fungsi CSR untuk 

kerjasama dengan masjid-masjid langganan 
yang biasa dipakai Lesehan Enduro tahun-
tahun sebelumnya. “Kehadiran kita dalam 
program ini selalu ditunggu-tunggu oleh 
masjid-masjid tersebut,” katanya. 

KETUPAT ENDURO
Program Ketupat Enduro adalah 

program penjualan parsel plus. Dengan 
membeli parsel seharga Rp 45.000 pembeli 
mendapat barang senilai Rp 80.000, yang 
terdiri atas oli Enduro beserta voucher 
HP, obat, peta mudik, minuman, vitamin, 
merchandise. Di dalamnya ada juga kupon 
petajil, kupon pijit, 
dan kupon berhadiah. 
Untuk program ini 
Pertamina bekerjasa-
ma dengan sponsor 
Axis, Sosro, Kirin, 
Madu Kita, dan New 
Z. Pertamina juga 
memperoleh media 
partner, yaitu Gen FM 
dan Jak FM. Enduro 
yang diberikan ter-
gantung kebutuhan si 
pemudik sendiri, tapi 
harga tidak berubah.

Pertamina menye-
diakan 5.500 parsel 
untuk pengendara 
bermotor. Tapi tahun 
ini pengendara mobil 
pun diberi kesempa-
tan membeli paket 
terbatas ini. Semua 
paket  tersebar ke 
seluruh Jabodetabek. 
“Paket ini dipri-
oritaskan diberikan 
di bengkel-bengkel 
Enduro milik Pertami-
na. Sisanya diberikan 
di bengkel-bengkel 
umum,” katanya. 

Para pembeli paket ini bisa meminta 
cap di setiap pos Lesehan Enduro. “Ka rena 
kedua paket itu menjadi satu,” kata Alfa-
reeda. Kalau sudah dapat 6 cap, bisa ikut 
undian berhadiah yang memperebutkan 
sejumlah hadiah yang disediakan sponsor. 
Undian diambil di pos terakhir.

PULANg MUDIK KELUARgA MEKANIK 
(PIKNIK)

Pertamina, dalam hal ini Unit Bisnis 
Pelumas, kembali menyediakan bis mudik 
untuk para tenaga mekanik dan keluarga 
mereka (anak istri). Nama programnya 
adalah Pulang Mudik Keluarga Mekanik 
(Piknik) yang memberi kesempatan kepada 
700 orang tenaga mekanik. Dengan asum-
si para mekanik dan keluarga rata-rata 
3 orang, maka diperkirakan akan disewa 
sekitar 50 unit bis yang masing-masing 
bisa mengangkat 40 orang penumpang. 
Total pemudik dengan seragam berlogo 
merek pelumas Pertamina ini sekitar 2.000 
orang.

Mereka berangkat dari Monas, Jakarta, 
tanggal 8 September 2010.  Tujuan bis 
ini antara lain Surabaya dan Yogyakarta, 
Lampung.WPNS/DSU
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Beristirahat di “Lesehan Enduro”
Berhalaman luas cukup untuk begitu banyak kendaraan motor dan mobil, berserambi luas untuk mengaso, 
dan ada tenda khusus sebagai tempat Lesehan Enduro dengan segala fasilitasnya, itulah yang dipilih oleh 
Unit Bisnis Pelumas Pertamina. Ada masjid untuk Lesehan Enduro para pemudik dan beberapa lagi untuk 
Lesehan Enduro mereka yang balik dari kampung masing-masing. Untuk Lesehan Enduro ini memang lebih 
banyak memilih masjid-masjid di Pantura.WP NS

Masjid Jami’ Al Makmur 
Cikarang  Bekasi
Alamat : Jl. HOS Cokroaminoto 9, Kalijaya, 

Cikarang, Bekasi, Jawa Barat
Kondisi masjid : Sangat kokoh dan terpelihara, antik 

sebagai masjid tua.
Tempat istirahat : Banyak alternatif untuk tempat istirahat 

di kompleks masjid ini selain di bangu-
nan sebelah kanan, juga teras depan 
yang cukup luas. 

Tempat Parkir : Tidak terlalu luas kalau dipakai untuk 
parkir mobil dan motor sekaligus

Fasilitas lain : WC yang memadai dan bersih
Status : Persinggahan arus mudik dan balik.
Keterangan lain : Para pemudik berkendaraan bermotor 

dari Jakarta selalu singgah di Masjid Al 
Makmur ini, juga untuk mereka yang 
balik dari kampung. Jl. HOS Cokroami-
noto merupakan alternatif mudik dan 
balik. Mesjid ini dibangun tahun 1947 
dan mengalami pemugaran tahun 1951 
dan 1956.

Masjid Jami’ 
Nurul Muqorrobin 
Patok Beusi  Subang
Alamat : Jl. Sarengseng Gempol Sari, Patok Beusi, 

Kabupaten Subang, Jawa Barat
Kondisi masjid : Sangat bagus, artsitekturnya sungguh bagus 

dan kuat mempertahankan ciri khas masjid 
besar

Tempat istirahat : Banyak alternatif, di teras masjid, atau di 
bawah pohon. 

Tempat Parkir : Sangat luas dengan paving block
Fasilitas lain : WC/kamar mandi, tempat wudhu sangat 

bagus
Status : Persinggahan arus mudik
Keterangan lain : Masjid ini dibangun dengan swadaya 

masyarakat dengan model arsitektur yang 
“dicomot” dari beberapa masjid di jalur 
Pantura. Masjid yang ada di sebelah kiri dari 
arah Jakarta ini gampang dikenali dengan 
gapura yang melengkung dengan huruf 
timbul nama masjid.

16 Warta Pertamina • September 2010



17Warta Pertamina • September 2010

Masjid Jami’ Al Ijtihaad 
Patrol  Indramayu
Alamat : Sukahaji, Patrol, Indramayu, Jawa Barat
Kondisi masjid : Kokoh, indah terpelihara
Tempat istirahat : Banyak alternatif, di tempat parkir, rumah 

penduduk, dan teras masjid
Tempat Parkir : Sangat luas, tanah berumput
Fasilitas lain : WC/kamar mandi dan tempat wudhu 

yang luas
Status : Persinggahan arus mudik.
Keterangan lain : Masjid berarsitektur cantik ini berada di 

sebelah kanan dari arah Jakarta. Di da-
lam kompleks masjid ini ada Kantor Kuwu 
Sukahaji, Kecamatan Patrol, Kabupaten 
Indramayu. Tempat parkir, menurut Hadi, 
pengurus masjid, bisa sampai ke luar pa-
gar masjid. Mencapai masjid ini dari jalan 
raya, melewati sungai dan jalan tanah 
sekitar 4 meter.  Adanya beberapa pohon 
cukup meneduhkan suasana.

Masjid Jami’ AtTuqo
Mundu, Cirebon
Alamat : Desa Citemu, Mundu, Cirebon, Jawa Barat.
Kondisi masjid : Cukup terpelihara, bersih, tapi tidak terlalu 

besar
Tempat istirahat : Memiliki teras yang luas nyaman untuk 

mengaso
Tempat Parkir : Tidak cukup luas
Fasilitas lain : WC/kamar mandi hasil renovasi
Status : Persinggahan arus mudik.
Keterangan lain : Ciri khas gapura dengan tumpukan batu 

bata khas keraton Cirebon

Masjid Jami’ Baitul Muttaqien 
Batang
Alamat : Desa Plelen, Kecamatan Gringsing, Kabu-

paten Batang, Jawa Tengah.
Kondisi masjid : Kondisi terlihat terpelihara, bersih, dan 

asri.
Tempat istirahat : Teras masjid yang ada di kiri, kanan, dan 

belakang, atau tempat duduk di sisi hala-
man, dan bangku-bangku warung dekat 
masjid.

Tempat Parkir : Sangat luas dan rimbun oleh pepohonan.
Fasilitas lain : WC dan kamar mandi, tempat wudhu, 

kedai makanan.
Status  : Persinggahan arus mudik.
Keterangan lain : Masjid Jami’ Baitul Muttaqin di Kabu-

paten  Batang ini merupakan bantuan dari 
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasil (YAMP)
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Masjid Jami’ Al Huda
Ciamis
Alamat : Desa Ancol, Kecamatan Sindangkasih, 

Kabupaten Ciamis, Jawa Barat
Kondisi masjid : Kokoh terpelihara dan bersih
Tempat istirahat : Halaman masjid, teras masjid
Tempat Parkir : Tidak terlalu luas, tapi alternatif di pinggir 

jalan bisa digunakan
Fasilitas lain : WC/kamar mandi yang memadai dan 

bersih
Status : Persinggahan arus mudik dan balik.
Keterangan lain : Masjid ini berada di jalan dua arah ke dan 

dari Tasikmalaya

Masjid Jami’ Darussalaam
Patrol, Indramayu
Alamat : Desa Bugel, Kecamatan Patrol, Kecamatan 

Indramayu, Jawa Barat
Kondisi masjid : Kokoh dan terpelihara
Tempat istirahat : Teras masjid yang luas
Tempat Parkir : Sangat luas beralas paving block
Fasilitas lain : Warung jajanan dan warung makan 
Status : Persinggahan arus balik
Keterangan lain : Masjid ini terletak sebelah kanan dari 

arah Jakarta, sehingga dijadikan tempat 
istirahat arus balik.

Masjid Jami’ AtTaqwa 
Pekalongan
Alamat : Jl. A. Yani, RT 01/RW 01, Kelurahan Bener 

Wiradesa, Pekalongan, Jawa Tengah
Kondisi masjid : Kokoh terawat dengan dominasi cat putih
Tempat istirahat : Teras belakang dan samping terasa nyaman 

untuk duduk-duduuk dan tiduran
Tempat Parkir : Lahan parkir cukup luas
Fasilitas lain : WC/kamar mandi, tempat wudu
Status : Persinggahan arus balik.
Keterangan lain : Masjid At-Taqwa berada di bawah pengelo-

laan Yayasan Hanifatul Abbas, sehingga di 
samping bangunan masjid ada juga gedung 
lain. Yayasan ini mengelola pula Taman 
Pendidikan Al-Quran, SD Islam, dan Panti 
Asuhan. 
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Masjid Jami’ Baitul Amanah 
Ciawi Tasikmalaya
Alamat : Jl. Raya Jamanis KM 17, Ciawi, Tasikmalaya
Kondisi masjid : Kokoh, luas, dan terpelihara
Tempat istirahat : Cukup banyak alternatif
Tempat Parkir : Sangat luas baik di halaman masjid maupun 

di halaman restoran
Fasilitas lain : Warung makan, restoran, tempat oleh-oleh 

khas Tasik, dan kerajinan Tasik
Status : Tidak termasuk lokasi Lesehan Enduro, tapi 

bisa menjadi alternatif 
Keterangan lain : Secara tradisional masjid masjid Itje ini 

sudah menjadi tempat persinggahan 
para pemudik. Sehari-hari masjid ini juga 
menjadi tempat persinggahan. Sehabis Tol 
Cileunyi, ke arah Rancaekek, terus sampai 
ke Nagreg, pemudik akan menemukan dua 
arah jalan. Jalan ke kanan menuju kota 
Garut untuk seterusnya kota Singaparna, 
lalu kota Tasikmalaya. Kalau yang ke arah 
kiri adalah menuju Malangbong, lalu Ciawi, 
dan masuk kota Tasikmalaya. Tapi bagi 
mereka yang ingin langsung ke Ciamis, se-
baiknya memakai arah ke Ciawi, karena pas 
di Rajapolah (sentra kerajinan Tasikmalaya) 
ditemukan jalan tol menuju Ciamis.

Masjid Jami’ Uswatun Hasanah 
Nagreg, Bandung
Alamat : Nagreg, Bandung
Kondisi masjid : Selalu terpelihara baik
Tempat istirahat : Bisa mengaso di warung-warung dan di bawah pohon atau 

di masjid
Tempat Parkir : Cukup luas baik untuk motor maupun mobil
Fasilitas lain : WC/kamar mandi, rumah makan
Status : Tidak termasuk lokasi Lesehan Enduro, tapi bisa menjadi 

alternatif.
Keterangan lain : Secara tradisional masjid di tanjakan Nagreg ini sudah 

menjadi tempat persinggahan para pemudik. Sehari- hari 
masjid ini juga menjadi tempat persinggahan.

Masjid Jami’ AlHadad 
Pondok Bali, Subang
Alamat : Kampung Pondok Bali, Subang
Kondisi masjid : Kokoh terpelihara dan bersih
Tempat istirahat : Bisa memanfaatkan masjid yang berukuran luas, juga 

teras masjid yang juga luas
Tempat Parkir : Sangat luas baik untuk parkir mobil maupun motor
Fasilitas lain : WC/ kamar mandi
Status : Tidak termasuk lokasi Lesehan Enduro, tapi bisa 

menjadi alternatif. Terutama untuk mereka yang ingin 
mengaso agak lama dan bebas dari polusi dan kebis-
ingan suara kendaraan. Inilah tempat istirahat ideal di 
kota Subang.

Keterangan lain : Menjadi alternatif tempat istirahat di daerah Subang. 
Masjid ini terletak di daerah Pondok Bali, Subang, 
pasnya sebelum Pantai Pondok Bali. Pondok Bali 
adalah salah satu tempat wisata Subang, yaitu wisata 
pantai. Tetapi hati-hati jalan ke arah Pantai Pondok 
Bali sangat buruk, apalagi kalau datang ke sana siang 
hari, pasti sedang mengalami air pasang di mana air 
sampai masuk ke kampung nelayan di mana dilalui 
oleh mobil pemudik.
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Strategi Pertamina 
Amankan Suplai BBM
Pemerintah memprediksikan pemudik 

tahun ini mencapai 15, 5 juta orang, 
dimana 35 persennya adalah penge-

mudi sepeda motor, atau sekitar 5,42 
juta orang. Semua orang tahu, pemudik 
berkendaraan bermotor akan 
menyemut dan mengular di 
sepanjang jalur Pantai Utara 
Pulau Jawa (Pantura) dan Jalan 
Lintas Selatan Jawa (JLSJ) mulai 
H-7, terutama H-3 sampai hari 
H-nya. Persoalan yang muncul, 
kemacetan di jalanan dan 
meningkatnya kebutuhan BBM, 
terutama Premium, di mana 
tahun kemarin saja permintaan 
Premium meningkat hingga 40 
persen dibandingkan hari-hari  
biasa.

Persoalan ini menjadi per-
soalan serius Pemerintah, dari 
mulai Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Kementerian ESDM termasuk di 
dalamnya Pertamina, DLLAJR, dan Kepoli-
sian, sampai pihak Hiswana Migas. Upaya 
memaksimalkan layanan kepada para 
pemudik juga dilakukan Pertamina melalui 
Divisi Pemasaran BBM Retail Pertamina yang 
terlibat dalam tim satgas mudik. Intinya 
menjaga keamanan suplai BBM di seluruh 
Indonesia. 

VP Pemasaran BBM Retail Pertamina, K. 
Denni Wisnuwardani menjamin keterse-
diaan bahan bakar di sejumlah SPBU yang 
berada di jalur mudik sepanjang Pulau 
Sumatera, Jawa dan Bali.  Serangkaian 
strategi telah disiapkan, agar hasil yang 
diberikan tidak mengecewakan dan mem-
berikan manfaat lebih bagi para pelanggan. 
Mulai dari penyediaan outlet atau agen/ 
lembaga penyalur yang cukup terjangkau di 
seluruh pelosok tanah air, ketersediaan stok 
BBM, kelancaran pengiriman, dan menerap-
kan sistem teknologi MS2 (teknologi peng-
atur jadwal pengiriman secara online) untuk 
memantau ketersediaan stok BBM di SPBU.

“Karena ini merupakan kegiatan tahun-
an, kami sudah menyiapkan semuanya. 
Misalkan untuk armada kita siapkan agar 
mencukupi dan mengalihkan operasional 

mobil tangki dari Depot yang melayani 
daerah relatif normal ke lokasi Depot yang 
melayani daerah jalur mudik,” jelas Denni.

SUPLAI DI TENgAH KEMACETAN 
Depot yang 

melayani SPBU pun 
dijamin ketah-
anan stoknya agar 
bisa mencukupi 
permintaan yang 

selalu me ningkat 
dari tahun ke 
tahun. Soal pengiri-
man tentu saja 

disiagakan 24 jam sehari dan 7 hari dalam 
sepekan, dengan memanfaatkan jalur 
pengiriman berlawanan dengan arus mudik. 
“Strategi-strategi ini sengaja kita siapkan 
untuk menghindari keterlambatan pasokan 
si SPBU,”tambah Denni. 

Meningkatnya kendaraan bermotor 
menjadi perhatian khusus, karena biasanya 
para pengendara memanfaatkan SPBU 
sebagai tempat istirahat, sehingga kadang 
menjadi kendala bagi operasional SPBU. 
Langkah antisipasi awal memang perlu di-
lakukan di SPBU. “Yang jelas kami berusaha 
meminimalkan antrean dengan merapikan 
jalur antrean antara kendaraan roda dua 
dan empat. Tempat parkir pun diberikan 
ruang khusus agar tidak mengganggu jalur 
lalu lintas masuknya pelanggan yang akan 
mengisi bahan bakar, dan tangki yang akan 
masuk”.

Dalam hal pengaturan ini, tentu saja 
Pertamina menggandeng sejumlah pihak 
seperti DLLAJR, dan Kepolisian.  Tingginya 
jumlah pemudik yang yang menggunakan 
motor ini harus diantisipasi dengan baik. 
Sebab, risiko perjalanan pengendara motor 
sangat besar, mengingat perjalanan yang 

cukup panjang, sehingga butuh tempat 
istirahat yang memadai.

Karena itulah, BBM Pemasaran Retail 
berusaha memberikan tempat istirahat 
lewat program “Café Mudik Pertamax” 
yang menyediakan berbagai fasilitas mulai 
ibadah,  istirahat, pijat, makan/minum gra-
tis, dan souvenir bagi pemudik yang mampir 
ke SPBU. 

Operasional SPBU pun disiagakan 
selama 24 jam penuh, khususnya di jalur 

mudik dan balik mulai H-10 hingga H+10 
sepanjang jalur Pantura, Selatan, arah 
Merak, dan Lampung. Dibandingkan tahun 
lalu, pelayanan tahun ini diharapkan bisa 
memenuhi kebutuhan pemudik, karena 
jumlah outlet SPBU termasuk SPBU Pasti 
Pas lebih banyak sehingga memudahkan 
konsumen mendapatkan BBM di jalur yang 
dilalui para pemudik. 

“Kita juga memberikan nilai tambah 
dimana konsumen yang mampir ke SPBU 
tidak sekedar mengisi bahan bakar saja, 
tetapi bisa memanfaatkan jasa layanan 
yang terintegrasi di dalamnya,”kata Denni. 
Seperti tempat ibadah, tempat istirahat, 
fasilitas umum  C-Store/ Minimarket, 
Café BRIGHT dan layanan Anjungan Tunai 
Mandiri.

Tahun ini Pemasaran BBM Retail seng-
gaja membagi program mudik dengan 
Pelumas dalam satu bendera Pertamina. 
Dimana program pelumas tak lagi dijadikan 
satu di SPBU, melainkan di sejumlah Masjid. 
“ Bukan tidak bersinergi, justru berdasarkan 
evaluasi tahun sebelumnya konsentrasi pe-
mudik di SPBU meningkat drastis, sehingga 
menambah waktu antrean. Untuk mening-
katkan kualitas pelayanan dan mengurangi 
waktu antrean, pemakai sepeda motor 
mendapatkan alternatif fasilitas mudik yang 
diadakan oleh Pelumas melalui posko lese-
han di masjid-masjid, “ katanyaWP DSU/NS
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Pada saat mudik lebaran, program yang 
dilakukan pelumas pada dasarnya le-
bih pada orientasi memperkuat brand, 

bukan ”jualan produk”. Karena momen yang 
sangat singkat tersebut tidak akan mampu 
mendongkrak volume jual produk pelumas. 
Berbeda dengan prinsip ”jualan brand” yang 
berusaha untuk memuaskan  customer dari 
segala sisi. ”Jika mereka terpuaskan, pada 
akhirnya akan kembali lagi pada brand  Per-
tamina dan menjadi customer loyal. Ketika 
mereka loyal pada Pertamina, dampaknya 
saat pergi ke outlet dengan beragam ba-
rang yang tersedia, mereka  tidak tergoda 
dengan merek lain, dan langsung memilih 
barang dari Pertamina,” kata Supriyanto. 

Salah satu strategi paling jitu untuk 
memperkuat brand yang pada akhirnya 
berujung pada pembelian konsumen secara 
terus menerus dan tidak tergantikan oleh 
produk kompetitornya, adalah mewujud-
kan apa yang disebut dengan value, tentu 
value dari sudat pandang customer-nya 
dan bukan dari sisi 
penjualnya.

Dalam rangka 
pembentukan 
value ini macam-
macam caranya. 
Yang paling mudah 
dibayangkan adalah 
untuk konsumen 
industri, value-nya 
pasti tercermin dari 
visi perusahaan 
tersebut karena 
memang visi adalah 
roh perusahaan. 
Sebagai pemasar 
Pelumas besar, kita 
harus mampu me-
nangkap makna visi 
industri tersebut untuk kemdian diterjemah-
kan dalam pelayanan pelumas, dan arahnya 
harus total solution.

