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Tak terasa bulan ramadan sebentar lagi berakhir. Dan 
beberapa hari ke depan Jakarta akan terasa sepi. Keramaian 
berpindah ke jalur mudik di sepanjang pantai utara dan selatan 
Jawa, jalur lintas Sumatera dan kota-kota lainnya di luar Jawa. 
Semua ingin merayakan hari kemenangan bersama keluarga, 
kerabat dan sahabat di kampung halaman.

Untuk itulah, di bulan Agustus ini kami menyajikan tulisan 
mengenai kesiapan Pertamina dalam memberikan dukungan 
bagi para pemudik terkait ketersediaan pasokan dan juga 
kelancaran pendistribusian bahan bakar. Mengusung judul 
“Stok BBM Aman, Pemudik Nyaman”, kami memberikan 
informasi berbagai upaya yang dilakukan Pertamina sebagai 
komitmen BUMN ini memberikan pelayanan terbaik, bagi 
seluruh pelanggan, frontliner dan stakeholder lainnya.

Kami segenap Redaksi Warta Pertamina mengucapkan 
selamat Idul Fitri, Mohon Maaf Lahir dan Batin. Semoga 
apa yang kami sajikan dalam Warta kali ini bermanfaat bagi 
anda semua.

Selamat membaca...

Catatan
Redaksi
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motivator. Visinya mencetak generasi 
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Membawa konsep s impl icity  dan 
sophisticated, membuat sabak elektronik 
atau tablet semakin digilai masyarakat 
perkotaan. Mulai menggeser peran PC 
dan laptop, dan menjadi pesaing ketat 
smartphone.

“Mereka yang bertobat dan beramal soleh 

dengan sungguh-sungguh, akan dihijrahkan 

hatinya oleh Allah SWT menjadi lebih baik,”

Ramadan Bulan Berhijrah

ilustrasi : Oki Novriansyah Pertamina

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Malaysia negara dengan beragam budaya menawarkan beragam tempat wisata. Mulai 

dari bangunan Istana, Kuil, hingga wisata belanja yang kadang membuat silap mata. 

Tempatnya yang nyaman, membuat setiap wisatawan betah menikmati segala keindahan 

yang ditawarkan.

Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Informasi Pertamina

Kapan Mudik Gratis Konsumen?

di SPBU
SPBU Pertamina bagi saya tidak sekedar 

sebagai  tempat  untuk mengis i  bahan 
bakar, tetapi juga sebagai tempat yang 
aman dan nyaman untuk istirahat sejenak 
setelah terjebak kemacetan. Sebagai warga 
Cikupa, saya selalu menjadikan SPBU 
rest area, Karang Tengah sebagai tempat 
istirahat sambil sesekali ngopi ataupun 
nyemil. Sembari mengisi waktu menunggu 
pesanan makanan, saya banyak melihat 
berbagai free magazine dan juga majalah 
lifestyle dipajang di café atau rumah makan 
yang ada di rest area. Namun sayang, di 

Seperti yang pernah saya baca di beberapa 
Media Cetak, bahwa Pertamina mengadakan 
mudik bareng bagi para mekanik. Apa yang 
menjadi alasan Pertamina kenapa hanya para 
mekanik saja yang diberangkatkan ?. 

Kenapa tidak seperti perusahaan lainnya 
yang menyelenggarakan mudik bagi umum, 
jadi siapapun bebas ikut hanya dengan melalui 
proses registrasi yang telah ditentukan. 

Bagaimana dengan konsumen Pertamina yang 
seringkali melakukan pengisian BBM di SPBU 
Pertamina. Kapan kami sebagai konsumen bisa 

tempat ini saya tidak bisa mendapatkan 
selebaran promo, majalah, atau informasi 
apapun terkait dengan Pertamina. Padahal 
sebagai pelanggan setia Pertamina, sembari 
istirahat di café atau resto sekitar SPBU, 
disitulah kami bisa mendapatkan informasi 
apapun tentang Pertamina baik lewat 
majalah maupun brosur. Setidaknya dengan 
cara ini pelanggan semakin tahu tentang 
kegiatan promo, bisnis atau apapun tentang 
Pertamina, dan saya kira pihak café atau 
resto tidak keberatan menerima majalah atau 
selebaran promo tersebut.

diikutsertakan dalam mudik bareng dan apakah 
ada kesempatan juga bagi para konsumennya 
untuk bisa ikutan mudik bareng.

Saya rasa cukup itu saja yang pada 
intinya adalah kapan Pertamina memberikan 
kesempatan bagi para konsumennya bisa 
mengikuti program mudik bareng gratis bersama 
Pertamina? Karena kami para konsumen juga 
ingin merasakan dedikasi yang diberikan oleh 
Pertamina kepada para konsumen setianya yang 
tidak hanya konsumen SPBU tapi juga bagi para 
konsumen produk Pertamina lainnya.

Marius – Citra Raya, Cikupa 

Hutama (Jakarta Pusat, Pejambon)

Surat Pembaca
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Bantuan Bagi Korban Kebakaran
Selama ini memang Pertamina banyak memiliki 

program kepedulian sosialnya bagi masyarakat 
seperti bidang pendidikan,kesehatan,lingkungan 
dan infrastruktur.

Program tersebut sebagian besar memang 
direalisasikan untuk masyarakat yang tinggal 
berdekatan dengan unit kerja atau yang tinggal 
disekitar kantoran Pertamina. 

Hal yang ingin saya tahu lebih jauh apakah 
ada program dari Pertamina untuk memberikan 
bantuan bagi korban kebakaran ynag tentunya 
bisa terjadi dimana saja tanpa melihat lokasi 
yang mestinya harus berdekatan dengan 
wilayah kerja Pertamina.

Mengingat selama ini banyak sekali terjadi 
kebakaran khususnya di ibukota Jakarta. 

Apakah bisa dari Pertamina memberikan 
bantuan terhadap korban kebakaran tanpa 
harus menunggu datangnya proposal sesuai 
dengan prosedur untuk meminta bantuan. 

Tentu mereka sebagai korban dari kebakaran 
tidak terpikirkan untuk membuat proposal 
pangajuan bantuan baik itu berupa baju 
bekas, selimut, makanan, air minum dan lain-
lainnya. Namun yang mereka harapkan adalah 
datangnya bala bantuan dari pihak-pihak yang 
mau mengulurkan tangannya.

Mudah-mudahan hal seperti ini bisa 
menjadi pertimbangan Pertamina sebagai 
perusahaan besar untuk bisa memberikan 
bantuan bagi korban kebakaran tanpa melalui 
prosedur yang menyulitkan.

