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PERTAMINA Sobat Bumi
Ulang tahun menjadi momen  persahabatan Pertamina dan Bumi. Pertamina 

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

Un tuk nas kah yang dimu at, kami menye dia  kan ho nor sebesar Rp 300.000. Naskah yang masuk men jadi milik redaksi dan keputusan pemuatan sepenuhnya menjadi wewenang 
redaksi.
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Menjadi Sobat Bumi
Ada yang lain dari peringatan HUT Pertamina tahun ini. 

Walaupun Pertamina selalu berbagi dengan masyarakat 
dalam bentuk kegiatan corprate social responsibility (CSR), 
kali ini nuansanya berbeda. Dengan tema HUT “Energi 
untuk Negeri”, di usianya yang semakin matang, Pertamina 
memberikan sentuhan yang berbeda untuk bumi dan 
masyarakat Indonesia. 

Tak kurang pucuk pimpinan tertinggi Pertamina Karen 
Agustiawan memberikan contoh kepada para pekerja 
bagaimana seharusnya memahami konsep “memberi”. 
Dengan program “Pertamina Sobat Bumi”,  di ulang tahun 
perusahaan tahun ini, manajemen Pertamina berkomitmen 
untuk memberikan perlindungan untuk bumi dengan berbagai 
kegiatan. Salah satunya dengan program 100 juta pohon 
untuk bumi. 

Selain untuk bumi, BUMN yang genap berusia 54 tahun 
ini juga memberikan kontribusinya untuk kemajuan tunas-
tunas muda bangsa. Dengan terus memberikan motivasi 
dan pembinaan, Pertamina berharap para generasi penerus 
tersebut dapat mengharumkan nama bangsa di kancah 
internasional di masa depan.

Itulah sekelumit bahasan utama Warta Pertamina  di edisi 
HUT yang jatuh tepat pada 10 Desember 2011. Redaksi 
berusaha menyajikan secara komprehensif apa saja yang 
telah dilakukan Pertamina untuk negeri ini. Bagaimanapun, 
sebagai pengemban tugas mengolah sumber daya migas dari 
dalam kandungan ibu pertiwi, Pertamina tidak akan pernah 
lupa, bahwa energi yang dihasilkannya selalu bermuara 
untuk negeri ini. n

38
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Tak terasa hari berganti tahun 
dan Pertaminaku menapak di usia 
yg ke-54… Masih belia memang bila 
merunut sejarah lama pendiriannya 
dan  di tengah hiruk pikuknya era 
pasar global serta persaingan bebas 
untuk mampu menghantarkan PT 
Pertamina (Persero) menjadi salah satu 
oil company yang cukup diperhitungkan 
di dunia internasional.

P a d a  d a s a r n y a  s e b u a h 
tranformasi kerja juga merupakan 
sebuah transformasi budaya, karena 
begitu beragamnya latar belakang 
pendidikan dan budaya pekerja beserta 
keluarganya. Harapan kami, hendaknya 
kepada keluarga pekerja (terutama 
istri Pekerja) juga mendapat edukasi 

tentang apa dan bagaimana proses 
transformasi berlangsung serta fungsi 
dan tanggung jawab Pekerja, sehingga 
sang istri dapat memahami dan memberi 
support maksimal terhadap kinerja 
suami. Contohnya tidak berprasangka 
lain apabila suami harus pulang larut 
malam karena bertugas.

Harapan lainnya, di tengah era 
teknologi yang sudah demikian maju, 
hendaknya media internal Pertamina 
edisi elektronik yang telah ada, bisa 
diakses hingga ke pelosok oleh keluarga 
karyawan, mengingat daerah sebaran 
kerja yang luas dan media internal 
tersebut seringkali terlupa untuk dibawa 
pulang oleh  para suami. 

Kami juga berharap,  perusahaan 
dapat membuatkan alamat email@
pertamina.com untuk setiap unit kerja 
Persatuan Wanita Patra (PWP) yang 
nota bene adalah istri pekerja, baik 
di depot maupun region, agar arus 
informasi dan kerja sama dalam rangka 
men-support kinerja pekerja (suami) 
dan mencerdaskan keluarga pekerja 
menjadi lebih selaras dengan harmoni 

by Danang Pramono

transformasi perusahaan yang sedang 
berjalan.

Bravo Pertaminaku…bersama kita 
rentas karsa memggapai asa untuk 
berjaya.n

Pertamina Jaya!.....Ya, saya selalu 
berharap Pertamina menjadi perusahaan 
yang jaya, yaitu perusahaan yang selalu 
berhasil, sukses dan hebat di mata 
dunia.

Semoga di usianya yang ke-54 dan 
dengan berbekal pengalaman yang 
sudah sangat luar biasa, Pertamina 
tetap menjadi perusahaan rendah hati 
yang selalu memberikan dukungan 
untuk kemajuan bangsa.

Sejahtera Pertamina, sejahtera 
bangsa… dan sejahtera seluruh rakyat 
Indonesia. n

SURAT
PEMBACA

Bravo PT Pertamina (Persero)
Yuli Meizar Kurnia - Jakarta

Jaya Selalu Pertaminaku
Igisty Muliin - HR Directorate
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VISI BOD

Ulang  tahun Pertamina  ke-54 merupakan usia yang mature bagi 

sebuah perusahaan dimana sudah mengetahui tujuan yang akan dicapai 

dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun ke depan.  Dengan visi dan misi 

perusahaan yang baru sebagai  perusahaan energi nasional berkelas dunia, 

tujuan tersebut harus bisa dicapai dalam waktu sesingkat-singkatnya. Saya 

berharap pekerja Pertamina tidak bosan memperbarui semangat dan tidak 

bosan menjadi pelopor transformasi.

Memaknai ulang tahun  ke-54 ini,  kita harus selalu mawas diri. Apa yang 

tidak kita lakukan secara optimal pada tahun 2011 ini, dan harus diperbaiki di 

tahun 2012. Senantiasa terbuka terhadap kurang optimalnya kinerja kita, dan 

harus lebih banyak belajar lagi dari kekurangan pada tahun sebelumnya.

 Dengan tema ulang tahun “Energi untuk Negeri”,  Pertamina sebagai 

perusahaan energi kebanggaan bangsa bertekad untuk terus menyejahtera-

kan masyarakat dalam berbagai langkah konkret, melalui sejumlah program 

kemitraan dan tanggung jawab sosial di sekitar unit bisnis dan daerah operasi, 

di bidang kesehatan, pendidikan dan go green.

Salam,

KAREN AGUSTIAWAN

Menyejahterakan

Masyarakat
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HIGHLIGHT

All Star Team 2011

PERTAMINA

INDONESIAN
Tim sepak bola junior hasil seleksi AC Milan Junior 

Camp yang disponsori Pertamina, memboyong piala 
pertama dalam turnamen tahunan Intesa Sanpolo 
di Milan Italia. Kemenangan tim mendapat apresiasi 
hangat dari Wakil Presiden Boediono yang mengundang 
tim IAST yang beranggotakan 18 anak usia 12 -15 tahun 
ke Istana Wapres (10/11). 

Dalam kesempatan tersebut tim IAST yang 
didampingi President Director and CEO Pertamina 
Karen Agustiawan, berbagi cerita pengalaman 
kemenangan menundukkan klub bola Junior gabungan 
dari Venezuela dan Brazil pada babak final dengan 
skor 2-1. Kemenangan ini menurut Wapres Boediono 
diharapkan menjadi modal bagi generasi penerus untuk 
memajukan olah raga sepak bola di tanah air. n DSU

Perhelatan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 
Pertamina 2011 mencapai tahap akhir, dan grand 
final digelar, Jumat, (4/11). Pada penyelenggaraan 
OSN tahun ke-4 ini, penghargaan diberikan untuk dua 
kategori yakni best theory dan best presenter untuk 
masing-masing 4 mata pelajaran.

Dari 132 finalis tingkat nasional terpilih delapan 
pemenang nasional, yang  mewakili Perguruan Tinggi 
dari berbagai wilayah di Indonesia. Mereka berhak 
mendapatkan total hadiah Rp 2,8 milyar.

Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah 
dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Nasional Musliar 
Kasim, Direktur SDM Pertamina Rukmi Hadihartini,  dan 
Direktur Keuangan Pertamina Afdal Bahaudin. n SAHRUL

Menang di Milan

Olimpiade Sains Nasional
Grand Final 

Foto : KUNTORO Pertamina

Foto : SETN
EG

Foto : Wahyu NR Pertamina
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‘BMW M Performance Day’
Pertamax Racing produk bahan bakar beroktan 95 

keluaran Pertamina di-gunakan dalam event BMW M 
Performance Day III, Sabtu (12/11). Puluhan pemilik 
kendaraan BMW yang tergabung dalam M Owner Club 
Indonesia (MOCI) memulai kegiatannya di SPBU Rest 
Area Tol Jagowari Km 10, dan dilepas oleh Direktur 
Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo.

BMW M Performance Day tahun ke-3 ini diadakan di 
Sirkuit Sentul, dan dikuti oleh klub mobil lainnya seperti 
Ferrari, Mercedez Benz, dll yang menyajikan Drag Race dan 
juga Track Laps. Dukungan Pertamina dengan menyuplai 
bahan bakar khusus Pertamax Racing di arena balap Sirkuit 
Sentul sangat dirasakan anggota club yang ikut dalam 
kegiatan Performance Day tersebut. n DSU / WNR

Dukungan Pertamax Racing  di 

Foto : Wahyu NR Pertamina
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UTAMA

Laiknya dua orang karib, Pertamina dan Bumi saling 
memberi dan menjaga. Selama berpuluh tahun, Bumi 
merelakan perutnya “dibor” Sang Teman agar bisa “hidup”, 

tumbuh dewasa, dan mewangi. Kini, saat bumi demam tinggi 
karena pemanasan global, Sang Teman membalas, berikhtiar 
mendinginkannya dengan meluncurkan program Pertamina 
Sobat Bumi. Salah satunya lewat kegiatan “Menabung 100 Juta 
Pohon”, yang ditujukan untuk mengurangi emisi karbon dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui skema kemitraan 
di dalam atau luar wilayah kerja Pertamina.

Peluncuran program tersebut ditandai dengan penanaman 
50.000 pohon di sekitar PT Pertamina Geothermal Energy Area 

Kamojang. Lapangan geothermal milik Pertamina yang baru 
dianugerahi Proper emas oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 
Sejumlah pejabat seperti Bupati Bandung, Badan Lingkungan 
Hidup Daerah, serta masyarakat setempat hadir dalam ikrar 
persobatan Bumi dan Pertamina dengan melesakkan pohon 
ke dalam tanah.

Tak hanya mengajak pucuk birokrasi, Dirut Pertamina 
menyertakan anak-anak dalam kegiatan tersebut, sebagai 
bentuk pengenalan pelestarian lingkungan sejak dini. Sebelas 
ribu Ki Beureum, 12.000 Kiamis, 8.000 Manglid, 5.000 Pusa, 
dan 4.000 Ki Salam ditanam untuk merimbunkan wilayah 
tersebut. Penanaman pohon juga diadakan pada 8 Desember 

Ulang tahun menjadi momen persahabatan Pertamina dan Bumi. 
Pertamina harus menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk 
menyejahterakan masyarakat. Disiapkan menjadi kawah candradimuka 
untuk talent pool yang dibutuhkan Indonesia.
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2011 di kaki Gunung Merapi dengan 15.000 bibit pohon. Aksi 
ini bertujuan untuk menghijaukan kembali area yang terkena 
dampak letusan Gunung Merapi. Pada puncak perayaan HUT 
ke-54 Pertamina pada 10 Desember 2011, penanaman pohon 
selanjutnya akan dilakukan di area mangrove Hutan Angke, 
Jakarta Utara. Sebanyak 800 bibit pohon mangrove ditanam di 
area tersebut.

Program “Menabung 100 juta Pohon” digulirkan hingga 4 
tahun ke depan. Pada 2011 jumlah pohon yang ditanam mencapai 
1 juta pohon, lalu 4 juta pohon pada 2012, 15 juta pohon pada 
2013, 30 juta pohon pada 2014, dan terakhir 50 juta pohon pada 
2015. Aksi tersebut diproyeksikan mampu menyerap 3 juta ton 
karbon pada tahun 2011, dan akan meningkat menjadi 311 juta 
ton karbon per tahun pada 2015. “Kegiatan ini akan menjadikan 
Pertamina sebagai perusahaan pemimpin penyokong REDD+ 
dan menciptakan 10.000 ecopreneur di Indonesi,” ujar M. Harun, 
VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero). REDD 
(Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) 
merupakan kegiatan mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi 
emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

•••
Matanya menerawang. Ia menyebutkan punya cita-cita 

yang belum kesampaian yang kerap mengganggu tidurnya. 
Bukan persoalan performa perusahaan. Dari sejumlah indikator, 
perusahaan yang dinakhodainya terus melesat. Kepercayaan 
dari luar negeri makin kukuh. Ini bisa dilihat dari larisnya bond 
yang dijual melebihi ekspektasi. Dari dalam negeri, publik tetap 
memandang sebagai perusahaan idaman, seperti termuat 
dalam hasil survei sebuah majalah ekonomi terkemuka, yang 
menempatkan Pertamina sebagai nomor wahid di antara 20 
perusahaan idaman lain. Beberapa di antaranya bahkan per-
usahaan multi nasional.

Lalu apakah keinginan yang belum kesampaian tersebut? 
Jangan kaget, ternyata jauh dari bidang yang digelutinya sehari-
hari, yakni “memanusiakan kembali” TKW.  “Sebagai perempuan, 
saya melihat TKW yang dikirim ke Arab atau kemana pun juga, 
mendapat perlakuan kurang baik,” ujar Karen Agustiawan, Di-
rektur Utama Pertamina kepada WP, November lalu. 

Ia menyebutkan cita-citanya untuk menarik minimal dua 
orang TKW untuk dipekerjakan pada program-program CSR atau 
PKBL Pertamina. Cita-citanya tersebut belum pernah diceritakan 
kepada siapapun, kecuali kepada Dahlan Iskan, saat menjabat 
orang nomor satu PLN, yang kini Menteri Negara BUMN. “Saya 
ingin mencapainya sebagai pro growth dan pro poor, karena 
mereka pergi ke luar negeri karena tidak mendapat kesempatan 
bekerja di dalam negeri, ” ujar Karen. 

Dalam kaitan itu, Pertamina, melalui CSR dan PKBL 
akan memberdayakan masyarakat di sekitar daerah operasi 
Pertamina. Ia bertekad mendidik orang-orang yang ada di 
sekitar daerah operasi Pertamina agar bisa mandiri. Tanpa harus 
bekerja di Pertamina, dari masyarakat lokal tumbuh kelompok-
kelompok small and medium enterprises (SME) atau UKM andal. 
Karena jika terjadi krisis, yang mampu bertahan hidup adalah 
bisnis UKM. “Korporasi besar seperti Pertamina ini rentan sekali 
terhadap financial crisis. Usaha kecil dan menengah ini tidak. 
SME ini pasar domestiknya captive,” ujarnya.

Menyejahterakan masyarakat merupakan langkah konkrit 
“Energi untuk Negeri”, yang jadi tema Ulang Tahun Pertamina 
ke-54 pada 10 Desember 2011 (lihat box : Persembahan Buat 

Foto : KUNTORO Pertamina



Sobat Karib, halaman 15). “Energi” 
pada frasa “Energi untuk Negeri” bukan 
sekadar keuntungan dan dividen. Lebih 
dari itu, menurut Karen, Pertamina harus 
menjadi kepanjangan tangan pemerintah 
untuk bisa menyejahterakan masyarakat. 
“Minimal masyarakat tempat kita ber-
operasi,” imbuhnya. Tanpa bantuan 
perusahaan, Pemerintah memang 
akan megap-megap mengentaskan 
peng angguran. Meskipun MP3EI 
(Masterplan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia) jalan, 
menurut Karen, lubang pengangguran 
tak akan tertutup. “Tetap saja 30% dari 
masyarakat Indonesia itu tidak punya 
employment,” ujarnya.

Tak sekadar jargon di atas kertas, 
untuk menyejahterakan masyarakat di 
sekitar operasi, biasa disebut ring satu, 
Pertamina punya program terintegrasi, 
lewat program pemberdayaan desa. 
Small Medium Enterprise & Social  
Responsibility Partnership (SME & SRP), 
dahulu namanya Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan atau PKBL, telah 
menggulirkan Program Bedah Desa 
Mandiri Pertamina. Untuk tahun 2011 
ini, direncanakan ada delapan desa 
yang dijangkau, dua di antaranya 
sudah terlaksana, yaitu Desa Klamono 
dan Desa Salawati di Sorong. Desa 
yang diikutsertakan adalah desa yang 
berada di seputar wilayah operasi  
Pertamina, khususnya yang berada  di 
ring satu. “Karena masyarakat desa inilah  
yang nantinya secara tidak langsung 
menjaga aset milik perusahaan dan 
memper l anca r  j a l annya   ope -
rasi perusahaan,” papar Afdal Bahaudin, 
Direktur Keuangan Pertamina yang 
membawahi Program SME dan SR 
Partnership.

Selain SME & SR Partnership, 
CSR Pertamina juga mengusung 
Program Desa Binaan.  Sebuah 
program  pengembangan masyarakat 
yang terintegrasi dari empat inisiatif  
strategis CSR, yaitu  pendidikan, 
kesehatan, lingkungan dan infrastruktur.  
Melalui program ini, Pertamina ber-
sama  masyarakat berupaya untuk 
membangun kemandirian masyarakat 
s e k i t a r  d a e r a h  o p e r a s i  s e c a -
r a  b e r k e l a n j u t a n ,  m e n c i p -
t a   k a n  p e n g u a t a n  n i l a i - n i -
lai sosial, menumbuhkan dan me-
ning katkan perekonomian masya-
rakat sehingga tercipta suatu komuni tas 

yang mandiri dan sejahtera. Program ini dilaksanakan khususnya di sekitar wilayah 
operasi Pertamina, dan sudah ada 10 Desa Binaan.  Di antaranya, Tambak Rejo 
(Semarang), Desa Ketaon (Kab. Boyolali), Desa Balongan (Balongan), dan lain-lain. 
“Kita ingin  desa di ring satu wilayah operasi Pertamina mandiri dan sejahtera,” kata 
Corporate Secretary Pertamina Hari Karyuliarto.