Di PT. Kereta Api, program total solution 
yang diberikan berupa “Lube Oil Manage-
ment System”. Mulai dari penyediaan oli 
sampai dengan operasional penggantian 
oli dibuat dalam suatu sistem yang sangat 
memudahkan dan membantu konsumen-
nya. Nilai lebih produk atau brand ataupun 

Layanan Mudik Pelumas Pertamina :

Kita Menjual Brand
nama perusahaan akan muncul manakala 
customer pada akhirnya merasa terlayani 
dan mendapatkan layanan yang terbaik 

Untuk customer retail, value kita ban-
gun seperti pada momen mudik lebaran ini 
dimana kita kemudian merancang program 
– program dimana customer akan merasa 
ini adalah upaya Pertamina untuk memberi-
kan apresiasi kepada pelanggan-pelanggan 
yang selama ini membeli produk di Per-
tamina. Hal ini akan membuat pelanggan 
yang sudah membeli merasa terapresiasi, 
terlayani, kemudian mereka merasa diper-
hatikan dan dihormati, dan hal ini juga akan 
menarik pelanggan baru setelah melihat 
program-program tersebut.

Dalam menjalankan program-program 
mudiknya, Unit Bisnis Pelumas Pertamina 
melibatkan sponsor. Program Pertamina 
laku dijual. “Jadi menurut saya tidak perlu 
kita khawatir untuk mencari sponsor karena 
yang ingin bekerjasama dengan kita sebe-
narnya banyak. Apalagi kita kemas program 

ini di SPBU karena pada saat 
mudik orang-orang beristirahat 
di SPBU, mesjid, juga kantor 
polisi, dan itulah yang kita tuju 
untuk menjalankan program ini,” 

jelas Supriyanto.
Program Enduro ini ternyata 

sangat menarik pihak pengurus 
mesjid dan perusahaan-peru-
sahaan yang ingin  berpromo di 

acara mudik. Para sponsor itu memberikan 
produk-produk mereka baik untuk dijadi-
kan isi parsel maupun hadiah-hadiah atas 
undian kupon yang diberikan kepada setiap 
pemudik yang mampir di Lesehan Enduro.

Total yang didapat dari sponsor nilai 
dalam rupiah? Supriyanto tak menyebutkan 
angka. “Mungkin lebih besar dari uang yang 
kita keluarkan sekitar satu setengah kali 
lipat. Tahun ini kita dibantu oleh CSR untuk 

kerjasama dalam bentuk kerjasama dengan 
mesjid-mesjid langganan kita dan kehadiran 
kita dalam program ini selalu ditunggu-
tunggu oleh mesjid-mesjid tersebut,” 
paparnya.

Para pengendara motor yang mampir 
di Lesehan Enduro meningkat dari tahun ke 
tahun. Bahkan ada peningkatan dua  kali 
lipat dari tahun 2007 ke tahun 2008. Tahun 
2007 jumlah motor yang mampir berjumlah 
4900 unit dan di tahun 2008 jumlahnya 
sekitar 12.000 unit. Tahun 2008, walau tak 
diprogramkan mobil juga masuk sampai 
3.000 unit. 

“Jadi untuk tahun ini, belajar dari situ, 
mobil kita ikut sertakan. Jika pengendara 
mobil itu mau ikutan beli Ketupat Enduro 
di posko, mereka bisa mengikuti undian 
karena hadiah dari sponsor sangat banyak,” 
papar Supriyanto.

Penyelenggaraan program lesehan ini 
diselenggarakan di masjid karena selain 
masjid sering menjadi tempat istirahat para 
pemudik, secara korporasi juga mengun-
tungkan dan saling melengkapi karena ada 
program Pertamina baik di SPBU maupun di 
pelumas. “Konsep ini memang tidak harus 
jualan tapi ini adalah wujud aspirasi kepada 

masyarakat bahwa Pertamina  sangat per-
hatian kepada masyarakat,” katanya.

Untuk masjid-masjid pun Pertamina 
lebih menekankan kepedulian dan hu-
bungan emosional dengan para pengurus 
masjid. Karena kalau dari acara program 
yang berlangsung hanya beberapa hari saja, 
Pertamina tidak banyak berharap. Tetapi 
menekankan pada rencana jangka panjang 
sehingga customer akan merasa puas dan 
terus menggunakan produk Pertamina. 
“Ukurannya dari habis lebaran sampai leba-
ran berikutnya, mereka akan menggunakan 
produk Pertamina terus,” papar VP Pelumas 
Supriyanto.WPDSU/ NS
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Langkah tepat bagi Pertamina untuk melakukan pengalihan pemakaian BBM subsidi Pre-
mium menjadi ke BBM non subsidi, Pertamax. “Bagi saya pribadi, itu lebih baik daripada 
harus menaikkan harga BBM lagi. Dengan adanya pengelompokan seperti ini, paling 

tidak jelas siapa-siapa saja yang masih harus mendapatkan subsidi,” ungkap aktor ganteng 
Christian Sugiono (29), berkaitan dengan program Pertamina untuk lebih mencintai BBM Non 
Subsidi terutama Pertamax bagi kalangan mampu.

Menurutnya, sebelum ada program tersebut dirinya juga sudah beralih ke Pertamax. “Sebe-
lumnya memang saya menggunakan Premium, ketika ada yang menyarankan Pertamax lebih 
bagus saya beralih. Tujuannya satu, agar menjadikan mesin kendaraan saya lebih oke, 
karena Pertamax itu beroktan lebih tinggi dari Premium yang menjadikan mesin dan 
pembakarannya sempurna,” papar pria kelahiran 25 Februari 1981 ini antusias.

Meskipun kebanyakan orang mengenalnya sebagai aktor film maupun si
netron, ternyata suami dari artis cantik Titi Kamal ini juga seorang enterprenuer. 
Itu dibuktikan dengan mulai menjalankan usaha multi media. “Untuk kegiatan 
entertaiment hingga sekarang masih saya lakukan. Sudah menjadi komitmen 
yang tidak tertulis bagi diri saya, dalam satu tahun enam bulan syuting dan enam 
bulan lagi free. Nah, waktu itulah yang saya pergunakan untuk menjalankan peru-
sahaan multi media ini bersama teman-teman,” ujar Tian, begitu biasa disapa.

Masalah perusahaan multi media tersebut, memang bukan isapan jempol. 
Ketika diwawancara, Tian sedang mengikuti tender website milik Pertamina. 
“Kebetulan saya ada kesempatan untuk turut serta memberikan masukan dalam 
perubahan website Pertamina,” katanya.

Menurutnya, website Pertamina sekarang ini sudah bagus. Tapi katanya, ka-
lau dilihat dari kaca mata seorang multi media masih ada sedikit kekurangannya. 
“Sebagai perusahaan besar haruslah memiliki website yang tampilannya lebih 
fresh atau lebih segar. Apalagi Pertamina itu kan identik dengan birokrasi jadi 
website-nya harus dibuat semenarik mungkin bagi pembacanya,” ujar Tian.

Dalam kesempatan ini, Tian juga menjelaskan apa saja yang akan dilakukan 
diri dan teman-temannya untuk mengubah tampilan website Pertamina. “Kalau 
kami nanti dapat kesempatan untuk mengubah tampilan website Pertamina, 
akan kami buat lebih friendly dan simple untuk memudahkan orang mencari 
data,” tambahnya.

Diterangkan juga oleh Tian, yang harus diperbaiki dari website Pertamina 
sekarang yakni, dari segi tampilan harus dibuat tidak kaku dan mengikuti 
trend yang ada. Sebagai tampilan awal harus sudah dapat mempresentasi-
kan perusahaan tersebut. Artinya, lanjut Tian, ketika ketika orang melihat 
harus mencerminkan bahwa Pertamina itu merupakan perusahaan besar 
yang bonafit, kesan itu harus ada pada tampilan pertama. Kedua, kalau bisa 
tampil an awal tidak boleh banyak tulisan, harus lebih banyak tampilan ikon 
produk maupun kegiatan perusahaan yang nantinya akan diteruskan kepada 
tulisan-tulisan tersebut. Intinya, bagaimana memberikan informasi aktual 
yang dapat dilihat dari berbagai media. Misalnya saja ketika mudik terjadi, 
orang dengan mudah dapat info dimana saja terdapat SPBU Pertamina. Jadi 
benar-benar memudahkan user untuk mendapatkan informasi tentang peru-
sahaan dengan mudah.

“Saya pribadi melihat Pertamina sekarang sudah lebih modern. Itu terlihat 
dari tampilan logo baru Pertamina yang dinamis dan simpel. Ditambah lagi 
hampir seluruh SPBU Pertamina sudah berubah menjadi lebih menarik dan 
bersih,” katanya mengakhiri.WP
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SUMBER MASAlAhnyA 
hARUS diSElESAikAn

Sampai beberapa bulan yang lalu, kita masih 

akrab dengan namanya, terutama  dalam hal 

konversi minyak tanah ke Elpiji 3 Kg. Wajahnya  

pun beberapa kali muncul di media cetak dan 

televisi. 

Namanya Achmad Faisal.  Pria kelahiran 20 

Maret 1956  di Tebing Tinggi, Sumatera Sela-

tan,  ini lulus dari Fakultas Teknik Fisika ITB 

tahun 1981. Tahun itu pula Faisal langsung  

diterima masuk di Pertamina. Faisal  memulai 

karirnya dari bawah, yaitu  sebagai Training 

UP III (1981 – 1982).  Setelah itu beberapa 

jabatan dipegangnya, a.l. Kepala Instrument 

Divisi Teknik – Dit. Pengolahan (1995 – 1997),  

Manajer Jastek Pemasar an BBM – Bidang 

Pemasaran & Niaga (2001 – 2002), GM Unit Pe-

masaran III (2002 – 2004), GM LPG dan Produk 

Khusus (2004 – 2005) Kepala Divisi BBM (2005 

– 2006), Deputi Direktur Pemasaran & Niaga 

(2006) dan Direktur Pemasaran & Niaga (Maret 

2006 – Februari 2010) yang dijabatnya dua 

kali. 

Meski tidak lagi menjabat di Pertamina, 

Faisal masih aktif menghadiri  acara-acara yang 

berkaitan dengan masalah energi,  dan sesekali  

diminta sebagai pembicara. 

Kami menemui Faisal hari Jumat pagi ter-

akhir bulan Juli, di Coffee Shop Hotel Aryaduta. 

Perbincang an selama lebih kurang 1,5 jam, 

tentang berbagai masalah energi, terutama 

konversi minyak tanah ke Elpiji 3 Kg. Berikut 

petikannya.
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Bagaimana awalnya kon-
versi minyak tanah ke  
Elpiji 3 Kg dimulai? Pada 

saat saya menjabat Kepala Divisi 
Gas Domestik tahun 2004, saya 
melihat betapa Indonesia  banyak 
mengimpor minyak tanah untuk 
rakyat menengah ke bawah. Pada-
hal semua orang tahu minyak tanah 
itu adalah bisnis energi yang paling 
mahal di antara premium, kero-
sene, solar, dan gas. Dan kalau dual 
purpose kerosene maka minyak 
tanah tersebut adalah bahan bakar 
pesawat terbang, sayang dan mahal 
kalau digunakan untuk bahan bakar 
untuk memasak di dapur.  Lha ini 
kok kita berikan kepada masyarakat 
menengah ke bawah, yang me-
nyebabkan subsidi Pemerintah ini 
besar. 

Saat itulah muncul pemikiran 
untuk mencari energi alternatif? 
Menggunakan Elpiji sebagai energi  
bersih dan relatif murah ini lebih 
bagus.  Disitulah saya menulis, 
kenapa waktu  itu kita mengeks-
por 1 juta ton LNG produk dari 
Badak ke Jepang,  tetapi di satu 
sisi kita mengimpor 2,2 juta Kl 
minyak tanah. Disitulah pemikiran 
saya muncul. Saya juga membuat 
hitung-hitungannya, berapa keun-
tungannya kalau kita menga lihkan 
subsidi minyak tanah ke Elpiji. 

         
Ada yang menanggapi atau 

merespon?  Saya merasakan betul 
betapa beban Pertamina mengawasi 
minyak tanah itu berat. Semua 
orang hanya bisa menyalahkan Per-
tamina. Pertamina ini sebagai pe-
nyalur kuota, kalau langka lalu dis-
alahkan. Semua orang lupa bahwa 
pengawasan itu sudah ada timnya, 
penentuan alokasi itu sudah ada 
keputusan Pemerintah dan DPR, 
tetapi...yah, kalau minyak tanah 
langka, Pertamina pasti disalahkan. 
Kalau minyak tanah  lebih, Pertami-

na juga  disalahkan.  Malah pernah saya 
dipanggil DPR, dimaki-maki, dikatakan  
Pertamina tidak becus untuk mengu-
rus minyak tanah di  Jawa Barat. Saya 
jawab,”Lho, kuotanya sudah habis.”  
Siapa yang bikin kuota? Kan DPR juga. 
Kok mereka menyalahkan kita. Nah, 
akhirnya DPR-nya berantem sendiri di 
dalam rapat Komisi VII saat itu. 

Setelah terpilihnya Susilo Bambang 
Yudhoyono (SBY)  dan  Jusuf Kalla (JK) 
saya tidak tahu apakah JK punya ide 
yang sama, atau ada yang membisik-
kan, atau sudah memikirkan bagaimana 
program mengurangi subsidi, karena 
pada saat itu harga minyak sudah 140 
dollar per barel, harga minyak tanah 
sudah diatas Rp 8.000,-  lebih, masih 
dijual dengan harga Rp 2.000,-. Jadi 
ada disparitas Rp 6.000,-. 

Kalau kita hitung disparitas Rp 
6.000,-,  berarti setahun  Rp 60 triliun 
untuk 10 juta KL subsidi minyak tanah 
saja. Waktu itu, JK mengundang se-
luruh  instansi terkait. Rapat pertama 
saya tidak hadir, tetapi rapat kedua 
saya hadir dan disuruh presentasi oleh 
Departemen ESDM, bagaimana meny-
iapkan rencana konversi minyak tanah 
ke elpiji ini. 

Saya sangat senang menyiapkan 
itu. Karena ide saya mungkin  kebetulan 
sama dengan ide JK, Pertamina pun  
disuruh menjalankannya. Jadi kebetulan 
setelah saya presentasi, JK menugaskan 
Pertamina untuk melakukan konversi ini 
dan seluruh departemen diberi tugas. 
Pertamina menyiapkan tabung dan 
gasnya,  Departemen UKM menyiap-
kan kompor, Departemen Perindustrian 
menyiapkan standar, Departemen ESDM 
menyiapkan aturannya, Departemen 
Perdagangan bertugas mengawasi, 
Departemen Keuangan menyiapkan 
uangnya, Kementerian Negara Pem-
berdayaan  Perempuan menyiapkan 
sosialisasinya. Semua dibagi tugas. 

Tetapi begitu terjadi ledakan-
ledakan  seperti sekarang ini, semua 
menuding Pertamina. Padahal sudah 

ada tugasnya masing-masing. Kok 
Pertamina dituduh?  Ini kan program  
besar Pemerintah dalam rangka mengu-
rangi subsidi. Waktu itu targetnya JK 
bisa mengurangi subsidi Rp 20 triliun, 
bahkan mungkin lebih. Setelah dipre-
sentasikan roadmap-nya segala macam, 
diusulkan waktu 5 tahun. Dihitung dari 
tahun 2006 sampai tahun 2011 selesai. 
JK minta dipercepat 3 tahun, minta lagi 
2 tahun. Yah, karena ini perintah dari 
Pemerintah, kita coba kalau bisa akhir 
2010 selesai. 

Apakah waktu itu Anda  me-
nangkap ada nuansa politiknya 
dibalik permintaan percepatan JK? 
Saya tidak melihat hal itu. Saya pun 
senang, karena saya tahu ini akan  
menghemat subsidi besar, menghil-
angkan oplosan minyak tanah, meng-
hilangkan antrean minyak tanah, dan 
mengubah image bahwa selama ini 
Pertamina selalu bermain. 

Setelah  perintah itu, saya segera 
memanggil seluruh jajaran Divisi Gas 
Domestik, untuk menyiapkan semua ba-
gaimana cara memulainya, bagaimana 
cara standarnya, bagaimana tabungnya, 
semua harus mengacu  pada standar. 
Memang kita tidak bisa menyusun 
program yang perfect dan detil, karena 
waktu yang sempit. Dalam benak saya, 
kita jalani sambil  kita memperbaiki. 

Jadi waktu itu saya bilang kepada 
Wapres JK bahwa  tahun 2009  Jawa 
bisa kita selesaikan. Tahun 2010 baru 
di luar Jawa.  Infrastruktur kita siapkan 
dahulu. Akhirnya keluarlah ketentuan  
Pemerintah  bahwa semua infrastruktur 
itu harus diselesaikan oleh swasta. 

Apakah itu ada  keppresnya? 
Bukan Keppres, tetapi ada perintah 
dari Wakil  Presiden. Tabung diserahkan 
pada  swasta, kompor swasta, terminal 
timbun pun swasta, itu ada suratnya 
dari Wakil Presiden kepada Pertamina 
dan para menteri. Resmi. Jadi kalau ada 
yang mengatakan tidak jelas, lho, itu 



25Warta Pertamina • September 2010

ada suratnya. Yang selalu hadir dalam 
rapat itu saya dan Pak Ari Soemarno. 

Begitu program ini di-launching 
pada tanggal 8 Maret 2007 di Kampung 
Makassar, Jakarta timur, program ini 
bergulir  secara cepat. Segala macam 
cara  saya lakukan untuk mempercepat 
program ini. Saya itu pasang badan di 
depan, dilawan, saya jalan terus, saya 
lapor pada Wakil Presiden. 

Saya pernah mengumpulkan seluruh 
pabrikan tabung, seluruh suplier selang, 
seluruh suplier regulator, saya minta di 
depan me reka, bahwa program ini ada-
lah program Pemerintah untuk rakyat 
kita. Jangan ada pekerjaan yang main-
main, jangan ada mark up harga karena 
harga akan ditentukan oleh Pemerintah. 

Itu Anda katakan langsung di 
depan mereka? O, ya, langsung saya 
katakan demikian.  

Jadi dari awal Anda memang su-
dah menegaskan bahwa ini program 
Pemerintah? Ya. Ini program Pemerin-
tah untuk membantu rakyat mengatasi 
penggunaan energi dan membantu 
Pemerintah mengurangi subsidi. 

Kepada media dan LSM, apakah 
Anda juga mengatakan bahwa ini 
adalah program Pemerintah? Saya 

Ada isu harus kembali lagi ke minyak ta-
nah, karena ba nyaknya insiden berkaitan 
dengan pemakaian Elpiji.  Ini orang-orang 
yang tidak mengerti. Masak rakyat kita 
harus dibodohi terus pakai energi murah 
yang sebenarnya adalah energi mahal yang 
digunakan untuk  pesawat terbang. Negara 
seperti Srilanka, Vietnam, India, semua su-
dah bergerak ke Elpiji, kok kita mau pakai 
minyak tanah lagi. Yang penting, kan, sum-
ber masalahnya kita selesaikan. 

tidak tahu persis, tetapi saya selalu 
mengatakan bahwa ini adalah program 
Pemerintah, karena ini menyangkut 
APBN. Bukan uang Pertamina, walau-
pun dibayari dulu oleh Pertamina. Yang 
namanya APBN itu kan pasti program 
negara. Kenapa giliran berhasil biasa 
saja, giliran ada masalah, kok semua-
nya menuding Pertamina? Itu kan tidak 
fair. Pertamina ini BUMN yang ditugasi. 
Jadi salah besar kalau mengatakan ini 
Pertamina yang salah. 

Di lapangan, dalam realisa-
sinya, apakah ada gap antara di 
atas dengan di bawah? Inilah karena 
kita butuh tabung dalam jumlah pu-
luhan juta, kita menunjuk pabrikan, 
tumbuhlah industri-industri tabung ini 
seperti jamur. Industri tabung yang 
tadinya cuma 4, lalu tiba-tiba menjadi 
70. Ini luar biasa. Masalahnya, siapa 
yang bertanggung jawab? Karena kalau 
Pertamina mau membeli, itu harus ada 
surat rekomendasi dari Departemen 
Perindustrian. Artinya, Depperin sudah 
yakin bahwa pabrik-pabrik itu sudah 
memenuhi SNI. 

Itu sudah disebutkan nama-
namanya? Iya, sudah disebutkan satu 
per satu pabrikannya. Jadi Pertamina 
itu tidak pernah mengadakan ten-

der tabung, hanya memverifikasi 
kemampuan. Masalah apakah itu 
standar atau tidak, bukan masalah 
Pertamina. Pertamina memveri-
fikasi saja bahwa dia sudah dapat 
SNI, menguji kemampuannya, lalu 
dibagilah se tiap pabrikan itu kuota. 
Harga juga sudah ditentukan, regu-
lator, selang, kompor. 

 Lalu bagaimana dengan 
kementerian-kementerian yang 
lain, apakah mereka juga be-
kerja? Begini...pada saat program 
ini sudah mau launching, sekali 
waktu di dalam  rapat, JK tanya. Itu 
sebelum launching tanggal 8 Maret. 
Dia tanya setiap departemen itu 
sudah melakukan apa saja. Semua 
wakil dari kementerian-kementerian 
itu bingung.   Tidak tahu harus 
menjawab apa. Sementara begitu 
Pertamina di tanya sudah melakukan 
uji coba sebanyak 30.000 tabung. 
Dan riset yang hasilnya warga puas. 

Lalu  JK bilang begini,”Ya su-
dah, kalau begitu Pertamina saja 
semua yang melakukannya, kecuali 
aturan.” Beli tabung, beli kom-
por, distribusi, sosialisasi, semua 
Pertamina, kecuali standarnya itu.  
Kalau program ini berhasil, memang 
semua mengaku ini idenya masing-
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masing dan sudah  mengerjakan  
ini dan itu. Tetapi pada saat ada 
masalah, semua mundur.  Ini yang 
terjadi sekarang. 