Kurniawati (Tambora – Jakarta Barat)

Danang Pramono
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Highlight

Jakarta - PT Pertamina (Persero) kembali 
menambah kapal pengangkut BBM dengan 
kapal berkapasitas 3500 long ton deadweight 
LTDW. Kapal bernama Matindok itu, akan 
memperkuat armada transportasi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) untuk meningkatkan 
ketahanan pasokan energi nasional secara 
efisien.  Peluncuran kapal yang diproduksi 
selama 20 bulan dengan investasi 12 juta 
dolar Amerika itu, dilakukan oleh Marketing 
& Trading Dicetor Pertamina Hanung Budya 
di Galangan PT Dumas, Tanjung Perak, 
Surabaya, Senin (9/7).

Kapal Matindok, yang dibangun PT 
Dumas Tanjung Perak Shipyard merupakan 
kapal ke-51 milik Pertamina dari total sekitar 
175 kapal yang dioperasikan Pertamina. 
Kapal tersebut akan beroperasi pada akhir 
September, direncanakan mengangkut BBM 

dari Ternate, Kupang, Plaju dan Padang 
ke daerah-daerah di Nusa Tenggara Timur 
seperti Reo, Maumere, Waingapu, Kalabahi, 
Attapupu, Ende, di Kalimantan yaitu 
Pontianak dan Sumatera yaitu Bengkulu.

Wilayah Indonesia yang luas dan terdiri 
dari ribuan pulau, menuntut infrastuktur 
penyediaan BBM yang tidak sederhana 
pula. BBM yang dihasilkan oleh sejumlah 
kilang Pertamina, didistribusikan ke depot-
depot utama melalui kapal-kapal dengan 
ukuran besar dan sedang, dan pada 
akhirnya BBM ini akan didistribusikan 
ke depot kecil (end depot) dengan kapal 
berukuran kecil, baik milik Pertamina 
maupun charter. Langkah terobosan 
penambahan kapal milik oleh Pertamina 
diyakini akan meningkatkan efisiensi biaya 
transportasi BBM. n DSU

Peresmian
Kapal Matindok

Foto : Rahman



Jakarta - PT Pertamina (Persero) 
terpilih sebagai organisasi berbasis 
pengetahuan paling dikagumi di 
Indonesia dalam Indonesian Most 
Admired Knowledge Enterprise 
(MAKE) Study 2012 dan akan dikirim 
menjadi finalis Asian MAKE Study 
2012 di Korea. 

Penghargaan ini diserahkan langsung 
oleh Chairman Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) Study 
2012 Andiral Purnomo kepada Direktur 
Utama Pertamina, Karen Agustiawan di 
Jakarta, Selasa (10/7). 

Dari 15 organisasi yang masuk 
sebagai finalis, terpilih tiga pemenang 
dengan nilai teratas dalam Indonesian 
MAKE Study 2012 yaitu Pertamina, 
Toyota Astra Motor dan United 
Tractors yang secara otomatis 
menjadi finalis Asian MAKE Study 
2012 pada Oktober 2012 di Seoul, 
Korea Selatan dalam ajang tahunan 
bertajuk World Knowledge Forum. 

Salah satu kekuatan Pertamina 
hingga layak menjadi  Final is 
2012 Asian MAKE Study adalah 
kuatnya Continuous Improvement 
Program (CIP) yang me rupakan 
budaya untuk se lalu melakukan 
perbaikan berkelanjutan mendukung 
kemampuan inovasi Per tamina. n DSU
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ke Asian MAKE Study 2012
Foto : Kuntoro Pertamina

Pertamina Maju
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Annual Pertamina
Subsidairy Award 2012

Foto : Rahman

Jakarta – Untuk pertama kalinya 
Per tamina menggelar  Annual 
Pertamina Subsidiary Award, sebuah 
ajang penghargaan untuk melihat 
semangat dan kinerja anak-anak 
perusahaan dalam mengelola 
usahanya.  Keg ia tan ber tema 
“Knowing us More to Step Forward 
in Harmony” ini juga diikuti dengan 
pameran anak perusahaan di Gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina, yang 
dibuka Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, Senin (16/7).

Dalam kegiatan ini perusahaan 
memberikan apresiasi kepada seluruh 
anak perusahaan atas kontribusi yang 
diberikan selama ini kepada holding 
company, sekaligus memberikan 
apresiasi kepada anak-anak perusahaan 
yang telah mengaplikasikan prinsip-
prinsip GCG.

A d a p u n  p e m e n a n g  T h e 
Best Annual Report 2011 diraih 
Pertamina EP; The Best Timely 
Financial Report & Management 
Report 2011 diraih Patra Jasa; The 
Best Community Involvement & 
Development Implementation 2011 
diraih Pertamina EP; The Best 
Implementation of Enterprise Risk 
Management 2011 diraih Pelita Air; 
dan The Best Completion of Audited 
Financial Statement diraih Pertamina 
Geothermal Energy. n DSU
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Visi BoD

Pertamina berkomitmen mengamankan 
ketersediaan dan pendistribusian bahan bakar 
minyak dan LPG selama bulan Ramadan hingga 
Idul Fitiri 1433 H. Kami berharap seluruh insan 
Pertamina khususnya di jajaran Direktorat 
Pemasaran dan Niaga untuk bertanggung jawab 
penuh melaksanakan tugas ini dan mencurahkan 
perhatiannya selama 24 jam sehari dan 7 hari 
dalam satu minggu.

Kami yakin tugas yang diamanatkan kepada 
seluruh insan Pertamina adalah tugas mulia, 
dalam melayani saudara-saudara kita sebangsa 
dan setanah air yang tengah menjalankan 
ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sekaligus 
merayakan kemenangannya untuk bersilaturahmi 
dengan keluarga di kampung halaman pada 
Idul Fitri nanti. Karena itu, Kami jajaran Direksi 
mengucapkan terima kasih dan selamat bertugas, 
semoga apa yang menjadi upaya kita bersama ini 
mendapat ridho dari Allah SWT. 

Bagi saudara-saudara kita sekaligus para 
pelanggan setia Pertamina yang saat akan 
melakukan perjalanan untuk kembali ke kampung 
halaman, saya ingin menyampaikan pesan agar 
berhati-hati di jalan, taati peraturan lalu lintas dan 
tetap waspada agar selamat di tempat tujuan 
bertemu dengan saudara-saudara terkasih dengan 
selamat dan tidak kurang apapun. 