Karen Agustiawan menyebutkan di usia 54 tahun ini, Pertamina seharusnya sudah 
mature dan mengetahui arah yang ingin dicapai untuk jangka waktu 10 sampai 20 tahun 
ke depan. Ia ingin pekerja Pertamina itu tidak bosan-bosannya memperbarui semangat 
mereka, sesuai dengan tagline “Semangat Terbarukan” yang diusung Pertamina. 
Dengan semangat itu, cita-cita menjadi perusahaan kelas dunia bisa dicapai dalam 
waktu sesingkat-singkatnya, termasuk pencapaian target produksi 1 juta barel/hari 
sebelum tahun yang ditetapkan. “Kita harus selalu mawas diri. Apa yang tidak kita 
lakukan secara optimal pada tahun 2011 ini, harus kita perbaiki di tahun 2012,” ujar 
Karen. Agar bisa maju, menurut Karen harus terbuka. Jika kinerja memang kurang 
optimal, harus mau belajar memperbaiki diri. “Saya tidak ingin ada alasan selalu 
menyalahkan pihak eksternal,” ujarnya. “Kalau sudah memitigasi semua risiko bisnis 
dari sisi internal, baru bisa bilang akselerasi terlambat karena faktor eksternal.”

Direktur Pemasaran dan Niaga Djaelani Sutomo mengatakan 54 tahun merupakan 
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Foto : KUNTORO Pertamina



umur “tua” untuk ukuran sebuah perusahaan. “Dengan umur yang banyak itu, mustinya 
sudah di zona aman, “ujarnya. Kenyataaannya, Pertamina belum bisa mencapai 
kemapanan tersebut. Djaelani membahasakannya dengan ungkapan, “masih mengais-
ngais”. “Itu sebetulnya bagus bagi perusahaan, artinya Pertamina tidak pernah mati 
dan mudah-mudahan oleh generasi muda di Pertamina terus dihidupkan sehingga 
Pertamina ini semakin hari, semakin besar,“ kata Djaelani. Sebagai orang Marketing, 
Djaelani tahu persis perusahaan pada umur tertentu akan berlari kencang sampai titik 
jenuh. “Setelah itu teorinya pasti akan turun,” ujar Djaelani. Kalau tidak dijaga, turunnya 
akan menukik secara drastis. Untuk menjaganya, dibutuhkan inovasi-inovasi dan segala 
daya harus dikeluarkan seoptimal mungkin. “Tidak hanya cukup yang tertulis dengan 
KPI (Key Performance Indicator) saja,” ujarnya. 

Inovasi-inovasi memang terus digulirkan Pertamina sehingga mendapat pengakuan 
baik nasional maupun internasional (lihat Kaleidoskop 2011, halaman 24). 

•••
Dalam perjalanan selama 54 tahun, banyak tonggak penting yang sudah ditancapkan 

Pertamina. Di era kepemimpinan Karen Agustiawan, tak sekadar mencatat sejarah 
karena menjadi “wanita pertama” yang memimpin Pertamina, namun juga menorehkan 
banyak kemajuan yang layak dicatat. Pencapaian paling penting adalah perubahan visi 

dan misi, dari tadinya perusahaan migas 
menjadi perusahaan energi. Dengan 
per ubahan itu, perilaku dan tatanan 
bisnis Pertamina ditata ulang agar tak 
ditinggalkan zaman. 

Menurut Karen, sudah jadi pe-
ngetahuan umum bahwa sampai tahun 
2040 peran energy mix akan semakin 
besar, tak lagi didominasi BBM seperti 
sekarang. “Kalau kita tidak menyiapkan 
perangkatnya sejak sekarang, nanti kita 
kelabakan pas di tahun 2040 nanti,” 
ujarnya. Indonesia termasuk progresif 
merumuskan bauran energi. Pemakaian 
BBM dari sebelumnya 50 persen tahun 
2006 menjadi 20 persen pada tahun 
2025, pemakaian gas bumi dari sekitar 
26 persen menjadi 27 persen, batubara 
dari sebelumnya 15 persen ditingkatkan 
menjadi 30 persen dan penggunaan 
energi baru terbarukan akan terus 
diting katkan pemanfaatannya menjadi 
17 persen pada tahun 2025.

“Makanya kita kembangkan biofuel, 
CBM, shale gas, dan mengoptimalkan 
geothermal,” ujar Karen. Salah satu 
yang diincar Karen untuk dikembangkan 
menjadi bahan bakar adalah algae, 
“Alga sudah proven untuk menjadi 
fuel,” ujarnya. Cuma, untuk mass 
production-nya belum mencapai tingkat 
keekonomian yang diinginkan. “Nah, 
ini tentunya teknologi berperan disini,” 
Karen menambahkan.

Kalau teknologinya sudah ditemukan 
untuk memproduksi alga secara massal, 
pengembangannya akan cepat. Alga itu 
tumbuh subur di negara beriklim tropis 
seperti Indonesia. “Jika Thailand bisa 
menjadi buffer untuk padi, kita bisa 
menjadi buffer untuk algae to fuel,” ujar 
Karen. Menurutnya, semua negara di 
ASEAN ini sebenarnya kekurangan 
energi. Kebutuhan energinya selalu 
dipasok dari South America, Middle 
East, Rusia beserta negara pecahannya. 
Menurut Karen, jika tidak cepat meng-
ambil posisi maka Pertamina akan 
semakin terjerumus. “Oleh sebab itu, 
saya mengubahnya menjadi perusahaan 
energi supaya semua orang paham, 
kita bukan lagi perusahaan oil and gas 
company, tetapi kita sudah melihat ke 
depan,” tegas Karen. 

Tentu ke depan, perangkat organisasi 
dan perangkat SDM-nya harus disiapkan. 
“Sementara saat ini saya siapkan dulu 
chasing-nya, misalnya kerja sama 
de ngan PTT Thailand,” ujar Karen. 
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Dibandingkan negara ASEAN lain, PTT 
Thailand termasuk yang paling maju 
dalam mengembangkan bahan bakar 
minyak. Selain pengembangan algae, 
mereka juga sudah memakai CNG 
(Compressed Natural Gas) atau gas 
alam terkompresi sebagai bahan bakar 
tranportasi. Yang nomor dua adalah India. 
Ia menyebutkan Indonesia ketinggalan 
jauh dibandingkan dua negara tersebut 
dalam pemanfaatan gas. “Kita ini kan 
semuanya masih berkutat dengan fossil 
fuel. Optimalisasi gas belum terlihat,” 
kata Karen. Pemanfaatan gas, menurut 
Karen, sudah merupakan keharusan, 
baik untuk transportasi maupun listrik. 
“Karena Indonesia itu sebetulnya bukan 
oil prod, melainkan gas prod,“ Karen 
menandaskan. 

Sekarang ini Indonesia masih 
dininabobokan BBM subsidi yang 
tanpa disadari lambat laun akan 
menjadi bumerang. Subsidi yang terus 
membengkak tentunya membebani 
keuangan negara. Untuk mengatasinya, 
mau tak mau angkutan umum harus 
didorong memakai CNG. “BBM subsidi 
hanya dipakai untuk motor saja,” ka-
ta nya. Sementara mobil pribadi meng-
gunakan Pertamax. Menurut Karen, 
kalau mau sukses, harus bekerja sa-
ma dengan industri otomotif. Mobil-
mobil produksi harus disesuaikan 
spesifikasinya dengan kebijakan energi 
yang dijalankan pemerintah. Mobil-
mobil yang baru diproduksi, misalnya, 
harusnya mesinnya disesuaikan hanya 
bisa “makan” bensin non subsidi. 

Pertamina, menurut Karen selain 
memperhat ikan aspek hardsale 
seperti laba dan deviden, juga harus 
meningkatkan softsale-nya. “Negara-
negara korporasi di tingkat global 
yang maju adalah yang seimbang 
antara hardsale dan softsalenya,” ujar 
Karen. Softsale, misalnya, membe -
rikan perhatian terhadap SDM. Ia 
menyontohkan korporat  sekelas 
Temasek, BUMN-nya Singapura, 
bisa berkembang seperti sekarang 
karena memberikan perhatian tehadap 
SDM. “Kalau kita mau menjadi BUMN 
atau perusahaan sekelas Temasek, 
memang SDM yang menjadi kunci 
nomor satu,”tegasnya. Pertamina, 
menurut Karen, mengincar bibit-bibit 
unggul untuk diberikan beasiswa, 
misalnya, pemenang Olimpiade Sains 
Nasional (OSN), event yang disponsori 

Pertamina. Menurut Karen, Pertamina tak boleh kecolongan sehingga bibit-bibit unggul 
itu diambil perusahaan lain. “Harus ada mekanisme ketika mereka sudah menang, maka 
first rights-nya itu ada di Pertamina, untuk membiayai mereka sampai selesai, dan first 
rights kita untuk mengambil mereka sebagai pekerja kita,” ujar Karen . 

Ia menyebutkan tertarik dengan pola yang dikembangkan Saudi Aramco, 
perusahaan migas Saudi Arabia yang menerapkan sistem ijon pencarian bibit unggul 
sejak dari bangku SMA. Lulusan-lulusan SMA terbaik disekolahkan di Amerika dan di 
Inggris, mempelajari ilmu migas, terutama yang berkaitan dengan subsurface. Selain 
bekerja untuk Pertamina, para penerima beasiswa Pertamina bisa mendarmabaktikan 
ilmunya di tempat lain, untuk kepentingan bangsa. “Keinginan saya ini nanti menjadikan 
Pertamina sebagai talent pool untuk expertise yang dibutuhkan oleh negara kita. 
Semacam kawah chandradimuka,” ujarnya. Karena itu, Pertamina harus berpartisipasi 
aktif dalam pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Ia akan terus membina dan 
memberikan beasiswa untuk orang-orang yang tidak mampu. Karena itu, Karen terus 
mengingatkan anak buahnya untuk memperhatikan kelanjutan pendidikan anak-anak 
yang secara ekonomi kurang beruntung. Saat Pertamina mensponsori anak-anak yang 
terpilih masuk ke AC Milan Junior, dengan membentuk Indonesia All Star Team (IAST), 
kepada Corporate Secretary Hari Karyuliarto, Karen mengingatkan agar kelanjutan 
pendidikannya dan bakatnya di sepakbola diperhatikan. Karena banyak dari mereka 
berasal dari keluarga tidak mampu. “Suatu saat jika diambil jadi tim nasional, maka hal 
tersebut akan menjadi kebanggaan untuk Pertamina,” tegas Karen.

Selain memberikan perhatian pada bidang pendidikan, menurut Karen, Pertamina 
juga memperhatikan bidang kesehatan dan lingkungan. Sebagai lokomotif perusahaan 
BUMN, menurut Karen, Pertamina selalu memperhatikan tiga hal ini. “Kita punya 
perangkatnya, dan operasi kita ada dimana-mana. Ini cuma masalah kemauan saja,” ujar 
Karen. Ia menegaskan daripada “mensponsori” turnamen golf, lebih baik memberikan 
bantuan untuk ketiga bidang tersebut, “Saya tidak anti pada olahraga golf; tetapi 
manfaatnya jauh akan lebih besar kalau bantuan itu untuk pendidikan, kesehatan dan 
go green itu,” kata Karen. n DSU / UHK / NDJ / HT
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Persembahan Buat Sobat Karib
Ulang Tahun ke-54 PT Pertamina (Persero) menjadi momen 

pengukuhan persahabatan Pertamina dengan Bumi, dengan 
diluncurkannya program “Pertamina Sobat Bumi”. Program 
Pertamina Sobat Bumi merupakan payung dari kegiatan sosial 
perusahaan sebagai bukti komitmen yang mengacu pada 
Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 74 tahun 2007, serta 
Peraturan Menteri Negara BUMN No.Per-05/MBU/2007.

Ada beberapa kegiatan yang dipayungi oleh “Pertamina 
Sobat Bumi” sejak diluncurkan pada 1 Desember 2011, di an-
taranya Menabung 100 juta pohon, Pertamina Sehati, Clean 
SPBU, Sekolah Sobat Bumi, Ecopreneurship, dll. Kegiatan 
tersebut berorientasi pada percepatan perbaikan lingkungan 
yang berkontribusi dalam pengurangan emisi karbon. Kegiatan-
kegiatan tersebut akan dilaksanakan terutama untuk masyarakat 
di sekitar daerah operasi perusahaan.

Kegiatan Pertamina Sehati yang ditujukan untuk mencetak 
anak bangsa yang sehat memiliki target bisa mencetak 1.000 
kader kesehatan untuk mendukung penguatan akses pelayanan 
kesehatan, dan upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. 
Dengan program Pertamina Sehati diharapkan tumbuh perilaku 
hidup bersih dan sehat di kalangan masyarakat.

Kegiatan Clean SPBU kelanjutan dari program SPBU Pasti 
Pas dan akan diterapkan kepada SPBU yang telah memenuhi 
kriteria standar Pasti Pas sebelumnya. Selain kampanye 
berperilaku bersih di SPBU, Clean SPBU juga diwujudkan dalam 
bentuk pemberian bibit pohon untuk setiap pembelian Pertamax, 
kampanye penggunaan Pertamax yang ramah lingkungan, 
penggunaan energi surya untuk penerangan SPBU, pembuatan 

lobang biopori, pengolahan sampah dan resapan air.
Untuk Kegiatan Sekolah Sobat Bumi, akan mengadopsi 15 

sekolah adiwiyata mandiri dan non mandiri yang memenuhi syarat 
untuk dijadikan model sekolah ideal ramah lingkungan. Beberapa inti 
dari kegiatan ini meliputi kampanye penggunaan energi terbarukan 
dan efisiensi penggunaan energi fosil, pengelolaan limbah sekolah, 
kantin, dan pemanfaatan transportasi ramah lingkungan.

Adapun kegiatan Ecopreneurship berupaya mencetak 
wirausahawan baru atau mengembangkan wirausahawan yang 
telah ada dengan pendekatan klaster industri berbasis aktivitas 
pelestarian lingkungan. Program ini akan diintegrasikan dengan 
penanaman 100 juta pohon dan dengan program ecopreneurship 
juga diharapkan tumbuh ecopreneur di bidang energi baru 
ter barukan serta industri pengolahan limbah. “Pertamina 
Sobat Bumi mengacu pada ISO 26000 tentang konsistensi 
pem bangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, mempertimbangkan ekspektasi semua stakeholder, 
taat hukum yang memperhatikan normal-normal internasional, 
terintegrasi dalam kegiatan bisnis perusahaan,” ujar Corporate 
Secretary PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto. Menurut Hari, 
Pertamina berkomitmen untuk lebih fokus dalam mengatasi 
masalah masyarakat yang ada di lingkungan tersebut sehingga 
memberikan manfaat sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat 
secara lebih nyata.

Aktivitas ini merupakan langkah konkrit “Energi untuk Negeri” 
yang menjadi tema ulang tahun ke-54 Pertamina, “Tema ini 
merupakan representasi visi Pertamina yang baru yaitu menjadi 
perusahaan energi kelas dunia,” kata Hari Karyuliarto.n
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UTAMA

Perusahaan Idaman
Menapak Terang

T r a n s f o r m a s i 
Pertamina on the track. 
Pub l i k  memi l ihnya 
dalam daftar teratas 
perusahaan idaman. 
Ulang tahun menjadi 
m o m e n t u m  u n t u k 
menapaki terang masa 
depan.

Tahun lalu dari balik jendela kaca 
bis patas AC No 44 jurusan Senen-
Cileduk, matanya lekat menatap 

warna biru-merah-hijau yang membentuk 
hurup P, di sebuah gedung di seberang 
jalan. “Ritual” itu selalu dilakukannya setiap 
kali naik angkutan umum yang membawa 
ke rumahnya di Kebayoran Baru dari tempat 
kerja. “Kapan saya punya kesempatan 
bergabung dengan BUMN yang besar 
ini,” pertanyaan itu kerap menyelinap di 
benaknya. Huruf P yang ditatapnya adalah 
logo Pertamina yang terpacak gagah di 
pucuk gedung. 

Kepada Warta Per tamina yang 
mewawancarainya Medio November 2011, 
Pria kelahiran Bandung 2 Maret 1957 ini 
menyebutkan “ritual” di atas itu sebagai 
momen spesial yang menyebabkan dia 
merasa dekat dengan Pertamina. Siapa 
sangka setahun kemudian, pada 31 Mei 
2001, Dia betul-betul bisa bergabung 
dengan Pertamina, sebagai salah satu BOD 
(Board of Director). 

Meski sering “ngebis” - pria itu adalah 
birokrat karir yang sudah menduduki 
puncak kepangkatan PNS sebagai Eselon 
I. Dialah Muhamad Husen. Sebelum 
diangkat sebagai Direktur Hulu Pertamina, 
dia menjabat Asisten Deputi Asisten Deputi 
Bidang Perminyakan di Kantor Menko 
Perekonomian yang terletak di Lapangan 
Banteng, tak jauh dari Kantor Pusat 
Pertamina. “Saya bersyukur bisa bekerja di 
dalam satu institusi yang peranannya begitu 
besar bagi negeri ini, “ujarnya. 

Dengan bergabungnya di Pertamina, menurut Husen, bersama-sama dengan 
karyawan lain, dia bisa berkontribusi meningkatkan produksi Pertamina sehingga bisa 
mengantarkan negeri ini kepada kemajuan lebih besar. “Ketahanan energi merupakan 
sektor paling penting, selain pangan untuk kemajuan sebuah bangsa,” ujar Husen.

Keduanya kini menjadi isu global. Menurut Husen suatu negara itu bisa maju 
atau mundur tergantung pada pengelolaan negara tersebut akan masalah-masalah 
pangan dan energi. Berkaitan dengan itu, ia angkat topi dengan keputusan Pertamina 
mengubah visinya, tak lagi sekadar perusahaan migas semata, tapi menjadi 
perusahaan energi. “Saya beruntung, waktu pertama saya datang ke sini Pertamina 
sudah mencanangkan menjadi perusahaan energi,” ujar Husen.  

Hal tersebut juga diamini Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi (PHE), 
Salis Aprilian.  Salis menyebutkan setting paradigm yang mengubah oil and gas 
company menjadi energy company semakin mengokohkan pondasi bisnis Pertamina. 
Perusahaan energi itu lebih luas lagi cakupannya, migas yang selama ini menjadi 
label Pertamina hanya sebagian sumber energi. “Jangan lupa, Indonesia juga 
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memiliki banyak sekali sumber energi,” kata Salis. Bukan 
hanya geothermal dan migas saja, tetapi juga energi baru 
dan terbarukan, seperti ada energi solar, energi angin, energi 
gelombang, dan lain-lain. “Mengubah menjadi perusahaan energi 
adalah visi yang futuristik,” ujar Salis. Ia meyakini Pertamina 
sudah ada di-track yang benar. “Untuk masa depan Pertamina 
sangat baik sekali,” ujar Salis.