Ada isu harus kembali lagi ke 
minyak tanah, karena insiden Elpiji. 
Ini orang-orang yang tidak menger-
ti. Masak rakyat kita harus dibodohin 
terus pakai energi murah yang sebe-
narnya adalah energi mahal yang 
digunakan untuk  pesawat terbang. 
Negara seperti Srilanka, Vietnam, 
India, semua sudah bergerak ke 
elpiji, kok kita mau pakai minyak ta-
nah lagi. Yang penting, kan, sumber 
ledakannya kita selesaikan. 

Bagaimana dengan perso-
alan safety yang mengemuka 
sekarang ini? 
Persoalan safety 
ini karena Per-
tamina membeli 
massal atas re-
komendasi SNI. 
Sejauhmana 
Perindustrian 
mengeceknya? 
Masalah safety 
itu tugas dari departemen terkait, 
bukan tugas Pertamina. Pertamina 
ini sudah dibebani tugas, mengelu-
arkan duit lebih dulu, melaksanakan 
program, dan lain-lain.

Apakah konversi ini ak hirnya 
juga membebani keuangan 
Pertamina? Ya, karena Pertamina 
membayar di depan. Berapa triliun 
hutang departemen ke Pertamina? 
Maksudnya, Pertamina mengelu-
arkan uang dulu. Ini lo yang harus 
dijelaskan kepada masyarakat. Jadi 
bukan kesalahan Pertamina. 

Sekarang marilah kita selesai-
kan masalahnya. Masalah tabung, 
masalah regulator, masalah selang. 
Ganti dulu oleh Pemerintah, Peme-
rintah sudah banyak saving, tetapi 
jangan terlalu banyak pabrikan 

tabungnya. 

Siapa yang harus menyelesaikan 
ini? Ya, Pemerintah. Harus Pemerintah, 
karena ini anggarannya Pemerintah. 

 Lalu bagaimana dengan Tim 
Nasional Konversi ?  Sekarang ada 
masalah, Pemerintah keluarkan ang-
garannya, di-lead oleh Departemen 
ESDM, ya bagikan ulang. Tetapi dengan 
catatan, yang dibagikan itu yang benar-
benar bagus kualitasnya.  

 Di negara manapun juga, Elpiji ini 
aman. Kenapa kok di negara kita malah 
tidak aman? Karena orang kita sendiri 
yang melanggar standarnya. Kalau soal 
risiko lalu kita takut, ya tidak akan maju 
negeri ini. Semua ada risikonya, tidur 

pun ada risikonya. Bisa mati. 

 Ketika  konversi ini dimulai, 
apakah penekanannya hanya pada 
pemakaian saja? Dan apakah wak-
tunya cukup? Itu sudah saya katakan. 
Saya ingin program ini selesai 5 tahun 
di seluruh Indonesia, tetapi Pemerintah 
minta dipercepat selesai akhir tahun 
2010. Kalau Jawa, okelah bisa. Sebe-
narnya cukup atau tidak cukup, kita su-
dah bilang bahwa masyarakat Indonesia 
ini sudah bebas dari buta huruf. Apa 
sulitnya  menjalankan  LPG itu? Taruh 
tabungnya, pasang regulator, putar dan 
hidupkan kompornya. Orang tidak seko-
lah pun bisa. Selama ini bagus semua, 
tidak ada masalah. Masak mengedukasi 
untuk pasang kompor saja perlu waktu 
bertahun-tahun? Kita sendiri yang  tidak 
menghargai kemampuan bangsa kita 

Pewawancara : 
Urip Herdiman Kambali & Nilawati Dj
Fotografer : 
Dadang Rachmat Pudja

sendiri. Kalau perlu bertahun-tahun 
untuk pasang kompor saja, artinya 
kita merendahkan diri sendiri.

Apakah  ada aspek yang 
mungkin terlupakan dalam 
melakukan sosialisasi? Saya tidak 
tahu pasti, tetapi rasanya itu tugas 
tim sosialisasi.  Itulah seharusnya 
tugas Pemerintah. Misalnya  soal 
masa pakai, itu tugas dari Kemente-
rian Perindustrian. 

Artinya banyak pihak yang 
seharusnya terlibat ya? Iya, tetapi 
mereka tidak mau mengambil porsi. 
Pemerintah daerah juga terlibat kok, 
ada Gubernur DKI, ada Gubernur 
Banten, ada  Gubernnur Sumatera 
Selatan, ada Gubernur Jawa Tengah. 
Ada semua dokumentasinya. Nah, 
kurang sosialisasi apa lagi Pertamina 
ini? Jadi orang yang ngomong itu 
orang yang tidak mengerti dan tidak 
melihat. Banyak pakar yang me nga-
ku pakar, ikut ngomong biar po puler.  
Nah, ini yang banyak terjadi di 
negara kita ini. Banyak politisi yang 
tidak  mengerti juga ikutan ngomong 
untuk balik lagi ke mi nyak tanah. Ini 
kan pembodohan masyarakat.WP

Catatan Redaksi : 
Dasar hukum penugasan Pertamina 
untuk konversi minyak tanah ke elpiji  
adalah (1)  Keputusan Menteri ESDM No. 
3175.K/10/MEM/2007 untuk konversi  
tahun 2007; (2)  Keputusan Direk-
tur Jenderal Migas No.  13767.K/10/
DJM/2008, untuk konversi tahun 2008; 
(3) Keputusan Menteri ESDM No. 
01/K/10/DJM.S/2009, untuk konversi  
tahun 2009; (4)  Keputusan Menteri 
ESDM No. 12355.K/DJM.S/2010, untuk 
konversi tahun 2010.
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Masa Depan 
Bisnis Gas
Dalam salah satu presentation ses-

sion pada American Association 
of Petroleum Geologist (AAPG) 

Annual Convention tahun lalu di Denver, 
Amerika Serikat, David Montgomery, VP 
Charles River Associate yang bermarkas 
di Wahington DC memaparkan masalah 
kebijakan di bidang energi dengan tema 
Climate Policy : Prospect and Impacts on 
Oil and Gas.

Menurut Montgomery bahwa di 
Amerika Serikat telah terjadi peningkatan 
produksi dan konsumsi gas alam sebesar 
10 Trillion Standard Cubic Feet (TSCF) 
setiap tahunnya, yang memberi pengaruh 
terhadap pengurangan jumlah emisi gas 
efek rumah kaca mencapai 840 Million 
Metric Tons atau sekitar 12  persen dari 
total saat ini.

Tapi tunggu dulu... sebenarnya angka 
10 TSCF itu adalah angan-angan nya 
Montgomery saja, saking rasa kha-
watirnya terhadap beberapa isu yang 
berkembang di Amerika saat ini, antara 
lain :
• Dalam 40 tahun terakhir ini produksi 

gas Amerika Serikat boleh dikatakan 
belum ada peningkatan yang signifikan.

• Diperkirakan produksi gas justru akan 
menurun pada tahun-tahun mendatang 
sebesar 5 Billion Cubic Feet (BCF) per 
harinya.

• Belum ada teknologi baru atau sum-
berdaya gas baru dalam waktu dekat 
ini yang dapat membantu untuk 

peningkat an produksi gas.
Menurut informasi bersumber dari 

Energy Information Administration (EIA) 
bahwa diperkirakan produksi gas domes-
tik Amerika Serikat pada tahun 1970 an 
adalah sebesar 21 TSCF. Sejak tahun itu 
hingga saat ini produksi gas domestiknya 
berkisar antara 17-19 TSCF pertahun-
nya dan ditambah dengan produksi dari 
unconventional gas (misalnya dari shale 
gas), maka jumlahnya berkisar sekitar 20 
TSCF lebih.

Sebenarnya Montgomery tengah 
membicarakan pemikiran “breakthrough”-
nya yang jauh ke masa depan, tata waktu 
sekitar tahun 210 sampai tahun 2050. 
Dia bertanya pada audiensnya bahwa 
apabila kita semua ingin melihat pening-
katan yang signifikan terhadap produksi 
gas domestik di Amerika Serikat pada 
satu masa di waktu yang akan datang, 
berapa angkanya dan bagaimana untuk 
mencapainya?

TANDA-TANDA MENGGEMBIRAKAN
Apabila kita tetap fokus pada 

pengembangan teknologi dan eksploitasi 
shale gas (gas yang diproduksikan 
langsung dari batuan serpih, bukan dari 
reservoirnya) atau dari batuan reservoir 
yang ketat (tight), yang sering disebut 
sebagai unconventional gas, maka di-
harapkan produksi domestik gas Amerika 
Serikat akan meningkat terus, demikian 
pendapat Kent Perry, Director of E&P Re-

search for the Gas Technology Institute in 
Des Plaines, Illinois.

Masih menurut Perry bahwa institusi 
risetnya mencoba melihat ke masa depan 
bahwa produksi gas domestik Amerika 
akan tetap meningkat walaupun secara 
perlahan-lahan karena adanya dorongan 
kebutuhan yang juga terus meningkat 
tajam.

Proyeksi yang disajikan oleh EIA juga 
menunjukkan bahwa pada tahun 2030 
diperkirakan produksi gas alam Amerika 
akan mencapai 23.6 TSCF pertahunnya. 
Namun apabila kondisinya lebih kondusif, 
dimana pengembangan teknologi lebih 
cepat dan harga gas alam juga lebih baik, 
maka perkiraan produksi gas domestik 
dapat mencapai angka 25.34 TSCF.

Saat ini kontribusi peningkatan 
produksi gas Amerika Serikat berasal dari 
unconventional gas, yang dipacu oleh 
kenaikan harga gas dan perkembangan 
teknologi pengeboran. Juga tidak kalah 
pentingnya adanya insentif bagi operator 
dalam melakukan ekploitasi sumberdaya 
unconventional gas ini.

Pada tahun 2007 kontribusi uncon-
ventional gas terhadap total produksi gas 
domestik Amerika Serikat mencapai 47 
persen dan diperkirakan akan meningkat 
terus hingga mencapai 56 persen pada 
tahun 2030. 

FAKTOR PENDUKUNG LAINNYA
Salah satu faktor pendukung ter-

hadap proyeksi peningkatan produksi gas 
domestik Amerika Serikat berasal dari 
penyelesaian proyek pipa gas Alaska. 
Menurut estimasi EIA proyek ini dapat 
mulai beroperasi pada tahun 2020 dan 
diperkirakan dapat mengalirkan gas 
sebesar 1.6 TSCF per tahunnya.

Adanya dukungan dari kontribusi 
penyelesaian proyek pipa gas Alaska 
juga akan menurunkan jumlah impor gas 
Amerika Serikat dari negara lain.

Berdasarkan proyeksi EIA bahwa 
harga gas hingga tahun 2030 tidak akan 
melebihi 8 US$ per Thousand Standard 
Cubic Feet (MSCF), apakah ini berita 



28 Warta Pertamina • September 2010

HULU   Masa Depan Bisnis Gas

bagus atau buruk bagi industri. Tam-
paknya harga gas diproyeksikan akan 
naik sampai 10 US$ per MSCF setelah 
tahun 2030, karena diperkirakan ada gap 
antara supply dan demand.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MEN-
JADI KEBUTUHAN UTAMA

Tidak dapat disangkal bahwa perkem-
bangan teknologi sangat berperan ter-
hadap peningkatan produksi gas domes-
tik Amerika serikat, meliputi teknologi 
baru selain peningkatan efesiensi dalam 
penerapan teknologi yang ada saat ini.

Penerapan coil tubing drilling telah 
memberikan kontribusi terhadap efektivi-
tas operasi pemboran karena memperce-
pat kegiatan pemboran dan perpindahan 
perangkat pemboran (rig) dari satu lokasi 
sumur ke lokasi sumur yang lainnya.

Saat ini pemboran sumur dengan 
kedalaman 3,000 Feet (kurang lebih 915 
meter) dapat dicapai hanya dalam satu 
hari operasi saja, karena penggunaan coil 
tubing yang sangat ringan dan fleksibel. 
Namun demikian penggunaan coil tub-

ing drilling belum cocok dilakukan pada 
horizontal drilling, yang membutuhkan 
pemberat untuk mengarahkan pemboran.

Riset yang yang saat ini tengah 
dilakukan untuk tujuan jangka panjang 
adalah laser-bit drilling yang nantinya 
dikombinasikan dengan penggunaan coil 
tubing. Laser-bit drilling berfungsi seperti 
halnya rock bit (mata bor) biasa yang da-
pat memecahkan batuan, namun dengan 
menggunakan energi laser. Tampaknya 
teknologi pemboran dengan mengguna-
kan coil tubing dan segala pendukungnya 
masih akan terus berkembang di masa 
yang akan datang.

Peluang pengembangan teknologi 
lainnya adalah bagaimana mengeks-
ploitasi gas hydrate atau gas yang 
terperangkap dalam sedimen di dasar 
laut. Saat ini telah teridentifikasi potensi 
gas hydrate yang terkonsentrasi di Gulf 
of Mexico (GOM). Menurut perkiraan para 
geologist yang pernah melakukan riset di 
daerah ini tersimpan potensi sumberdaya 
gas yang amat besar, namun sampai saat 
ini masalah bagaimana mengeksploita-

sinya masih membutuhkan riset yang 
lebih intensif.

FOKUS KE MASA DEPAN
Menurut Montgomery saat ini 

Amerika Serikat harus lebih fokus melihat 
ke masa depan bagaimana merealisasi-
kan peningkatan produksi sebesar 5 TSCF 
per tahunnya dengan usaha-usaha yang 
komprehensif dan terpadu.  

Beberapa langkah penting yang harus 
segera ditindak lanjuti adalah antara lain:
• Teknologi baru yang dapat meng

efesiensikan dalam penerapan teknologi 
saat ini.

• Memastikan penyelesaian proyek pem-
bangunan pipa gas Alaska dan diikuti 
dengan proyek pembangunan infra 
struktur gas lainnya.

• Pembuatan aturan yang membatasi 
emisi gas karbon dari pemakaian 
energy lainnya, sehingga akan ada 
kecenderungan beralih untuk menggu-
nakan sumber energy gas alam.

• Menjaga kestabilan harga gas agar 
selalu pada level yang baik untuk ko-

mersialitas pengembangan lapangan 
gas baru lainnya.

Masih menurut Montgomery, bukan 
hal mustahil kalau pemerintah Amerika 
Serikat membuat kebijakan untuk men-
dorong semua pihak mengembangkan, 
memproduksikan dan menggunakan 
sumber energi dari gas domestiknya, 
karena gas alam merupakan bahan bakar 
energi masa depan. 

BAGAIMANA DENGAN MASA DEPAN 
BISNIS GAS INDONESIA

Dalam salah satu presentasinya di 
tahun 2008 Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), yang pada waktu 
itu dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro, 
menyampaikan bahwa era minyak sudah 
surut, saat ini kita harus mulai berganti 
menggunakan sumber energi gas dan 
batubara.

Konsumsi gas bumi domestik Indo-
nesia terus meningkat setiap tahunnya, 

terutama di sektor Industri dalam rangka 
menekan biaya produksi dan mening-
katkan efisiensi mesin sehingga dapat 
bersaing dengan produk negara-negara 
lain. Alasan lain pengalihan bahan bakar 
ke gas yaitu, harga sangat kompetitif dan 
relatif stabil serta lebih ramah lingkun-
gan.

Dalam lima tahun terakhir, total kon-
sumsi gas terus meningkat. Pada tahun 
2005, konsumsi gas mencapai rata-rata 
3.5 Billion Standard Cubic Feet per Day 
(BSCFD) atau sekitar 1.28 Trillion Stan-
dard Cubic Feet (TSCF), setahun kemu-
dian meningkat menjadi rata-rata 3.7 
BSCFD perhari dan 2009 tercatat rata-
rata 4.2 BSCFD. Peningkatan konsumsi 
gas, terutama terjadi pada sektor pupuk, 
listrik dan industri lain.

Untuk sektor pupuk, konsumsi gas ta-
hun 2005 sebesar rata-rata 0.54 BSCFD. 
Tahun 2009, konsumsinya mening kat 

menjadi rata-rata 0.62 BSCFD. Sektor 
listrik, konsumsi gasnya pada tahun 2005 
mencapai rata-rata 0.48 BSCFD, menin-
gkat menjadi rata-rata 0.5 BSCFD pada 
2007 dan naik menjadi rat-rata 0.63 
BSCFD tahun 2009.

Sedangkan untuk industri lain, pada 
2005 konsumsi gasnya tercatat belum 
ada konsumsi gas, namun pada 2007 
melonjak menjadi rata-rata 0.13 BCFD 
dan pada 2009 naik menjadi rata-rata 
0.49 BCFD.

Menurut kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan gas nasional, pemanfaatan 
gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan 
dalam negeri dengan mempertimbang-
kan ketersediaan infrastruktur, besarnya 
cadangan dan keekonomian dengan 
urutan prioritas yaitu upaya peningkatan 
produksi migas, sebagai bahan baku in-
dustri pupuk, sebagai penyediaan tenaga 
listrik dan sebagai bahan bakar atau 
bahan baku untuk industri lainnya.

POTENSI GAS INDONESIA
Mengacu pada data konsumsi gas 

alam domestik Indonesia yang menun-
jukkan peningkatan dari tahun ke tahun, 
maka seperti halnya yang terjadi di 
Amerika Serikat, kita harus mengan-
tisipasinya dengan usaha peningkatan 
produksi gas, tidak hanya mengandalkan 
dari cara-cara conventional tetapi juga 
sudah saatnya melangkah pada pe-
manfaat unconventional gas resources, 
seperti Shale Gas dan Coal Bed Methane 
(CBM).

Menurut Purnomo Yusgiantoro, pada 
saat sebagai Menteri ESDM, mengatakan 
bahwa sumber daya CBM sangat me-
limpah, khususnya berasal dari Sumatera 
Selatan, Sumatera Bagian Tengah, Kali-
mantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 
“Cadangan CBM secara nasional menca-
pai 453 TSCF,” ujarnya.

Dari data Bank Dunia menunjukkan 

bahwa potensi unconventional gas yang 
berasal dari CBM khususnya terkon-
sentrasi di Kalimantan dan Sumatera. 
Distribusi potensi gas CBM diperkirakan 
berasal dari Kalimantan Timur, antara lain 
dari Kabupaten Berau dengan kandung-
an sekitar 8,4 TSCF, Pasir/Asem sekitar 
3 TSCF, Tarakan sekitar 17,5 TSCF, dan 
Kutai sekitar 80,4 TSCF. 

Kemudian dari Kabupaten Barito, 
Kalimantan Tengah potensi gas CBM 
diperkirakan sekitar 101,6 TSCF dan 
dari Sumatera Tengah sekitar 52,5 TSCF, 
Sumatera Selatan sekitar 183 TSCF, serta 
dari Bengkulu sekitar 3,6 TSCF. Dari Jawa 
Barat diperkirakan berasal dari area Jati-
barang diperkirakan sekitar 0,8 TSCF dan 
Sulawesi sekitar 2 TSCF.

Sementara itu potensi unconventional 
gas lainnya yang berasal dari shale gas 
sampai saat ini masih dalam penelitian 
yang intensif. Data yang pernah dirilis 
oleh ITB menunjukkan angka potensi 

shale gas yang sangat mencengangkan, 
yaitu di atas 1,000 TSCF. Bisa dibayang-
kan bahwa kalau konsumsi Indonesia 
saat ini sekitar  1.5 TSCF per tahun, 
maka angka potensi shale gas Indonesia 
dapat memenuhi kebutuhan minimal 
sampai dengan 666 tahun.

Baiklah angka ini masih harus dikon-
firmasikan lagi dan tentunya harus dibuk-
tikan dengan tindak lanjut eks plorasi da-
lam bentuk pemboran dan test produksi. 
Katakanlah kebenaran angka tersebut 
hanya 10  persen saja, maka jumlah 
potensi gas dari shale gas ini masih tetap 
menjanjikan untuk dieks plorasi. 

Tampaknya Gas tetap akan menjadi 
andalan sumber energi negeri kita masa 
depan, seperti halnya rasa optimis yang 
disampaikan David Montgomery, ” Natu-
ral gas is the fuel of the future……and it 
always will be…”WP

Salah satu eksplorasi shale gas di Upshur County, Virginia 
Barat, Amerika. Pemerintah Amerika Serikat membuat 
kebijakan untuk mendorong semua pihak mengembang-
kan, memproduksikan dan menggunakan sumber energi 
dari gas domestiknya, karena gas alam merupakan bahan 
bakar energi masa depan. 
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bagus atau buruk bagi industri. Tam-
paknya harga gas diproyeksikan akan 
naik sampai 10 US$ per MSCF setelah 
tahun 2030, karena diperkirakan ada gap 
antara supply dan demand.

PERKEMBANGAN TEKNOLOGI MEN-
JADI KEBUTUHAN UTAMA

Tidak dapat disangkal bahwa perkem-
bangan teknologi sangat berperan ter-
hadap peningkatan produksi gas domes-
tik Amerika serikat, meliputi teknologi 
baru selain peningkatan efesiensi dalam 
penerapan teknologi yang ada saat ini.

Penerapan coil tubing drilling telah 
memberikan kontribusi terhadap efektivi-
tas operasi pemboran karena memperce-
pat kegiatan pemboran dan perpindahan 
perangkat pemboran (rig) dari satu lokasi 
sumur ke lokasi sumur yang lainnya.

Saat ini pemboran sumur dengan 
kedalaman 3,000 Feet (kurang lebih 915 
meter) dapat dicapai hanya dalam satu 
hari operasi saja, karena penggunaan coil 
tubing yang sangat ringan dan fleksibel. 
Namun demikian penggunaan coil tub-

ing drilling belum cocok dilakukan pada 
horizontal drilling, yang membutuhkan 
pemberat untuk mengarahkan pemboran.