Salam

Hanung Budya
Marketing & Trading Director

Setia
Melayani

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Warta Utama

Stok BBM Aman
Pemudik Nyaman

Pemudik pada 2012 diprediksi naik signifikan. Sejumlah skenario disiapkan 
untuk menjaga BBM dan LPG nasional pada level aman. Disediakan SPBU 
Kantong dan SPBU transit untuk mengantisipasi hambatan distribusi karena 
kemacetan lalu lintas

Mudik lebaran di Indonesia, menjadi tradisi yang 
tak pernah dilewatkan kaum urban. Setiap tahun para 
pemudik dari ibukota menjejali jalur utara dan selatan 
pulau Jawa, yang menjadi jalur terpadat arus warga 
pulang kampung. Selain itu tak kalah ramainya jalur 
penyeberangan Merak, penyeberangan Gilimanuk 
serta jalur lintas Sumatera.

Sebagian besar pemudik start dari wilayah 
Jabodetabek, yang menjadi pusat tempat tinggal 
penduduk urban dari berbagai daerah. Setiap 
tahun, jumlah pemudik selalu saja meningkat. 
Dinas Perhubungan DKI Jakarta memprediksi 
pemudik tahun 2012 mengalami peningkatan 
yang cukup signifikan dibandingkan tahun 
sebelumnya, baik untuk penumpang angkutan 

umum, sepeda motor, maupun pengguna 
kendaraan pribadi.

Penumpang angkutan umum naik 15,11 
persen, sementara pengguna motor naik 27,29 
persen dan kendaraan roda empat naik 19,72 
persen. (Lihat Tabel : Prediksi Kenaikan 
Jumlah Pemudik). Yang patut diwaspadai tentu 
saja pemudik sepeda motor yang kian menyemut 
di arus mudik tahun ini, dan diperkirakan akan 
menambah kepadatan lalu lintas.

Jalur khusus sepeda motor yang diterapkan 
beberapa tahun terakhir, terasa tidak efektif, 
dimana saat kepadatan terjadi kadang sepeda 
motor juga mengambil jalur untuk kendaraan 
roda empat. Tak hanya di jalan, makin 
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2011
7.248.763

2012 15,11 %8.344.051

Total :

2011
4.956.730Total :

2011
1.199.867Total :

Total :

Peningkatan

2012 19,72 %5.934.586Total :

Peningkatan

2012 27,79 %1.533.340Total :

Peningkatan

Prediksi Kenaikan
Jumlah Pemudik

Sumber: Dinas Perhubungan DKI, Juli 2012

bertambahnya kendaraan juga akan berimbas 
pada kebutuhan pasokan BBM di kawasan 
jalur utara dan selatan Pulau Jawa. Belum 
lagi dampak lainnya seperti antrian di tempat 
peristirahatan, kendaraan keluar masuk di 
sepanjang jalur jalan utama dan sebagainya.

Persoalan transportasi mudik di Indonesia 
menjadi persoalan yang menguras pikiran semua 
pihak. Tak hanya di tingkat menteri tetapi hingga 
Presiden. Setiap tahun rangkaian Ramadan 
dan Lebaran menjadi pekerjaan rumah bagi 
pemerintah untuk menstabilkan harga kebutuhan 
pokok di saat Ramadan hingga lebaran dan 
ditutup dengan ketersediaan prasarana jalan, 
angkutan umum, bahan bakar selama lebaran.

Semua pihak mendapat tugas, untuk 
mengamankan pekerjaan tahunan, agar para 
pemudik bisa pulang kampung dengan aman, 
nyaman dan selamat sampai tujuan. Pertamina 
yang bertu gas mengamankan suplai BBM dan 
Gas, tidaklah terlalu dipusingkan mengenai 

cara dan solusi pengamanan tersebut. Karena 
di Pertamina sendiri sudah ada Standart 
Operasional Prosedur (SOP) pengamanan 
suplai BBM dan Gas pada hari-hari besar 
keagamaan dan menjelang pergantian tahun.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
memperkirakan kenaikan konsumsi BBM dan 
LPG pada masa puasa dan lebaran, dimana 
Premium naik 3,3 persen dari rata-rata harian 
normal 78.000 kiloliter (KL) menjadi 80.000 KL. 
Avtur naik 6 persen dari rata-rata harian normal 
10.763 KL menjadi 11.384 KL dan LPG public 
service obligation (PSO) naik tiga persen dari 
rata-rata harian normal 11.351 metrik ton (MT) 
menjadi 11.695 MT.

“Adapun Solar turun 12,9 persen dari 
rata-rata harian normal 44.000 KL menjadi 
38.000 KL dan LPG non PSO sama dengan 
rata-rata harian normal 3.559 MT,”tambah 
Karen. Dengan prediksi angka tersebut, jelas 
saja Pertamina harus menjaga stok pada level 

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina



Marketing & Trading Director Hanung Budya memastikan stok BBM aman selama Ramadan 
dan Lebaran 2012. 
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aman. Sejumlah skenario telah diterapkan oleh 
Direktorat Pemasaran dan Niaga dalam menjaga 
keseimbangan dan juga keamanan pasokan 
BBM selama puasa hingga lebaran tahun ini. 

“Kami terus menjaga stok BBM dan LPG 
nasional dalam kondisi aman selama puasa dan 
Lebaran yakni sejak tanggal 4 Agustus hingga 
4 September 2012,”ujar Marketing and Trading 
Director Pertamina Hanung Budya disela-sela 
launching outlet Pertamax Racing di SPBU 
COCO Kuningan, Jumat (20/7). Pertamina 
bahkan telah memastikan ketahanan stok pada 
periode tersebut yaitu Premium 17,19 hari, Solar 
18,28 hari, Avtur 20,95 hari, Pertamax 67,87 hari, 
Pertamax Plus 72,40 hari dan LPG 19,04 hari.

“Pertamina siap memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat dengan terus 
menjaga ketahanan stok dan mempersiapkan 
pengelolaan distribusi BBM dan LPG dengan 
baik untuk mengantisipasi peningkatan 
permintaan pada periode bulan Ramadhan dan 
Hari Raya Idul Fitri 1433 H,”tambah Hanung. 

Sebagiamana tahun-tahun sebelumnya, 
Pertamina telah mempersiapkan berbagai 

langkah pendukung untuk memberikan 
kenyamanan pemudik seperti membentuk Posko 
Satuan Tugas (Satgas) untuk pemantauan 
tersedianya BBM, serta kesiapan pelayanan 
kepada masyarakat konsumen yang efektif 
berjalan mulai H-14 sampai dengan H+14 
(tanggal 06 Agustus – 04 September 2012).