Tentu tak sekadar bisnis semata. Sebagai konsekuensi dari 
perubahan visi menjadi perusahan energi, seluruh karyawan 
dan stakeholder Pertamina harus mengerahkan segala daya 
untuk menjamin ketersediaaan energi nasional. Untuk itu 
segala potensi harus dioptimalkan. “Kita punya geothermal, 
yang utilisasinya baru sekitar 4% dari potensi yang ada,” ujar 
Muhamad Husen. Kalau bisa digenjot pengembangannya, 
kebutuhan energi listrik bisa dipenuhi. Selain itu bisa mengurangi 
konsumsi BBM untuk pembangkit-pembangkit listrik. “Secara 
nasional konsumsi BBM kita, sudah lebih besar dari produksi 
minyak mentah kita. Harus kita pikirkan bagaimana mengurangi 
konsumsi BBM ,” tegasnya. Selain listrik, penghematan juga bisa 
dilakukan untuk sektor transportasi yang selama ini menyedot 
BBM paling besar denghan pemakaian BBG. “Yang juga belum 
optimal dimanfaatkan adalah shale gas dan coal bed mathane 
(CBM), biasa disebut unconventional gas.” 

Menurut Husen, di negara maju, seperti Amerika, gas 
nonkonvensional sudah menjadi penyangga kebutuhan energi di 
negara tersebut. Sekitar 20%, produksi nasionalnya berasal dari 
sumber energi yang belum banyak dimanfaatkan di Indonesia 
meski potensinya. “Jadi strategi kita adalah memanfaatkan 
energi non migas seperti panas bumi dan nonkonvensional 
untuk kebutuhan dalam negeri,”ujar Husen. Kalau kebutuhan 
domestik sudah terpenuhi, minyak dan gas konvensional bisa 
diekspor untuk memperkuat devisa negara. 

•••
Keinginan untuk menjadi bagian dari keluarga besar 

Pertamina seperti pengakuan Husen sepertinya sudah menjadi 
ekspresi publik. Berdasarkan hasil survei majalah Warta 
Ekonomi, Pertamina menjadi perusahaan idaman 2010, BUMN 
ini mendapatkan suara tertinggi di antara 20 perusahaan idaman 
lain dengan jumlah 9,87 persen. Lima posisi selanjutnya diisi 
Astra International (9,58 persen), Telkom Indonesia (7,74 
persen), BCA (4,98 persen), Unilever (4,94 persen), Garuda 
Indonesia (4,07 persen). 

Perusahaan idaman itu pada 10 Desember 2011 berulang 
tahun ke-54. Husen berharap ulang tahun kali ini tak berhenti 
hanya sekadar perayaan. “Ini harus kita pakai untuk mengejar 
target,”ujar Husen. Hal yang sama juga disampaikan Direktur 
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Keuangan M. Afdal Bahaudin. Menurutnya,  
sense of belonging  seluruh pekerja 
Pertamina harus lebih ditingkatkan.  
“Spirit itu perlu ditanamkan dalam diri 
setiap insan Pertamina, mengingat saat 
ini persaingan dunia usaha  semakin 
tajam. Jadi, maknai ulang tahun ini 
untuk bersyukur, mengevaluasi dan 
memperbarui,” ujar Afdal. Tidak hanya 
memperbarui semangat, tapi juga harus 
mampu memperbarui strategi dan inisiatif  
agar bisa terus memberikan yang terbaik 
untuk perusahaan dan bangsa ini. “Dan 
jangan lupa, seluruh pekerja harus solid 
dalam mengemban tanggung jawab dari 
perusahaan,” tegasnya.

Khusus di Hulu, pada 2015 ditargetkan 
produksi mencapai 300.000 barel per 
hari. “Kita harus pakai momentum ulang 
tahun ini untuk melakukan kristalisasi diri. 
Menguatkan semangatnya lagi,” ujarnya. 
Jika produksi bisa dipacu, bukan hanya 
Pertamina lebih kuat, tapi juga sangat 
berarti bagi seluruh Indonesia. Pertamina 
harus berperan mengembalikan produksi 
Indonesia seperti yang pernah terjadi 10 
sampai 15 tahun yang lalu.  “Harapan 
tersebut bisa terwujud dengan motornya 
Pertamina,” ujar Husen.

Untuk itu, ia berharap Pemerintah 
memberikan peranan lebih strategis 
kepada Pertamina. Pasca berlakunya 
UU Migas No 22 tahun 2001, segala 
privilege yang pernah dinikmati Pertamina 
dicabut. BUMN ini diharuskan bertempur 
sendiri dalam rimba persaingan melawan 
raksasa-raksasa migas dunia. Dalam 
bahasa Husen, setelah berlakunya UU 
hasil revisi tersebut, hanya ada misi 
perusahaan. Padahal sebelumnya, selain 
misi perusahaan, juga ada misi negara. 
Sebetulnya pemihakan kepada NOC, 
dengan memberikan peran strategis 
jamak dilakukan di manapun, seperti 
Petronas di Malaysia, PTT di Thailand, lalu 
Petrobras di Brazil, ENI Italia. Perusahaan-
perusahaan itu diberi hak istimewa oleh 
pemerintahnya masing-masing.

Untuk hulu, peran strategis bisa 
diwujudkan lewat pemberian kontrak-
kontrak yang akan berakhir untuk 
dilanjutkan Pertamina. “Pengelolaannya 
dilakukan oleh Pertamina seperti yang 
terjadi sekarang di West Madura 
Offshore,”ujar Husen. Ia menyebutkan 
Pertamina sebagai perusahaan nasional 
harus diberi modal terlebih dulu berupa 
kemudahan-kemudahan, sehingga 
cukup kuat untuk berdiri sama tinggi 

dengan perusahaan-perusahaan 
multinasional manapun. Menurut Husen, 
pemberian kontrak yang akan berakhir 
sangat ideal bagi Pertamina. Karena 
hanya melanjutkan yang telah dilakukan, 
tingkat kesulitannya lebih rendah.

Vice President Corporate Commu-
nication Pertamina, M. Harun me minta 
pemerintah mendukung Perta mina 
sebagai national oil company (NOC) 
untuk mengakuisisi blok-blok migas 
yang akan habis kontraknya. Menurut 
Harun, kegigihan Pertamina dalam 
mengakuisisi blok-blok migas karena 
untuk menjamin ketahanan energi 
Indonesia ke depan. Ia menyontohkan, 
blok Mahakam yang akan selesai 
kontraknya pada Maret 2017, merupakan 
blok dengan kandungan gas terbesar di 
Indonesia. “Di samping resources-nya 
besar, gas di situ akan kita optimalkan 
untuk konsumsi gas domestik, seperti 
BBG dan pembangkit PLN,” ujarnya.

•••
Sementara Direktur Umum Pertamina 

Waluyo menegaskan pentingnya refleksi 
diri agar ulang tahun ke-54 ini lebih 

bermakna. “Kita berefleksi apa yang 
sudah kita lakukan setahun terakhir 
untuk negeri ini, dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya,”ujar Waluyo. 

Ia menyebutkan Pertamina meru-
pakan sumber energi bagi negeri. Tak 
semata-mata sebagai bahan bakar, tapi 
memotivasi seluruh aspek kehidupan 
di dalam masyarakat. “Pertamina juga 
punya tanggung jawab sosial dan 
lingkungan. Itu semuanya energi,” 
Walu yo menambahkan. Pelaksanaan 
peran itu harus menjadi salah satu 
bahan refleksi. Menurut Waluyo, yang 
dilakukan Pertamina jangan sampai 
mundur atau lebih jelek dari sebelumnya. 
“Jadi kita harus masuk ke dalam situasi 
bahwa setiap saat kita harus lebih baik, 
dan lebih baik lagi,”ujar Waluyo.

Itu pula yang dipesankan Direktur 
Keuangan M. Afdal Bahaudin. “Kita 
harus selalu mempunyai semangat 
terbarukan untuk meningkatkan kinerja. 
Selalu berpikir positif dan membuka 
diri dalam menerima hal yang baru. 
Dan yang perlu dicamkan adalah harus 
bisa menjadi motivator bagi diri sendiri 
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maupun orang-orang di sekitar untuk menjadi lebih baik.”
Salah satu bukti peningkatan kinerja Pertamina, yaitu dengan 

diraihnya penghargaan dua Proper emas untuk PT Pertamina 
Geothermal Energy dan PT Badak NGL. Penghargaan ini 
merupakan wujud komitmen Pertamina dalam mengelola 
kegiatan operasinya sesuai dengan standar pemerintah yang 
beriorientasi lingkungan. Selain itu, dari sisi kualitas manajemen, 
tahun ini Pertamina menerima award yang namanya Most 
Admire Knowledge Enterprise (MAKE). “Percepatan budaya 
HSE semakin meningkat, sehingga slogan HSE di dadaku itu 
benar-benar tercapai secara menyeluruh,“ ujar Waluyo.

Untuk pengadaan barang dan jasa, Procurement Excellence 
Group (PEG), bisa berhemat. Diperkirakan potensi penghematan 
sekitar Rp 150-an miliar. Menurut Waluyo dengan pendekatan baru 
ini, bukan hanya penghematan uang, juga jumlah kontrak yang 
dibuat untuk pekerjaan yang sama itu jumlahnya lebih sedikit. 

Belum lagi penerapan program MySAP pada 2 Januari 2009 
yang pada awalnya mendapat banyak tantangan dari berbagai 
pihak.  “Alhamdulliah sekarang secara keseluruhan tim di MySAP 
semuanya telah menyelesaikan ERP MySAP ini dengan baik.” 
MySAP ini bisa membantu bisnis pengambilan keputusan yang 
jauh lebih baik, jauh lebih cepat, karena datanya lebih akurat.

•••
Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Nina Nurlina 

Pramono, menegaskan ulang tahun kali ini harus dipakai 
seba gai momentum untuk terus melesat. Ia menyebutkan, 
ke depan Pertamina potensial menjadi leader dalam “going 

green” yang sekarang dikampanyekan banyak perusahaan 
sebagai keberpihakan pada lingkungan untuk menekan dampak 
pemanasan global. Untuk itu, bisa dimulai dari lingkungan 
Pertamina, “Saya sependapat dengan ide Ibu Dirut agar di setiap 
SPBU Pertamina memakai solar cell,” ujar Nina. Meski sebagai 
pompa bensin menjual BBM, tentu akan go green jika kebutuhan 
listriknya memanfaatkan tenaga surya, “SPBU itu juga ditanami 
pohon-pohon rindang,” ujarnya. Kalau berhasil, ini akan jadi 
pembeda SPBU Pertamina dengan SPBU asing. “Yang punya 
kita akan lebih hijau, lebih hemat energi. Tidak pakai solar dan 
bukan pakai listrik PLN,”Nina menambahkan. At the end, kita 
ingin menjadi good corporate citizen, yang tercerminkan oleh 
kepedulian corporate terhadap lingkungan. 

Dalam berbagai kesempatan Nina menyampaikan membangun 
citra Pertamina ramah lingkungan harus dimulai dari dalam. “Tidak 
usah keluar dulu. Lakukan di lingkungan internal dulu. Jadi 
ketika orang bertanya di Pertamina bagaimana ? Kita sudah bisa 
menunjukkan buktinya,”ujar Nina. Karena itulah, Nina mengajak 
seluruh insan Pertamina  untuk peduli terhadap isu lingkungan 
hidup dan pendidikan. “Ini akan berhasil apabila menjadi gerakan 
yang dilakukan bersama dengan berbagai pihak,” tegasnya. 
Seperti Gerakan Menabung 100 Juta Pohon, yang merupakan 
gerakan untuk menghijaukan lahan gundul, konservasi air, 
menghasilkan O2, mencegah longsor dan banjir, menjadi tempat 
berkembangnya flora dan fauna, menjaga bio-deversity dan lain-
lain. Setidaknya gerakan ini dapat menjadi sumber pendapatan, 
untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. n UHK / HT

Foto : KUNTORO Pertamina
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UTAMA

Energi
Tunas Muda

Pertamina menularkan spirit energi untuk negeri kepada generasi muda. 
Muncul sosok-sosok berprestasi yang bisa mengharumkan Indonesia di 
panggung dunia. 

“Energi untuk Negeri” ibarat pohon, yang harus terus dipupuk 
agar bisa berbuah. Spiritnya harus terus ditelurkan kepada 
siapapun, tak hanya internal Pertamina. Yang paling potensial, 
tentunya generasi muda yang akan menjaga Indonesia di masa 
depan. ”Kita ingin menularkan semangat perusahaan energi 
ini menjadi energi yang merupakan semangat dari generasi 
muda untuk berprestasi,” kata Corporate Secretary Pertamina 
Hari Karyuliarto saat malam gala dinner di Wisma Makara UI, 
Depok, akhir oktober silam, di depan peserta Olimpiade Sains 
Nasional 2011. Ia berharap peserta OSN menjadi energi untuk 
negeri yang memberikan semangat bagi nengeri, khususnya di 
bidang sains. Hal yang sama juga disampaikan Vice President 
Corporate Communication  Pertamina M. Harun di depan peserta 
OSN. “Energi itu adalah knowledge, spirit, semangat, yang ada 
pada Anda semua,”ujar Harun. 

Alumni-alumni OSN ini, diproyeksikan bukan hanya untuk 
kepentingan Pertamina saja, tetapi untuk kepentingan yang lebih 
luas lagi, yaitu bangsa dan negara Indonesia.

Olimpiade Sains Nasional (OSN) Pertamina 2011 menyedot 
banyak peserta dari berbagai Universitas di seluruh Indonesia. 
Tercatat peserta OSN Pertamina 2011 berjumlah 16.565 mahasiwa 
dari 33 provinsi, naik 22,7% dibanding penyelenggaraan tahun 
2010 yang berjumlah 13.500 peserta.

OSN adalah ikhtiar Pertamina untuk memunculkan energi 
generasi muda yang bisa menjadi sumbangsih bagi Indonesia. 
Selain bidang sains, Pertamina juga melirik bidang lain untuk 
mengasah tunas-tunas muda agar berkilau seperti olahraga dan 
ekonomi kreatif. Dengan segala potensi yang mereka punya, 
meminjam istilah Bung Karno, tak hanya menguncang Indonesia 
tapi juga bisa mengguncang dunia. Berikut profil-profil mereka. 

Foto : WAHYU NR Pertamina

Foto : Kiky Racing Team
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Nama Rio Haryanto mungkin menjadi pebalap single seater Indonesia yang 
paling dijagokan untuk bisa masuk ke klub elite sebagai pebalap Formula 1. Rio, 
remaja kelahiran Solo, 22 Januari 1993, merintisnya sejak ia masih kanak-kanak. 
Rio bisa berkembang, karena dorongan ayahnya Sinyo Haryanto yang memang 
mantan pebalap di tahun 1980-an. Tahun 2011 Rio membalap di ajang GP 3 untuk 
tim Marussia Manor Racing. Podium pertama di ajang GP 3 diraihnya pada, 23 Juli 
2011 dalam Race I GP 3 seri Jerman di Sirkuit Nurburgring. Berikutnya pada 31 
Juli 2011, Rio kembali menjadi juara 1 Race 2 seri Hongaria di Sirkuit Hungaroring, 
Budapest. Pada saat yang sama, Rio pun membalap di ajang Auto GP. Hasilnya 
termasuk bagus, karena ia berhasil menjadi juara 1 Auto GP Valencia, Spanyol pada 
4 September 2011. 

Jalan Rio ke ajang Formula 1 masih panjang. Namun peluang ke arah sana sudah 
terbuka. Ia pun sudah pernah mengikuti test drive F1 mengendarai mobil tim Virgin 
Racing pada 16 November 2010 di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi. Tahun 2012, Rio 
akan berlaga di ajang GP2, setingkat dibawah F1 dan bergabung di tim DAMS. 

“Saya sangat berterima kasih sekali kepada Pertamina yang memberi dukungan 
dan motivasi untuk meneruskan karir saya. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa 
tampil lebih bagus, bisa meraih prestasi yang lebih bagus lagi untuk Indonesia,” kata 
Rio kepada Warta Pertamina. n UHK

Rio Haryanto, Mengharumkan Indonesia Dari Kursi Single Seater

IAST 2011, Dari Loper Koran Hingga Anak Gedongan

Prestasi tidak memandang apakah seseorang berasal dari 
keluarga kaya atau miskin. Hal itu dibuktikan Saputra (14 tahun), 
remaja yang sehari-harinya menjadi loper koran sambil bersekolah 
yang akhirnya lolos seleksi tim Indonesian All Star Team (IAST). 
Bersama rekan-rekan satu tim – total berjumlah 18 anak- Saputra 
berhasil mempertahankan gelar juara Intesa Sanpaolo Cup 2011.

Turnamen Intesa Sanpaolo Cup 2011 merupakan turnamen 
bola junior bergengsi yang digelar AC Milan di Italia. Di final 5 
November lalu, para remaja asuhan pelatih Bambang Waskito 
itu menundukkan tim gabungan Venezuela-Brasil dengan skor 
2-0. Dua Gol disumbangkan Rosi dan Adnan.

Sementara dalam uji coba dengan para pemain junior AC 
Milan Soccer Academy yang dihelat setelah kejuaraan selesai, 

tim Indonesian All Star juga menang 3-2. Tim Indonesian All Star 
merupakan tim pertama yang mengalahkan tim junior AC Milan 
yang dilatih dengan ketat.

Kemenangan tim bola Junior hasil saringan Milan Junior 
Camp yang didukung Pertamina ini, menurut Corporate Secretary 
Pertamina Hari Karyuliarto patut diacungi jempol. “Kami salut 
melihat semangat anak-anak bertanding. Meski cuaca dingin dan 
hujan deras mengguyur Vismara Sport Center tidak menghalangi 
langkah anak-anak Indonesia menuju tangga juara,”ujar Hari 
yang ikut mendampingi IAST bertanding di Milan, Italia.