Riset yang yang saat ini tengah 
dilakukan untuk tujuan jangka panjang 
adalah laser-bit drilling yang nantinya 
dikombinasikan dengan penggunaan coil 
tubing. Laser-bit drilling berfungsi seperti 
halnya rock bit (mata bor) biasa yang da-
pat memecahkan batuan, namun dengan 
menggunakan energi laser. Tampaknya 
teknologi pemboran dengan mengguna-
kan coil tubing dan segala pendukungnya 
masih akan terus berkembang di masa 
yang akan datang.

Peluang pengembangan teknologi 
lainnya adalah bagaimana mengeks-
ploitasi gas hydrate atau gas yang 
terperangkap dalam sedimen di dasar 
laut. Saat ini telah teridentifikasi potensi 
gas hydrate yang terkonsentrasi di Gulf 
of Mexico (GOM). Menurut perkiraan para 
geologist yang pernah melakukan riset di 
daerah ini tersimpan potensi sumberdaya 
gas yang amat besar, namun sampai saat 
ini masalah bagaimana mengeksploita-

sinya masih membutuhkan riset yang 
lebih intensif.

FOKUS KE MASA DEPAN
Menurut Montgomery saat ini 

Amerika Serikat harus lebih fokus melihat 
ke masa depan bagaimana merealisasi-
kan peningkatan produksi sebesar 5 TSCF 
per tahunnya dengan usaha-usaha yang 
komprehensif dan terpadu.  

Beberapa langkah penting yang harus 
segera ditindak lanjuti adalah antara lain:
• Teknologi baru yang dapat meng

efesiensikan dalam penerapan teknologi 
saat ini.

• Memastikan penyelesaian proyek pem-
bangunan pipa gas Alaska dan diikuti 
dengan proyek pembangunan infra 
struktur gas lainnya.

• Pembuatan aturan yang membatasi 
emisi gas karbon dari pemakaian 
energy lainnya, sehingga akan ada 
kecenderungan beralih untuk menggu-
nakan sumber energy gas alam.

• Menjaga kestabilan harga gas agar 
selalu pada level yang baik untuk ko-

mersialitas pengembangan lapangan 
gas baru lainnya.

Masih menurut Montgomery, bukan 
hal mustahil kalau pemerintah Amerika 
Serikat membuat kebijakan untuk men-
dorong semua pihak mengembangkan, 
memproduksikan dan menggunakan 
sumber energi dari gas domestiknya, 
karena gas alam merupakan bahan bakar 
energi masa depan. 

BAGAIMANA DENGAN MASA DEPAN 
BISNIS GAS INDONESIA

Dalam salah satu presentasinya di 
tahun 2008 Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral (ESDM), yang pada waktu 
itu dijabat oleh Purnomo Yusgiantoro, 
menyampaikan bahwa era minyak sudah 
surut, saat ini kita harus mulai berganti 
menggunakan sumber energi gas dan 
batubara.

Konsumsi gas bumi domestik Indo-
nesia terus meningkat setiap tahunnya, 

terutama di sektor Industri dalam rangka 
menekan biaya produksi dan mening-
katkan efisiensi mesin sehingga dapat 
bersaing dengan produk negara-negara 
lain. Alasan lain pengalihan bahan bakar 
ke gas yaitu, harga sangat kompetitif dan 
relatif stabil serta lebih ramah lingkun-
gan.

Dalam lima tahun terakhir, total kon-
sumsi gas terus meningkat. Pada tahun 
2005, konsumsi gas mencapai rata-rata 
3.5 Billion Standard Cubic Feet per Day 
(BSCFD) atau sekitar 1.28 Trillion Stan-
dard Cubic Feet (TSCF), setahun kemu-
dian meningkat menjadi rata-rata 3.7 
BSCFD perhari dan 2009 tercatat rata-
rata 4.2 BSCFD. Peningkatan konsumsi 
gas, terutama terjadi pada sektor pupuk, 
listrik dan industri lain.

Untuk sektor pupuk, konsumsi gas ta-
hun 2005 sebesar rata-rata 0.54 BSCFD. 
Tahun 2009, konsumsinya mening kat 

menjadi rata-rata 0.62 BSCFD. Sektor 
listrik, konsumsi gasnya pada tahun 2005 
mencapai rata-rata 0.48 BSCFD, menin-
gkat menjadi rata-rata 0.5 BSCFD pada 
2007 dan naik menjadi rat-rata 0.63 
BSCFD tahun 2009.

Sedangkan untuk industri lain, pada 
2005 konsumsi gasnya tercatat belum 
ada konsumsi gas, namun pada 2007 
melonjak menjadi rata-rata 0.13 BCFD 
dan pada 2009 naik menjadi rata-rata 
0.49 BCFD.

Menurut kebijakan pemerintah dalam 
pengelolaan gas nasional, pemanfaatan 
gas bumi diprioritaskan untuk kebutuhan 
dalam negeri dengan mempertimbang-
kan ketersediaan infrastruktur, besarnya 
cadangan dan keekonomian dengan 
urutan prioritas yaitu upaya peningkatan 
produksi migas, sebagai bahan baku in-
dustri pupuk, sebagai penyediaan tenaga 
listrik dan sebagai bahan bakar atau 
bahan baku untuk industri lainnya.

POTENSI GAS INDONESIA
Mengacu pada data konsumsi gas 

alam domestik Indonesia yang menun-
jukkan peningkatan dari tahun ke tahun, 
maka seperti halnya yang terjadi di 
Amerika Serikat, kita harus mengan-
tisipasinya dengan usaha peningkatan 
produksi gas, tidak hanya mengandalkan 
dari cara-cara conventional tetapi juga 
sudah saatnya melangkah pada pe-
manfaat unconventional gas resources, 
seperti Shale Gas dan Coal Bed Methane 
(CBM).

Menurut Purnomo Yusgiantoro, pada 
saat sebagai Menteri ESDM, mengatakan 
bahwa sumber daya CBM sangat me-
limpah, khususnya berasal dari Sumatera 
Selatan, Sumatera Bagian Tengah, Kali-
mantan Timur, dan Kalimantan Selatan. 
“Cadangan CBM secara nasional menca-
pai 453 TSCF,” ujarnya.

Dari data Bank Dunia menunjukkan 

bahwa potensi unconventional gas yang 
berasal dari CBM khususnya terkon-
sentrasi di Kalimantan dan Sumatera. 
Distribusi potensi gas CBM diperkirakan 
berasal dari Kalimantan Timur, antara lain 
dari Kabupaten Berau dengan kandung-
an sekitar 8,4 TSCF, Pasir/Asem sekitar 
3 TSCF, Tarakan sekitar 17,5 TSCF, dan 
Kutai sekitar 80,4 TSCF. 

Kemudian dari Kabupaten Barito, 
Kalimantan Tengah potensi gas CBM 
diperkirakan sekitar 101,6 TSCF dan 
dari Sumatera Tengah sekitar 52,5 TSCF, 
Sumatera Selatan sekitar 183 TSCF, serta 
dari Bengkulu sekitar 3,6 TSCF. Dari Jawa 
Barat diperkirakan berasal dari area Jati-
barang diperkirakan sekitar 0,8 TSCF dan 
Sulawesi sekitar 2 TSCF.

Sementara itu potensi unconventional 
gas lainnya yang berasal dari shale gas 
sampai saat ini masih dalam penelitian 
yang intensif. Data yang pernah dirilis 
oleh ITB menunjukkan angka potensi 

shale gas yang sangat mencengangkan, 
yaitu di atas 1,000 TSCF. Bisa dibayang-
kan bahwa kalau konsumsi Indonesia 
saat ini sekitar  1.5 TSCF per tahun, 
maka angka potensi shale gas Indonesia 
dapat memenuhi kebutuhan minimal 
sampai dengan 666 tahun.

Baiklah angka ini masih harus dikon-
firmasikan lagi dan tentunya harus dibuk-
tikan dengan tindak lanjut eks plorasi da-
lam bentuk pemboran dan test produksi. 
Katakanlah kebenaran angka tersebut 
hanya 10  persen saja, maka jumlah 
potensi gas dari shale gas ini masih tetap 
menjanjikan untuk dieks plorasi. 

Tampaknya Gas tetap akan menjadi 
andalan sumber energi negeri kita masa 
depan, seperti halnya rasa optimis yang 
disampaikan David Montgomery, ” Natu-
ral gas is the fuel of the future……and it 
always will be…”WP

Salah satu eksplorasi shale gas di Upshur County, Virginia 
Barat, Amerika. Pemerintah Amerika Serikat membuat 
kebijakan untuk mendorong semua pihak mengembang-
kan, memproduksikan dan menggunakan sumber energi 
dari gas domestiknya, karena gas alam merupakan bahan 
bakar energi masa depan. 
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HILIR   Oleh : DEWI SRI UTAMI Redaktur Pelaksana Warta Pertamina

Ruang Crisis Center Pertamina di 
Gedung Pusat tepatnya di ujung 
lantai ground, tak pernah sepi. 

Selain bersiaga dua petugas piket, di 
tempat ini, rutin digelar rapat terkait 
penanganan Elpiji yang telah dilakukan 
Pertamina. Sebagai pusat krisis yang 
sifatnya sementera dan dibentuk sejak 
Juni lalu, berbagai kemajuan telah 
dicapai crisis center Elpiji ini. Setidaknya 
bisa dilihat dari masa operasionalnya 
yang diperpanjang, karena hasil laporan 
yang terangkum secara realtime sangat 
membantu dalam penanganan Elpiji bagi 
semua pihak. 

Kegiatan crisis center terkoordinasi 
dengan seluruh bagian yang terkait, 
mulai dari Pertamina Contact Center yang 
beroperasi  24 jam, Satgas LPG, Divisi 
Gas Domestik, Divisi Corporate Com-
munication, hingga ke tingkat Direksi. 
Seperti menerima laporan dari internal 
maupun dari luar,  terkait aktivitas sosial-
isasi maupun insiden  yang terjadi,  baik 
lewat sms alert, Pertamina Contact Cen-
ter, email, dan lain-lain. Setiap insiden 

Memetakan Masalah 
Lewat Crisis Center

yang masuk disampaikan ke Sales Repre-
sentative (SR) LPG sebagai respon untuk 
melakukan klarifikasi lapangan.  Hasil 
klarifikasi kejadian, indikasi penyebab ke-
bakaran, kondisi korban, dan lingkungan, 
serta respon Pertamina, kembali dilapora-
kan ke crisis center. 

Laporan yang ter-update secara 
realtime di crisis center langsung di-share 
kepada VP Gas Domestik, VP Komunikasi 
dan Departemen Media, serta HSE yang 
dirangkum dalam laporan harian rutin, 
dan secara mingguan dilaporkan ke 
Board of Director dalam hal ini Direktur 
Pemasaran dan Niaga. ”Dari laporan-
laporan inilah, menjadi bahan kami 
untuk menjawab setiap pertanyaan dan 
klarifikasi ke media terkait insiden Elpiji 
yang baru terjadi,” papar VP Corporate 
Communication M. Harun. 

WAPRES : Crisis Center SIAP DAN 
SIGAP TANGANI LPG  

Apa yang telah dilakukan Crisis 
Center LPG, tidak sekedar lip service 
untuk menunjukkan Pertamina telah 

melakukan banyak hal. Wakil Presiden 
Boediono membuktikan, saat melakukan 
kunjung an mendadak di crisis center 23 
Agustus lalu.  Kehadiran orang nomor 
dua di pemerintahan itu, untuk melihat 
langsung kegiatan tim yang bertugas 
selama tujuh hari dalam dua shift, untuk 
merekap seluruh kegiatan resosialisasi 
pemakaian Elpiji yang benar, penanganan 
korban, hingga operasional pengawasan 
distribusi tabung.  

Respon positif jelas dilontarkan 
Boediono, usai menerima penjelasan 
dari Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan. Wapres menilai crisis center 
Pertamina sangat siap dan tanggap 
mena ngani segala hal terkait penanganan 
Elpiji. “Saya mendapatkan laporan yang 
saya kira sudah berjalan dengan baik, 
namun  disana-sini kita perlu akan ting-
katkan lagi,” kata Boediono. 

Menurut Boediono, hal yang perlu 
ditingkatkan pertama adalah aspek 
sosialisasi penggunaan dan perawatan 
tabung gas beserta perangkatnya kepada 
masyarakat.  Langkah Pertamina yang 
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telah memiliki tim satgas sosialisasi 
diharapkan disinergikan  dengan tim-tim 
yang akan dikoordinasikan oleh Kemente-
rian Kesra, dan Kementerian ESDM. Yang 
kedua adalah  aspek respon, dimana 
jika terjadi insiden Elpiji, harus ditangani 
lebih baik, akurat, dan lebih tepat waktu. 

Bagi Karen, kunjungan Wapres ini 
menjadi bagian dari upaya pengevalu-
asian program Crisis Center yang telah 
dijalankan Pertamina. “Beliau melihat 
bahwa crisis center ini sudah cukup 
efektif, dan memang satu hal yang perlu 
ditingkatkan yaitu pengendalian respon. 
Jadi nanti kita akan tingkatkan terutama 
di hari-hari libur begitu dapat keluh-
an atau laporan dari masyarakat atau 
pun dari SR Pertamina akan langsung 
ditindak lanjuti,” janji Karen.

Mekanisme penanganan tetap sesuai 
prosedur yang dilakukan selama ini, 
yakni jika ada kejadian akan langsung 
ditinjau oleh pihak kepolisian, dan jika  
kejadian tersebut diakibatkan oleh Elpiji 
3 kg maka dilaporkan ke crisis center 
dimana kita sudah memiliki satgas 
penanganan insiden untuk memberikan 
guarantee letter ke rumah sakit supaya 
penanganan korban diutamakan. 

MENGAMANKAN KONVERSI DARI 
SEGALA SUDUT 

Hingga kini upaya pemerintah memi-
nimalisir insiden Elpiji terus dilakukan. 

Penanganan masalah berdasarkan data-
data dan laporan yang masuk di crisis 
center, diupayakan semaksimal mungkin 
untuk mengamankan program konversi 
dari segala sudut. 

Seperti program penarikan tabung 
Elpiji 3 Kg, yang hingga kini sudah men-
capai 2 juta tabung, dan diganti dengan 
tabung baru. Hal ini dilakukan demi 
mengamankan dari aspek tabung, dan 
valve.

Penggunaan aksesori yang tepat dan 
aman, terus dikawal dengan program 
tukar tambah selang dan regulator stan-
dar SNI. Meski di sana-sini, masih saja 
program ini dimanfaatkan segelintir orang 
untuk mengambil keuntungan, dengan 
dalih menjual aksesori standar berharga 
selangit. 

Sosialisasi juga makin digiatkan dan 
lebih fokus pada upaya mengedukasi 
masyarakat tentang pentingnya memper-
hatikan aspek keamanan dalam menggu-
nakan paket Elpiji. 

Penanganan korban juga dilakukan 
semaksimal mungkin. Hingga pertengah-
an Agustus 2010, Pertamina bahkan telah 
mengeluarkan santunan bagi korban 
sebesar Rp 3 miliar. Yang memprihatin-
kan dari hasil penyelidikan polisi, dan 
juga temuan di lapangan, insiden yang 
terjadi pada tahun 2010 ini sebagian 
besar diakibatkan oleh  pengoplosan. 

Temuan Bareskrim Polri, kebocoran 

gas terjadi akibat perusakan 
valve secara paksa untuk 
memindahkan  Elpiji dengan 
alat tertentu. Karena alat yang 
dipakai bukan yang seharus-
nya, maka valve dirusak agar 
proses pengoplosan diperce-
pat.

Insiden akibat pengop-
losan ini menjadi sorot-
an Wapres, untuk segera 
ditindaklanjuti seluruh pihak 
terkait, guna meminimalisir 
insiden Elpiji. “Langkah pe-
nyelamatan program konversi 

oleh pemerintah dari segala hal, masih 
saja dihambat para pengoplos Elpiji. Hal 
ini akibat dari disparitas harga Elpiji sub-
sidi,” kata Boediono.   

Menurut Direktur Pemasaran dan 
Niaga Djaelani Sutomo, perbedaan harga 
antara Elpiji 3 Kg yang masih disubsidi 
Rp 4.250/ kilogram dengan Elpiji 12 kg 
sebesar Rp 5.850/ kilogram inilah yang 
dijadikan peluang segelintir oknum demi 
mendapatkan keuntungan tanpa me-
mikirikan keselamatan orang lain. “Saat 
ini pemerintah masih menggodok dan 
mencari solusi terbaik untuk mengatasi 
masalah ini. Perlu formula yang tepat, 
agar masalah diparitas ini tidak dimain-
kan para pengoplos,” kata Djaelani.

Sejumlah alternatif tengah dipelajari 
pemerintah, untuk mengurangi tindak ke-
jahatan yang membahayakan konsumen. 
Semoga keputusan yang diambil kelak 
bisa menyelamatkan program konversi 
yang selama 3 tahun ini mampu mengu-
rangi beban subsidi pemerintah hingga 
Rp 29,95 triliun.

Setidaknya hasil pemetaan masalah 
dan pendataan kejadian di lapangan yang 
terkumpul di crisis center, bisa menjadi 
bahan bagi para pengambil kebijakan 
untuk mencari solusi terbaik, agar 
program konversi minyak tanah ke Elpiji 
bisa menyejahterakan masyarakat dan 
memberikan subsidi Elpiji kepada yang 
berhak.WP  

Wakil Presiden RI Boediono keluar 
dari ruang Crisis Center Pertamina 
didampingi Direktur Utama Per-
tamina Karen Agustiawan.
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HILIR   Oleh : WAHYUDIN AKBAR SUD Direktur Pemasaran & Niaga

Saat ini, sebuah perubahan be-
sar sedang berlangsung pada 
masyarakat Indonesia. Dimotori 

oleh kaum ibu rumah tangga yang de-
ngan sukarela mengalihkan mindset dan 
kebiasaan mereka dari penggunaan mi-
nyak tanah ke LPG, yang kemudian ber-
imbas pada meningkatnya penghemat an 
negara dan bangsa Indonesia. 

Dari hasil survei Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Departemen Keuangan, 
2008, terungkap satu kepala keluarga 
(KK) di seluruh penjuru Nusantara bisa 
menghemat pengeluaran mereka hingga 
Rp 23.000 tiap bulan karena mengguna-
kan LPG. Itu berarti dalam setahun tiap 
KK bisa menghemat sebesar Rp 400.000 
atau Rp 14 triliyun secara keseluruhan. 
Program Konversi ke LPG juga diperkira-
kan menyebabkan penghematan subsidi 
BBM (Bahan Bakar Minyak) sebesar Rp 
21 trilyun per tahun berkat jerih payah 
52 juta KK se-Indonesia yang beralih ke 
LPG. Artinya, saat 8 juta KL minyak tanah 
terkonversi ke LPG kelak, negara menda-
pat bantuan lebih dari Rp 400.000 tiap 
tahun dari rakyatnya.  Sungguh sebuah 
pencapaian yang luar biasa di tengah 
maraknya korupsi di tanah air. 

Maka, sudah sepantasnya Pemerintah 
melebarkan lingkup Program Konversi 
BBM ke gas untuk sektor industri, trans-
portasi, dan listrik. Saat ini sektor rumah 
tangga, industri, transportasi, dan listrik 
masih bergantung pada penggunaan 
BBM hingga 60 juta KL per tahun. Penulis 
yakin, andaikan saja pemerintah mampu 
mengurangi konsumsi BBM hingga sete-
ngahnya pada keempat sektor tersebut 
dengan mengalihkannya ke gas, pastinya 
negara mampu menghemat jauh lebih 
dari Rp 21 triliun per tahun. Pasalnya, 
saat berhasil mengkonversi 8 juta KL 
minyak tanah ke LPG, diperkirakan dalam 
setahun negara bisa menghemat Rp 21 
triliun dan rakyat bisa menghemat pe-
ngeluarannya sebesar Rp 14 triliun. Kelak 
ketika para pengusaha menggunakan 
gas, tentu akan menghemat biaya opera-
sional mereka. Dengan demikian, produk 

Ibu Rumah Tangga, LPG, 
dan Kemerdekaan Indonesia

mereka menjadi lebih kompetitif sehingga 
mereka pun mampu menggaji tinggi para 
pegawainya. 

Nah selanjutnya menurut penulis, 
Pemerintah harus memberi ‘balas jasa’ 
pada masyarakat yang telah meng-
gunakan gas, dalam hal ini LPG. Salah 
satu bentuknya adalah dengan meng-
gulirkan Program Nasional Dapur Sehat 
di seluruh penjuru Nusantara. Pendanaan 
program ini bisa diambil dari sebagian 
saving negara yang berasal dari Program 
Konversi ke LPG. Program Nasional Dapur 
Sehat berfokus pada gerakan membantu 
keluarga miskin agar bisa memiliki dapur 
sehat. Inti gerakan ini adalah memba-
ngun awareness dan kesadaran betapa 
penting bukaan atau jendela di dapur 
agar pengguna LPG tercegah dari kecela-
kaan LPG. 

PROGRAM DAPUR SEHAT MENGAWAL 
‘HASIL PRODUKSI’ KAUM IBU RUMAH 
TANGGA

Negara harus melaksanakan Pro-
gram Dapur Sehat  secara intensif dan 
berkelanjutan. Hal ini didasarkan oleh 
dua alasan. Pertama,  sejatinya peng-
gunaan LPG oleh para ibu rumah tangga 
merupakan sebuah proses produksi. Hasil 
dari produksi mereka adalah ‘produk’ 
yang amat dibutuhkan negara, yaitu 
penghematan uang subsidi dan uang 
rakyat. Alasan kedua, tentu saja, Pro-
gram Dapur Sehat harus dijaga kelang-
sungannya demi menjamin keselamatan 
dan keamanan para pengguna LPG yang 
telah berhasil memainkan peran sentral-
nya sebagai pahlawan energi sejati. 