Stok aman belum tentu menjamin ketersediaan 
BBM dan LPG di masyarakat. Karena itulah 
masalah pendistribusian juga menjadi perhatian 
utama Direktorat Pemasaran dan Niaga dengan 
melakukan persiapan khusus di jalur mudik dan 
jalur balik. Beberapa skenario telah disiapkan. 
Diantaranya SPBU beroperasi penuh 24 jam, 
khususnya di jalur mudik dan balik mulai H-15 
hingga H+15 sepanjang Jalur Pantura, Selatan 
Jawa, arah Merak, dan Lampung. 

Sebagiamana tahun sebelumnya Pertamina 
juga mempersiapkan SPBU kantong. Yakni 
SPBU yang ditunjuk sebagai tempat mobil tangki 
berisi BBM yang akan dikirimkan ke SPBU stok 
kritis di area terdekat, untuk mengantisipasi 
hambatan distribusi akibat kemacetan lalu 
lintas. Ada 63 titik SPBU kantong di yang 

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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disiapkan di wilayah Jawa dan Sumatera (Lihat 
Tabel : Sebaran SPBU Kantong). 

Selain itu juga dilakukan switching tangki 
pendam di 45 titik SPBU. Karena setiap mudik 
kebutuhan Solar menurun, maka tangki pendam 
Solar untuk sementara diswitch untuk Premium 
atau Pertamax. Pertamina juga melaksanakan 
optimalisasi dan penambahan armada mobil 
tangki di wilayah Sumatera Selatan, Jawa 
Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Balinus 
sebesar 6,5 persen dari armada mobil tangki 
eksisting. Melakukan pengaturan pembedaan 
jalur pelayanan antara motor dan mobil, serta 
menyediakan pelayanan SPBU Transit khusus 
sepeda motor di 117 titik lokasi SPBU. 

Yang tak kalah pentingnya mempersiapkan 
pola RAE (regular alternative on emergency) jika 
terjadi kendala distribusi BBM/LPG di supply point 
tertentu. Berkoordinasi dengan Hiswana Migas, 
Pemda, Aparat Kepolisian, dan Instansi terkait 
lainnya demi terciptanya keamanan yang kondusif 
dalam menjaga kelancaran distribusi BBM.

“Selain sederet persiapan tersebut, 4.874 
SPBU telah diinstruksikan untuk meningkatkan 
pelayanan dengan menyediakan layanan 
pendukung seperti mushola, toilet, ATM, 

serta memperhatikan aspek kebersihan, dan 
memperbanyak layanan bahan bakar khusus 
atau BBK (Pertamina DEX) dalam kemasan di 
jalur mudik,”jelas Hanung.

Namun kesiapan Pertamina juga perlu 
mendapat dukungan dari para pemilik SPBU 
yang dihimbau secara financial dan operasional 
mendukung kenyamanan pemudik. “Mau nggak 
mau, kita harus mendorong pengusaha siap 
secara financial. Karena harus menyiapkan 
modal kerja lebih dari hari biasa. Dan harus 
dipersiapkan dari sekarang,”jelas VP Fuel Retail 
Marketing Pertamina Muhammad Iskandar. Dari 
internal Pertamina sendiri juga tidak tinggal diam. 
Setiap tahunnya sudah dibentuk satgas untuk 
mengamankan distribusi BBM yang standby 24 
jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. 

D i s a m p i n g  k e s i a p a n  t e r s e b u t , 
terkonsentrasinya masyarakat di jalur mudik, 
menjadi kesempatan para pebisnis melakukan 
berbagai program loyality bagi para pelanggannya. 
Pertamina pun melakukannya. Prinsipnya bukan 
sekedar jor-joran memberikan hadiah, tetapi 
lebih pada memberikan layanan prima bagi para 
pelanggan untuk mendukung perjalanan mudik 
yang aman dan nyaman. n DSU
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Untuk Mudik
Yang Lebih Baik

Ada pola ekonomi yang rutin terjadi saat 
masa puasa dan Lebaran. Perubahan pola 
konsumsi masyarakat membuat indikator 
ekonomi yakni inflasi dan uang beredar bergerak 
naik. Hal itu terjadi sejak memasuki bulan 
puasa, dimana tingkat konsumsi masyarkat 
meningkat karena kebutuhan bertambah dan 
juga desakan kenaikan harga bahan pokok. 
Peningkatan konsumsi terus bergulir menjelang 
lebaran dengan peningkatan belanja produk ritel 
dan berlanjut saat lebaran.

Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 
LPG juga mengalami kenaikan. Setidaknya pada 
saat puasa, banyak masyarakat yang awalnya 

menggunakan sarana transportasi umum untuk 
melakukan kegiatan, memilih menggunakan 
kendaraan pribadi agar lebih cepat sampai tujuan 
dan tidak kepanasan. Belum lagi saat mudik lebaran, 
pergerakan kendaraan dari wilayah Jabodetabek 
ke kota-kota di propinsi Jawa Barat, Jawa Timur 
bahkan ke Sumatera meningkatkan konsumsi BBM. 
Pertamina memperkirakan kenaikan konsumsi 
Premium naik 3,3 persen dari rata-rata harian normal 
78.000 kiloliter (KL) menjadi 80.000 KL.

Sama halanya dengan konsumsi LPG. Intensitas 
masyarakat menggunakan LPG juga meningkat 
sejak bulan puasa hingga lebaran. Saat puasa, 
masyarakat terbiasa membuat menu makanan yang 

Menjelang lebaran omzet SPBU meningkat tiga kali lipat. Permintaan 
Pertamax dan Pertamina Dex meningkat. Pertamina me-make up seluruh 
SPBU di jalur mudik untuk kenyamanan pemudik

Foto : Rahman
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lebih bervariasi dibandingkan hari biasa. Belum lagi 
banyaknya masyarakat yang memanfaatkan puasa 
sebagai sarana menambah penghasilan dengan 
menjual makanan siap santap. Kenaikan konsumsi 
LPG PSO diprediksikan mencapai 3 persen, yakni 
dari rata-rata harian normal 11.351 metrik ton (MT) 
menjadi 11.695 MT.

Karena itu menurut Marketing & Trading 
Director Pertamina, Hanung Budya, untuk 
mengatasi peningkatan permintaan Premium, 
Pertamina melakukan switching tangki pendam 
di 45 titik lokasi SPBU dari Solar ke Premium 
selama mudik lebaran. Hal ini untuk mengatasi 
kecenderungan peningkatan konsumsi Premium 
di jalur mudik, dan menurunya konsumsi Solar.