Tim IAST adalah bibit muda terpilih yang disaring melalui 
seleksi di 10 kota seluruh Indonesia dalam Milan Junior Camp 
yang didukung Pertamina. Mereka berasal berbagai latar belakang 
ekonomi, dan mampu menyisihkan 8.600 anak lainnya. Seperti 
Saputra yang menjadi loper koran, Rosi Nuril anak guru dari 
Sukoharjo, Rahmanto dan Maulid - anak nelayan dari Kabupaten 
Penajam Paser Utara, dari Papua ada Fallen Mariar, atau Gavin 
anak dari golongan ekonomi menengah yang semuanya memiliki 
semangat menjadi pemain bola kebanggan bangsa.

“Saya merasa sistemnya menjangkau semua lapisan 
masyarakat, dan saya sangat menghargai mereka bisa masuk 
dalam jaring seleksi dengan sistem yang patut  kita contoh. 
Disitu ada sistem seleksi yang sangat objektif  dan tidak ada 
unsur KKN,” papar Wapres Boediono, saat menerima tim IAST 
usai memboyong piala Intesa San Paolo.

Pres tas i  IAST te rmasuk  ba ik ,  ka rena  mampu 
mempertahankan gelar juara dunia yang pernah direbut IAST 
2010. Rosi penyumbang gol saat final mengaku bangga bisa 
mempertahankan kejuaraan itu. “Saya dan teman-teman di IAST 
bangga bisa melaksanakan amanat Bapak Menteri Pemuda dan 
Olahraga untuk mempertahankan prestasi. Dan saya berterima 
kasih kepada Pertamina yang memberikan kesempatan saya 
untuk meraih cita-cita,”papar putra bungsu dari pasangan Edi 
Purwoko dan Tri Murtini. n DSU

Foto : TATAN Pertamina

Foto : Kiky Racing Team



Salwa Nursyahida, Menjulang Dengan Matematika
Datang ke final OSN 2011 di Jakarta dengan status sebagai 

juara kategori Matematika tingkat Provinsi Jawa Barat, tidak 
membuat Salwa Nursyahida percaya diri bahwa ia bisa menjadi 
juara dengan predikat Best Presenter kategori Matematika. 
Salwa menang berkat makalahnya yang berjudul “Rancangan 
Pembangunan Pembangkit Listrik di Indonesia Tahun 2015”.

Salwa, kelahiran 19 tahun yang lalu berasal dari Kuningan. 
Ia lulus dari SMA 1 Kuningan, Jawa Barat. Kini ia kuliah di 
Universitas Pendidkan Indonesia, Bandung, jurusan Pendidikan 
Matematika semester 5. Nilai IPK-nya pun cukup tingi, yaitu 3,65. 
Menjelang keikutsertaannya, ia mengakui banyak yang harus 
dikorbankan. Untuk membuat makalah yang waktunya hanya 3 
minggu, sampai harus meninggalkan ujian tengah semester. Ia 
bersyukur aktif di kampus, terutama tim diskusi olimpiade dan 
klub ilmiah sehingga terbiasa berdiskusi soal-soal olimpiade 
sains, serta membuat makalah untuk dipresentasikan.

Ke depan, Salwa berharap bisa melanjutkan studinya sampai 
ke jenjang S2 untuk mengambil matematika murni. Tidak masalah 
apakah bisa di luar negeri ataupun cukup di dalam negeri. Dan 
cita-citanya pun tidak jauh dari dunia pendidikan. Ia ingin 
mengajar dan menularkan ilmunya ke adik-adik kelasnya. 

Tentang Pertamina, Salwa berharap agar Pertamina bisa 
terus merekrut generasi-generasi muda yang baru sebagai 
energi untuk negeri. n SAHRUL

Berawal dari keprihatinannya terhadap kondisi hutan 
mangrove di kawasan Segara Anakan yang semakin menyusut 
setiap tahunnya, Wahyono (48), seorang nelayan dari Dusun 
Lempong Pucung, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung 
Laut, Kabupaten Cilacap tergerak untuk melestarikan hutan 
mangrove tersebut.

Selain berhasil mengidentifikasi 28 jenis mangrove dari 166 
spesies melalui proses konservasi, Wahyono juga berusaha 
mempertahankan luas hutan mangrove di Segara Anakan 
dari endapan Sungai Citandui maupun illegal logging. Hal itu 
ia lakukan karena hutan mangrove berfungsi sebagai tempat 
pemijahan ikan dan sejenisnya.

“Dulu, Segara Anakan yang menjadi trade mark kota Cilacap 
luasnya sekitar 2500 ribu ha. Tapi sekarang tinggal 600 ha. Selain 
karena adanya sedimentasi dari Sungai Citandui dan Ciameng 
yang membuat laut Segara Anakan mendangkal, tindakan 
segelintir orang yang tidak bertanggung jawab melakukan 
penebangan liar juga membuat hutan mangrove di wilayah 
tersebut berkurang drastis,” ujarnya menyayangkan. “Padahal, 
mangrove yang ada di perairan Segara Anakan itu termasuk 
jenis yang langka. Jenis itu dinamakan Tanjan. Jadi sangat 
disayangkan kalau punah,” jelasnya lagi.

Upaya yang dilakukan Wahyono membuat Corporate Social 
Responsibility (CSR) Pertamina tergugah membantunya dalam 
pengembangan mangrove di wilayah tersebut.

Menurutnya banyak hal yang dirasakan setelah bergabung 
dengan Pertamina, di antaranya semakin luas pengetahuannya 

Wahyono, Nelayan Pelestari Mangrove
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Foto : WAHYU NR Pertamina

Foto : KUNTORO Pertamina



Wibi Hanata, Berkreasi Dengan Ukiran Jati
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t e n t a n g  m a n g r o v e . 
B u k a n  i t u  s a j a ,  d i a 
juga dipromosikan oleh 
Pertamina ke pemerintah 
h ingga  mendapa tkan 
penghargaan pada tahun 
2010 sebagai Perint is 
Lingkungan Hidup dari 
Gubernur Jawa Tengah.

“Saya tidak menyangka 
akan mendapatkan peng-
hargaan dari Gubernur 
Jawa Tengah,  karena 
sebenarnya dalam mena-
nam mangrove saya tidak 
bekerja sendiri tetapi diban-
tu banyak warga yang 
tergabung dalam Kelompok 
Krida Wana Lestari,” ujar 

Furnitur antik dari bahan kayu jati melekat 
sebagai furnitur khas Indonesia. Desain yang terus 
menerus berubah mengikuti perkembanaan selera 
masyarakat menjadi salah satu alasan Galery 
Furniture diminati banyak kalangan.

Yang melakukannya adalah Wibi Hanata, remaja 
berusia 18 tahun yang masih duduk bangku SMA 
dan memiliki jiwa seni yang tinggi. Jiwa seni tersebut 
dituangkannya lewat karya furnitur berdesain klasik 
dan menarik sehingga memberi nilai tambah yang 
tinggi pada kayu jati. Wibi melanjutkan usaha furnitur 
kedua orangtuanya di Ngawi, Solo, Jawa Tengah, 
yang dibangun sejak 1995. Namun desain yang 
dihasilkan terkesan kuno. 

Setelah duduk di bangku SMA, ia pun memban-
tunya dengan memberikan sentuhan desain yang 
lebih menarik, tanpa kehilangan sisi klasik dan 
kuno dari sebongkah jati. Dan usaha itu semakin 
berkembang sejak orangtuanya mendapatkan 
pinjaman dana PKBL Pertamina pada 2003 sebesar 
Rp 75 juta, serta kesempatan untuk mengikuti 
pameran-pameran yang difasilitasi Pertamina. 
“Dengan ikut pameran, relasi kami bertambah dan 
otomatis omzet pun meningkat,” ujar Wibi. 

Saat ini kebanyakan konsumen Galery Furniture datang dari Surabaya dan 
Jakarta. “Saya berharap melalui pameran, furnitur kami akan lebih dikenal, 
lebih maju dan mendapatkan relasi dari mancanegara juga,”lanjut Wibi yang 
ingin melanjutkan kuliah ke Seni Interior dan Managemen untuk mendukung 
bisnisnya. n IK

Ketua Kelompok Pelestarian Lingkungan Hidup ini sumringah.
Tindakan Wahyono yang membela hutan mangrove dari 

kepunahan ini sedikit membantu mempertahankan keluasan 
sekitar 4,6 ribu ha hutan mangrove di Indonesia yang dianggap 
paling luas di dunia. Atas upaya yang dilakukan Wahyono, hutan 

mangrove di desanya kini semakin luas hingga mencapai 15 
hektar. Masyarakat yang semula belum sepenuhnya mendukung 
program pelestarian lingkungan, kini makin sadar dan makin 
banyak yang mengikuti jejak Wahyono menjadi bagian dari 
kelompok pelestari lingkungan di wilayah tersebut. n NDJ

Foto : WAHYU NR Pertamina

Foto : KUNTORO Pertamina
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UTAMA

Kaleidoskop

Pertamina
Sepanjang Tahun 2011

Rangkaian catatan prestasi dan juga tantangan selama tahun 2011 
ini, ditorehkan Pertamina sebagai wujud dinamika dalam menjalankan 
bisnisnya. Sebagian rekaman tersebut layak menjadi highlihghts sebagai 
prestasi yang harus ditingkatkan, tantangan ke depan, serta evaluasi untuk 
meningkatkan performa Pertamina di masa mendatang.



alasannya. Harga minyak yang tinggi kemungkinan akan 
memicu inflasi, hingga pemerintah memutar kembali berbagai 
skenario untuk membendung subsidi BBM.

Hingga menjelang akhir tahun, kebijakan tidak kunjung 
diberlakukan. Akibatnya beban subsidi pemeirntah mem-
beng kak. Dari Rp 95,9 triliun, pada APBN Perubahan 
menjadi Rp 129,7 tirliun. Atau dari kuota BBM Bersubsidi dari 
38,9 juta kilo liter, menjadi 40,49 juta kilo liter. Toh hitungan 
tersebut tetap meleset, karena diperkirakan hingga akhir 
tahun ini, kuota BBM bersubsidi akan melonjak menjadi 41 
juta kilo liter.
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Sejak pemerintah berancang-ancang meniupkan peluit 
Kebijakan Pengaturan BBM Bersubdisi pada April 2011, Per-
tamina sudah mempersiapkannya sejak akhir tahun 2010. 
Pertamina terus menjalankan berbagai skenario kesiapan 
menghadapi pemberlakukan kebijakan tersebut. Mulai dari 
persiapan sarana, fasilitas, infrastruktur penunjang untuk 
menyediakan bahan bakar khusus serta sosialisasi kepada para 
pengusaha SPBU.

Pengaturan BBM bersubsidi di wilayah Jabodetabek akan 
diberlakukan per April 2011, namun rencana tersebut diurungkan. 
Kenaikan harga minyak dunia akibat krisis Timur Tengah menjadi 

Persiapan Jalan Terus, Meski Kebijakan Tertunda

Aviasi Pertamina, Bukan Jago Kandang
Sebagai salah satu unit bisnis 

Direktorat Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Aviasi melakukan berbagai 
terobosan. Salah satunya, sejak 2009 
melakukan layanan avtur bagi maskapai 
penerbangan domestik dan luar negeri 
yang menjangkau wilayah Eropa, 
Timur Tengah dan Asia Pasific seperti 
Singapura, Malaysia, Thailand, Uni 
Emirat Arab, Arab Saudi, Hong Kong, 
dan Belanda. Ada juga sejumlah ad-hoc 
seperti China, Paris, Belgia, Jerman, 
Turki, Amerika Serikat serta beberapa 
negara di Kepulauan Pasifik (Marshall 
Island dan Northern Mariana Islands).

Aviasi mencapai target penjualan 
hingga 3 juta Kilo Liter pada tahun 2010, 
dan cenderung mengalami peningkatan. 
Hingga September 2011, penjualan 
aviasi Pertamina mencapai 2,7 juta 
KL atau mencapai 112% dari target 
September 2011.
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Pertamina Operatori WMO, Produksi Meningkat

Global Bond Pertamina Oversubscribed 7 kali 

Visi Baru, Pertamina Garap Energi

pada Agustus 2011 di Area KE 38. Alhasil angka produksi WMO 
terus terkerek. Tiga bulan setelah dioperatori Pertamina rata-
rata produksi 14.000 barel per hari. Sedangkan produksi gas 
meningkat menjadi 155 juta kaki kubik feet per hari.

Kisah sukses mengelola WMO menjadi bukti Pertamina 
mampu mengelola lapangan offshore dan menjadi modal untuk 
mengelola blok offshore lainnya. Selain sebagai success strory, 
diharapkan WMO bisa menjadi lokomotif peningkatkan produksi 
migas di tanah air.

Awal Mei 2011, Pertamina ditantang mengoperatori blok West 
Madura Offshore yang telah habis masa kontrak bagi hasil (PSC). 
Berbagai tanggapan pesimis muncul, ketika Pertamina dipercaya 
sebagai pemegang saham mayoritas blok WMO sebesar 80 
persen, sementara kontraktor lama yang awalnya menjadi 
operator yakni Kodeco hanya mendapatkan 20 persen.

Mendapat kepercayaan pengelolaan blok selama 20 tahun dari 
2011 -2031, tidak disia-siakan Pertamina. Upaya meningkatkan 
kapasitas produksi dilakukan dengan menambah 5 sumur baru 

Pertamina melepas global bond 
(obligasi global) senilai 1 miliar dolar 
AS di pasar dunia jelang akhir Mei 
2011. Pada masa penawarannya, 
to tal permintaan investor mencapai 
7 miliar dolar AS (oversubscribed 7 
kali). Hal ini menunjukkan tingginya 
kepercayaan investor internasional 
kepada Pertamina, sebagai perusahaan 
minyak dan gas nasional Indonesia, dan 
merupakan sinyal positif pasar terhadap 
iklim investasi di Indonesia. 

Global bond ini akan digunakan 
untuk belanja modal Pertamina dalam 
merealisasikan strateginya ‘agressive 
upstream and profitable downstream’.

Global bond Pertamina mendapat 
peringkat BB+ dengan outlook positif 
dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings 
dan Moody’s, serta Ba1 dengan outlook 
stabil dari Standard’s & Poor’s, atau 

setara dengan peringkat surat utang 
Indonesia (Indonesia sovereign rating). 
Ada beberapa hal yang menentukan 
keberhasilan penerbitan global bond 
perdana ini. Fundamental Pertamina 
yang baik, kondisi makro ekonomi 
Indonesia yang bagus, pemilihan waktu 
(timing) penerbitan yang tepat, dan 
ditopang oleh kondisi pasar global 
yang kondusif, serta besarnya minat 
(appetite) investor terhadap investasi 
bond di negara berkembang (Emerging 
Markets/EM).

Global bond Pertamina diterbitkan 
dengan kupon 5,25 persen, imbal hasil 
(yield) 5,5 persen dan tenor 10 tahun. 
Penetapan harga telah dilakukan di 
New York pada 16 Mei 2011. Joint Lead 
Managers (JLM) dalam penerbitan 
global bond ini adalah Citi Group, Credit 
Suisse dan HSBC.

Pertengahan tahun 2011, Pertamina 
mengubah visinya dari perusahaan 
migas nasional berkelas dunia menjadi 
perusahaan energi nasional berkelas 
dunia. Perubahan visi ini ditetapkan 
saat Rapat Umum Pemegang Saham 
pengesahan Laporan Keuangan. Selain 
menyetujui dan mengesahkan RJPP 
(Rencana Jangka Panjang Perusahaan) 

juga disahkan visi baru Pertamina 
sebagai perusahaan energi.

Dengan perubahan visi ini, Pertamina 
menunjukkan komitmennya untuk lebih 
mengembangkan energi alternatif, 
energi baru dan terbaharukan sebagai 
usaha menjaga pemenuhan energi 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional.
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Pelumas Pertamina Tembus 19 Negara

Pertamina Ranking Pertama Rating GCG 

Pelumas Pertamina terus berekspansi 
ke pasar luar negeri. Sebagai rangkaian 
usaha pengembangan pasar pelumas 
ekspor d i  tahun 2011, Pelumas 
Pertamina terus menggarap pasar 
potensial. Salah satunya ke Bangladesh 
pada pertengahan September 2011. 
Bangladesh diprediksikan memberikan 
potensi pasar pelumas rata-rata sebesar 
70.000 metric tons per tahun, dimana 
Pelumas Pertamina akan head to head 
dengan brand major lubricants player.

Pemasaran pelumas ke Bangladesh 
sekaligus sebagai ajang pembuktian 
teknologi pelumas Pertamina untuk 
digunakan di kendaraan-kendaraan 
yang berbasis CNG, sesuai dengan 
kebijakan environment pemerintah 
Bangladesh dalam mengembangkan 
transportasi yang ramah lingkungan. 

Sebelumnya, pelumas Pertamina 
juga sudah diekspor ke berbagai 
negara,  termasuk Belgia,  Saudi 
Arabia, Myanmar, Singapore, Taiwan, 
Phil ipina, Timor Leste, Malaysia, 
Nepal, Australia, Jepang, Thailand, 
Korea, Nepal dan China, Pakistan dan 
Uni Emirat Arab.

Komitmen Pertamina dalam mengelola perusahaan dengan 
berpegang pada prinsip-prinsip Good Corporate Governance yang 
meliputi transparency, accountability, responsibility, independency 
dan fairness terus ditingkatkan. Kerja keras untuk penerapan GCG 
ini sudah menuai hasil. Hal ini tercermin dari peningkatan posisi 
Pertamina dalam indeks rating GCG 86.79% di tahun 2010 dan 
mencapai tingkat kesehatan perusahaan SEHAT pada kategori 
AA dengan skor 90,85. Untuk menjaga transparansi dalam 
menjalankan perusahaan, Pertamina membuka akses ke KPK, 
BPK, dan PPATK.

Di tahun 2011, Pertamina bahkan menempati posisi pertama 
dalam Studi Prakarsa Anti Korupsi Badan Usaha Milik Negara 
(SPAK-BUMN). SPAK BUMN ini merupakan pilot study dari KPK 
yang melibatkan empat BUMN yaitu PT Pertamina (Persero) untuk 
sektor energi, PT Jamsostek (Persero) untuk sektor keuangan, PT 
Jasa Marga, Tbk (Persero) untuk sektor konstruksi dan PT Angkasa 
Pura II (Persero) untuk sektor transportasi.