 Adapun yang dimaksud dengan 
dapur sehat bukanlah dapur mewah 
bermaterial mahal. Dapur Sehat adalah 
dapur sederhana yang dilengkapi dengan 
bukaan yang memungkinkan terjadinya 
pertukaran dan aliran udara, serta bersih. 
Pasalnya, jendela dalam dapur sangat 
dibutuhkan agar gas yang keluar dari se-
lang atau regulator dan tabung LPG yang 
bocor bisa terbawa angin, sehingga para 
penggunanya terbebas dari ‘endapan’ 

gas yang memicu ledakan saat mereka 
hendak menyalakan kompor gas. Hal ini 
dimungkinkan karena karakteristik LPG 
mudah terbawa aliran udara. Disamping 
itu, pemerintah harus mensosialisasikan 
kebiasaan membersihkan dapur agar 
sisa-sisa dan percikan masakan tidak 
mengundang datangnya tikus, kecoa, dan 
semut yang bakal mencemari alat-alat 
masak dan makan sehingga menimbul-
kan penyakit. Bahkan tikus bukan hanya 
membawa penyakit pes, tapi juga bisa 
melubangi selang kompor gas lewat 
gigitannya sehingga menyebabkan kebo-
coran LPG. 

DAPUR SEHAT CEGAH ‘Killer from 
KitChen’

Tak bisa dipungkiri, dapur sehat tak 
hanya efektif mencegah kecelakaan LPG 
tapi juga menjamin penggunanya terbe-
bas dari penyakit. Lebih dari itu, dengan 
sehatnya dapur, berarti anggota keluarga 
terhindar pula dari ‘silent and unre-
ported killer’ yang untuk pertama kalinya 
dirilis oleh World Health Organization 
(WHO) dan United Nations Development 
Programme (UNDP) pada tahun 2004 
silam. Hasil penelitian mereka menyebut 
bahwa kaum miskin kota -–terutama ibu 
dan anak-anak-- terancam dua kali lebih 
besar terkena penyakit bronkitis dan 
pneumonia yang mematikan. Penyebab-
nya adalah tingginya konsentrasi (7 - 500 
kali) gas karbon monoksida dan asap 
noxious yang mengepul dari kompor mi-
nyak tanah dan kayu bakar saat mema-
sak, di berbagai negara miskin di dunia.

World Energy Assessment juga 
menge luarkan publikasi bersama UNDP, 
Unite Nation Department for Economic 
and Social Affairs dan the World Energy 
Council yang memprediksi besarnya 
bahaya yang mengancam para ibu dan 
anak-anak miskin kota ibarat merokok 
dua bungkus rokok dalam sehari. Lemba-
ga internasional itu mencatat akibat asap 
‘killer from kitchen’ satu nyawa melayang 
setiap 20 detik atau 1,6 juta orang tewas 
tiap tahunnya. 
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Buruknya dampak kesehatan yang 
ditimbulkan oleh dapur yang tidak sehat 
mendorong  WHO dan UNDP menggiat-
kan penggunaan LPG di kalangan rumah 
tangga lantaran sifatnya yang lebih 
bersih, murah, dan ramah lingkungan 
sehingga tidak membahayakan kesehat-
an penggunanya. Di lndonesia sejak 
beralihnya masyarakat ke LPG, sebanyak 
7 juta kl minyak tanah tidak lagi dibakar 
dan menghasilkan gas karbon monoksida 
yang berbahaya tersebut. Udara pun 
terbebas dari polusi. Apalagi bila tar-
get pengeringan 8 juta kl minyak tanah 
tercapai kelak, maka udara Indonesia 
semakin bebas dari polusi. Salah satu 
lembaga internasional yang telah meneliti 
besarnya dampak negatif asap karbon 
monoksida, yaitu Green Works, menyebut 
akibat program konversi ke LPG, Indo-
nesia berhasil mereduksi emisi karbon 
dalam jumlah signifikan. Jelaslah sudah, 
Program Konversi ke LPG yang didukung 
penuh oleh kaum ibu rumah tangga dan 
praktisi usaha kecil efektif meningkatkan 
kesehatan, ekonomi, dan sosial bangsa 
Indonesia. 

INFRASTRUKTUR GAS UNTUK SEK-
TOR INDUSTRI, TRANSPORTASI, DAN 
LISTRIK 

Sementara itu, menurut penulis, sisa 
dari saving akibat Program Konversi ke 
LPG, digunakan untuk membangun in-
frastruktur gas alam untuk sektor indus-

tri, transportasi, dan listrik dalam rangka 
melebarkan cakupan target Program Kon-
versi ke Gas. Hal ini penting dilakukan 
karena Indonesia kaya akan gas bumi, 
tapi ironisnya hingga kini lebih banyak 
dinikmati oleh bangsa lain. Eksploitasi 
gas alam oleh negara-negara asing sudah 
seharusnya dihentikan dengan meng-
giatkan penggunaan gas alam di dalam 
ne geri. Terlebih, pengalihan BBM ke gas 
pada ketiga sektor tersebut akan meng-
hasilkan penghematan yang luar biasa. 
Dan selanjutnya sebagai balas jasa ne-
gara, dana tersebut harus dikembalikan 
pada rakyat dalam bentuk penyediaan 
sekolah dan rumah sakit bermutu tinggi 
namun murah, jalan, jembatan, monorail, 
dan berbagai bentuk mass transportation 
lainnya yang mampu menyetop kemac-
etan di Jakarta dan kota besar lainnya. 
Dengan demikian, diharapkan rakyat In-
donesia mampu menjangkau pendidikan 
tinggi, sehat, dan sejahtera.  

Penulis yakin, efek domino akan tim-
bul yang ditimbulkan dari Program Kon-
versi ke Gas pada empat sektor tersebut  
sungguh mengagumkan. Diantaranya, 
bermunculan berbagai terminal LPG dan 
LNG, industri transportasi pengangkut-
an LPG dan LNG, termasuk industri 
manufaktur kapal karena sebagian besar 
wilayah Indonesia tersebar diantara laut-
an luas, dan industri rumah tangga lain-
nya. Itu berarti semakin banyak tenaga 
kerja Indonesia yang terserap, sehingga 

makin makmur pula rakyat Indonesia.

RAKYAT INDONESIA BUTUH PRO-
GRAM KONVERSI  

Tak bisa dipungkiri, begitu dahsyat 
dampak ekonomi, sosial, dan kesehat an 
yang dihasilkan oleh Program Konver-
si ke Gas sehingga sudah sepantas-
nya program ini menjadi kebutuhan 
rakyat Indonesia agar bisa keluar dari 
cengkeram an kemiskinan, penganggur an, 
dan kebodoh an. Dan yang lebih penting, 
berkat program konversi Indonesia akan 
memiliki ketahanan dan kemandiri an 
ener gi. Tentu saja hal ini amat dibutuh-
kan agar Indonesia  mampu melejit 
se ba gai bangsa yang visioner dan punya 
nasionalis me tinggi karena mampu me-
man faatkan kekayaan alam sebesar-be-
sarnya untuk kemakmuran bangsanya.

Penulis yakin, dengan berbekal pema-
haman seperti itu, bangsa Indonesia 
mampu memerdekakan dirinya dalam 
arti yang sebenarnya. Yaitu terbebas dari 
intervensi pihak asing yang selama ini 
dibiarkan seenaknya mengeruk, meru-
sak kekayaan alam dan mematok tinggi 
harga energi sehingga rakyat Indonesia 
harus membeli energi dengan harga ma-
hal. Juga, terbebas dari lingkaran setan 
kemiskinan yang telah membelenggu 
bangsa ini berpuluh tahun lamanya. 
Dirgahayu Indonesia, berjayalah engkau 
sebagai bangsa yang bijak, mulia, dan 
makmur, lagi terhormat.WP

Tak bisa dipungkiri, dapur sehat tak 

hanya efektif mencegah kecelakaan 

LPG tapi juga menjamin penggunanya 

terbebas dari penyakit. 

“
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Teknologi Membran dan 
Pemanfaatannya dalam 
Industri Migas
“Teknologi membran” merupakan 

istilah generik untuk berbagai 
jenis proses pemisahan yang 

menggunakan membran sebagai medium 
pemisah. Teknologi membran telah menjadi 
teknologi pemisahan yang unggul selama 
beberapa dekade terakhir ini. Kekuatan 
utama teknologi membran adalah fakta 
bahwa teknologi tersebut bekerja tanpa 
penambahan bahan kimia, penggunaan 
energi yang relatif rendah, serta kemuda-
han pengaturan dan pelaksanaan proses. 
Karena keunggulan itulah, maka proses 
pemisahan menggunakan membran men-
jadi lebih kompetitif dibandingkan proses 
konvensional.

Penelitian membran untuk proses 
osmosis sudah diteliti sejak tahun 1748, 
dan secara komersial sudah dimanufaktur 
oleh Sartorius di Jerman sejak akhir Perang 
Dunia I, walaupun baru digunakan untuk 
keperluan laboratorium. Saat ini, membran 
sudah diaplikasikan untuk proses mikro-
filtrasi (MF), ultrafiltrasi (UF), nanofiltrasi 
(NF), reverse osmosis (RO), elektrodialisis, 
pemisahan gas, pervaporation, membrane 
distillation, serta membrane contactor, dan 
digunakan pada proses  pengolahan air lim-
bah, pengolahan air proses, hemodialisis/
cuci darah, dan pembuatan bir.

PRINSIP PROSES PEMISAHAN DE NGAN 
MEMBRAN

Secara sederhana, membran dapat 
didefinisikan sebagai penghalang tipis 
(semi-permeable) yang selektif antara 
dua fasa fluida yang berbeda. Membran 
dapat terbuat dari bahan organik (cellu lose 
acetate, polysulphone, polyamide) atau 
anorganik (alumina, zirconia, titania, kera-

mik). Membran anorganik umumnya lebih 
kuat dan tahan terhadap suhu tinggi serta 
serangan biologis (bakteri atau mikroor ga-
nisme lain) yang dapat merusak membran.

Umpan pada teknologi pemisahan de-
ngan membran dipisahkan menjadi retentat 
(aliran yang lebih pekat/concentrate) dan 
permeat (lihat Gambar 1). Apabila yang 
diinginkan adalah konsentrasi larutan yang 
lebih pekat, maka yang menjadi produk 
adalah aliran retentat. Namun jika yang 
diinginkan adalah pemurnian aliran, maka 
baik retentat maupun permeat dapat diang-
gap sebagai aliran produk, bergantung 
pada senyawa apa yang ingin disingkirkan.

Prinsip proses pemisahan dengan mem-
bran adalah pemanfaatan sifat membran, 
di mana dalam kondisi yang identik, jenis 
molekul tertentu akan berpindah dari satu 
fasa fluida ke fasa lainnya di sisi lain mem-
bran dalam kecepatan yang berbeda-beda, 
se hingga membran bertindak sebagai filter 
yang sangat spesifik, di mana satu jenis 
molekul akan mengalir melalui membran, 
sedangkan jenis molekul yang berbeda 
akan “tertangkap” oleh membrane (lihat 
Gambar 2). Driving force yang memung-
kinkan molekul untuk menembus mem-
bran antara lain adanya perbedaan suhu, 
tekanan atau konsentrasi fluida. Driving 
force ini dapat dipicu antara lain dengan 
penerapan tekanan tinggi, atau pemberian 
tegangan listrik.

Terdapat dua faktor yang menen-
tukan efektivitas proses filtrasi dengan 
membran : faktor selektivitas dan faktor 
produktivitas. Selektivitas adalah keber-
hasilan pemisahan komponen, dinyatakan 
dalam para meter Retention (untuk sistem 
larutan), atau faktor pemisahan α (untuk 

sistem senyawa organik cair atau campuran 
gas). Produktivitas didefinisikan sebagai 
volume/massa yang mengalir melalui mem-
bran per satuan luas membran dan waktu, 
dan dinyatakan dalam parameter flux, dan. 
Nilai selektivitas dan produktivitas sangat 
bergantung pada jenis membran.

KEUNGGULAN DAN KELEMAHAN 
TEKNOLOGI MEMBRAN

Jika dibandingkan dengan teknologi 
pemisahan lainnya, keunggulan dari 
teknologi membran antara lain adalah :
• Proses pemisahan dapat dilaksanakan 

secara berkesinambungan (continuous)
• Konsumsi energi umumnya rendah
• Dapat dengan mudah dipadukan dengan 

teknologi pemisahan lainnya (hybrid)
• Umumnya dioperasikan dalam kondisi 

sedang (bukan pada tekanan dan tem-
peratur tinggi) dan sifat membran mudah 
untuk dimodifikasi

• Mudah untuk melakukan up-scaling
• Tidak memerlukan aditif

Namun demikian, dalam pengoperasi-
annya, perlu juga diperhatikan beberapa 
hal, yaitu penyumbatan/fouling, umur 
membran yang singkat, dan selektivitas 
yang rendah.

Fouling atau penyumbatan merupakan 
masalah yang sangat umum terjadi, yang 
terjadi akibat kontaminan yang menumpuk 
di dalam dan permukaan pori membran 
dalam waktu tertentu. Fouling tidak dapat 
dielakkan, walaupun membran sudah mela-
lui proses pre-treatment. Jenis fouling yang 
terjadi sangat bergantung pada berbagai 
faktor, termasuk diantaranya kualitas um-
pan, jenis membran, bahan membran, dan 
perancangan serta pengendalian proses.
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Tiga jenis fouling yang sering terjadi pada membran adalah fouling 
akibat partikel, biofouling, dan scaling. Kontaminasi ini menyebabkan 
perlunya beban kerja lebih tinggi, untuk menjamin kapasitas membran 
yang berkesinambungan. Pada titik tertentu, beban kerja yang dite-
rapkan akan menjadi terlalu tinggi, sehingga proses tidak lagi ekono-
mis. Fouling dapat diminimalisasi dengan cara menaikkan pH sistem, 
menerapkan sistem backwash, serta penggunaan zat disinfectant untuk 
mencegah bakteri yang dapat menyerang membran. Sedangkan cara 
untuk menyingkirkan fouling adalah dengan flushing atau chemical 
cleaning.

PENERAPAN DI INDUSTRI MIGAS: PEMISAHAN GAS DAN reCov-
ery KOMPONEN LPG MENGGUNAKAN MEMBRAN

Kilang memproduksi gas bertekanan rendah yang mengandung 
hidrokarbon ringan dan gas-gas lainnya. Gas ini umumnya digunakan 
sebagai bahan bakar kilang atau hanya dibakar pada flare. Secara tra-
disional, recovery komponen LPG dilakukan dengan proses absorpsi dan 
cryogenic, namun teknologi ini menggunakan peralatan bergerak dan 
penambahan bahan kimia, sehingga membutuhkan investasi yang besar 
dan biaya operasi tinggi. Teknologi membran menjadi alternatif yang 
sederhana dan efisien untuk merecover komponen LPG dari gas kilang 
tersebut. Dengan menerapkan teknologi pemisahan gas menggunakan 
membran, komponen hidrokarbon ringan (C3+) dapat diambil kembali 
menjadi komponen LPG, sehingga memberikan nilai ekonomi yang lebih 
tinggi dibandingkan jika komponen tersebut dijadikan bahan bakar kil-
ang. Jika diinginkan, retentat keluaran membran pemisahan komponen 
LPG tersebut dapat diproses lebih lanjut untuk me-recover gas-gas lain 
yang dapat dimanfaatkan kembali.

Salah satu perusahaan yang mengembangkan sistem membran 
untuk teknologi pemisahan gas di industri migas adalah Membrane 
Technology and Research, Inc. (MTR) di California, Amerika Serikat. 
Produk membrane mereka, VaporSep, telah digunakan sejak tahun 1996 
di berbagai industri petrokimia, gas alam, dan kilang minyak bumi, dan 
telah diterapkan untuk berbagai lisensor proses. Salah satu sistem yang 
dikembangkan oleh MTR antara lain adalah untuk recovery komponen 
LPG dan hidrogen dari gas kilang, dengan memadukan dua jenis mem-
bran yang berbeda.

Diagram alir pada Gambar 3 menunjukkan bagaimana dua jenis 
membran yang berbeda dapat dipadukan untuk me-recover LPG dan 
hidrogen dari gas bahan bakar. Membran pertama berfungsi untuk 
menghasilkan permeat hidrogen murni dari gas kilang. Retentat dari 
permisahan ini kemudian dialirkan ke membran kedua yang menghasil-
kan permeat komponen LPG. Komponen LPG kemudian dikompresi, dan 
LPG diambil dalam bentuk cairan pada kondensor.

Keunggulan dari proses ini, pertama, dapat me-recover 60-90 per-
sen komponen LPG dari umpan, dan dapat dikendalikan lebih mudah 
karena LPG yang dihasilkan berbentuk cairan. Kedua, mengurangi 
jumlah gas yang dikirim ke flare sehingga memperbaiki efisiensi peng-
gunaan bahan bakar kilang. Ketiga, recovery hidrogen yang dimurnikan 
dapat menjadi benefit tambahan. Keempat, beroperasi pada tekanan 
dan suhu sedang. Dan Kelima, instalasi dan pengoperasian secara 
sederhana, tidak membutuhkan bahan kimia tambahan, sehingga prak-
tis tidak menghasilkan limbah.

Sesuai dengan peruntukannya, proses ini dapat diaplikasikan pada 
pada unit-unit berikut :

• gas kilang/flare
• gas keluaran catalytic reformer
• gas puncak FCC
• gas keluaran unit aromatik
• gas umpan unit steam methane reformer.WP
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Time Management

W

Manajemen Waktu



37Warta Pertamina • September 2010

Time Management
masalah melalui  pendekatan  sistematis. Division 
principle akan membantu kita mengerjakan  satu per 
satu pekerjaan sampai  tuntas. Selain itu kita dapat 
mengetahui  bagaimana cara mengatasi ‘priority pres-
sure’  yang timbul  dalam pekerjaan. Penentuan  pri-
oritas pekerjaan  sangat tergantung pada tujuan yang 
harus dicapai, sehingga  dengan  demikian  diperlukan  
strategi  khusus untuk  menentukan mana pekerjaan 
penting yang harus dilaksanakan. 

Division Principle meliputi beberapa hal. Pertama,  
tentukan apa yang harus dikerjakan  dengan cermat. 
Kedua, lihat dari permasalahan yang timbul  dari ma-
sing-masing pekerjaan tersebut. Ketiga, jangan panik 
menghadapi  keadaan yang  serba mendadak,  lakukan  
analisis  dengan ‘kepala dingin’. Keempat,  bisa melalui 
meeting yang efektif sehingga akan diperoleh  input 
yang berharga  dalam melaksanakan pekerjaan. 

Dapat juga  dengan menentukan  peringkat priori-
tas berdasarkan (a) aspek penting (important) dan (b) 
aspek mendesak (urgent). Namun demikian penentuan  
peringkat prioritas  masalah akan lebih bermanfaat  

bila ditinjau dari dua aspek, (a) kepentingan (impor-
tance) dan  (b) mendesak (urgency). 

Agar pengelolaan  waktu yang tersedia dapat 
mengha silkan  produktivitas yang tinggi, tindakan  
mana yang harus  kita prioritaskan : efektif atau 
efisien,  tidak banyak yang  secara jeli mampu mem-
bedakan keduanya dan memahaminya secara benar, 
berkait dengan pengelolaan waktu. 

Dalam bukunya “Meraih Sukses Dalam Putaran 
Waktu”,  Edwin C.Bliss mengungkapkan  bahwa tin-
dakan yang efisien dalam pengelolaan waktu adalah  
suatu sikap ‘kuno’, dan sebaiknya diubah ke sikap 
efektif yang lebih berdaya guna. Tindakan efisien 
adalah suatu tindakan  yang banyak bersangkut-paut 
dengan cara yang terbaik, sedangkan  tindakan efektif 
adalah penggunaan  waktu yang terbaik yang mungkin  
bisa mencakup atau tidak mencakup terhadap peker-
jaan yang dimaksud. 

TEKNIK MEMECAHKAN MASALAH
Pertama, definisikan masalah dengan jelas. Kedua, 

kumpulkan  informasi. Pada tahap ini jangan  mem-
bedakan  antara fakta dan pendapat. Ketiga, jabarkan 
informasi yang diperoleh. Fakta harus  dipisahkan 

de ngan dengan pendapat (opini) dan asumsi. Pilih 
informasi yang relevan terhadap permasalahannya. 
Keempat, cari jalan keluar yang paling praktis dan  
se gera laksanakan. Kelima, evaluasi efektivitas jalan 
keluarnya. 

Hendaknya sikap hidup yang terus–menerus 
memper ta nyakan ‘bagaimana nanti’ harus dihilangkan  
dan perlu diluruskan. Agar perusahaan ini  bisa  lebih 
berkembang /maju dalam  menghadapi era  kompetisi  
saat ini, dengan visi dan misi sesuai apa yang kita 
harapkan. 

Berikut  ini  secara singkat  rahasia me-manage 
waktu. Pertama, kerjakan tugas-tugas dengan priori-
tas  utama lebih dahulu. Kedua,  bagilah  pekerjaan-
pekerjaan  besar menjadi  beberapa tingkatan yang 
teratur (kalender khusus untuk proyek yang besar akan 
sangat membantu). Ketiga, gunakan  daftar  waktu dan 
pastikan  setiap  satuan dapat dikerjakan. Keempat,  
kerjakan satu pekerjaan pada satu waktu. Kelima, se-
lesaikan pekerjaan sampai tuntas. Keenam,  kerjakan 
segera  saat ini juga.WP

WWaktu adalah sumber daya yang tak terganti-
kan, terlebih untuk  nafas kehidupan masa kini, di era 
perubahan – segalanya diukur dalam  keterbatasan 
waktu kita. Bila waktu itu tak dapat  kita gunakan se-
cara efektif dan produktif, kesempatan yang sama tak 
akan terulang kembali. 