Sayangnya, peningkatan pola konsumsi 
khususnya BBM dan LPG PSO seolah tak 
sejalan dengan upaya pemerintah dalam 
mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Bisa 
jadi peningkatan ini akan berdampak pada kuota 
BBM PSO yang ditetapkan pemerintah tahun ini 
sebesar 40 juta KL. “Secara umum, dalam satu 
semester itu kuota untuk BBM PSO (bersubsidi) 
Premium dan Solar sudah over,” ujar Hanung. 
Khusus untuk wilayah Jabodetabek, Hanung 
menambahkan, konsumsi BBM bersubsidi jenis 
Premium sudah over sebesar 38 persen. “Trend 
ini pun berlaku untuk konsumsi secara nasional. 
Sesuai APBN-P 2012 diperkirakan akan habis 
sekitar bulan November ini,”jelasnya. 

Toh karena Pertamina mendapat amanat 
mendistribusikan BBM subsidi, sekaligus 
menjamin ketersedian dan keamanan stok, maka 
harus dipastikan distribusinya tidak mengalami 
hambatan apapaun, termasuk kondisi lalu lintas 
yang tidak bisa diprediksi. Disinilah peran SPBU 
kantong dan juga fleksibilitas pengiriman BBM 
dari beberapa depot diterapkan.

SPBU kantong sebagaimana dijelaskan 
sebelumnya merupakan SPBU yang ditunjuk 
sebagai tempat mobil tangki berisi BBM yang 
akan dikirimkan ke SPBU terdekat yang 
stoknya sudah dalam posisi kritis. Sementara 
itu untuk depot pendistribusiannya akan dibuat 
sefleksibel mungkin. “Biasanya nanti akan 
saling ngisi, itu konsepnya setiap mudik,”tekan 

Iskandar. Ia pun mencontohkan misalnya untuk 
distribusi di sekitar Cikampek, Karawang, 
Sukamandi bisa dialokasikan distribusi BBM 
dari depot Cikampek dan Plumpang (Jakarta). 
Karena pada saat mudik kebutuhan untuk 
mendistribusikan wilayah Jakarta tidak terlalu 
banyak. “Terkadang di sekitar depot Cikampek 
penuh sepeda motor, karena ke block kemacetan 
dan segala macem, kita bisa suntik dari 
Plumpang. Ini kan kondisi reguler emergency 
dan alternative,”tambahnya. 

Contoh lainnya di daerah perbatasan Jawa 
Timur dimana kepadatan terjadi rata-rata di sekitar 
Solo. Sehingga supply bisa mengandalkan dari 
Madiun. Ini semua teman-teman di depot stand by 
untuk mindah-mindah LO nya,”jelas Iskandar.

Disamping memastikan keamanan stok BBM 
PSO, Pertamina juga memberikan kemudahan 
bagi masyarakat dalam mendapatkan BBK 
(Bahan Bakar Khusus) di jalur mudik serta 
kota-kota yang menjadi konsentrasi masyarakat 
merayakan Idul Fitri. “Kalau kondisi sekarang 
sudah 90 persen SPBU di jalur mudik sudah 
menyediakan BBK, karena ini kan mendukung 
program pemerintah. Jangan sampai pada saat 
arus mudik ini, Pertamax-nya kosong karena 
konsentrasi pada BBM PSO,”ujar VP Fuel Retail 
& Marketing Pertamina Muchamad Iskandar. 

Hanung membenarkan apa yang disampaikan 
Iskandar. Kesiapan tersebut sebagai bentuk 
upaya Pertamina dalam mendukung kebijakan 
pemerintah dalam pengaturan BBM bersubsidi. 
Dampak dari penambahan dispenser BBK di 
sejumlah SPBU khususnya di Jabodetabek 
konsumsi Pertamax ini sudah naik sekitar 13 
persen dibandingkan bulan Mei. “Tapi jangan 
salah, konsumsi Premium juga naik meski tidak 
terlalu besar. Artinya kenaikan konsumsi Pertamax 
menunjukkan trend peningkatan konsumsi karena 
adanya pertumbuhan kendaraan,”jelas Hanung. 
Setidaknya dengan memperluas ketersediaan 
BBK di sejumlah SPBU, sangat membantu 
pemerintah dalam menghemat subsidi BBM.

Kesadaran masyarakat menggunakan 
BBM non subsidi itu menurut Iskandar sudah 
mulai terasa pada saat mudik tahun lalu. 
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Dari pengalaman tahun sebelumnya, tingkat 
kesadaran pemudik untuk menggunakan Bahan 
Bakar Khusus sangat tinggi.Untuk itu Pertamina 
mengapresiasi pelanggan dengan menambahkan 
berbagai kemudahan mendapatkannya. “Mudik 
tahun lalu, ada sedikit kenaikan konsumsi 
Pertamax dan Pertamina Dex, setidaknya 
kenaikan ini menjadi sinyal bahwa Pertamina 
harus siap menyediakan BBK di SPBU manapun 
dan memastikan stoknya,”terang Iskandar. 

Selain kesadaran masyarakat, kemacetan 
lalu lintas yang terjadi membuat para pemudik 
enggan membeli BBM PSO karena enggan 
mengantri. Karena ingin cepat beberapa 
pemudik memilih menggunakan BBK agar yang 
lebih cepat. Apalagi konsep red carpet, atau jalur 
khusus BBK juga diterapkan untuk memberikan 
layanan lebih prima kepada konsumen.

Para konsumen pengguna BBK diibaratkan 
memanjakan kendaraannya dengan bahan 
bakar yang memiliki keunggulan membersihkan 
mesin, anti karat dan menjaga kemurnian 
bahan bakar dari zat asing. Apalagi saat ini 
Pertamax yang merupakan bahan bakar khusus 

unggulan Pertamina dengan ecosave tchnology 
dipastikan ramah lingkungan. 

Untuk memberikan kenyamanan lebih 
kepada konsumen, Pertamina juga telah me-
make up Mushola dan menyediakan mukena 
baru di beberapa SPBU yang berada di jalur 
mudik. Setidaknya selain sebagai tempat 
mengisi bahan bakar, di SPBU pelanggan 
bisa sejenak beristirahat, menjalankan ibadah 
di mushola, melakukan transaksi perbankan 
lewat Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang 
tersedia di hampir seluruh SPBU, memanjakan 
pelanggan berbelanja kebutuhan konsumsi baik 
di minimarket maupun rumah makan. Selain itu, 
juga sudah dipersiapakan khusus lahan parkir 
yang relatif luas, sehingga tidak mengganggu arus 
pemudik yang akan mengisi bahan bakar.