Dari empat BUMN yang dikaji, Pertamina berada pada urutan 
pertama dengan skor total 8,95 dari skala 10. Hal ini menunjukan 
bahwa Pertamina telah melakukan upaya yang sungguh-sunguh 
dalam kegiatan antikorupsi. Pencapaian tersebut juga didukung 
skor indikator Pedoman Etika dan Perilaku yang mencapai 9,87. 
Bahkan skor penanganan situasi konflik kepentingan, Pertamina 
melambung mengungguli BUMN lainnya dengan skor 9,72. n DSU
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Mewujudkan

INTERVIEW

Rintik hujan di Rabu pagi penghujung bulan November 2011, tak 
menghalangi rutinitas Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan 
berolahraga. Pukul 05.00, Dahlan sudah bersiap menunggu di lobi 

kantor Kementerian BUMN lengkap dengan pakaian olah raga. Training 
biru tua dengan t-shirt Sea Games, bersepatu kets hitam. Sederhana dan 
ramah, begitu pertama kali bertemu dengan  tim Warta Pertamina.

Rencananya, pria asli Magetan itu berjanji meluangkan waktu 
wawancara sambil berolah raga di Monas. Namun gerimis tak reda 
juga. Orang nomor satu di BUMN itu pun mencari alternatif olah raga 
lainnya. “Ayo kita naik tangga darurat gedung,” ajaknya. Bersama staf 
Ahli  Menteri Negara BUMN Abdul Aziz, dua orang pegawai BUMN lainnya 
seorang sekuriti,  serta kami pun bersama Pak Dahlan bersiap menyusuri 

Dream TeamBUMN

“Saya ingin Dirut yang hebat,  
didukung oleh Direksi yang hebat juga, 
tetapi berada dalam satu team. Tidak 
bisa direksinya punya pemikiran sendiri, 
meskipun pemikiran itu betul !”

Teks : Dewi Sri Utami  & Nilawati DJ

tangga darurat gedung Kementerian Negara BUMN. 
“Nggak perlu kemrungsung,”ujarnya. (kemrungsung 
= tergesa-gesa-red).

Tepat pukul 6 kurang tujuh menit, beriringan kami 
menapaki anak tangga menuju ke lantai 21.  Dahlan 
pun menuturkan olah raga menjadi kebiasaannya 
sejak lima tahun belakangan ini. “Olah raga bagi 
saya untuk mensinkronkan zat kimia yang masuk 
ke dalam tubuh saya, supaya antara tubuh dan hati 
dapat connect,” ujar pria yang pernah menjalani 
transplantasi hati itu.

Rutinitans mengonsumsi obat setiap hari, bangun 

Foto : Priyo
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pagi, menjalankan ibadah sholat subuh, 
membuatnya terbiasa memulai aktivitas 
lebih awal. Sebelum jam 5, Ia sudah 
berangkat ke Monas. “Saya biasanya jam 
lima seperempat sudah mulai olah raga. 
Jam enam lima belas selesai, langsung 
ke kantor. Mandi, ganti pakaian. Jam 
tujuh pas saya langsung kerja,”papar 
pria yang biasa olah raga jalan cepat dan 
senam ini.

Baginya olah raga adalah gerak tubuh 
yang bisa membuat jantung berdetak 115 
kali, selama 10 menit terus menerus. 
“Jadi disitu harus ada unsur gerak tubuh, 
gerak jantung 115 kali, 10 menit, dan 
terus menerus”. Pemahaman ini yang 
selalu ditanamkan Dahlan kepada rekan 
kerjanya dimana ia bertugas. Termasuk 
menularkan olah raga ke rekan-rekan 
kerja di PLN maupun BUMN dengan 
tidak sengaja. “Saya tidak pernah 
mengharuskan atau menginstruksikan 
orang untuk meng ikuti aktivitas saya,” 
ujarnya. Lantaran sering melihat Dahlan 
berolah raga pa gi, pekerja yang melihat 
bahkan be berapa direksi BUMN mulai 
menjadi follower-nya.

Selama menyusuri tangga darurat, 
Dahlan tidak sekadar olah raga. Tetapi 
sekaligus memeriksa setiap pintu darurat 
dan melihat kelengkapan alat pemadam 
kebakaran. “Tolong ya dicatat, tadi yang 
lantai 19 cuma ada 2 helm. Kurang satu, 
segera dilengkapi!” katanya kepada 
sekuriti yang mengikutinya.

Di lantai 21, langkah Dahlan masih 
kuat saja. Ia pun menuju ke roof top 
gedung Kemeterian BUMN. Penulis 
buku “Ganti Hati” ini mengelilingi roof 
top, dan dilanjutkan ke helipad. Tampak 
pemandangan Monas diselimuti kabut. 
“Wah, Bapak pejabat pertama yang 
menginjakkan kaki ke roof top,”ujar Abdul 
Azis, Staf Ahli Meneg BUMN.

Ketika ditanya kenapa olah raga 
jalan kaki yang dipilih, pria yang lahir 
bertepatan dengan Hari Kemerdekaan 
Indonesia ini menyampaikan alasannya. 
“Saya sadar sudah tua. Lari tidak baik 
untuk lutut, naik sepeda bahaya kalau 
jatuh, golf terlalu lama menunggunya. 
Jadi saya rasa jalan kaki olah raga yang 
cocok untuk saya,” terang pria yang 
tidak diijinkan terlalu lama terpapar sinar 
matahari dan terkena hujan ini. Berkat 
olah raga Dahlan yang diwanti-wanti 
tak boleh flu ini mengaku baru dua kali 
terserang flu, sejak menjalani operasi 
lima tahun lalu.

Foto : Wahyu NR Pertamina
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“Dream Team” BUMN
Sejak awal menjabat Menteri Negara BUMN, 

Dahlan berharap bisa membentuk Dream Team 
BUMN. Pertama, Dirutnya apakah sudah memenuhi 
kompetensi dan kapabilitas. Terutama kapabel, 
kompak, integritas, antusias, dan mempunyai track 
record yang baik di perusahaan.

“Saya ingin Dirut yang hebat,  didukung oleh 
Direksi yang hebat juga, tetapi berada dalam satu 
team. Tidak bisa direksinya punya pemikiran sendiri, 
meskipun pemikiran itu betul,” jelasnya. Misalnya 
ada konflik antara dirut dengan direksinya, tidak akan 
dinilai siapa yang salah atau benar. Karena bisa saja 
dua-duanya benar atau mungkin dua-duanya salah. 
“Tidak bisa dua kebenaran dijadikan satu, karena 
akan mengganggu kinerja dari korporasi itu. Seperti 
istilah saya, soto enak dicampur dengan rawon enak 
belum tentu menjadi enak”. 

Kedua, Dirut bersama direksi mengevaluasi level 
satu di korporasi. Apakah penempatannya sudah 
betul-betul profesional. Level satu dibawah direksi 
dalam satu tahun harus sudah benar. Dilanjutkan 
level ke dua pada tahun selanjutnya. Jika hal ini 
berjalan sesuai aturan dapat dikatakan sebagai 
Dream Team.

Adanya dream team, jika suatu saat ada 
perombakan pimpinan negara, adanya politik kisruh 
dan sebagainya sudah pasti team tersebut tidak 
terpengaruh. Karena pondasi dan pegangannya 
sudah kuat.

Dibalik sikapnya yang humble,  
Dahlan menyampaikan berbagai visi 
dan pandangannya dalam mengawal 
BUMN yang kini berada di bawah 
koordinasinya. Sejak pertama menjabat 
sebagai Menteri Negara BUMN, ia 
bertekad mengurangi birokrasi di BUMN. 
“Kalau kementerian lain mengurus 
instansi, Kementerian BUMN mengurusi 
perusahaan!”. Mengurus perusahaan 
harus mempert imbangkan unsur 
penting yang harus dimiliki, yakni speed 
(kecepatan), opportunity loss (jangan 
sampai kehilangan kesempatan), 
fleksibilitas dan kreasi. Ketika dikekang 
masalah birokrasi atau masalah 
panjangnya aturan, otomatis perusahaan 

tidak akan bisa menjalankan bisnisnya 
sesuai dengan kepentingan usaha.  “Yang 
saya inginkan adalah se luruh BUMN 
harus keluar dari sikap berfikir instansi 
menjadi sikap berfikir korporasi. Demikian 
pula direksi BUMN juga merupakan direksi 
korporasi sehingga kalau aturan-aturan 
birokrasi dikurangi semua maka yang 
akan dilakukan adalah memperbanyak 
aksi-aksi korporasi,”jelasnya.

Tahap selanjutnya Kementerian BUMN 
hanya mengawasi, bagaimana Komisaris 
yang baik, Direksi yang kompak dan 
benar. “Saya akan memantau peran 
pemegang saham, dewan komisaris, dan 
peran dewan direksi sesuai dengan best 
practices di korporasi.

Mengelola BUMN Korporasi

Foto : Priyo

Foto : Priyo
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Di usia Pertamina yang ke- 54, Dahlan berharap 
agar Pertamina sukses melayani masyarakat, 
semakin baik dan bisa meningkatkan produksi dan 
labanya untuk kepentingan bangsa dan negara. Lifting 
minyak dan gas harus ditingkatkan. Downstream-nya 
sudah ada keberanian membangun kilang. “Saya 
ingin Pertamina menyukseskan geothermal,”kata 
Dahlan.

Kami dari Kementerian BUMN  senantiasa 
memberikan dukungan yang sangat besar kepada 
Pertamina, karena sadar bahwa Pertamina 
adalah BUMN terbesar. Kemudian kita sudah 
menyerahkan kewenangan pada korporasi BUMN. 
Berarti sekarang Pertamina akan bisa berbuat lebih 
banyak, bisa melakukan action lebih banyak dan 
tidak lagi terikat dengan birokrasi yang terlalu ketat. 
Intinya Pertamina sekarang bisa mengekpresikan 
keinginannya dan cita-citanya lebih baik karena 
kelonggaran-kelonggaran yang diberikan kepada 
Pertamina semakin banyak.

Untuk peningkatan profi t  dan investasi 
sepenuhnya saya serahkan kepada direksi. Ini 
sangat mendasar. Kenapa? Karena ia ingin semua 
Direksi BUMN termasuk Pertamina bekerja bukan 
karena adanya target dari luar, tapi target dari 
dirinya sendiri. Seperti direksi Pertamina mempunyai 
keinginan bersaing dengan perusahaan-perusahaan 
minyak dari luar. “Nah, tugas saya tinggal membantu 
bagaimana keinginan tersebut dapat terwujud,” 
ujarnya.

Tentu saja untuk mendorong Pertamina 
menjadi profitable dan efektif, pria yang bicaranya 
kental dengan logat Jawa ini berharap Pertamina 
berorientasi pada team. “Saya sudah bicara dengan 
Dirut Pertamina agar membuat dream team di 
masing-masing perusahaannya.  Dream team ini 
yang akan membuat kemajuan apa saja, dan saya 
akan membantu dream team supaya tidak dicampuri 
atau diintervensi”.

Sepatu kets selalu melekat di kaki pria separuh 
baya ini. “Sudah jadi ciri khas saya”. Banyak yang 
komentar tentang sepatu ketsnya, “Pak Dahlan itu 
sederhana, ya. Padahal sepatu kets ini mahal, lho... 
hahaha,” katanya sambil bercanda. “Ya, ini pertama 
karena dulu kelamaan di media. Orang media itu 
kan cuek. Itu sudah kebiasaan saja. Yang saya 
khawatirkan adalah kalau tiba-tiba saya pakai jas, 
sepatu mengkilat... hehehe. Kan Pak SBY berpesan 
supaya menteri baru berlari kencang. Jadi, saya 
pakai sepatu kets dalam rangka supaya bisa berlari 
kencang”. n NDJ / DSU

Meneropong Pertamina

Tentang Sepatu Kets

Foto : Nilawati DJ Pertamina
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Sigit Rahardjo - Vice President Upstream Strategic Planning & Portfolio

Indonesia memilik banyak gunung api, tersebar dari 
ujung Sumatera sampai dengan Papua. Jumlahnya 
diperkirakan sebanyak 150 gunung, baik aktif maupun tidak 
aktif. Itulah sebabnya mengapa Indonesia kerap disebut 
sebagai negara yang dikelilingi gunung api atau ring of fire. 
Keberadaan gunung api di nusantara khususnya gunung 
api purba merupakan indikasi adanya potensi energi panas 
bumi atau geothermal. 

Potensi panas bumi atau geothermal di Indonesia 
terbesar di dunia, yaitu sebesar 29 Giga Watt atau sekitar 
40 persen dari potensi dunia. Saat ini diperkirakan terdapat 
250 lapangan yang berpotensi menghasilkan uap sebesar 
28.000 MW. Potensi ini sangat luar biasa dan sangat 
strategis, baik ditinjau dari perspektif bisnis maupun 
perspektif  security of energy serta dapat memberikan 
dampak luar biasa terhadap peningkatan kesejahteraan 
masyarakat. Namun, saat ini yang terpasang masih di 
bawah 10 persen atau kurang lebih 1.194 MW.

Karena itu, dengan memperhatikan  besarnya  potensi 
serta nilai strategis panas bumi bagi Pertamina dalam 
menunjang peningkatan corporate value,  disusunlah 
Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Ini menjadi 
acuan pengembanganan bisnis panas bumi secara 
komprehensif. Selain untuk mengoptimalisasi aset, juga  
untuk menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah 
penghasil panas bumi.

•••
Pertamina melalui anak perusahaannya, PT Pertamina 

Geothermal Energy (PGE), saat ini mengelola tiga wilayah 
atau lapangan panas bumi  yang diproduksi sendiri 
(own operation) dan telah komersial. Yaitu, di Sibayak 
Sumatra Utara, Kamojang Jawa barat dan Lahendong 
Sulawesi Utara. Di samping itu, terdapat lapangan yang 
dikerjasamakan dalam bentuk Joint Operating Contract, 
seperti Sarulla Sumatera Utara, Cibeureum-Salak Jawa 
Barat, Wayang windu Jawa Barat, Darajad Jawa Barat  
dan Tabanan Bali.  Di samping itu, terdapat lapangan yang 
dikerjasamakan dalam bentuk joint venture, yaitu Dieng di 
Jawa Tengah dan Patuha di Jawa Barat.

Sesuai dengan RJPP sebagai acuan pengembangan 
bisnis panas bumi, selain pengembangan lapangan eksisting, 
pengembangan juga dilakukan di beberapa lapangan baru, 

GEOTHERMAL
INDONESIA

Permasalahan di
dan Kendala

Pengembangan
seperti Sungai Penuh, Ulu Belu, lumut balai, Hulu Lais, Kota Mobago dan Iyang 
Argo Puro. 

Pada 2011, kapasitas terpasang lapangan own operation sebesar 272 
MW. Berdasarkan kajian mendalam dan komprehensif meliputi potensi, 
kemampuan teknologi, SDM dan keuangan, pada 2014 Pertamina berupaya 
meningkatkan kapasitas terpasang menjadi sebesar 1342 MW atau kurang 
lebih 5 kalinya. Proyeksi pertumbuhan produksi uap Pertamina yang dikelola 
PT PGE dari tahun 2011 sampai dengan 2015 sangat signifikan. Dari 16,5 juta 
ton per tahun menjadi 74,382 juta ton per tahun di tahun 2015. atau tumbuh 
sekitar 45,6 persen. Peningkatan produksi uap juga diikuti pertumbuhan 
proyeksi peningkatan produksi listrik sebesar 43,6 persen. Yaitu sebesar 
2,168 GWh pada tahun 2011 menjadi 9,298 GWh pada 2015. Peningkatan 
kedua produk tersebut selaras dengan kebutuhan listrik nasional yang telah 
dicanangkan lewat program 10.0000 MW tahap I dan II.

Pengembangan lapangan geothermal ini menempatkan geothermal 
menjadi sangat strategis bagi kontribusi pertumbuhan energi di sektor hulu 
khususnya serta di sektor energi baru dan terbarukan pada umumnya. 
Pertumbuhan ini dapat terlaksana apabila mendapat dukungan dari seluruh 
stakeholders, karena dukungan ini akan memudahkan dalam melaksanakan 
dan mengeksekusi proyek-proyek sesuai rencana yang telah ditetapkan.

KENDALA PENGEMBANGAN
Dalam pelaksanaannya, berbagai proyek pengembangan panas bumi 

Pertamina masih dihadang berbagai permasalahan dan kendala sehingga tidak 
dapat selesai tepat waktu. 

Perijinan. Lokasi WKP panas bumi sebagian besar  berada di kawasan 
hutan lindung dan hutan konservasi serta taman nasional di Sumatera, Jawa, 
Sulawesi, dan Bali. Penggunaan kawasan di lingkungan hutan konservasi ini 
berbenturan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku 
sekarang. Implementasi proses perijinan belum secara nyata mendukung 
percepatan pengembangan panas bumi karena selain prosesnya yang 
panjang (rekomendasi Bupati dan Gubernur sampai dengan  pengajuan ijin ke 
Menteri Kehutanan), jangka waktunya juga tidak dapat diperkirakan. Salah satu 
contohnya, Peraturan Perundangan Kehutanan yang saat ini berlaku hanya 
membolehkan penggunaan kawasan konservasi untuk kegiatan penelitian dan 
pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, kegiatan penunjang budidaya, 
wisata terbatas, dan belum dimungkinkan untuk pengusahaan panasbumi. 
Sedangkan potensi sumber daya panas bumi sebagian besar berada di 
kawasan hutan konservasi. Belum lagi pengajuan ijin pinjam pakai kawasan 
hutan lindung proyek Lumut Balai (sudah diajukan ke Menteri Kehutanan sejak 
tahun 2009) dan proyek Karaha (sudah diajukan ke Menteri Kehutanan sejak 
awal tahun 2010) sampai saat ini belum diperoleh ijinnya.
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Target Pertumbuhan Produksi Uap dan Listrik
Pada Tahun 2011 - 2015

kapabilitas dan kompetensi di bidang core  
kepada SDM yang sudah ada.