Apakah sasaran pekerjaan  kita bisa  dicapai atau 
tidak, bahkan apakah  kita bisa  mencapai sukses 
hidup atau tidak,  sangat dipengaruhi  oleh bagaima-
na  kita  memanfaatkan  waktu kita, bagaimana kita 
menga tur waktu kita, apakah benar atau tidak. Misal-
nya seorang sekretaris  direktur  yang tugas utamanya  
adalah membantu  kelancaran tugas  pimpinan nya,  
sudah selayaknya memahami jurus-jurus  jitu penge-
lolaan  waktunya secara benar agar hasil kerjanya 
optimal. 

Profil seorang sekretaris  masa kini bukan  lagi se-
orang spesialis, tapi adalah  seorang generalis. Tugas 
yang harus dikerjakannya demikian beragam, perlu   
penanganan sungguh-sungguh  dengan pengelolaan 
waktu yang benar, penyelarasan antara waktu yang 
tersedia dan porsi pekerjaan yang harus diselesaikan. 

Menurut Dr. AB Susanto (pakar bidang manaje-
men),  division principle  dapat  membantu mengatasi  

Manajemen Waktu
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shabu-shabu  dan LPG Tabung Hiijau

ESAI   Oleh : MASKURUN MULYOSUKARTO Staf Ahli Dewan Komisaris Pertamina

Lewat kuliner, kita akan mudah 
mengenali dan sekaligus sedikit 
bercerita tentang masyarakat  yang 

memiliki makanan-khasnya dan bahkan 
bisa juga mengenali sedikit budaya suatu 
bangsa. Rendang adalah jenis masakan 
dari masyarakat Minang yang sudah 
mengindonesia – bisa ditemui di seantero 
Nusantara termasuk Singapura dan 
Malaysia. Empek-empek dengan cuka, 
merupakan ciri khas makanan orang kito 
galo. Lalapan merupakan makanan yang 
tidak bisa dipisahkan dari masyarakat 
Jawa Barat. Gudeg-krecek pasti dari Yog-
yakarta. Black soup, kata cucu penulis, 
adalah rawon kegemaran dari arek-arek 
Jawa Timur.  Sagu makanan terkenal dari 
Maluku dan Papua dan seterusnya.

Seperti halnya cerita makanan negeri 
kita, negeri China bahkan memiliki ragam 
masakan yang sangat variatif. Konon 
dalam suatu jamuan makan di negeri 
Tirai Bambu, puluhan jenis masakan 
biasa disajikan saat menerima tamu.Di 
Korea,  hampir seperti halnya Cina, jenis 
makanan yang disajikan cukup banyak 
untuk menghormati tamu atau untuk 
acara khusus keluarga. 

Hampir semua makanan yang 
kita kenali di seantero dunia, pada 
dasarnya sebagai main course-
menu utama adalah terdiri dari 
4 – 5 jenis, yaitu beef (daging 
sapi), pork (daging babi), chicken 
(ayam) dan fish (ikan). Kadang 
ada menu lamb atau daging 
kambing terutama di negeri Timur 
Tengah. Yang membedakan tentu 
cara memasaknya, ingredient atau bum-
bu masakan yang dipakai serta dengan 
bahan bakar apa mereka memasak.

Bagi masyarakat Jepang, jenis ma-
sakannya lebih ‘berat’ kepada fish dan 
beef. Dan bahkan cara penyajiannya pun 
sangat unik dan spesifik, berbeda dari 
bangsa lain. Ikan jenis tertentu sangat 
jarang dimasak tetapi justru disaji-
kan dalam bentuk yang masih mentah 
(segar) yang dikenal dengan shasimi. 

Dimakan dengan sedikit  kecap Jepang 
dan wasabi, rasanya memang oishi desu  
(kata orang Jepang) . “Enak tenan,” kata 
pelawak Basuki  (almarhum). Masih ba-
nyak jenis atau variasi makanan Jepang 
yang biasa disajikan dan sekarang sudah 
bisa dinikmati di kota-kota besar di 
negeri ini. Mulai Susi , Ramen, Sukiyaki 
sampai  yang disajikan secara khusus 
seperti Tepanyaki dan Shabu-shabu.  
Tepanyaki  biasa disajikan langsung 
dengan chef khusus  yang memasaknya 
di depan pelanggan langsung, sampai 
seluruh makanan habis disajikan.  Penulis  
belum pernah bertanya, bagaimana cara 
memasaknya seabad yang lalu sebe-
lum menggunakan gas (LNG atau LPG) 
seperti yang dilihat saat ini di restoran-
restoran Jepang. Apakah seabad lalu 
mereka menggunakan arang, batubara 
atau minyak tanah untuk memasaknya. 
Namun patut dapat diduga, mereka tentu 
akan menggunakan bahan bakar yang 
tersedia di sana saat itu. 

Shabu-shabu yang merupakan 
sejenis sop dengan daging mentah tipis 
(setebal kertas),  dimasak sendiri oleh 
pelanggan/pembeli. Restoran menyedia-

kan alat pemasak berupa kompor gas 
dimeja-makan.  Ada kompor/alat masak 
yang sudah build in di meja-makan, 
tetapi ada pula menggunakan kompor 
‘tenteng-able’ (kompornya ditenteng lalu 
ditaruh di meja) seperti halnya kompor 
yang banyak dipakai oleh ibu-ibu saat ini 
dirumah tangga dari pembagian pro-
gram LPG tabung hijau 3 kg.  Didalam 
kompor ‘tenteng-able’ akan dipasang 
‘LPG can’ berukuran kecil untuk satu dua 

kali masak shabu-shabu. Shabu-shabu 
adalah masakan yang sangat nikmat 
manakala disajikan dan disantap malam 
hari karena memang semuanya dimasak 
instant dalam air yang mendidih di atas 
kompor gas yang  selalu menyala agar air 
tetap dalam kondisi mendidih.  Lagi-lagi 
rasanya tidak diragukan, “Enak tenan!”

Memasak shabu-shabu dengan kom-
por gas tidak sulit;  sama saja dengan 
memasak di rumah dengan menggu-
nakan kompor LPG. Bedanya, kompor 
yang dipakai di restoran shabu-shabu 
di beberapa mall adalah menggunakan 
LPG-can berukuran 200 gram yang ber-
bentuk seperti kemasan soft drink seperti 
Coca Cola, Pepsi atau Pocari Sweat, dan 
sudah build in didalam kompor. Tabung 
LPG dibuat dari aluminium yang tipis dan 
ringan. Saat pembeli memesan shabu-
shabu, kompor dengan LPG-can didalam-
nya akan diletakkan diatas meja-makan 
tepat di depan pelanggan, lalu dinyalakan 
untuk mendidihkan air. Sedang di rumah, 
ibu-ibu memasak dengan kompor LPG 
plus tabung hijau 3 kg.

Ada juga  pengguna LPG dari ‘dunia 
lain’ yakni para ‘ahli hisap’ (perokok) yak-

ni korek api (LPG) 
(butane). Konon di 
Indonesia saat ini 
ada 37 juta lebih 
para ‘ahli hisap’. 

Masyarakat 
secara luas memang 
baru mengenal LPG 
untuk memasak 
sekitar 3 - 4 tahun 

terakhir setelah Pemerintah menetapkan 
program penggantian minyak tanah (ker-
osene) dengan LPG sebagai bahan bakar 
untuk memasak di rumah. Kebetulan 
Pertamina sebagai produsen LPG satu-
satunya yang ditunjuk Pemerintah saat 
ini, kemudian diberi ‘beban tambahan’ 
(tugas)  untuk membagikan kompor LPG 
dengan asesoris seperti tabung  hijau, 
regulator dan slang. Karena merupakan 
program Pemerintah yang jelas man-

faatnya, se perti pelari sprint,  dengan 
cepat sekitar 50 – 60 juta telah terbagi 
ke masyarakat dalam jangka 3 tahun. 
Bersamaan dengan pembagian tersebut, 
sosialisasi juga dilakukan saat pembagian 
melalui praktek langsung (demo) oleh 
ibu-ibu. Singkatnya penggunaan LPG 
memang cukup mudah dan mengun-
tungkan. Warga masyarakat yang 
telah praktek lalu bertindak 
seperti public relation, 
dengan ‘getok-tular’, ikut 
menyosialisasikan ke 
warga yang lain, dan 
akhirnya semakin 
banyak masyarakat 
merasakan mudah 
dan iritnya menggu-
nakan LPG diban-
ding minyak tanah.  
Sampai de ngan awal 
2010, semuanya berjalan 
aman-aman saja,  tidak ada 
kejadian  yang membuat 
masyarakat resah. 

Eh, tiba-tiba  tiga 
atau empat bulan 
terakhir ini, mulai-
lah muncul satu dua 
kejadian kebakaran 
akibat gas LPG yang 
bocor yang disebabkan 
ulah para ‘pengoplos’ serta adanya 
kebocoran di assesors terutama di slang 
dan rubber-seal (karet). Beritanya 
berubah seratus delapan puluh derajat. 
Dinyatakan kebakaran akibat botol LPG 
meledak (pecah/sobek). Akhirnya  bikin 
geger seluruh petinggi negeri termasuk 
wakil rakyat. 

Sepertinya sudah menjadi kebiasaan 
di negeri ini, manakala ada program yang 
berhasil, semua instansi atau person 
merasa ikut berkontribusi agar diri/insti-
tusinya diakui sebagai ‘berjasa’. Tetapi 
giliran ada kejadian yang meresahkan 
dan menimbulkan kerugian, maka mun-
cul upaya untuk ‘cuci tangan’ dan bahkan 
saling salah-menyalahkan dan merasa 
tidak ‘ikut-ikutan’.

Ujung-ujungnya, dalam hal keja-
dian kebakaran akibat kebocoran LPG di 
beberapa rumah tangga, seperti dinya-
takan oleh mantan Sekretaris Perseroan 
Pertamina, Toharso, sepertinya Pertamina  
ditinggalkan dan dianggap yang paling 
bertanggung-jawab sendirian.  Memang 
aneh dan lucu negeri tercinta ini, seperti 
dalam ceritera wayang saja.  Pembaca 

WePe tentu sudah maklum sebenarnya 
siapa saja yang terkait dengan pem-
bagian LPG 3 kg. Namun tetap saja 
Pertamina sebagai produsen LPG, yang 
kebetulan ‘berdiri di depan’ saat pem-
bagian tabung LPG hijau,  menjadi 
sasaran ‘tembak’ didemo dan dicaci maki 
oleh mereka yang belum memahami 

bagaimana proses penyaluran dan 
penggunaan LPG 3 kg sampai 
ke konsumen.

LPG untuk masyarakat 
umum yang biasa dikenal de-
ngan tabung  hijau 3 kg ada-

lah sama dengan LPG 
yang disalurkan dengan tabung  biru atau 
LPG  untuk memasak shabu-shabu di 
restoran Jepang atau LPG untuk mengisi 
korek-api bagi para ‘ahli hisap’ (perokok).

Pertamina memproduksi dan meng-
adakan LPG bagi masyarakat luas sebagai 
bahan bakar. Pertamina tidak memi-
liki pabrik botol, pabrik kompor, pabrik 
regulator dan pabrik slang. Semuanya 
dibuat oleh pabrikan lain yang memiliki 
ijin usaha dari instansi terkait.   Secara 
‘kebetulan’ Pertamina yang memiliki 
‘jaring an’ di seluruh Indonesia ditugasi 
untuk membagi tabung, kompor, regula-
tor dan slang LPG ke masyarakat. Spesi-
fikasi dan kualitas peralatan yang dibuat 
termasuk inspeksi quality control bukan 
kompetensi Pertamina, termasuk kompor 
dan LPG-can yang dipakai di restoran 
shabu-shabu.

Pertanyaan kritis yang kemudian dia-
jukan, mengapa saat  memasak shabu-
shabu di restoran yang juga memakai 
LPG (butane) dan justru diletakkan di 
depan pelanggan aman-aman saja tetapi 

kompor dan aksesories yang terdapat di 
beberapa rumah tangga menimbulkan 
kebakaran?  Analogi ini perlu dipakai 
sebagai pisau analisa secara profesional 
dalam mencari penyebab utama dari 
berbagai kejadian kebakaran yang diaki-
batkan kebocoran LPG. Tabung  hijau LPG 
3 kg dengan berbagai aksesoris harus 
disandingkan dengan sistem penyaluran 
LPG yang ada di restoran shabu-shabu. 

Dari tulisan ini paling tidak ada 
beberapa ‘pesan sponsor’ yang patut 
dicermati. Kejadian yang memakan 
korban harus dihindari dan belajarlah dari 

restoran shabu-shabu. Untuk 
itulah, instansi dan para 
penanggung jawab 
dalam hal penyediaan 
peralatan LPG untuk 
memasak ibu-ibu di 
rumah, dapat melaku-
kan ‘studi banding’ ke 
restoran shabu-shabu 
yang sudah banyak terse-
bar di ibukota maupun 
kota besar lainnya, agar 
dapat mencari penyebab 
kejadian kebakaran secara 

obyektif.  Hilangkan kebi-
asaan yang tidak baik yaitu 

saling menyalahkan. Harus 
diakui bahwa masih terdapat 
kekurangan yang patut disem-

purnakan dan dijawab segera 
agar tidak terjadi kesalahan 

yang sama berulang-ulang. Ada kata 
bijak mengatakan, jangan lagi menung-
gang keledai karena keledai sering mem-
buat kesalahan yang sama (berulang 
kali). Kebetulan di Indonesia tidak ada 
penunggang keledai;  jadi kata-bijak itu 
tidak berlaku di sini dan hanya berlaku 
di negeri dimana keledai dipakai sebagai 
alat tunggangan.

Mulai sekarang bangsa ini harus 
menjadi ksatria dan berjanji,  bahwa 
satu korban jiwa akibat kebocoran dan 
kebakaran LPG adalah sudah terlalu 
banyak dan harus dihentikan. Setiap 
orang yang menjadi korban adalah 
aset SDM yang akan dapat melahir-
kan generasi berikutnya yang mampu 
berkontribusi bagi kemajuan Indonesia 
dengan kecerdasan, kepandaian, akhlak 
mulia serta disiplin yang dimilikinya. Mari 
kita stop korban jiwa berikutnya sebagai 
akibat ketidakcermatan kita semua dalam 
mengelola pembagian aksesoris LPG bagi 
masyarakat selama ini.WP 
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shabu-shabu  dan LPG Tabung Hiijau

ESAI   Oleh : MASKURUN MULYOSUKARTO Staf Ahli Dewan Komisaris Pertamina

Lewat kuliner, kita akan mudah 
mengenali dan sekaligus sedikit 
bercerita tentang masyarakat  yang 

memiliki makanan-khasnya dan bahkan 
bisa juga mengenali sedikit budaya suatu 
bangsa. Rendang adalah jenis masakan 
dari masyarakat Minang yang sudah 
mengindonesia – bisa ditemui di seantero 
Nusantara termasuk Singapura dan 
Malaysia. Empek-empek dengan cuka, 
merupakan ciri khas makanan orang kito 
galo. Lalapan merupakan makanan yang 
tidak bisa dipisahkan dari masyarakat 
Jawa Barat. Gudeg-krecek pasti dari Yog-
yakarta. Black soup, kata cucu penulis, 
adalah rawon kegemaran dari arek-arek 
Jawa Timur.  Sagu makanan terkenal dari 
Maluku dan Papua dan seterusnya.

Seperti halnya cerita makanan negeri 
kita, negeri China bahkan memiliki ragam 
masakan yang sangat variatif. Konon 
dalam suatu jamuan makan di negeri 
Tirai Bambu, puluhan jenis masakan 
biasa disajikan saat menerima tamu.Di 
Korea,  hampir seperti halnya Cina, jenis 
makanan yang disajikan cukup banyak 
untuk menghormati tamu atau untuk 
acara khusus keluarga. 

Hampir semua makanan yang 
kita kenali di seantero dunia, pada 
dasarnya sebagai main course-
menu utama adalah terdiri dari 
4 – 5 jenis, yaitu beef (daging 
sapi), pork (daging babi), chicken 
(ayam) dan fish (ikan). Kadang 
ada menu lamb atau daging 
kambing terutama di negeri Timur 
Tengah. Yang membedakan tentu 
cara memasaknya, ingredient atau bum-
bu masakan yang dipakai serta dengan 
bahan bakar apa mereka memasak.

Bagi masyarakat Jepang, jenis ma-
sakannya lebih ‘berat’ kepada fish dan 
beef. Dan bahkan cara penyajiannya pun 
sangat unik dan spesifik, berbeda dari 
bangsa lain. Ikan jenis tertentu sangat 
jarang dimasak tetapi justru disaji-
kan dalam bentuk yang masih mentah 
(segar) yang dikenal dengan shasimi. 

Dimakan dengan sedikit  kecap Jepang 
dan wasabi, rasanya memang oishi desu  
(kata orang Jepang) . “Enak tenan,” kata 
pelawak Basuki  (almarhum). Masih ba-
nyak jenis atau variasi makanan Jepang 
yang biasa disajikan dan sekarang sudah 
bisa dinikmati di kota-kota besar di 
negeri ini. Mulai Susi , Ramen, Sukiyaki 
sampai  yang disajikan secara khusus 
seperti Tepanyaki dan Shabu-shabu.  
Tepanyaki  biasa disajikan langsung 
dengan chef khusus  yang memasaknya 
di depan pelanggan langsung, sampai 
seluruh makanan habis disajikan.  Penulis  
belum pernah bertanya, bagaimana cara 
memasaknya seabad yang lalu sebe-
lum menggunakan gas (LNG atau LPG) 
seperti yang dilihat saat ini di restoran-
restoran Jepang. Apakah seabad lalu 
mereka menggunakan arang, batubara 
atau minyak tanah untuk memasaknya. 
Namun patut dapat diduga, mereka tentu 
akan menggunakan bahan bakar yang 
tersedia di sana saat itu. 

Shabu-shabu yang merupakan 
sejenis sop dengan daging mentah tipis 
(setebal kertas),  dimasak sendiri oleh 
pelanggan/pembeli. Restoran menyedia-

kan alat pemasak berupa kompor gas 
dimeja-makan.  Ada kompor/alat masak 
yang sudah build in di meja-makan, 
tetapi ada pula menggunakan kompor 
‘tenteng-able’ (kompornya ditenteng lalu 
ditaruh di meja) seperti halnya kompor 
yang banyak dipakai oleh ibu-ibu saat ini 
dirumah tangga dari pembagian pro-
gram LPG tabung hijau 3 kg.  Didalam 
kompor ‘tenteng-able’ akan dipasang 
‘LPG can’ berukuran kecil untuk satu dua 

kali masak shabu-shabu. Shabu-shabu 
adalah masakan yang sangat nikmat 
manakala disajikan dan disantap malam 
hari karena memang semuanya dimasak 
instant dalam air yang mendidih di atas 
kompor gas yang  selalu menyala agar air 
tetap dalam kondisi mendidih.  Lagi-lagi 
rasanya tidak diragukan, “Enak tenan!”

Memasak shabu-shabu dengan kom-
por gas tidak sulit;  sama saja dengan 
memasak di rumah dengan menggu-
nakan kompor LPG. Bedanya, kompor 
yang dipakai di restoran shabu-shabu 
di beberapa mall adalah menggunakan 
LPG-can berukuran 200 gram yang ber-
bentuk seperti kemasan soft drink seperti 
Coca Cola, Pepsi atau Pocari Sweat, dan 
sudah build in didalam kompor. Tabung 
LPG dibuat dari aluminium yang tipis dan 
ringan. Saat pembeli memesan shabu-
shabu, kompor dengan LPG-can didalam-
nya akan diletakkan diatas meja-makan 
tepat di depan pelanggan, lalu dinyalakan 
untuk mendidihkan air. Sedang di rumah, 
ibu-ibu memasak dengan kompor LPG 
plus tabung hijau 3 kg.

Ada juga  pengguna LPG dari ‘dunia 
lain’ yakni para ‘ahli hisap’ (perokok) yak-

ni korek api (LPG) 
(butane). Konon di 
Indonesia saat ini 
ada 37 juta lebih 
para ‘ahli hisap’. 

Masyarakat 
secara luas memang 
baru mengenal LPG 
untuk memasak 
sekitar 3 - 4 tahun 

terakhir setelah Pemerintah menetapkan 
program penggantian minyak tanah (ker-
osene) dengan LPG sebagai bahan bakar 
untuk memasak di rumah. Kebetulan 
Pertamina sebagai produsen LPG satu-
satunya yang ditunjuk Pemerintah saat 
ini, kemudian diberi ‘beban tambahan’ 
(tugas)  untuk membagikan kompor LPG 
dengan asesoris seperti tabung  hijau, 
regulator dan slang. Karena merupakan 
program Pemerintah yang jelas man-

faatnya, se perti pelari sprint,  dengan 
cepat sekitar 50 – 60 juta telah terbagi 
ke masyarakat dalam jangka 3 tahun. 
Bersamaan dengan pembagian tersebut, 
sosialisasi juga dilakukan saat pembagian 
melalui praktek langsung (demo) oleh 
ibu-ibu. Singkatnya penggunaan LPG 
memang cukup mudah dan mengun-
tungkan. Warga masyarakat yang 
telah praktek lalu bertindak 
seperti public relation, 
dengan ‘getok-tular’, ikut 
menyosialisasikan ke 
warga yang lain, dan 
akhirnya semakin 
banyak masyarakat 
merasakan mudah 
dan iritnya menggu-
nakan LPG diban-
ding minyak tanah.  
Sampai de ngan awal 
2010, semuanya berjalan 
aman-aman saja,  tidak ada 
kejadian  yang membuat 
masyarakat resah. 