Selain itu, pembedaan jalur pelayanan 
antara motor dan mobil juga dilakukan untuk 
mencegah terjadinya “kesan” antrian di SPBU. 
“Terkadang orang mengira SPBU kosong atau 
antrian padat. Padahal karena jalur mobil dalam 
kondisi saat mudik kadang diserobot pengguna 
motor,”ujar Iskandar. Untuk itulah Pertamina 

Pertamina make up mushola dan 
menyediakan mukena baru di 
beberapa SPBU

Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kini 
tersedia di hampir seluruh SPBU

Foto : Rahman

Foto : Rahman
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melakukan   pengaturan    pembedaan    jalur   pelayanan   antara  
motor dan mobil, atau SPBU transit yang ada di 117 titik SPBU. 

“Kami lakukan hal tersebut secara maksimal agar bisa menjaga 
momentum yang cuman tiba-tiba ini,”papar Iskandar. Namun 
demikian, rencana strategi yang diterapkan harus mendapat 
dukungan dari para pengusaha SPBU dalam penyediaan dana 
setoran. Setidaknya harus tiga kali lipat dibandingkan hari biasa. 
Dengan membaca karakteristik pemudik setiap tahun, Iskandar 
pun punya tips dimana lintasan sekitar pantura (pantai utara Pulau 
Jawa) dan juga lintas selatan terkena dampak lonjakan permintaan 
hanya sesaat. Yakni sekitar tiga hari menjelang lebaran atau H-3. 
“Critical pointnya kan disitu, omset SPBU bisa tiga kali dari hari 
biasa, setelah itu sepi. Karena mereka hanya sekedar kelewatan 
saja, sementara setelah itu pemudik terkonsetrasi di kota-kota 
tujuan,”jelas Iskandar panjang lebar.

Satu hal baru yang dilakukan Pertamina saat ini dalam 
memberikan kemudahan bagi pemudik untuk mendapatkan Bahan 
Bakar Khusus. Baik Pertamina Dex maupun Pertamax yang 
rencananya akan dijual dalam kemasan dan bisa didapat pemudik 
di sentra-sentra tempat istirahat. Misalnya Restoran, Masjid atau 
tempat yang relatif lapang, dengan tetap mengutamakan unsur 
keamanan, keselamatan dan kenyamanan pelayanan. Nantinya 

tidak akan terkonsentrasi 
saja di jalur utara dan selatan 
Pulau Jawa, tetapi juga di 
jalur menuju pelabuhan 
Merak. Karena untuk di 
Merak jika ada kendala di 
kapal, kemacetan bisa terjadi 
berhari-hari dan kadang 
pergerakan kendaraan 
sulit, hingga Pertamina 
memberikan kemudahan 
menyediakan Bahan Bakar 
Khusus kemasan.

Untuk Mudik Yang lebih 
Baik, silahkan menjelajahi 
dunia Pertamax dengan 
mengakses Pertamina 
Mobile, caranya dengan 
menginstal aplikasi yang 
telah diunduh melalui situs 
http://pertamax.pertamina.
com/mobile atau download 
langsung secara gratis 
melalui Blackberry App 
World, Android Market dan 
segera menyusul versi 
Iphone App Store. Para 
pelanggan setia Pertamina 
yang melakukan perjalanan 
mudik tidak perlu khawatir 
lagi kesulitan menemui lokasi 
SPBU yang menjual bahan 
bakar khusus. Pertamina 
Mobile akan memberikan 
navigasi ke lokasi SPBU 
yang menjual BBK terdekat 
dari titik lokasi pemudik 
berada. Aplikasi ini juga 
dilengkapi informasi lainnya 
seperti informasi harga 
Bahan Bakar Khusus, promo 
terbaru dari Pertamina, 
informasi lokasi SPBU 
jalur sepeda motor sampai 
dengan jadwal sholat dan 
imsakiyah Ramadan. 

Aplikasi Pertamina Blackberry
dan Android
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Setiap musim liburan jalan menuju ke 
pelabuhan Merak selalu macet. Kemacetan 
tak tanggung-tanggung. Pada musim liburan 
sekolah Juni 2012 lalu, kemacetan bisa 
mencapai 10 kilometer. Selain intensitas 
kendaraan yang akan menyeberang bertambah, 
jumlah penumpang juga meningkat. Kondisi 
kian parah jika jumlah kapal pengangkut sangat 
sedikit karena tengah dalam perbaikan.

Tak jarang antrian berjam-jam atau bahkan 
berhari-hari membuat para pengendara 
kehabisan bahan bakar. Putar balik mencari 
SPBU bisa jadi merepotkan, karena warga 
harus kembali mengantri menuju pelabuhan. 
Pada saat-saat seperti ini, bahan bakar 
kemasan menjadi solusinya. Untuk kendaraan 
bermesin diesel Pertamina telah memiliki 
Pertamina Dex kemasan. Bagaimana dengan 
kendaraan lainnya? Konsumen tak perlu 

khawatir. Saat arus mudik nanti, Pertamina 
menyediakan bahan bakar kemasan Pertamax. 
Bahan bakar khusus dengan minimum RON 92 
itu bisa didapat dalam kemasan cans dalam 
ukuran yang lebih kecil.

“Pada prinsipnya semua aktivitas kami 
bermuara pada focus pada pelanggan untuk 
mendapatkan kepuasan pelanggan. Jadi 
beberapa alternatif pelayanan utamanya 
pen jua lan  BBM Non  PSO kemasan , 
khususnya BBM berkualitas Pertamina Dex 
dan Pertamax untuk memudahkan konsumen 
memenuhi kebutuhannya dan memberikan 
al ternat i f  pelayanan selain pelayanan 
regular di SPBU,” jelas Non PSO Fuel Retail 
Marketing Manager Waljiyanto.

Mantan Sales Region V Manager Pertamina 
Lubricant itu awalnya hanya membidik pasar 
konsumen yang terjebak macet di jalur 

Jemput Bola untuk Service Excellence



Layanan SPBU Mobile dan Bahan Bakar Khusus kemasan, solusi mengurangi antrian di SPBU.

22 23Agustus 2012Agustus 2012

Foto : Dok.Pertamina

penyeberangan Merak. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan juga bisa dilakukan di jalur mudik 
lain yang padat dan rawan macet. Ide awalnya 
adalah, ketika masyarakat terjebak macet dalam 
jangka waktu yang lama tentu akan memerlukan 
pelayanan yang mudah dan nyaman. “Nah 
kadang pada kondisi macet pemudik khawatir, 
jangan-jangan belum sempat sampai SPBU 
BBM-nya habis di tengah jalan,”terang pria 
asal Jogja ini. 

Peluang itulah yang akhirnya ditangkap 
Pertamina dengan memberdayakan semacam 
SPBU Mobile menggunakan mobil tangki yang 
stay di sutau tempat tapi juga bisa berpindah 
lokasi sewaktu-waktu, serta kanvasing 
BBK dalam kemasan. Untuk Bahan Bakar 
Khusus Kemasan, Pertamina menggandeng 
Pertamina Retail sebagai agen khusus 
pemasarannya. Meski tidak menargetkan 

volume penjualan, namun tujuan dari program 
ini lebih menitikberatkan pada service excellent 
Pertamina kepada pelanggan setia.