Berbagai permasalahan di atas,  
jika tidak segera dicari solusinya akan 
menyebabkan kapasitas terpasang 1342 
MW pada tahun 2015 kemungkinan tidak 
akan tercapai. Untuk mengatasinya, perlu 
dilakukan hal-hal sebagai berikut:

Penyesuaian atau revisi Peraturan • 
Perundangan Kehutanan dan Perun-
dangan Panas Bumi yang berlaku saat 
ini, agar dapat mendorong percepatan 
pengembangan panas bumi.
Sinkronisasi dari pemerintah me-• 
lalui Menteri Keuangan RI agar 
implementasi insentif fiskal bagi WKP 
eksisting yang dikembangkan sendiri 
oleh PGE, dilaksanakan sesuai dengan 
Keppres No. 49/1991. 
Membangun komunikasi dengan • 
stakeholder atau para pemangku 
kepentingan dalam rangka sinergi dan 
terintegrasi dalam melakukan eksekusi 
program dan proyek melalui Corporate 
Social Responsibility (CSR) dan atau 
Program Kemitraan Bina Lingkungan 
(PKBL) di seluruh area aktifvitas 
Geothermal.
Melakukan rekrutmen SDM • core bu-
siness  berkualitas dan melakukan pe-
ningkatan kualitas secara bertahap. n
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Foto : Dadang RP Pertamina
Infrastruktur. Wilayah Kerja Panas Bumi yang mayoritas berada di remote area memiliki 

keterbatasan infrastruktur baik menuju lokasi dan di lokasi itu sendiri. Minimnya infrastruktur ini 
akan mempersulit mobilisasi orang dan peralatan. Tingkat kesulitan ini akan menambah biaya 
sehingga investasi membengkak.  Ini akan berpengaruh  kepada keekonomian proyek.

Sosial. Permasalahan sosial ini terkait dengan tenaga kerja setempat  yang harus 
diakomodasi.  Karena adanya gap kompetensi, dibutuhkan improvement dalam bentuk 
training dan lain-lain. Jika masalah tradisional semacam ini tidak terselesaikan, akan muncul 
demo dari masyarakat setempat yang kadang berujung pada pemblokiran atau penghentian 
aktivitas proyek.

Lahan. Pembelian lahan penduduk yang digunakan untuk lokasi pengeboran atau 
pembangunan fasilitas juga tidak mudah dieksekusi. Biasanya ada  perbedaan harga yang 
ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Jika harga terlalu tinggi tentu mempengaruhi 
terhadap keekonomian proyek. Tak mustahil akan batal jika masyarakat tetap memaksakan 
harga tinggi.

Teknis. Selain permasalahan dan tantangan tersebut diatas ternyata masih adanya 
permasalahan teknis. Di antaranya, permasalahan subsurface yang terkait pemilihan dan 
pemahaman  aspek geologi dan reservoir.  Masing-masing daerah/lapangan mempunyai  
kondisi geologi dan reservoir tertentu yang memerlukan penanganan khusus.

Single Buyer. Rencana pengembangan lapangan/produksi uap harus terintegrasi 
dengan rencana pembangunan turbin atau rencana pembelian  listrik oleh PLN sebagai 
single buyer. Hingga saat ini pembelian uap atau listrik Pertamina Geothermal oleh PLN 
sebagai single buyer,  menyebabkan uap atau listrik Pertamina Geothermal tidak dapat di 
jual ke lain perusahaan.

Fiskal. Implementasi kebijakan fiskal yang saat ini diberlakukan (khususnya bagi 
WKP yang pengembangannya dilaksanakan sendiri oleh PGE) terkait dengan pajak dan 
iuran (PPN, PPh; BEA MASUK DAN PDRI) tidak  sesuai dengan ketentuan insentif fiskal 
yang ditetapkan dalam Keppres No. 49/1991. Berdasarkan Keppres No. 49/1991, dengan 
dilaksanakannya kewajiban berupa setoran 34 persen dari NOI kepada Pemerintah, PGE 
sudah tidak lagi dibebani semua kewajiban pajak dan iuran lainnya (PPN, PPh; Bea Masuk 
dan PDRI). Kenyataannya, selain melaksanakan kewajiban setor 34 persen tersebut, PGE 
masih dibebani Bea Masuk dan Pajak  Impor.

Sumber Daya Manusia. Jumlah SDM core business, seperti subsurface engineer, 
surface fasilitas dan project manajer masih sangat terbatas. Termasuk perlunya peningkatan 
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KESEHATAN

Untuk mengimbangi itu semua, 
kuncinya adalah melakukan gerakan-
gerakan. Olah raga? Sudah pasti! Tetapi 
kebanyakan orang membayangkan harus 
melakukan gerakan yang menghasilkan 
keringat bercucuran, harus bergabung 
dengan pusat kebugaran atau harus 
membeli peralatan fitnes yang cukup 
mahal.  Ini adalah kesalahkaprahan. 
Padahal ,  cukup dengan banyak 
melangkah, maka semua bagian tubuh 
bergerak.

Menurut Manager Medical - HR 
Operation Pertamina dr. Reinaldi MN 
Fattah, Gerakan-gerakan anggota 
tubuh yang ditimbulkan dari berjalan 
kaki/melangkah akan meningkatkan 

Move OnLet’s
denyut jantung dan memberikan 
kebugaran secara fisik. Dan pastinya 
tanpa biaya. “Oleh karena itu, kami  
mengadakan program Let’s Move On 
(Ayo Melangkah).

Berjalan kaki merupakan olah raga 
yang sederhana, murah, praktis dan 
dilakukan secara massal serta dapat 
diikuti dari berbagai kalangan usia. 
Karena dengan berjalan kaki telah 
terbukti dapat membakar kalori dan 
meningkatkan kebugaran jika dilakukan 
secara teratur minimal 30 menit dan lima 
hari dalam seminggu. 

Menurut data kesehatan yang 
ada, melakukan olah raga jalan kaki 
dapat mempercepat sirkulasi oksigen 

dan peredaran darah. Dengan darah 
yang lancar, nutrisi ke seluruh jaringan 
kulit tidak akan terhambat. Karena 
kelancaran oksigen dan nutrisi adalah 
dua syarat penting dalam proses 
produksi kolagen. 

Pada dasarnya, aktivitas fisik yang 
dilakukan secara kontinyu dan dalam 
waktu yang panjang dapat melatih 
kesegaran jasmani seseorang. Selain 
melatih kesegaran jasmani, oksigen 
yang dihirup dan diedarkan akan 
melancarkan sirkulasi darah. Efeknya, 
kondisi tubuh tak cepat lelah dan lebih 
cepat mengembalikan tubuh pada 
kondisi normal, serta mengurangi stres 
atau depresi.

Kelebihan berat badan (overweight), kegemukan (obesitas), dan hiperkolesterol (hiperlipedemi) merupakan 

penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup masyarakat perkotaan yang super sibuk. Penyebab utamanya 

adalah pola makan dan pola hidup yang tidak sehat serta kurangnya olah raga. 

Teks : Nilawati DJ   Foto : Oki Novriansyah
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MANFAAT JALAN KAKI
Jalan kaki diklaim dapat menyehatkan 

jantung. Karena jalan kaki secara teratur 
dapat menurunkan risiko hipertensi, 
yaitu salah satu faktor pencetus penyakit 
jantung. Jalan kaki juga membantu 
menurunkan tekanan darah.

Selain itu, berjalan kaki, jogging dan 
bersepeda dapat memperkecil risiko 
kanker usus, asal dilakukan dengan 
kontinyu. Sedangkan bonus yang didapat 
adalah meningkatnya kekebalan tubuh. 
Detoksifikasi yang terjadi saat tubuh 
bersimbah keringat, dapat meningkatkan 
sistem kekebalan.

Jalan kaki juga dapat membuat 
kita merasakan 30 tahun lebih muda. 
Ini karena kecukupan oksigen yang 
diperlukan untuk memelihara kesegaran 
se l -se l  tubuh.  P lus ,  membantu 
mengaktifkan produksi kolagen yang 
menjaga kelembapan kulit.

PROGRAM AYO MELANGKAH
Ada beberapa hal yang menjadi latar 

belakang dicetuskannya program Let’s 
Move On (Ayo Melangkah) ini. Pertama, data 
MCU (Medical Check Up) 2011 para pekerja 
di Kantor Pusat Pertamina menunjukkan 
bahwa pekerja dengan kelebihan berat 
badan (overweight) sebanyak 47%, 
kegemukan (obesitas) sebanyak 15%, dan 
faktor risiko hiperkolesterol (hiperlipedemi) 
sebanyak 58%. “Inilah yang mendorong 
adanya aksi Ayo Melangkah. Karena kalau 
tidak ada program ini, kondisi kesehatan 
pekerja nantinya akan semakin parah,” 
ungkap dr. Reinaldi.

Kedua, mengampanyekan kembali 
Gerakan Hidup Sehat (GHS). Sebetulnya 
program GHS ini sudah lama dilakukan 
tetapi gaungnya sendiri kurang terdengar. 
“Untuk itu kami dari fungsi HR Medical 
ingin penyegaran yang baru, yaitu 
mengadakan suatu kegiatan  untuk 
menjadi pengingat bahwa gerakan 
hidup sehat itu penting bagi pekerja. 
Contohnya seperti mengikuti senam 
setiap Jumat pagi,” tandasnya. 

Dr. Reinaldi mengingatkan, bahwa 
sehat merupakan salah satu kebutuhan 
dasar setiap individu. Karena, yang 
merasakan nikmatnya adalah individu 
itu sendiri. “Intinya, partisipasi dari setiap 
pekerjalah yang bisa  mempercepat 
tercapainya profil kesehatan pekerja 
yang baik. Perusahaan hanya bisa 
memotivasi dan memfasilitasi seluruh 
pekerja untuk hidup sehat,” tegasnya.

ALAT UKUR PEDOMETER
U n t u k  m e m u d a h k a n  d a n 

memaksimalkan langkah dari Pekerja, 
pihak HR Medical memberikan sebuah 
alat ukur pengukur langkah kaki 
(Pedometer). Menurut dr. Reinaldi, alat 
ukur ini akan diberikan kepada setiap 
pekerja. Alat mungil ini mudah dibawa 
kemanapun pekerja melangkah dengan 
diletakkan di saku baju, ikat pinggang, 
atau ditempel seperti badge name tag. 
Cara kerjanya pun sangat simpel. “Begitu 

 Partisipasi dari setiap pekerjalah yang bisa 

mempercepat tercapainya profil kesehatan pekerja 

yang baik. Perusahaan hanya bisa memotivasi dan 

memfasilitasi seluruh pekerja untuk hidup sehat.

seorang pekerja melangkah, secara otomatis alat tersebut langsung mengukur jumlah 
langkah yang telah dilakukan,” jelasnya. 

Dalam program Let’s Move On ini, pekerja diharuskan melakukan langkah 10.000 
langkah dalam satu hari. Pengukuran dilakukan dalam kurun waktu tiga hari. “Kecuali 
tidur, alat ini tidak digunakan. Dari hasil tersebut, akan dilihat perhitungan per individu, 
apakah sudah sesuai dengan target atau belum. Selain itu, juga akan di dibandingkan 
dengan hasil MCU individu yang nantinya dapat terlihat profil kebugaran dari pekerja 
tersebut,” papar dr. Renaldi.

“Jika profil kebugarannya tidak bagus, maka pekerja tersebut akan kami ajak untuk mem-
folow up fakta yang ada pada dirinya. Kami akan mendampinginya mengatasi permasalahan 
kesehatannya secara mandiri. Alat ukur gerak ini merupakan salah satu solusi mandiri 
tersebut. Ini dapat dijadikan semacam kebiasaan untuk melangkah,” ujarnya.

Pembagian alat ukur langkah diberikan pada saat HUT Pertamina, memanfaatkan 
momentum perusahaan yang bergerak menuju world class company. “Percuma jika profit 
perusahaan tinggi, tetapi kesehatan pekerjanya amburadul,” tegas dr. Reinaldi.

Intinya, program let’s move on  diharapkan mampu menjadikan tubuh para pekerja 
Pertamina menjadi lebih bugar, sehat lahir dan batin. Dengan demikian, Karena tubuh 
yang sehat dapat meningkatkan produktivitas kerja. n
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Panen Perdana Penangkaran Benih 
Padi “Sistem Jajar Legowo Dua-Satu” 
di Lahan Percontohan Perumahan Bumi 
Patra, Indramayu baru saja dilakukan. 
Kebahagiaan seluruh komponen 
masyarakat  saat itu terpancar dari 
suasana hari yang cerah.

Adalah Refinery Unit (RU) VI 
Balongan, salah satu unit pengolahan 
mi l ik Pertamina, berperan akt i f  
merangkul Pusat Pelatihan Pertanian 
dan Pedesaan (P4S) Kecamatan 
Balongan dan Balai Pengkaj ian 
Teknologi Pertanian (BPTP) Jawa 
Barat melakukan penangkaran benih 
padi jenis INPARI 1, INPARI 3 dan 
INPARI 13 yang dikembangkan dengan 
Sistem Jajar Legowo 2-1.  Sistem ini 
merupakan terobosan dari sistem tanam 
tegel yang biasa digunakan sebelumnya 

Untuk Petani

Balongan
Sistem Jajar

Legowo
Dua-Satu

General 
Manager RU VI 
saat membuka 
kegiatan 
Panen Perdana 
Penangkaran 
Benih Padi “Sistem 
Jajar Legowo Dua-
Satu” di Lahan 
Percontohan 
Perumahan Bumi 
Patra, Indramayu.

yang dinilai masih belum optimal dalam 
meningkatkan hasil pertanian.

Kata ‘Legowo’ sendiri berasal dari 
bahasa Jawa yaitu ‘lego’ yang berarti 
luas dan ‘dowo’ yang berarti panjang. 
Sistem jajar legowo 2-1 merupakan cara 
tanam dengan mengatur jarak tanam 
antar rumpun dan antar barisan dimana 
setiap dua barisan tanaman padi akan 
diselingi oleh satu barisan kosong. 
Dengan jarak tanam tersebut, tanaman 
padi dibuat seolah-olah ditanam di 
barisan pinggir dari pesawahan. 
Tanaman padi yang berada di bagian 
pinggir akan menghasilkan produksi 
lebih tinggi dan kualitas gabah yang 
lebih baik, karena tanaman di bagian 
tersebut akan mendapatkan intensitas 
sinar matahari yang lebih banyak 
dibandingkan dengan tanaman padi 

yang berada di area tengah.
Ada bebarapa cara tanam sistem 

jajar legowo untuk tanaman padi antara 
lain legowo (2:1), (3:1), (4:1), (5:1), 
(6:1) atau tipe lainnya. Namun dari 
hasil penelitian, tipe terbaik untuk 
untuk mendapat bulir gabah berkualitas 
benih adalah dengan legowo 2:1. Pada 
jajar legowo 2:1 (40 cm x (20 cm x 10 
-15 cm)), setiap dua barisan tanam 
terdapat lorong selebar 40 cm, jarak 
antar barisan 20 cm, tetapi jarak dalam 
barisan lebih rapat yaitu 10 cm. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa rumpun 
padi yang berada di barisan pinggir 
hasilnya 1,5 hingga 2 kali lipat lebih 
tinggi dibandingkan produksi rumpun 
padi yang berada di bagian dalam.

Sistem ini juga memudahkan 
pemeliharaan tanaman dan dapat 

Foto : RU VI Balongan
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dimanfaatkan untuk pemeliharaan ikan (minapadi legowo) yang lebih lama lama yaitu 
70-75 hari dibanding dengan cara tandur biasa yang hanya 45 hari. Hasil ikan yang 

diperoleh dapat menutupi sebagian biaya usaha tani dan meningkatkan pendapatan 
para petani. 

Di bawah ini adalah perbedaan antara penanaman padi sistem tegel (konvensional) 
dengan sistem jajar legowo 2-1:

Dengan sistem jajar legowo 2-1,  maka tanaman padi di area tengah pesawahan 
akan menerima lebih banyak intensitas sinar matahari dibandingkan dengan tanaman 
padi pada sistem tegel. Intensitas sinar matahari yang lebih tinggi dapat dimanfaatkan 
lebih banyak untuk proses fotosintesis. Dan dengan terciptanya kelembaban yang lebih 
rendah akibat meningkatnya intensitas sinar matahari, maka perkembangan penyakit 
pada tanaman padi dapat juga ditekan. Pada lahan yang lebih terbuka, serangan 
hama khususnya tikus juga dapat ditekan. Pemupukan dan pengendalian organisme 
pengganggu tanaman menjadi lebih mudah dilakukan di dalam lorong-lorong. 

Menurut Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Giri Priono, baru 
sekitar 5 persen petani di Indramayu yang menerapkan sistem penanaman jajar 
legowo. Padahal,  dengan sistem jajar legowo, pertanian di lahan subur seperti di 
Indramayu bisa menghasilkan produksi mencapai 10 ton per hektar dalam kondisi ideal. 
“Bulir padi yang dihasilkan lebih banyak dan berisi. Setiap hektarnya juga menghasilkan 

10 cm

40 cm 20 cm
Sistem jajar Legowo 2-1

Perbandingan Sistem Jajar Legowo 2-1 dengan Sistem Tegel

Sistem Tegel
20 cm

20 cm

padi lebih banyak. Namun, sistem ini 
masih kurang tersosialisasikan. Petani 
masih menanam secara tradisional 
dengan hasil 6 sampai 7 ton per hektar,” 
ungkapnya. 

RU VI Balongan memang telah 
menghitung dengan cermat agar 
perekenomian masyarakat petani yang 
tinggal di sekitar daerah operasinya 
meningkat. Dengan sistem jajar legowo, 
biaya produksi yang dikeluarkan sebesar 
Rp 7,5 juta/ha. Dari nilai tersebut, 
petani akan mendapatkan keuntungan 
sekitar Rp 37,5 juta/ha untuk tiap kali 
panen. Dengan perhitungan harga 
gabah kering giling Rp. 4.500,- / kg 
dan produksi mencapai 10 ton/ha. 
Keuntungan ini hampir 2 kali lebih besar 
apabila dibandingkan dengan sistem 
tegel yang keuntungannya hanya 
sebesar Rp 19 juta/ha dengan hasil 
produksi yang hanya mencapai 6 ton/ha 
dan biaya produksi Rp 8 juta/ha.