Eh, tiba-tiba  tiga 
atau empat bulan 
terakhir ini, mulai-
lah muncul satu dua 
kejadian kebakaran 
akibat gas LPG yang 
bocor yang disebabkan 
ulah para ‘pengoplos’ serta adanya 
kebocoran di assesors terutama di slang 
dan rubber-seal (karet). Beritanya 
berubah seratus delapan puluh derajat. 
Dinyatakan kebakaran akibat botol LPG 
meledak (pecah/sobek). Akhirnya  bikin 
geger seluruh petinggi negeri termasuk 
wakil rakyat. 

Sepertinya sudah menjadi kebiasaan 
di negeri ini, manakala ada program yang 
berhasil, semua instansi atau person 
merasa ikut berkontribusi agar diri/insti-
tusinya diakui sebagai ‘berjasa’. Tetapi 
giliran ada kejadian yang meresahkan 
dan menimbulkan kerugian, maka mun-
cul upaya untuk ‘cuci tangan’ dan bahkan 
saling salah-menyalahkan dan merasa 
tidak ‘ikut-ikutan’.

Ujung-ujungnya, dalam hal keja-
dian kebakaran akibat kebocoran LPG di 
beberapa rumah tangga, seperti dinya-
takan oleh mantan Sekretaris Perseroan 
Pertamina, Toharso, sepertinya Pertamina  
ditinggalkan dan dianggap yang paling 
bertanggung-jawab sendirian.  Memang 
aneh dan lucu negeri tercinta ini, seperti 
dalam ceritera wayang saja.  Pembaca 

WePe tentu sudah maklum sebenarnya 
siapa saja yang terkait dengan pem-
bagian LPG 3 kg. Namun tetap saja 
Pertamina sebagai produsen LPG, yang 
kebetulan ‘berdiri di depan’ saat pem-
bagian tabung LPG hijau,  menjadi 
sasaran ‘tembak’ didemo dan dicaci maki 
oleh mereka yang belum memahami 

bagaimana proses penyaluran dan 
penggunaan LPG 3 kg sampai 
ke konsumen.

LPG untuk masyarakat 
umum yang biasa dikenal de-
ngan tabung  hijau 3 kg ada-

lah sama dengan LPG 
yang disalurkan dengan tabung  biru atau 
LPG  untuk memasak shabu-shabu di 
restoran Jepang atau LPG untuk mengisi 
korek-api bagi para ‘ahli hisap’ (perokok).

Pertamina memproduksi dan meng-
adakan LPG bagi masyarakat luas sebagai 
bahan bakar. Pertamina tidak memi-
liki pabrik botol, pabrik kompor, pabrik 
regulator dan pabrik slang. Semuanya 
dibuat oleh pabrikan lain yang memiliki 
ijin usaha dari instansi terkait.   Secara 
‘kebetulan’ Pertamina yang memiliki 
‘jaring an’ di seluruh Indonesia ditugasi 
untuk membagi tabung, kompor, regula-
tor dan slang LPG ke masyarakat. Spesi-
fikasi dan kualitas peralatan yang dibuat 
termasuk inspeksi quality control bukan 
kompetensi Pertamina, termasuk kompor 
dan LPG-can yang dipakai di restoran 
shabu-shabu.

Pertanyaan kritis yang kemudian dia-
jukan, mengapa saat  memasak shabu-
shabu di restoran yang juga memakai 
LPG (butane) dan justru diletakkan di 
depan pelanggan aman-aman saja tetapi 

kompor dan aksesories yang terdapat di 
beberapa rumah tangga menimbulkan 
kebakaran?  Analogi ini perlu dipakai 
sebagai pisau analisa secara profesional 
dalam mencari penyebab utama dari 
berbagai kejadian kebakaran yang diaki-
batkan kebocoran LPG. Tabung  hijau LPG 
3 kg dengan berbagai aksesoris harus 
disandingkan dengan sistem penyaluran 
LPG yang ada di restoran shabu-shabu. 

Dari tulisan ini paling tidak ada 
beberapa ‘pesan sponsor’ yang patut 
dicermati. Kejadian yang memakan 
korban harus dihindari dan belajarlah dari 

restoran shabu-shabu. Untuk 
itulah, instansi dan para 
penanggung jawab 
dalam hal penyediaan 
peralatan LPG untuk 
memasak ibu-ibu di 
rumah, dapat melaku-
kan ‘studi banding’ ke 
restoran shabu-shabu 
yang sudah banyak terse-
bar di ibukota maupun 
kota besar lainnya, agar 
dapat mencari penyebab 
kejadian kebakaran secara 

obyektif.  Hilangkan kebi-
asaan yang tidak baik yaitu 

saling menyalahkan. Harus 
diakui bahwa masih terdapat 
kekurangan yang patut disem-

purnakan dan dijawab segera 
agar tidak terjadi kesalahan 

yang sama berulang-ulang. Ada kata 
bijak mengatakan, jangan lagi menung-
gang keledai karena keledai sering mem-
buat kesalahan yang sama (berulang 
kali). Kebetulan di Indonesia tidak ada 
penunggang keledai;  jadi kata-bijak itu 
tidak berlaku di sini dan hanya berlaku 
di negeri dimana keledai dipakai sebagai 
alat tunggangan.

Mulai sekarang bangsa ini harus 
menjadi ksatria dan berjanji,  bahwa 
satu korban jiwa akibat kebocoran dan 
kebakaran LPG adalah sudah terlalu 
banyak dan harus dihentikan. Setiap 
orang yang menjadi korban adalah 
aset SDM yang akan dapat melahir-
kan generasi berikutnya yang mampu 
berkontribusi bagi kemajuan Indonesia 
dengan kecerdasan, kepandaian, akhlak 
mulia serta disiplin yang dimilikinya. Mari 
kita stop korban jiwa berikutnya sebagai 
akibat ketidakcermatan kita semua dalam 
mengelola pembagian aksesoris LPG bagi 
masyarakat selama ini.WP 
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WISATA   Oleh : ARINI TATHAGATI Jakarta

Apa yang terlintas pertama kali ketika 
menyebutkan nama kota Palem-
bang? Sungai Musi, Jembatan Am-

pera, Universitas Sriwijaya, pempek, dan 
krupuk ikan. Kebanyakan orang melakukan 
perjalanan ke Palembang untuk berbisnis, 
dan hanya sedikit dari mereka yang me-
mang berniat untuk berwisata. Palembang 
memang belum menjadi tujuan wisata 
popular seperti Bandung, Yogyakarta, atau 
Bali, namun ternyata banyak potensi obyek 
wisata menarik yang bisa dikunjungi di 
Palembang.

Palembang sebagai kota terbesar 
kedua di Pulau Sumatera merupakan kota 
tertua di Indonesia, yang pendiriannya 
ditandai oleh prasasti Kedukan Bukit. Hasil 
interpretasi dari prasasti tersebut mem-
perkirakan bahwa kota Palembang sudah 
berdiri sejak 16 Juni 682. Hampir sebagian 
besar obyek wisata di Palembang dan 
sekitarnya terkait dengan sejarah kerajaan 
Sriwijaya dan kerajaan Palembang, dan 
kami berkesempatan untuk mengunjungi 
beberapa obyek wisata tersebut.

MUSEUM BALAPUTRADEWA
Perjalanan kami dimulai ketika pesawat 

udara yang membawa kami dari Jakarta 
menjejakkan rodanya di landasan pacu 
Bandar Udara Sultan Mahmud Badarud-
din II. Rencana semula, wisata pertama 
yang akan kami lakukan adalah menikmati 
perjalanan menyusuri Sungai Musi. Namun 
karena satu dan lain hal, kami tidak jadi 
melakukan perjalanan tersebut, sehingga 
kami memutuskan untuk melakukan 
kunjungan museum terlebih dahulu, dan 
museum pertama yang kami kunjungi 
adalah Museum Balaputradewa.

Museum Balaputradewa terletak di 
Jl. Srijaya Negara I No. 288, Palembang. 
Walaupun museum ini tidak terletak di 
jalan besar (kira-kira 400 meter dari jalan 
protokol), namun petunjuk jalan menuju 
museum ini cukup jelas. Museum ini 
menempati bangunan dengan arsitektur 
tradisional Palembang, dan berada dalam 
kompleks seluas 23.565 meter persegi. 
Dari informasi yang kami pelajari sebelum-
nya melalui internet, museum ini didirikan 
pada tahun 1978 dan dikelola oleh Dep-
diknas. Namun ironisnya, kesan pertama 
kami adalah museum ini tampak kurang 
terpelihara, ditambah beberapa pemberi-
taan menyebutkan bahwa pernah terjadi 
pencurian koleksi museum.

Ketika kami melangkahkan kaki me-
masuki area museum, museumnya sangat 
sepi sekali (mungkin ini terdengar ber-
lebihan, namun pada kenyataannya pada 
saat itu hanya kami yang berkunjung di 
museum itu). Di lobi museum tidak terlihat 
ada penjaga, rupanya penjaganya baru 
muncul dari pos satpam ketika melihat 
kami sedang longak-longok di lobi muse-
um. Setelah membeli tiket, petugas karcis 
mengatakan bahwa kami bisa mengikuti 
temannya. Kami pikir temannya akan 
jadi guide, ternyata kami salah sangka, 
rupanya temannya ini hanya membukakan 
kunci-kunci pintu ruangan saja!

Ruang koleksi pertama di museum 
ini adalah Ruangan Melaka. Ruangan ini 
dibuat atas kerjasama antara Pemda Sum-
sel dengan pemerintah Kerajaan Melaka 

MELANCONG

KE BUMI 
SRIWIJAYA

Sumber :www.indonesia-tourism.com
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yang menampilkan foto-foto peninggalan 
sejarah kerajaan Melaka. Rupanya di masa 
lalu Palembang adalah bagian dari Kera-
jaan Melaka.

Memasuki ruangan-ruangan berikutnya 
yang berisi koleksi peninggalan Kera-
jaan Sriwijaya, Kerajaan Palembang, dan 
barang-barang kebudayaan khas Sumatera 
Selatan, rupanya guidenya hanya membu-
kakan pintu dan tidak menyalakan lampu, 
ditambah kurangnya jendela, sehingga 
ruangan menjadi gelap dan menambah 
kesan menyeramkan, padahal museum 
ini merupakan bangunan baru, bukan ba-
ngunan lama yang dijadikan museum. Dari 
koleksi museum, kita bisa melihat bahwa 
Kerajaan Sriwijaya pernah menjadi pusat 
agama Budha yang terkemuka di dunia 
pada masanya. Di bagian belakang mu-
seum terdapat replika rumah limas, namun 
kami tidak bisa masuk ke dalamnya.

Di bagian samping museum terdapat 

koleksi patung-patung yang ditemukan di 
situs yang diduga merupakan situs Kera-
jaan Sriwijaya. Salah satu patung yang 
menarik perhatian adalah patung orang 
naik gajah, yang merupakan peninggalan 
era megalitikum di Palembang. Masyarakat 
menganggap patung ini merupakan bagian 
dari legenda si Pahit Lidah, di mana siapa 
pun yang dikutuk olehnya akan berubah 
menjadi batu.

MUSEUM SULTAN MAHMUD BA-
DARUDDIN II

Usai mengunjungi Museum Balapu-
tradewa, kami pindah ke Museum Sultan 
Mahmud Badaruddin II (SMB II). Museum 
ini terletak di samping Jembatan Ampera 
di sisi Ilir, tepatnya di depan Dermaga 
Benteng Kuto Besak (BKB). Dari museum 
ini, pengunjung dapat melihat Jembatan 
Ampera dari dekat.

Museum ini dikelola oleh Pemda Su-

matera Selatan, dan menempati bangunan 
tua dan antik bekas kantor residen pada 
masa kolonial Belanda. Konon kabarnya 
lokasi tempat berdirinya bangunan ini 
merupakan situs bekas Benteng Kuto Lamo 
yang merupakan keraton tempat Sultan 
Palembang bertahta, yang dibumihangus-
kan oleh Belanda, untuk kemudian diba-
ngun lagi menjadi bangunan yang kita lihat 
sekarang.

Museum ini jauh lebih kecil daripada 
Museum Balaputradewa, namun kolek-
sinya kurang lebih sama : replika prasasti, 
barang-barang kebudayaan Sumatera Se-
latan, dan sejarah Kesultanan Palembang. 
Dan walaupun menempati bangunan tua, 
suasana di dalam museum tidak menyer-
amkan, karena penerangan lampu yang 
cukup.

Ketika kami datang ke sana, paling 
tidak ada beberapa pengunjung lain yang 
berkeliling melihat koleksi museum, se-

Museum Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB 
II) terletak di samping Jembatan Ampera di sisi 
Ilir, tepatnya di depan Dermaga Benteng Kuto 
Besak (BKB).
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hingga kami berkesimpulan bahwa museum ini lebih populer daripa-
da Museum Balaputradewa, mungkin karena letaknya yang strategis 
di dekat Jembatan Ampera sebagai landmark kota Palembang. 

 Di sisi kanan museum terdapat Benteng Kuto Besak, salah 
satu landmark kota Palembang. Benteng ini dibangun oleh Sultan 
Mahmud Badaruddin I pada tahun 1780 selama 17 tahun. Sayang-
nya, benteng ini tidak dibuka untuk umum, karena digunakan untuk 
kantor Kodim. 

SUNGAI MUSI DAN JEMBATAN AMPERA
Kota Palembang dibelah oleh Sungai Musi, yang merupakan 

sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang mencapai 
750 km. Banyak yang menjuluki Palembang sebagai “Venesia dari 
Timur”, karena kota ini didominasi oleh perairan. Ungkapan ini tidak 
berlebihan, mengingat sampai hari ini Sungai Musi masih menjadi 
salah satu sarana transportasi penting bagi warga Palembang dan 
sekitarnya. Pemda Sumatera Selatan juga mengembangkan wisata 
Musi sebagai salah satu wisata andalan kota Palembang.

Di atas Sungai Musi membentang Jembatan Ampera sebagai 
sarana menghubungkan Seberang Ulu dan Seberang Ilir dari kota 
Palembang. Jembatan ini dibangun pada tahun 1962 atas prakarsa 
Bung Karno, dan semula diberi nama Jembatan Bung Karno. Pada 
masa itu, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Asia 
Tenggara. Namun pada masa awal orde baru, jembatan ini berganti 
nama menjadi Jembatan Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera). 
Pada awalnya badan jembatan ini bisa diangkat sehingga kapal 
besar bisa melintas di bawahnya, namun sejak tahun 1970 tidak 
pernah diangkat lagi karena mengganggu lalu lintas.

SEBIDUK DI SUNGAI MUSI
Hari berikutnya, akhirnya kami berkesempatan melakukan 

perjalanan menyusuri Sungai Musi. Pagi itu kami menuju Dermaga 
BKB tempat KM Putri Kembang Dadar bersandar. Pemda Sumsel me-
nyediakan KM Putri Kembang Dadar yang melayani wisatawan untuk 
menyusuri Sungai Musi setiap Sabtu, Minggu dan hari libur nasional, 
dengan harga tiket Rp 70.000 per orang.

Ketika kami menghubungi petugas reservasi KM Putri Kembang 
Dadar, ia menjelaskan bahwa karena kami terlambat mengkonfir-

masi kedatangan kami, jadi dia tidak sempat memesankan makan 
siang untuk kami. Sebagai konsekuensinya, ia memberikan potong-
an harga, sehingga kami hanya membayar Rp 60.000,- per orang.

Sambil menunggu kapal berangkat, kami melihat-lihat di sekitar. 
Rupanya hari itu sedang ada rombongan reuni SMA yang mencarter 
kapal tersebut, sehingga kami (dan penumpang lain dalam jum-
lah rombongan kecil) bisa ikut dalam pelayaran hari itu. Di sekitar 
dermaga banyak juga tukang perahu yang menawarkan kapalnya 
apabila kita ingin wisata menyusuri Sungai Musi, namun tentu saja 
kami tolak.

Pukul 10.00, penumpang dipersilakan naik ke kapal. Namun 
kapal tidak segera berangkat, karena masih menunggu penumpang 
yang sedang dalam perjalanan. Akhirnya setelah 20 menit, penum-
pang yang ditunggu sudah tiba, sehingga kapal bisa berangkat. 
Kami sengaja naik di dek atas, selain supaya tidak mengganggu 
jalannya acara reuni, dari dek atas bisa lebih bebas melihat peman-
dangan.

Naik KM Putri Kembang Dadar, banyak hal menarik yang 
ditemukan, antara lain pemukiman penduduk di tepi Sungai Musi, 
PT Pusri, pelabuhan, Kompleks Perumahan Pertamina Bagus Kuning, 
dan Kelenteng Pulau Kemaro. Sayangnya kapal KM Putri Kembang 
Dadar tidak bisa merapat di Pulau Kemaro, sehingga bagi mereka 
yang ingin ke pulau itu disarankan untuk memanfaatkan jasa sewa 
perahu perorangan dari Dermaga Benteng Kuto Besak. Saat itu 
menjelang perayaan Cap Go Meh, dan kami sempat melihat ada 
perahu berhias-hias membawa penumpang untuk bersembahyang 
di kelenteng. Kami juga melihat beberapa perahu tradisional yang 
mengangkut bahan makanan, termasuk di antaranya adalah tabung 
gas LPG 3 kg. Sayang saja, pada kesempatan perjalanan seperti 
ini, tidak ada guide yang mengarahkan penumpang untuk melihat 
obyek-obyek menarik di sekitar Sungai Musi, sehingga penumpang 
lebih banyak sibuk foto-foto sendiri saja.

 Kapal berputar arah di depan Pulau Kemaro, membawa kami 
kembali ke Dermaga BKB. Tanpa terasa, 1 jam 30 menit telah 
berlalu sejak KM Putri Kembang Dadar meninggalkan Dermaga BKB, 
dan kapal kembali merapat ke Dermaga BKB. Sungguh pengalaman 
tak terlupakan, walaupun hanya sejenak, namun kami sudah pernah 
merasakan perjalanan menyusuri (sebagian kecil) Sungai Musi.WP

Jembatan Ampera di waktu malam. 
Tampak KM Putri Kembang Dadar 
bersandar di Dermaga BKB.
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WISATA   Oleh : NANANG ABDUL MANAF Pertamina E & P Libya (PEPL)

Pada bulan Mei 2010 lalu penulis 
berkesempatan mengunjungi kota 
Istanbul, Turki, dalam rangka mengisi 

libur akhir pekan sebelum pulang ke Indo-
nesia dalam rangka  day off rutin, tiap dua 
bulan sekali. 

Seperti biasa, rumus jempol (rule of 
thumb) yang digunakan kalau berwisata ke 
suatu tempat dengan waktu yang sangat 
pendek, hanya dua hari saja, maka man-
faatkanlah fasilitas city tour, yang umumnya 
tersedia di kota-kota tujuan wisata, seperti 
di Istanbul ini.

Istanbul merupakan  kota keempat 
terbesar di dunia dengan jumlah populasi 
sekitar 12,8 juta dan luar area 1.831 Km2 
sehingga tingkat kepadatannya mencapai 
6.211 orang per kilometer perseginya.  Is-
tanbul berada pada dua benua, yaitu benua 
Eropa dan Asia, yang dipisahkan oleh Selat 
Bosphorus. 

Terbang dari Tripoli hanya membutuh-
kan waktu sekitar 3 jam saja dengan me-
lintasi Laut Mediterania yang sangat indah 
dipandang, khususnya pada bulan-bulan 
ini, karena menjelang peralihan musim dari 

Istanbul
Kota Bersejarah di Dua Benua

semi ke musim panas atau summer.

KOTA BERSEJARAH
Berdasarkan sejarahnya kota Istanbul 

pernah menjadi ibu kota dari Kekaisaran Ro-
mawi (330 – 395 M), kemudian menjadi ibu 
kota Kekaisaran Romawi Timur atau yang 
dikenal sebagai Byzantium (395 – 1204 
M dan 1261 – 1453 M), dan sempat pula 
berada di bawah Kekaisaran Latin (1204 – 
1261), serta terakhir di bawah kekuasaan 
Kekaisaran Ottoman (1453 – 1922), sebe-
lum menjadi sekarang, berada di bawah 
pemerintahan Republik Turki. Hingga tahun 
1930 kota ini lebih umum dikenal dalam 
bahasa Yunaninya sebagai Konstantinopel 
atau jauh dimasa lalunya disebut Bizantin 
atau Byzantium.

Beberapa bagian kota Istanbul yang 
banyak meninggalkan sejarah, tidak hanya 
bagi bangsa Turki, tetapi merupakan waris-
an dunia, sejak tahun 1985 keberadaannya 
telah menjadi bagian dari tanggung jawab 
UNESCO, salah satu organisasi PBB yang 
bertanggung jawab terhadap masalah-
masalah pendidikan dan kebudayaan.