Waljiyanto menegaskan bahwa menjelang 
lebaran, bahan Bakar Khusus dalam kemasan 
bisa didapat di jalur mudik. “Lokasinya nanti bisa 
di tempat istirahat seperti restaurant, masjid, 
atau lapangan terbuka, tentu dengan tetap 
memperhatikan faktor HSSE untuk mendukung 
keamanan, keselamatan dan kenyamanan 
pelayanan itu sendiri. Ciri khasnya adanya spanduk 
D isini tersedia BBK kemasan, maka masyarakat 
bisa membelinya,” tambah Waljiyanto.

Selain mempermudah akses untuk 
mendapatkan BBK kemasan, Pertamina juga 
memastikan BBK kemasan itu mudah untuk 
diisikan ke tangki mobil. “Kita buat kemasan yang 
lebih praktis dengan handlingnya ergonomis,”ujar 
Waljiyanto berpormosi. n DSU / SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Merangkul
Kelas Lesehan

Hingga Lounge
Pelumas Pertamina memanjakan pemudik bikers dengan “Lesehan 
Enduro” dan “PAK EDI (Paket Enduro Mudik)”. Untuk para mekanik 
disiapkan program Bareng-bareng mudik (BBM). Ada Pertamax Lounge 
untuk pelanggan Pertamax.

Adanya fenomena mudik menggunakan 
kendaraan bermotor terjadi dalam beberapa 
tahun terakhir, sebagai akibat dari tidak 
adanya solus i  memadai  ketersediaan 
transportasi untuk mudik. Selain murah, 
mudik dengan bersepedamotor juga lebih 
leluasa untuk beristirahat. Membludaknya 
jumlah pemudik motor yang tahun in i 
diprediksikan mencapai lebih dari 1,5 juta 
tentu saja akan berdampak pada padatnya 
sejumlah tempat peristirahatan.

Jika dahulu hanya terbatas di SPBU dan 
masjid, kini restoran, warung kopi musiman, 
bahkan rumah penduduk yang berada di 
sepanjang jalur mudik menjadi tempat istirahat 
para bikers. Untuk itu Pertamina lewat bisnis 
pelumas memberikan solusi bagi para pemudik 
berkendaraan bermotor ini, setidaknya 
untuk tempat istirahat yang nyaman dengan 
ketersediaan beberapa bentuk pelayanan.

Bagi para pemudik yang menggunakan 
sepeda motor, Pelumas Pertamina tetap 



Sambil istirahat, pemudik motor bisa mendapat fasilitas pijat, takjil sekaligus membeli 
pelumas di Lesehan Enduro. 
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membuka program, Lesehan Enduro. “Agenda 
rutin tahunan, menjelang bulan puasa itu ada 
dua event besar yang selalu kita lakukan. Yang 
pertama adalah program Lesehan Enduro, dan 
program mudik lebaran,”ujar Vice President 
Pertamina Lubricants Surpiyanto Dwi Hutomo. 
Menurutnya tujuan utama kegiatan yang 
sudah digelar 7 kali -termasuk tahun 2012 ini- 
untuk mendapatkan simpati para customer, 
sekaligus bentuk kepedulian Pertamina kepada 
masyarakat pada umumnya. “Apakah mereka 
pengguna olinya Pertamina atau bukan kita 
tidak terlalu membedakannya. Yang terpenting 
bahwa kami peduli kepada para pemudik yang 
memerlukan tempat istirahat agar perjalanan 
mereka aman,”tambahnya. 

Dari kegiatan rutin yang bergulir setiap tahun 
sekali itu, para pemudik motor sudah sangat 
familier dengan Lesehan Enduro. “Mereka saat 
istirahat di Lesehan Enduro bisa mendapatkan 
takjil dan minum gratis, ada fasilitas pijat untuk 
memulihkan kondisi fisik pengemudi, bahkan ada 

juga aneka games, untuk melepas ketegangan 
setelah berkutat dengan kemacetan,”ujar 
Supriyanto panjang lebar. 

Berdasarkan pengalaman, lokasi yang dipilih 
adalah masjid yang dianggap lebih representatif. 
Masjid dengan minimal luas 20 x 27 meter 
menjadi patokan dibangunnya tenda Lesehan 
Enduro. Bisa dipastikan lokasi yang dipilih adalah 
halaman masjid yang luas baik untuk lahan parkir 
motor, maupun sebagai tempat beridirinya tenda 
istirahat pemudik motor.

Tahun ini, Pelumas Pertamina menetapkan 
14 titik sebagai lokasi Lesehan Enduro, dimana 
saat mudik akan beroperasi 8 tenda lesehan, 
sementara pada saat arus balik hanya 6 tenda 
lesehan saja. Sebagai bentuk tangung jawab 
sosial pada Masjid yang dijadikan lokasi, maka 
biasanya Pertamina membantu me-make up toilet, 
membersihkannya serta memberikan bantuan 
yang dibutuhkan masjid,”papar Supriyanto.

Selain memberikan fasilitas tempat istirahat, 
Pertamina Lubricants juga menyediakan paket 

Foto : Pelumas
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Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina

Mudik nyaman diiringi album rohani bingkisan Pertamina bagi pelanggan Bahan Bakar Khusus.

‘Ketupat Enduro’. Paket seharga Rp 100 ribu 
dijual dengan harga Rp 45 ribu saja. Isinya 
tak hanya pelumas Enduro, tetapi juga ada 
minuman energi, obat-obatan, kartu telepon 
perdana, peta dan lain-lain. “Lewat paket ini 
kami akan woro-woro kepada masyarakat luas 
kami masih ada program Lesehan Enduro,”ujar 
Supriyanto yang akan melepas 7.000 PAK EDI 
(Paket Enduro Mudik) mulai tanggal 16 Agustus 
ini. Paket tersebut bisa didapat di bengkel umum, 
maupun bengkel yang direkomendasikan. 

Selain memberikan apresiasi kepada 
para customer lewat program Lesehan dan 
Paket Enduro Mudik, Pelumas Pertamina juga 
mengapresiasi para mekanik untuk mudik 
bareng Pertamina. “Dahulu namanya piknik, tapi 
tiga tahun terakhir ini kami beri nama Bareng 
Bareng Mudik atau BBM yang memasilitasi para 
frontliner produk Pertamina,”ujar Supriyanto.