Sistem tanam padi jajar legowo 
merupakan inovasi teknik produksi 
yang dapat  meningkatkan produktivitas 
hasil pertanian serta memberikan 
kemudahan dalam penggunaan pupuk 
dan pengendalian hama pengganggu 
tanaman. Dengan meningkatnya hasil 
pertanian, maka akan mendorong pula 
peningkatan ketahanan pangan nasional 
dan kesejahteraan masyarakat. n

Pipa besi / kayu

Reng kayu / bambu

Roda kayu tebal 2-3

Klaker

Prototipe Atajale

10 cm

20

20

40

Teknik penerapan sistem jajar legowo 
pada tempat yang berjarak 40 cm. Dengan cara 
ini hanya 40% dari lahan yang diberi pupuk 
dan pupuk terkosentrasi sepanjang laha yang 
berjarak 20 cm, serta pupuk lebih dekat dengan 
perakaran sehingga dapat dimamfaatkan oleh 
tanaman secara maksimal.
b. Penyiangan

Pada cara tanam ini penyiangan sebaiknya 
dilakukan dengan menggunakan landak/osrok 
cukup satu arah, yaitu searah dalam barisan 
dan tidak perlu dipotong seperti pada cara 
tanam sistem tegel (2 arah). Jarak tanam dalam 
barisan ialah selebar 10 cm dan tidak perlu 
dilakukan penyiangan karena gulma akan kalah 
berkompetisi dengan pertumbuhaan tanaman 
padi. Dengan cara tanam ini, biaya penyiangan 
dapat di tekan sampai 50%.
c. Pengendalian Hama dan Penyakit

Adanya lorong-lorong yang berjarak 40 cm, 
maka sinar matahari dan sirkulasi udara dapat 
berjalan optimal dan kelembaban dapat ditekan 
sehingga perkembangan hama ataupun 
penyakit dapat diminimalisir. Disamping itu, 
kegiatan pemantauan dan pelaksanaan 
pengendalian penyakit dapat lebih mudah 
dilaksanakan. n

1. Pembuatan baris tanam
1 – 2 hari sebelum tanam, air pada lahan sawah yang sudah siap ditanami dibuang sehingga 

lahan dalam keadaan macak-macak. Tujuan air dihilangkan adalah untuk dapat membentuk garis-
garis tanam secara jelas. Dengan menggunakan alat pembuat garis jajar legowo 2:1 (Atajale 
2:1) seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini, garis tanam 40 cm x ( 20 cm x 10 – 15 cm) 
dibuat dengan cara menarik atajale pada lahan yang akan ditanami. Arah baris tanam sebaiknya 
sesuai dengan arah aliran air pengairan.

2. Cara Tanam
Sebanyak 1-2 bibit padi yang berumur kurang dari 21 hari ditanam pada perpotongan garis-garis 

yang terbentuk, dengan cara maju atau mundur sesuai kebiasaan regu tanam.

3. Teknik Pemeliharaan Tanaman 
a. Pemupukan

Pemupukan dilakukan sesuai alur pada lahan yang berjarak 20 cm dan posisi yang memupuk 
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LAKON

PERTAMINA

Integritas

Melegenda

Faktor Utama Adalah

Bagi presenter dan komedian cantik Ayu Dewi yang gak 
bisa diam, saat ini bekerja adalah passion-nya. Karena itu, ketika 
ditanya apa yang akan dilakukannya ketika menutup kegiatan 
di akhir tahun ini, dengan lugas ia menjawab,“Bekerja.” Ketika 
diwawancara Warta Pertamina  di ajang Anugerah Jurnalistik 
Pertamina, ia mengatakan ingin sekali  diundang ngemsi  (jadi 
MC, red) di rig atau offshore milik Pertamina. “Saya udah dua kali 
lho ngisi acara di Pertamina. Makanya penasaran juga ngemci  
di tempat-tempat unik kayak gitu,” jelas Ayu dengan nada suara 
khasnya.

Wanita berusia 27 tahun ini  menilai, sebagai aset negara 
Pertamina merupakan perusahaan yang kokoh dan stabil. “Inilah 
yang membuat Pertamina melegenda. Di usia ke-54, Pertamina 
tetap menunjukkan kehebatannya dengan menjadi perusahaan 
yang memberikan kontribusi terbesar untuk bangsa,” ujarnya 
serius. n

Tak banyak orang yang  berani memakai celana pendek lalu 
ngobrol santai ngalor-ngidul bareng Presiden, kecuali Om Bob, 
begitu panggilan akrab Bob Sadino. Bagi pengusaha sukses dan 
pemilik dari jaringan usaha Kemfood dan Kemchick ini, kemeja 
lengan pendek dan celana pendek sudah menjadi ciri khas. Lelaki 
yang berani keluar dari kemapanan bekerja di Jakarta Llyod ini 
memilih menjadi mandiri dengan menggeluti dunia entrepreneur 
sejak 36 tahun lalu. Ilmu entrepreneur  inilah yang membuatnya 
diundang  untuk berbagi pengalaman  ke pekerja  Pertamina.

Ayah dua puteri ini  memberikan resep rahasia bagaimana 
menjadi pengusaha melalui apa yang ia sebut Pra Kondisi 
Wirausaha. “Hilangkanlah rasa takut, jangan banyak berharap, 
dan lepaskan belenggu jalan pikiran kita. Karena ada banyak jalan 
di luar sana,” ungkapnya.

Pria yang sempat menetap di London dan Amsterdam tersebut 
juga mengingatkan bahwa integritas merupakan faktor utama 
keberhasilan seorang entrepreneur. “Seorang entrepreneur 
yang sukses adalah yang mampu menunjukkan integritas dalam 
menjalankan usahanya. Jadi tidak cuma sekadar tampilan luar dan 
gaya hidup borjuis yang ditonjolkan,” ujarnya. n

Teks : Sahrul Haetami Ananto Foto : Priyo
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Branding-nya

Semoga Lebih
Membawa Berkah

Harus Lebih Ditonjolkan

Untuk Semua Pihak

Karena pernah berkecimpung di bidang jurnalistik, Ronal 
Sunandar Surapradja atau yang biasa dipanggil Ronal, 
merasa sangat exciting didaulat menjadi MC Anugerah 
Jurnalistik Pertamina 2011. Berpasangan dengan Ayu Dewi, 
kemampuan Ronal mengolah kata di atas panggung membuat 
suasana malam itu makin semarak. “Kalau tau bakal ada 
Anugerah dari Pertamina, saya gak bakalan ninggalin dunia 
jurnalistik deh,” ujarnya berseloroh.

Menurut pria kelahiran 1977 ini, sebenarnya branding 
Pertamina di Indonesia sudah bagus. Tapi, kehebatan  branding 
BUMN ini belum maksimal. “Pertamina harus bisa berbicara 
lebih bagus lagi. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar 
negeri. Branding-nya harus lebih ditonjolkan. Jangan kalah 
dengan perusahaan migas tetangga donk,” ujarnya. Ronal 
berharap, keinginan Pertamina menjadi world class energy 
company semakin cepat terwujud. “Salah satu faktor penentu 
adalah dari eksistensi branding Pertamina di dunia internasional,” 
sarannya.

Selain itu, kata presenter yang sibuk malang melintang di 
radio dan tv, peran pemerintah juga harus maksimal mendukung 
Pertamina. “Jangan setengah-setengah,” tegasnya. n

Siapa yang tak kenal Kevin Aprilio (21), putera pertama 
pasangan selebriti Addie MS dan Memes. Dengan potongan 
rambut harajuku style, Kevin bersama grup band-nya Vierra 
menjadi idola banyak anak muda sekarang.  Ditemui di belakang 
panggung ketika mengisi acara Anugerah Jurnalistik Pertamina 
2011 akhir November lalu, Kevin memberikan tanggapan tentang 
Pertamina. “Saya konsumen sejati Pertamina lho. Kendaraan 
saya selalu pake Pertamax. Makanya, saya senang sekali dengan 
perkembangan Pertamina sekarang. Dimana-mana Pertamina 
buka cabang (SPBU, red). Jadi, kalau butuh bahan bakar, udah 
gak susah lagi,” ujarnya dengan gayanya yang cool.

Kevin pun berharap, di usia Pertamina yang ke-54, BUMN ini 
lebih membawa berkah bagi semua pihak. “Enggak cuma buat 
karyawan dan petinggi perusahaan ini. Tapi juga buat masyarakat 
Indonesia keseluruhan. Pokoknya, selamat buat Pertamina. 
Sukses selalu,” tetap dengan gayanya yang cool. n



ESAI

Sekali-sekali merenunglah sejenak di penghujung tahun. Tanyalah 
diri kita masing-masing, apa makna ibu bagi kita? Adakah ibu hanya 
sekadar insan yang menjalankan fungsi kodrati reproduksi alamiah 
semata? Atau ibu sungguh merupakan pendidik pertama dan utama 
yang memungkinkan kita hidup seperti sekarang ini?.

Bagi saya, ibu adalah representasi Tuhan dalam melaksanakan 
‘wewenang’ reproduktif yang memungkinkan berlangsungnya dan 
menjamin sustainabilitas manusia. Karenanya pada setiap ibu 
disandangkan fungsi profetik yang terkait dengan tarbiyah paedagogis 
dan didaktis. Sekaligus pemandu hidup ke jalan yang benar, jalan yang 
memungkinkan manusia menemukan hakekat eksistensinya sebagai 
masterpiece ciptaan Tuhan.

Ibu adalah mata air kearifan yang mengalirkan cinta dan kasih 
sayang sepenuh sukma. Kemudian, menjadi samudera kemaafan bagi 
umat manusia, anak-anaknya. Dari ibu kita menemukan kearifan yang 
mendalam, sehingga kita memahami, bagaimana dalam menjalani 
hidup kecerdasan tak bisa dipisahkan dengan kearifan, akal tak bisa 
dipisahkan dengan budi. Karenanya, kualifikasi terbaik manusia 
adalah mereka yang berakal budi.

Cinta tumbuh selaras dengan interaksi yang kerap 
antar dua insan. Tentu saja, dalam konteks ini kita mesti 
menyatakan, kapasitas cinta dan benci dua insan, berbeda 
dengan kapasitas cinta antara ibu dan ayah dengan anak-
anaknya. Cinta ibu kepada anak-anaknya dijiwai oleh 
keikhlasan kasih sayang. Hal itu tergambar dalam pepatah 
kebajikan : kasih ibu sepanjang hayat. Itulah sebabnya, dalam 
hubungan ibu dengan anak, sebenarnya tak pernah dikenal 
benci dan kebencian. Pun demikian halnya cinta seorang ayah 
kepada anak-anaknya, seperti apa pun perangai sang ayah 
(baca: Zuwad, Tiga Serangkai, 2011).

Beranjak dari pandangan inilah, saya selalu menyatakan, 
bukanlah ibu yang hanya sekadar melahirkan anak, apalagi 
tak mau melahirkan dan merawat anak-anaknya. Bukanlah 
ibu yang memandang anak sebagai korban perilakunya. 
Bukan pula ibu yang merutuk-kutuk anak-anaknya. Karena 
pada ibu tersimpan keridhaan Allah. Di dalam jiwa raga ibu 
berhimpun harmonis kekuatan nalar, naluri, rasa, dan indria. 
Itulah sebabnya, ibu selalu bertuah.

Ibu mengemban fungsi managerial yang luar biasa, 
ketika ayah beroleh fungsi directional dalam mengemban 
amanah Tuhan. Dengan fungsinya itu, ibu mengajarkan 
manusia menegakkan prinsip-prinsip nilai (yang kini kita 
kenal dengan good governance dan good corporate 
governance). Wajar (fairness), jelas (transparant), 
bertanggung jawab (responsibility), kebertanggung jawaban 
(accountability), dan kemandirian (independency).

Dari ibulah kita belajar bagaimana menciptakan kondisi, 
sehingga lingkungan kehidupan kita menjadi lingkungan yang 
sehat (jiwa raga), cerdas (tak hanya smarty tapi juga terampil) 
, dan mampu (secara ekonomi). Dalam dimensi kerja, dari ibu 
kita belajar bagaimana harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan 
bekerja ikhlas. Karena dari ibu kita belajar tentang efektif dan 
efisien, meski ada saja satu dua ibu yang boros dan konsumtif.

Saya selalu percaya, ibu selalu menjadi rumah 
kehidupan kita. Salah satu pusat kerinduan yang selalu 
ingin kita kunjungi dan jumpai. Karenanya, jangan pernah 
sekalipun durhaka terhadap ibu, karena pada dasarnya ibu 
selalu hemat menggunakan ‘kekuasaan’-nya atas anak-
anaknya. Bahkan, sebagian terbesar ibu, menyembunyikan 
‘kekuasaan’-nya itu di almari batinnya yang luhur. 

Inilah daya hidup yang membuat ibu selalu berharap 
anak-anaknya menjadi saleh dan salehah. n

N. Syamsuddin Ch. Haesy

IBU

Desember 201140



UNKNOWN
Judul  :  Unknown
Pemain :  Liam Neeson, Diane Kruger
     and January Jones
Jenis  :  Drama | Mystery | Thriller
Sutradara :  Jaume Collet – Serra
Penulis :  Oliver Butcher, Stephen Cornwell
Produksi :  Warner Bros. Pictures, Dark Casstle
     Entertainment, Panda Productions Inc.
Dirilis Tanggal :  18 Februari 2011
Durasi  :  113 menit

Ketika ilmu pengetahuan menjadi sasaran

Film ini menceritakan tentang seorang ilmuwan, Dr. Martin 
Harris (Liam Neeson) yang akan mengikuti sebuah konferensi 
bioteknologi di Berlin bersama istrinya, Liz (January Jones). 
Konferensi itu akan membahas tentang penemuan Prof. 
Bressler yang revolusioner.  Namun, dalam perjalanan ke 
bandara, Dr. Martin Harris mengalami kecelakaan hingga 
mengalami trauma yang menyebabkan beberapa memori 
dalam ingatannya hilang.  Ketika dia kembali menemui istrinya, 
hal yang aneh terjadi, istrinya tidak mengenalinya dan yang 
mengejutkan ada Dr. Martin Harris lain bersamanya (Aidan 
Quinn).

Pencarian identitas pun dimulai bersama Gina (Diane 
Kruger), sang sopir pada saat kecelakaan Dr. Martin Harris.  
Cerita ini diwarnai dengan tekanan – tekanan dan intrik yang 
melibatkan Ernst Jürgen (Bruno Ganz), mantan polisi rahasia 
Jerman Timur serta rencana pembunuhan Pangeran Arab 
Saudi, Shada (Mido Hamada).  Film ini menjadi menarik 

karena cerita yang disuguhkan menciptakan ketegangan dan 
rasa penasaran, selain endingnya yang diluar dugaan dimana 
pada akhirnya semua mengarah pada satu hal yaitu ilmu 
pengetahuan.  Penemuan revolusioner itu adalah jenis jagung 
baru yang tumbuh cepat dengan daya tahan tubuh tumbuhan 
yang tinggi serta toleran terhadap hama dan kekeringan, yang 
dipersembahkan untuk masyarakat di seluruh dunia tanpa hak 
paten dan hak cipta.

Film ini menggambarkan dengan jelas betapa ilmu 
pengetahuan menjadi hal yang sangat berharga dan berguna 
bagi umat manusia, meskipun pada kenyataannya beberapa 
hasil dari ilmu pengetahuan juga dapat menghancurkan 
seluruh umat manusia seperti diciptakannya senjata pemusnah 
massal, nuklir.  Namun apapun itu, semua tergantung pada 
cara pandang dan cara berpikir manusia serta tujuannya, 
hendak dibawa kemana hasil dari ilmu pengetahuan itu, ke 
arah yang positif atau negatif. n
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SENI

DIPONEGORO
Tari Perlawanan

Reproduksi lukisan Raden Saleh 
ber judul “Penangkapan Diponegoro” 
berukuran 14 x 7 m (aslinya berukuran 112 
x 178 cm, red) itu membentang menutupi 
panggung pementasan. Musik Requiem 
(lagu kematian) karya Mozart  membahana 
ke seluruh penjuru gedung pertunjukan 
teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki 
dalam “Java War ! Opera Diponegoro 
(1825-0000)” karya koreografer Sardhono 
W Kusumo. Jelas terlihat dalam lukisan, 
drama penangkapan Diponegoro yang 
getir oleh Letnan Jenderal Markus de 
Kock. Namun, Raden Saleh pun melu-
kiskannya dalam suasana  pagi hari, fajar 
baru, bukan hanya fajar buat kurun kolonial 
yang baru tapi juga menyiratkan akan 
runtuhnya tata kolonial saat itu. 

Lampu utama yang menerangi lukisan 
meredup. Layar menjadi transparan, 
hingga perlahan muncul dari balik layar 
sosok Diponegoro yang berjubah putih. 
Rambat Yulianingsih, istri Pangeran 

Diponegoro tampak tertunduk bersimpuh 
di kaki suaminya. Diponegoro dikelilingi 
prajurit Belanda yang membawa senapan. 
Salah satu prajurit  terlihat membawa pecut 
dan tali yang terikat pada sesosok tubuh 
kurus kering. Tubuh kurus itu membuat 
gerakan seperti terjerat dalam kekangan 
tali. Latar musik Requirem dari Mozart 
mengalun melarutkan penonton dalam 
suasana haru.

Lalu, adegan ditutup dengan nya-
nyian yang mengambil lirik dari Pupuh 
Dhandanggula Babad Diponegoro versi 
Kraton Solo yang menggambarkan situ asi di 
Kraton Jawa yang dikuasai oleh pemerintah 
Hindia Belanda dan sekutu pribuminya. 
Dalam setiap babak dalam pementasan ini, 
Iwan Fals menyanyikan lagu ciptaan yang 
berdasar lirik (libretto) otobiografi Pangeran 
Diponegoro (Babad Diponegoro), terkecuali 
babak terakhir yang ditulis oleh Sardhono 
W. Kusumo. 

Sejarah tentang Pangeran Diponergoro 

sebenarnya tidaklah asing bagi masyarakat 
Indonesia. Dia merupakan salah satu 
pahlawan nasional yang sejak berpuluh 
tahun lalu masuk dalam kurikulum 
pelajaran sejarah mulai dari tingkat dasar. 
Walaupun tak asing lagi, tapi Sardhono W 
Kusumo mengemas perjuangan Pangeran 
Diponegoro dengan tingkat berkesenian 
yang tinggi. Rasanya tak salah jika 
Pertamina memberikan kontribusinya untuk 
pementasan opera ini. 