Beberapa bangunan bersejarah yang 
merupakan ikon bagi kota Istanbul, dan 
tidak boleh dilewatkan ketika kita berkun-
jungnya, antara lain Istana Topkapi Sarayi, 
saat ini berubah fungsi menjadi museum 
yang sangat lengkap, Masjid Hagia Sophia 
(dibaca : Aya Sofya), saat ini juga telah ber-
alih fungsi menjadi museum, dan dulunya 
merupakan bangunan gereja, serta Blue 
Mosque, masjid berwarna biru yang sampai 
saat ini masih digunakan sebagai tempat 
sholat serta ibadah lainnya bagi umat Islam. 
Ketiga objek wisata ini lokasinya berdekat-
an, hanya dipisahkan oleh lapangan terbu-
ka, yang dihiasi dengan taman-taman indah 
serta dilengkapi dengan fasilitas umum, 
seperti , pusat informasi, toilet, kursi santai, 
dan kios-kios pedagang makanan serta 
aneka souvenir.

 
MUSEUM TOPKAPI SARAYI BANYAK 
MENYIMPAN SEJARAH PERADABAN 
MMASA LALU

Lokasi Museum Topkapi Sarayi berada 
di ujung daratan yang berbatasan dengan 
Selat Bosphorus di sebelah Utara-Barat dan 
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WISATA   Istanbul, Kota Besejarah di Dua Benua

Laut Marmara di sebelah Timur – Selatannya, sehingga kita bisa 
memandang kedua arah laut tersebut dari area ini, dan orang Turki 
menamakannya sebagai Saraybumu atau dalam bahasa Inggris 
disebut Seraglio Point, yang berarti Titik Istana.

Pembangunan Istana Topkapi pertama kali diperintahkan oleh 
Sultan Mehmet (Muhammad) II pada tahun 1459, diperuntuk-
an sebagai tempat tinggal dan pusat pemerintahan Kesultanan 
Ottoman yang baru, dan selanjutnya dipergunakannya sampai 
pemerintahan Sultan Abdulmecit (Abdulmajid) I pada tahun 1839 
– 1860, atau sekitar 400 tahun.

Bangunan Istana Topkapi mengalami berbagai perubahan 
bentuk konstruksi sepanjang waktu, dikarenakan oleh berbagai 
sebab, seperti kebakaran, gempa bumi, atau karena disesuaikan 
dengan gaya dan selera sultan yang memerintahnya pada periode 
waktu tersebut.

Secara umum kompleks bangunan Museum Topkapi Sarayi 
terbagi menjadi beberapa bagian, yang sering disebut sebagai 
Courtyard atau semacam area tertutup yang dibatasi oleh ruang-
an-ruangan atau bangunan yang lebih kecil, dan masing-masing 
Courtyard tersebut terdapat beberapa ruangan yang diperuntuk-
kan berbagai keperluan, seperti dapur, perpustakaan, ruang tamu, 
ruang pribadi, mushola, kamar tidur, ruang pribadi dan lain-lain. 
Saat ini, ruang-ruangan tersebut menjadi tempat menampilkan 
barang-barang bersejarah, yang bercerita tentang peradaban 

masa lalu.
Yang menarik, terutama bagi umat Islam, adanya beberapa ru-

angan khusus dengan interior yang amat indah berisikan peninggalan 
sejarah Islam, khususnya barang-barang peninggalan Rosulullah SAW, 
misalnya pedang dan perlengkapan perang yang digunakan pada 
beberapa perang yang terjadi pada jaman itu, seperti Perang Badar, 
Perang Uhud, Perang Khandak dan lain-lain. Juga peninggalan para 
sahabatnya, yang terkenal dengan sebutan Kulafaur Rasyidin, seperti 
Sayyidina Abu Bakar, Umar Bin Khatab, Usman Bin Affan, dan Ali Bin 
Abu Thalib. 

Pada ruangan yang berdekatan terdapat beberapa bagian dari 
Ka’bah, merupakan kiblat bagi seluruh umat Islam pada waktu sholat 
dan melakukan ibadah haji, seperti kain penutup, pegangan pintu, 
talang air yang terbuat dari logam mulia, emas, dan peninggalan 
lainnya yang sangat bersejarah seperti mushaf Al Qur’an yang tertulis 
dalam lembaran-lembaran daun lontar.

Setiap harinya museum ini dibuka dari jam 09.00 pagi sampai 
dengan jam 19.00 sore dan ditutup pada setiap hari Selasa atau hari-
hari libur nasional hari pertama bulan Ramadhan, hari kemerdekaan 
Turki, Iedul Fitri dan Iedul Adha, serta hari-hari besar lainnya. Untuk 
tiket masuknya, cukup dengan membayar 20 TL (Turky Lira) atau 
sekitar 17.4 USD atau kalau dirupiahkan dengan kurs saat ini sekitar 
Rp 160.000,-  per orang.

MASJID HAGIA SOPHIA (AYA SOFIYA)
Bangunan Masjid Aya Sofiya, yang dulunya merupakan bangunan 
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gereja, berlokasi tepat di depan Museum Topkapi Sarayi, dibangun 
pada tahun 360, dan sampai dengan tahun 1453 digunakan sebagai 
gereja Katedral dari kekaisaran Constantinople. Kemudian sejak tang-
gal 29 Mei 1453, ketika jaman pemerintahan Sultan Mehmet (Muham-
mad) II, atau pada periode Turki Ustmani, fungsinya berubah menjadi 
masjid. Selanjutnya bangunan ini kemudian dijadikan museum sejak 
tanggal 1 Februari 1935 ketika Turki berada dibawah kekuasaan Mus-
tafa Kemal Ataturk.

Interior Aya Sofiya sangat indah, merupakan karya arsitektur 
Byzantium atau Romawi Timur, dengan kubah besarnya yang berada 
ditengah-tengah bangunan megah ini, dihiasi dengan berbagai orna-
men dan mosaik yang berwarna-warni, betul-betul mengesankan 
karya monumental yang amat menakjubkan. Di dalam bangunan ini 
pula dilengkapi dengan mihrab dan mimbar yang dihiasi ornamen dan 
kaligrafi yang berwarna keemasan bergaya peradaban islam, yang du-
lunya digunakan sebagai tempat memberi khutbah dan imam dalam 
memimpin sholatnya.

Bangunan yang dulunya merupakan gereja ini, pernah menjadi 
katedral terbesar di dunia hingga hampir seribu tahun lamanya, tepat-
nya hingga tahun 1520, dan baru setelah Katedral Seville di Spanyol 
selesai dibangun, maka bangunan ini yang menjadi ka tedral terbesar 
di dunia, hingga saat ini.

Arsitektur Aya Sofiya telah menginspirasi para asrsitek Turki ke-
mudian dalam membangun masjid-masjidnya yang besar dan megah 
seperti Masjid Sultan Ahmed (terkenal sebagai Blue Mosque), Masjid 
Sehzade, Masjid Suleymaniye, Masjid Rustem Pasha, dan Masjid Kilic 
Ali Pasa.

Sama halnya dengan Museum Topkapi Sarayi, museum Aya Sofiya 

juga dibuka untuk umum setiap harinya, kecuali pada hari-hari 
libur nasional dengan harga tiket perorangnya sebesar 10 Turky 
Lira atau sekitar 8.7 USD.

BLUE MOSqUE (MASJID SULTAN AHMED)
Masjid Sultan Ahmet atau dalam bahasa Turki disebut 

Sultanah met Camii, merupakan bangunan bersejarah  yang dibuat 
pada tahun 1609 dan 1616 pada masa pemerintahan Sultan 
Ahmed I, merupakan perpaduan arsitektur bergaya Kesultanan Ot-
toman, yang mewakili arsitektur Islam tradisional, serta Kekaisaran 
Byzantium.

Lokasi Blue Mosque tepat berhadapan dengan Aya Sofiya dan 
dipisahkan oleh lapangan terbuka, yang dihiasi taman dan fasilitas 
umum lainnya, merupakan simbol kebesaran dari pemerintahan 
Sultan Ahmet I pada waktu itu dan dilengkapi dengan enam buah 
menara yang tinggi.

Interior Masjid Sultan Ahmed atau Blue Mosque ini luar biasa 
indahnya, yang aslinya dulu  berwarna biru. Pada lantai bawah 
masjid berhiaskan 20 ribu keping keramik buatan tangan, melukis-
kan keindahan, yang tersusun dari disain sekitar  50 jenis bunga 
tulip yang beraneka warna.

Sedangkan interior pada lantai atas didominasi oleh warna 
biru berhiaskan jendela kaca bergaya abstrak dapat berfungsi juga 
sebagai alat penerangan alami. Berbagai ayat Al Quran menghiasi 
ruangan lantas atas masjid ini dengan lukisan kaligrafi yang amat 
megah didisain oleh ahli kaligrafi termashur pada saat itu, ber-
nama Seyyid Kasim Gubari.

Karpet Turki yang tebal dengan hiasan yang didominasi warna 

Pemandangan kota Istanbul yang berada ditepi Selat 
Bosphorus, menghubungkan benua Eropa dan Asia.
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merah dan keemasan, juga melengkapi keindahan 
dan menambah takjub ruangan bagi yang mengun-
junginya, apalagi berkesempatan untuk menunai-
kan ibadah sholat, seperti yang penulis lakukan 
waktu itu.

Interior masjid ini juga dipercantik dengan 
lampu kristal berbentuk lingkaran dengan diameter 
sekitar 25 meter, tergantung tepat di bawah kubah 
dan di tengah-tengah ruangan masjid, menjadikan 
suasana terang benderang dengan cahaya ke-
emasan.

Tak kalah pentingnya adalah keberadaan mihrab masjid, tempat 
mimbar untuk menyampaikan khutbah pada saat ibadah hari Jumat 
atau tempat imam memimpin sholat. Dinding mihrab dihiasi marble 
dengan ukiran yang halus. 

Blue Mosque dibuka setiap harinya untuk umum dan diperguna-
kan untuk melakukan ibadah sholat dan sholat Jumat. Khusus bagi 
pengunjung yang masuk kedalam masjid diwajibkan menggunakan 
pakaian yang sopan, dan bagi turis asing yang menggunakan pakaian 
sangat santai (celana pendek misalnya) disediakan kain penutup yang 
berfungsi seperti sarung.

BANYAK OBYEK WISATA LAINNYA
Dengan memanfaatkan jasa city tour, menggunakan bis dua 

lantai dan pada lantai atas terbuka kita dapat mengunjungi berbagai 
obyek wisata yang berada di sekitar kota Istanbul, selain area Topkapi 
Sarayi dimana terdapat juga Masjid Sultan Ahmed I dan Aya Sofiya, 
maka kita bisa mengunjungi juga Bosphorus Bridge, jembatan yang 
menghubungkan antara benua Eropa dan Asia di atas Selat Bospho-
rus, Istana Dolmabahce, yang dibangun pada tahun 1843-1856 pada 
saat Kesultanan Ottoman, berada di tepi Selat Bosphorus, Great 

Palace of Constantinople atau dalam bahasa Turkinya disebut Buyuk 
Saray, merupakan kompleks istana peninggalan Kekaisaran Byzantium 
berada di semenanjung bagian tenggara atau dikenal sebagai Old 
Istanbul, atau berbelanja di Grand Bazaar, salah satu pusat pertokoan 
terbesar di dunia dengan sekitar 4 ribu toko yang menjajakan berba-
gai barang dagangan dan seharinya tidak kurang didatangi oleh 400 
ribu pengunjung.

Menikmati suasana malam hari, sambil bersantai dan menikmati 
segelas kopi Turki atau makan malam dengan kebab, dapat juga 
mengun jungi Taksim Square, tempat dimana para pelancong dari 
berbagai kalangan dan suku bangsa melewatkan malam harinya. Di 
tengah-tengah area pertokoan dan restoran atau kedai makan terda-
pat taman yang indah dihiasi dengan patung-patung yang menggam-
barkan sejarah revolusi Turki. Di taman ini kita bisa bersantai atau 
berfoto, mengabadikan suasana malam di kota Istanbul.

Dua malam di Istanbul rasanya hanya sekejap, karena tidak ada 
waktu sedikitpun kami  lewatkan untuk mengunjungi objek-objek 
wisata yang sangat bersejarah dan indah untuk dikenang. Perpaduan 
budaya Eropa dan Asia juga menambah daya tarik Istanbul untuk 
selalu dikunjungi oleh para wisatawan dari berbagai belahan dunia. 
Suatu hari nanti, rasanya masih perlu dihampiri untuk tempat yang 
pernah terlewat. WP
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Belajar Jadi 
Seorang Pemimpin

Menjadi seorang pemimpin atau chief executive officer 
(CEO) perusahaan global merupakan impian bagi semua 
orang yang mengejar karier. Namun untuk mencapainya 

diperlukan proses yang panjang. Seperti patung yang tidak diukir 
dalam satu malam, begitu juga proses persiapan menjadi seorang 
CEO. Begitupun ketika mereka mencapai puncak, berbagai tan-
tangan tetap harus dihadapi. 

Mempelajari kepemimpinan adalah seperti sebuah pencarian. 
Banyak orang sepakat bahwa tidak ada jalur pasti untuk menca-
pai sebuah kesuksesan. Dalam buku ini disebutkan bahwa yang 
diperlukan bukan sebuah rencana yang permanen, melainkan 
sebuah benang merah dengan hidup. Pada akhirnya pekerjaan 
CEO merupakan pekerjaan seorang diri karena hanya akan ada 
satu CEO dalam perusahaan. Seorang CEO harus belajar untuk 
tangguh, tabah dan mandiri. Beberapa hal mungkin bisa dipelajari 
secara alami, namun untuk hal lainnya banyak juga yang harus 
dipelajari. Dari hasil survei yang dilakukan oleh penulis buku ini, 
sekitar 60 persen CEO lebih banyak berperan sebagai seorang 
manajer profesional dibandingkan menjadi seorang pemimpin. 

Menjadi seorang CEO memang merupakan salah satu peker-
jaan terhebat di dunia ini. Pekerjaan ini menawarkan seseorang 
untuk melakukan perbedaan nyata. Namun ternyata banyak juga 
kehidupan CEO yang sesungguhnya berat sehingga mereka justru 
tidak dapat menikmati hidupnya. Sebagian besar CEO yang disur-
vei mengatakan bahwa mereka memiliki sedikit waktu untuk ke-
luarga, kepentingan atau minat pribadi mereka. Inilah salah satu 
risiko terbesar yang dihadapi para CEO. Beberapa CEO bahkan 
menekankan bahwa keluarga jauh lebih penting dibandingkan pe-
rusahaan. Karena menurut mereka, perusahaan hanya akan me-
makai mereka jika mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya, 
namun ketika itu berakhir, perusahaan akan melupakannya.

Buku  ini terdiri atas 3 bab utama yaitu menerima ke-
nyataan hidup yang memuat tantangan yang dihadapi para CEO; 
memimpin di puncak saat sekarang yang memuat tipe-tipe CEO 
dan terakhir memimpin menuju masa depan yang memuat tipe 
kemimpinan masa depan dan tantangannya.

Secara garis besar CEO-CEO ini dikelompokkan sebagai 
orang-orang yang bekerja sebagai manajer profesional dan yang 
menyemangati. Penulis buku ini menampilkan setidaknya lima 
tantangan yang dihadapi seorang CEO saat ini yaitu globalisasi, 
tuntutan industri yang berkesinambungan, teknologi web gelom-
bang ketiga, krisis modal dan perebutan tenaga-tenaga ahli yang 
semakin langka.

Dalam buku ini, Tappin dan Cave mengelompokkan CEO ke 

dalam lima jenis. Yaitu, pelaksana komersial, pendorong nilai 
finansial, pengusaha korporasi, duta perusahaan dan misionaris 
global. Kelima jenis CEO ini memiliki karakteristik yang berbeda-
beda dan lazim ditemukan dalam jenis industri yang berbeda 
pula. 

CEO tipe pelaksana komersial memusatkan perhatiannya pada 
peningkatan penjualan. Orang menyandang jabatan ini bukan 
karena keahliannya dalam memangkas biaya melainkan karena 
kemampuannya dalam menyelesaikan masalah. Tipe kepemimpin-
an ini dibedakan lagi atas pemimpin yang berpengaruh dan 
pemimpin tim. Mereka tidak selalu orang yang memulai tren 
tetapi merupakan orang-orang yang dapat mengubah strategi 
menjadi kenyataan yang sukses. 

Pendorong finansial memusatkan perhatian pada nilai bisnis 
perusahaan saat ini. Ukuran-ukuran bisnis merupakan hal yang 
sangat penting. Pemimpin jenis ini sangat handal dalam mengi-
dentifikasi transaksitransaksi korporat yang meningkatkan nilai 
atau menaksir nilai dari penghapusan portofolio. 

Pengusaha korporat hidup dalam bisnis mereka. Mereka pada 
umumnya memiliki keunggulan dalam menemukan peluang-pe-
luang terobosannya dan membuatnya menjadi kenyataan. Mereka 
menyelami sebuah industri karena mereka yakin pada suatu cara 
yang lebih baik. Namun para pengusaha korporat cenderung 
mengandalkan visi mereka dan peluang-peluang bagus daripada 
kepemimpinan pribadi mereka untuk menarik orang-orang yang 
berbakat.

Duta korporat memiliki sebuah visi global yang mempunyai 
dampak sosial yang lebih luas. Para pemimpin duta korporat pa-
ling sering ditemukan di bisnis-bisnis sumber daya seperti minyak 
dan mineral serta grup-grup perbankan global. Mereka memiliki 
gaya manajemen yang tenang dan terukur. Mereka juga memiliki 
bakat kepemimpinan yang diperlukan untuk mengatasi perubah-
an-perubahan transformasional dari globalisasi, kesinambungan, 
teknologi, modal alternatif dan perang memperebutkan orang-
orang berbakat.

Misionaris global ingin membuat suatu perbedaan pribadi 
yang signifikan dan menjadi lebih baik bagi semua pemangku 
kepentingan. Misionaris global memiliki misi pribadi untuk mem-
buat perbedaan yang signifikan dan misi korporat untuk membuat 
perusahaan mereka besar.

Buku ini dilengkapi oleh contoh-contoh CEO yang menurut 
penulis masuk dalam lima kelompok diatas. Mereka umumnya 
adalah CEO-CEO dari perusahaan multinasional dan sangat dike-
nal dalam dunia bisnis. Kiat-kiat dan langkah yang mereka ambil 
mungkin bisa menjadi sumber inspirasi yang baik. Selain itu buku 
ini juga memberikan kiat-kiat apa yang dilakukan pemimpin di 
masa depan dan juga resikonya. Buku ini bisa membantu pemba-
canya untuk mempersiapkan diri jika memang bermimpi menjadi 
seorang CEO atau setidaknya pemimpin dalam satu kelompok. 
Seperti kata pepatah, semakin tinggi pohonnya, semakin kuat 
angin yang akan menerpanya.WP  
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Ada yang menarik di  Kota Tanjung,  Kabupa-
ten Tabalong, Kalimantan Selatan. Salah 
satunya melakukan penjelajahan untuk 

menuju lapangan minyak Pertamina UBEP Tanjung 
dimana kita memasuki belantara hutan karet, 
dan berpetualang ke lapangan tambang batubara 
hingga ditemui pipa angguk, Water Injection dan 
Block Station Unit Bisnis Pertamina EP Tanjung. 

Lapangan Tanjung adalah salah satu lapangan 
di daerah Tanjung, Tabalong,  dengan produksi 
terbesar jika dibandingkan dengan tiga lapangan 
produktif lainnya (Tapian Timur, Warukin Tengah 
dan Warukin Selatan). Lapangan Tanjung ini terle-
tak di sebelah timur laut Kota Banjarmasin dan di 
sebelah barat daya Kota Balikpapan.

 Ada yang menarik di tengah hutan tersebut. 
Jejeran tenda biru yang dijadikan tempat tinggal 
sementara para buruh lepas yang diupah untuk 
melakukan kegiatan eksplorasi seismik yang 
beresiko tinggi karena berhadapan dengan bahan 
peledak. Kehidupan mereka jauh dari keramaian, 
dan jauh dari keluarga selama berbulan-bulan.
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Mendatar :
    1. Ikan besar
    3. Tidak makan dan minum
    6. Suluh 
    8. Selalu menggunakan akal budi
  11. Kantong  
  12. Tumbuhan baru muncul 
  13. Kantor berita nasional
  16. Barang yang dipakai mencedok, seperti gayung
  17. BBM
  18. Jumpa
  19. Contoh

Menurun :
    1. Pemberitahuan untuk rakyat semuanya
    2. Kain adat Batak
    4. Akar yang biasa dimakan
    5. Singkatan nama satrawan “pujangga baru”   
    7. Badan
    8. Tak melihat
    9. Laki-laki
  10. Perbendaharaan kata
  14. Danau di Sumatera
  15. Kangen
  16. Sudah sedia

M
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Kirim jawaban beserta data diri ke REDAKSI :
Jl. Perwira 2-4 Jakarta,  Ruang 301 Kode Pos 10110  
atau email ke : bulletin@pertamina.com

Kami tunggu jawaban  Anda
untuk TTS edisi ini paling lambat 20 September 2010.

PEMENANG TTS 
EdiSi AGUSTUS 2010 

JAWABAN TTS EDISI AGUSTUS 2010 :
MENDATAR : 1.Refinery, 5. BA, 8. SAR, 9. Contact, 10. Riol, 12. Center, 14. Olive, 15. Bursa, 16. Ruangan, 17. Bui, 18. Petrokimia
MENURUN : 1. Reservoir, 2. for, 3. NICA, 4. Rente, 6. Alternatif, 7. Faktor, 11. Olimart, 13. Cenggo, 15. Bunyi, 17. BRI

SURATNO
Jl. Sukarela I - Tangerang  

    SOKA AdE SAPUTRA
Lt. 21 Pertamina Pusat 

SiTi MAfTUhAh
Jl. Wakaaka No. 5 Baubau - 

Sultra 93721

Bagi para pemenang  yang berdomisili di 
Jabodetabek, silakan datang ke redaksi 

dengan membawa identitas diri.  
Paling lambat 20 September 2010.