Adegan per adegan, babak demi babak 
dikemas apik oleh Sardhono. Dengan 
sentuhan visualisasi lukisan-lukisan Raden 
Saleh, cerita mengalir  bersama dengan 
7 penari utama, 2 aktor utama, 7 penari 
pendukung dan 9 aktor pendukung. 
Mulai dari Diponegoro muda berpakaian 
bersahaja mencangkul sebagai petani 
yang bekerja di 9 sawah dengan warga 
desa Tegalrejo. Kemudian digambarkan 
Gunung Merapi meletus pada 28 Desember 
1822 dengan visualisasi lukisan Raden 

Foto : WAHYU Pertamina

Teks : Sahrul Haetami Ananto Foto : Wahyu Nugraha Ruslan



Desember 2011 43

Saleh tentang wedhus gembel (kabut asap 
panas), yang menjadi salah satu ciri letusan 
Merapi dan  diperbesar ukurannya menjadi 
3 x 5 m. Peristiwa letusan Merapi ini oleh 
Diponegoro dirasakan sebagai pertanda 
sebuah perubahan besar. 

Diiringi lagu dari Babad Diponegoro 
pupuh Dhandhanggula, cerita berlanjut.
Belanda merencanakan pembangunan 
jalan tol. Patok-patok tanah dipancangkan 
di persawahan masyarakat Desa Tegalrejo. 
Peristiwa inilah yang merupakan awal dari 
gerakan yang makin lama makin melibatkan 
berbagai lapis masyarakat.

Pergulatan beban kehidupan masya-
rakat Tegalrejo yang semakin berat 
digambarkan dengan pematokan jalan 
yang melingkari kediaman sang pangeran. 
Selain kehilangan tanah dan pemakaman 
yang rusak berat, rakyat juga dibebani 
berbagai jenis upeti. Diponegoro yang 
menghayati kehidupan petani merasa 
dipanggil oleh Jawa yang ternoda oleh 
kerakusan dan kebiadaban pemerintah 
Hindia Belanda dan sekutu pribuminya.

Sardhono juga menyisipkan cerita 
mistis Jawa. Yaitu, ten tang Ratu Kidul 
yang berjanji kepada Di ponegoro akan 
menolong masyarakat Tegalrejo. Sang 
Ratu menawarkan bantuan untuk mengusir 
Belanda dari tanah Jawa dengan memakai 
tentara gaibnya. Namun Diponegoro 
diharuskan berdoa meminta kepada Tuhan 
agar Ratu Kidul menjadi manusia kembali. 
Diponegoro menolak. Ia mengatakan 
bahwa dalam urusan ini dia hanya meminta 
tolong hanya kepada Allah semata. 

Pada babak berikutnya, dilukiskan 
suasana malam hari sebelum penang kapan 
Diponegoro berlangsung. Kete gangan 
terjadi di barak serdadu Oos Indische Leger 
(Belanda). Untuk meredakan ketegangan, 
diselenggarakanlah pesta yang menjadi 
tidak terkontrol karena semua mabuk tak 
terkendali. Di sesi ini Happy Salma tampil 
sebagai sosok diva mabuk yang menggoda 
setiap orang untuk hanyut dalam suasana 
alam bawah sadar.

Suasana penangkapan Diponegoro 
dilukiskan secara getir, pada lebaran 

ha ri kedua (Minggu, 28 Maret 1830). 
Diponegoro memasuki kantor keresidenan 
Magelang untuk bersilaturahmi dengan 
Jenderal de Kock sebagai langkah awal 
untuk menyelesaikan perseteruan dengan 
pemerintah Hindia Belanda. Namun, saat itu 
Diponegoro justru dikhianati dan ditangkap. 
Dilukiskan dalam pengasingannya dengan 
berlayar melewati beberapa kota pelabuhan 
di pesisir Jawa dan NTB, penuh dengan 
suasana prihatin, karena di sepanjang 
perjalanan banyak orang-orang tersiksa 
akibat praktik perbudakan.

Lewat pementasan yang diadopsi dari 
naskah berumur 200 tahun itu, Sardhono 
ingin mengajak bangsa ini merenung ikhwal 
pencarian sosok pahlawan baru di tengah 
sekelumit permasalahan yang menimpa 
bangsa ini. 

Opera yang dipentaskan di gedung 
pertunjukan TIM mulai 11-13 November 
2011 ini berbarengan dengan peluncuran 
buku Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro  
dan Akhirnya Suatu Tatanan Lama di Jawa, 
oleh Peter Carey, profesor Sejarah Modern 
Emeritus di Trinity College. Kepada Warta 
Pertamina, ia mengatakan bahwa Sardhono 
begitu menjiwai riwayat Diponegoro yang 
tercermin pada pementasan ini. “Ia berhasil 
menghidupkan kembali sejarah Diponegoro 
dengan luar biasa dan tetap bisa dipahami 
oleh masyarakat umum,” tutur Peter. n

Dalam setiap babak dalam pementasan ini, Iwan Fals 

menyanyikan lagu ciptaan yang berdasar lirik (libretto) otobiografi 

Pangeran Diponegoro (Babad Diponegoro), terkecuali babak 

terakhir yang ditulis oleh Sardhono W. Kusumo.

Foto : WAHYU Pertamina Foto : WAHYU Pertamina
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“Little Netherland”
Mesin Waktu itu Bernama

Hanjat cerita, Warta Pertamina plesir ke kota lama Semarang,  
sebuah kota yang terkenal menyimpan “kliping” bangunan klasik 
era kolonial yang masih terjaga hingga kini. Bak menaiki mesin 
waktu, saya menerawang dan hanyut dalam romantisme masa 
silam. Saya membayangkan hidup di jaman itu, bersepeda sore, 
menghisap tembakau sambil memandangi noni-noni Belanda 
bersenda gurau di bibir jalan. 

Meraba-raba dalam pikiran, lalu timbul pertanyaan, apa saja 
yah yang pernah terjadi di balik dinginnya  tembok bangunan-
bangunan tua ini? Jawaban tentunya tidak serta merta turun dari 
langit. Untuk mengobati rasa penasaran akhirnya saya putuskan 
untuk trail informasi dari berbagai sumber. Bukankah lebih 
mengasyikan, sambil tamasya kita  belajar sejarah.

Sejarahnya, pada masa Hindia Belanda, kota lama Semarang 
disebut Outstadt atau Little Netherland. Letaknya di kelurahan 

Bandar Harjo, Kecamatan Semarang Utara dengan luas sekitar 
0,3125 Km2. Dahulu, kota lama Semarang direncanakan 
sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda. Banyaknya 
pendirian bangunan pemerintahan merupakan bagian dari imbas 
perjanjian antara Mataram dan VOC pada 15 Januari 1678 yang 
menyebutkan bahwa Semarang telah diserahkan ke pihak VOC 
karena Mataram telah menerima bantuan dalam menumpas 
pemberontakan Trunojoyo. Bangunan-bangunan pemerintahan 
dan berbagai infrastruktur didirikan, mulai dari sarana pertahanan 
militer, kantor-kantor dinas, perumahan, kanal-kanal, gereja dan 
lainnya yang didesain dan dikelola mirip dengan Negeri Belanda. 
Hingga sekarang beberapa bangunan-bangunan tersebut masih 
bisa kita nikmati, dan hanya beberapa bangunan saja yang masih 
berfungsi. Selain hanya menjadi objek wisata, selebihnya hanya 
menjadi kota mati terlebih di malam hari.
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“Little Netherland”

Gedung tua dengan seribu pintu itu masih kokoh berdiri, 
di dekat bundaran Tugu Muda, jantung kota Semarang, Jawa 
Tengah. Sentuhan art deco pada tampilannya terasa eksotis, 
mencolok juga misterius. Terpancang dan menjulang ke langit 
dua menara kembar mengapit kubah utama, barisan pintu seeta 
jendela berjajar, seakan menunggu disambangi.

Siapa yang tidak kenal Lawang Sewu, salah satu bangunan 
antik yang masih kokoh berdiri dengan cantik. Gedung yang 
dulunya merupakan kantor Nederlandsch Indishe Spoorweg 
Naatschappij atau NIS ini  dibangun pada 1903 dan selesai 
pada 1907. Terletak di bundaran Tugu Muda Semarang yang 
dulu disebut Wilhelmina Plein.

Sebutan Lawang Sewu berarti pintu seribu didapuk oleh 
masyakat sekitar karena bangunan tersebut memiliki pintu yang 

Sejak awal berdiri tegak 1 juni 1914 silam, rautnya tak 
banyak berubah. Mungkin sedikit sapuan warna dan ornamen 
ditambahkan. Saya membayangkan hiruk pikuk yang terjadi 
disini sepertinya tak jauh berbeda dengan dahulu, sebuah 
stasiun yang riang. Stasiun Semarang Tawang merupakan 
salah satu stasiun kereta api besar tertua di Indonesia. 

Pada tahun 29 April 1911, proyek pembuatan stasiun 
ini dimulai dengan rancangan bangunan dari arsitek Sloth - 
Blauwboer. Stasiun Tawang dirancang sebagai bangunan yang 
anggun dengan karakter bangunan berlanggam Romanticism 
yang populer di Eropa pada masa itu yang dipersiapkan untuk 
perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari Spanyol 
(Tentoonstelling).

Ornamen paling menonjol pada arsitektur bangunan ini adalah pintu-pintu utama serta jendela ventilasi atas yang berbentuk 
lengkung dan ada ujung lengkungan bata tersebut diakhiri dengan semen dan keramik warna dan material yang berbeda dari 
elemen-elemen bukaan (seperti pintu, jendela dan ventilasi).

banyak sekali. Padahal jika dihitung, saya yakin tidak akan sampai 
seribu pintu. Jendela bangunan yang tinggi dan lebar, tampaknya 
memberikan anggapan di masyarakat bahwa itu adalah pintu.

Pada masa perjuangan gedung ini memiliki catatan sejarah 
tersendiri ketika berlangsung peristiwa Pertempuran lima hari 
di Semarang (14 Oktober - 19 Oktober 1945). Gedung tua ini 
menjadi salah satu lokasi pertempuran yang hebat antara pemuda 
AMKA atau Angkatan Muda Kereta Api melawan Kempetai dan 
Kidobutai, Jepang. 

Kini Lawang Sewu telah dibenahi, dipugar, dan tak lagi dibiarkan 
kosong. Gedung ini akan dijadikan pusat kerajinan Indonesia di 
Jawa Tengah. Dengan pemugaran yang menghabiskan dana lebih 
dari Rp 15 miliar, gedung ini menjadi cagar budaya, ikon Jawa 
Tengah, yang juga diharapkan jadi destinasi wisata internasional.

Seribu Pintu Untuk Seribu Tahun

Stasiun Itu Masih Tegak Berdiri
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Di jalan Heerenstraat (kini Jl.Letjen Suprapto), landmark 
Semarang itu masih setia disana sejak 1753. Gereja Immanuel atau 
lebih dikenal dengan gereja Blenduk (dulu namanya Nederlandch 
indische Krek), adalah gereja kristen tertua di Jawa Tengah yang 
dibangun oleh Belanda. Disebut Blenduk (dalam bahasa Indonesia 
diartikan bulat) karena bentuk kubahnya berbentuk bulat setengah 
lingkaran. Gereja ini mampu menampung 400 jemaah. Perancang 
awalnya tidak diketahui, namun gereja ini diperbarui secara drastis 
oleh arsitek W. Westmaas dan H.P.A. de Wilde pada 1894-1895 
dengan menambahkan dua buah menara. Hasilnya, sebuah karya 
arsitek yang berimbang dengan komposisi sempurna. Pintu-pintu 
masuknya bergaya klasik dan kubahnya yang besar terbuat dari 

tembaga, indah sekali dan mengagumkan. 
 Sambil melihat kemegahan gereja Blenduk, tak ada 

salahnya mampir ke tempat jajan kaki lima dengan aneka jajanan 
seperti sop sumsum, sate buntel, sate campur, sate daging, yang 
dibandrol seharga Rp 35 ribu.

Sate buntel berbentuk daging yang sudah lembut, dan 
disajikan sudah dilepas dari tusukannya. Sementara Sop Sumsum 
terdiri dari 4 atau 5 potong tulang kambing dengan kuah berwarna 
putih. Selain itu ada juga es duren yang bisa di dapat di emperan 
jalan, cukup dengan 9 ribu rupiah saja, kita sudah bisa dimanjakan 
dengan aroma duren yang harum dan segar, sambil menikmati 
sore yang tenang di kota tua.
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Rasanya tak lengkap bila ke Semarang tidak meluangkan 
waktu dan memanjakan mulut dengan jajanan khas kota 
ini, lumpia. Rolade itu berbeda dari biasanya. Di dalamnya 
berisi rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Ada yang 
kering dan yang basah. Dengan ditambah cocolan saus 
yang khas, plus cabe rawit dan acar mentimun, rasanya 
sangat menggelitik lidah kita. Itulah lumpia Semarang yang 
nyatanya memang memiliki citarasa khusus, perpaduan rasa 
Tionghoa dan Indonesia. Sejarah yang beredar di masyarakat 
menuturkan bahwa penemunya adalah orang Tionghoa 
Semarang yang menikah dengan orang Indonesia.

Selidik punya selidik, ada lima genre lumpia di Semarang 
dengan citarasa yang tentu saja berbeda. Yaitu, aliran Gang 
Lombok (Siem Swie Kiem), aliran Jalan Pemuda (almarhum 
Siem Swie Hie), aliran Jalan Mataram (almarhumah Siem Hwa 
Nio), aliran sejumlah bekas pegawai lumpia Jalan Pemuda, 
dan aliran orang-orang dengan latar belakang hobi kuliner 
yang membuat lumpia dengan resep hasil pembelajaran dari 
lumpia yang sudah beredar.

Saat ini generasi tertua adalah generasi ketiga Siem Swie 
Kiem (65) yang tetap setia melayani para penggemarnya di 

kios warisan ayahnya (Siem Gwan Sing) di Gang Lombok 11. 
Menurut sejumlah penggemarnya, keistimewaan lumpia ini 
adalah racikan rebungnya tidak berbau, juga campuran telur dan 
udangnya tidak amis. 

Lumpia buatan generasi keempat dapat kita peroleh di kios 
lumpia Mbak Lien alias Siem Siok Lien (43) di Jalan Pemuda 
dan Jalan Pandanaran. Mbak Lien meneruskan kios almarhum 
ayahnya, Siem Swie Hie, yang merupakan abang dari Siem Swie 
Kiem. Ciri khas  lumpia Mbak Lien ini adalah isinya yang ditambahi 
racikan daging ayam kampong yang banyak disukai pembeli. 
Generasi keempat lainnya, yaitu anak-anak dari almarhum Siem 
Hwa Nio (kakak perempuan dari Siem Swie Kiem) meneruskan 
kios ibunya di Jalan Mataram di samping membuka kios baru di 
beberapa tempat di Kota Semarang. 

Selain keluarga leluhur pencipta lumpia Semarang tersebut, 
kini banyak juga orang-orang ”luar” yang membuat lumpia 
Semarang, yang umumnya mantan karyawan mereka. Mereka 
yang mempunyai hobi kuliner juga turut meramaikan bisnis lumpia 
Semarang dengan membuat lumpia sendiri, seperti Lumpia 
Ekspres, Phoa Kiem Hwa dari Semarang International Family and 
Garden Restaurant di Jalan Gajah Mada, Semarang. n
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GALERI FOTO

Bocah
Energi

Laut
Dua anak dengan penuh energi berlari menapaki jembatan kayu ulin selebar satu meter  menuju ujung jalan, 

tak ada rasa takut dan was-was, semuanya terlihat lepas, lalu menuruni anak tangga menuju permukaan laut, itulah 
rutinitas anak-anak di kampung Melahing, Bontang, Kalimantan Timur.

Mereka tinggal di tengah laut, rumah mereka dibangun di atas tiang-tiang yang ditancapkan dipermukaan atol, 
transportasi mereka mengandalkan perahu-perahu, mereka benar-benar hidup di dan dari laut.

Teks dan Foto: Tatan Agus RST.
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Selepas Magrib, anak-anak itu pun tak ketinggalan mengaji 
dengan pa’ Tua yang didaulat sebagai Ustad, mereka tetap 
bisa sekolah di daratan, walau tinggal di perkampungan di 
tengah laut.

Anak-anak Melahing tak tercerabut dari masa kanak-kanaknya, 
mereka tetap memiliki sejuta keceriaan,  hanya yang membedakan 
bocah-bocah itu tak begitu paham dengan uang baru.

“Ini uang apa Om?” tanya mereka saat  menerima lembaran 
uang dua ribuan. n
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Kami tunggu jawaban anda untuk 

TTS edisi ini paling lambat :

30 Desember 2011

Mendatar

Pemenang TTS Edisi November 2011

Menurun

Kirim jawaban beserta data diri lengkap 
ke REDAKSI :
Kantor Pusat Pertamina 
Gedung Perwira 2-4 Ruang 306
Jl. Medan Merdeka Timur 1A, 
Jakarta - 10110
Atau email ke :
bulletin@pertamina.com

1. Perusahaan BUMN yang berulang tahun pada tanggal 10 Desember
6. Marah
7. Benda kekayaan
9. Suara alunan musik menghasilkan
12. Tempat menyimpan uang
13. Suatu ruangan
14. Beramal
16. Makanan khas Betawi yang terkenal (.............Betawi)
18. Pohon tebu menghasilkan
20. Istana Maemun terletak di kota
21. Musibah

RANI FEBRIANI
Ahli Instrumen & Sistem Kontrol

Operasi Produksi PGE Area Kamojang

FITRIA APRILYANI PURNAMA SARI
Administrasi Security RU IV Cilacap

HERY FITRAWAN
Inbound Logistic - Lubricants

Gedung Oil Center Lt. 6, Jl. MH. Thamrin Kav. 55 Jakarta

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silahkan datang
ke redaksi dengan membawa identitas diri,

mulai 20 - 30 Desember 2011
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1. Api Sea Games 26 dinyalakan di kota
2. Jiwa
3. Pemimpin sholat
4. Gelanggang
5. Unit Pengolahan V Pertamina berada di kota
8. Mengajak
10. Hasil ujian
11. Not atau nada pertama
12. Senang
15. Organ tunggal (singkat)
17. Panggilan orang tua
19. Setelah nada Do

300Ribu
Untuk

3 Pemenang
masing-masing

Asah Otak

JAWABAN TTS NOVEMBER 2011

MENDATAR : 1. Responsif, 8. Apa, 9. Pertiwi, 10. Anka, 11. Strike, 14. Briptu, 
                        15. Plat, 17. Matador, 18. Bas, 19. Blue Print
MENURUN : 1. Era, 3. Papa, 4. Narita, 5. Inisial, 6. Panasbumi, 7. Directuse, 
 11. Kwintal, 13. Studie, 16. Eror, 18. Bin