 Bagi pemudik yang menggunakan 
kendaraan roda empat Pertamina telah 
menyiapkan program Ramadan dan juga 

Lebaran. “Ada sejumlah aktivitas yang kami 
persiapkan sejak Ramadan sebagai bentuk 
apresiasi kami kepada pelanggan,”ujar 
Non PSO Fuel Retail Manager, Waljiyanto 
bersemangat. Selama Ramadan, pihaknya 
menyiapkan empat kegiatan yakni free CD 
Album Sinar Kebersamaan bekerja sama 
dengan PPPA Darul Qur’an berisi tausiyah dan 
lagu-lagu Ramadan yang meneduhkan hati 
untuk menemani aktivitas selama Ramadan 
dan mudik lebaran perjalan, free ta’jil, free 
peta mudik, dan program merchant Pertamax 
bekerja sama dengan McDonald’s. 

Adapun detilnya, Album Sinar Kebersamaan 
bisa didapat untuk setiap pembelian Pertamax/ 
Pertamax Plus/ Pertamina Dex senilai Rp 
200 ribu di 50 (lima puluh) SPBU wilayah 
Jabodetabek dan Bandung. Sementara free takjil 
yakni pembagian takjil gratis saat Maghrib di 50 
(lima puluh) SPBU di wilayah Jabodetabek dan 
Bandung untuk konsumen Pertamax/Pertamax 
Plus/Pertamina Dex. 75.000 kotak takjil dibagikan 



Pertamina menyebarkan 100.000 peta mudik gratis yang bisa dibagikan di 355 SPBU.

26 27Agustus 2012Agustus 2012

sejak hari pertama bulan Ramadan.
Peta mudik secara Cuma-Cuma bisa didapat 

di 355 SPBU jalur mudik, dimana Pertamina akan 
membagikan 100.000 peta yang memberikan 
informasi yang akurat dan tips terkait dengan 
perjalanan mudik. Sedangkan program 
merchant Pertamax yakni pengumpulann point 
pembelian pembelian Pertamax/Pertamax Plus/
Pertamina Dex dengan jumlah tertentu yang 
bisa digunakan untuk menikmati fasilitas mulai 
dari Airport Lounge, pembelian paket makanan 
di McDonald’s. “Selama bulan Ramadan ini, 
kami benar-benar memanjakan para konsumen 
bahan bakar khusus untuk kenyamanan dalam 
perjalanan yang lebih baik,”ujarnya.

Untuk program lebaran, Pertamina membaginya 
menjadi dua aktivitas yakni Pertamax Lounge di Airport 
dam Pertamax Lounge di SPBU. Fasilitas Pertamax 
Lounge di Airport diberikan untuk konsumen yang 
mudik melalui jalan udara, dimana disediakan fasilitas 
GRATIS masuk airport lounge di beberapa airport 
lounge yang ada di airport Soekarno-Hatta Jakarta, 

Juanda Surabaya dan Polonia Medan yang bertanda 
khusus, untuk konsumen Pertamax/Pertamax Plus/
Pertamina Dex yang sudah memenuhi persyaratan 
merchant Pertamax, selama kuota tersedia, mulai 
H-4 hingga H+4. Sementara Pertamax Lounge di 
SPBU akan diberikan kepada pemudik jalur darat, 
dimana disiapkan 4 (Empat) titik SPBU diwilayah 
KM 57Cikampek, SPBU Mundusari - Subang, SPBU 
Muri Tegal, dan SPBU Pamoyanan. Konsumen yang 
mengumpulkan struk pembelian Pertamax sejumlah 
Rp 250 ribu, akan mendapatkan kenyamanan gratis 
di lounge tersebut.

 P e r t a m i n a  j u g a  b e r k o m i t m e n 
menyediakan tempat ibadah dan toilet yang 
bersih bagi para pelanggan SPBU. “Kami punya 
program make-up mushola dan toilet. Selain 
musholanya kami percantik agar tampak bersih 
dan suci, kami juga hibahkan mukena ekslusive, 
untuk SPBU tertentu, karena saat mudik seperti 
ini keduanya menjadi tempat tujuan para 
pemudik saat istirahat untuk beribadah dan juga 
membersihkan diri,” jelas Waljiyanto.

Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina
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Selain mengapresiasi para frontliner, mudik bareng meminimalisir pemudik sepeda motor.
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Foto : Kuntoro Pertamina

Untuk ke tiga kalinya, Pertamina mengemas 
program mudik gratis bagi para frontliner yang 
dikemas lewat program Bareng Bareng Mudik. 
Tahun ini Pertamina menyedikan 3.000 tiket 
mudik gratis bagi mekanik, operator / pekerja 
SPBU berprestasi, tenaga operasional di SPBE 
(Stasiun Pengisian Bahan akar Elpiji) dan agen 
LPG. Sekitar 56 bis siap membawa pemudik 
dengan route di kota-kota Jawa Barat, Jawa 
Tengah dan Jawa Timur. 

Para pemudik akan diberangkatkan 
dari Monas, Jakarta, tanggal 16 Agustus 
2012, dengan menggunakan 7 ( tujuh) 
jalur bus, dimana masing-masing jalur 
melewati beberapa kota searah yang menjadi 
tujuan mudik. Seperti Jalur Cirebon –Tegal- 
Pemalang, jalur Garut-Tasik-Ciamis-Banjar-
Majenang, jalur Purwokerto –Banyumas-

Kebumen-Purworejo, jalur Solo-Madiun-
Mojokerto, Yogya-Wonogiri, Pekalongan-
Semarang-Kudus dan Rembang- Tuban-
Lamongan-Surabaya. 

Selain sebagai bentuk apresiasi bagi 
para frontliner, kegiatan mudik bareng ini 
sekaligus untuk meminimalisir jumlah pemudik 
sepeda motor,”ujar Vice President Corporate 
Communication Ali Mundakir. Setidaknya 
program yang awalnya diberi nama PIKNIK 
(Pulang Mudik Keluarga Mekanik) ini kini 
telah diperluas pengikutnya, agar semua bisa 
merasakan mudik dengan nyaman dan aman. 
“Khusus bagi operator / pekerja SPBU sengaja 
kami pilih yang berprestasi dan tidak semuanya 
difasilitasi, karena saat mudik mereka harus 
bertugas selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam 
seminggu,”jelas Ali. n DSU / SAHRUL HAETAMY ANANTO

Bareng Bareng Mudik Apresiasi Bagi Frontliner
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Kunci Sukses
Berbagi

Billy Boen, dikenal karena meraih posisi puncak di usia belia. Kisah 
suksesnya diceritakan dalam sebuah buku yang menginspirasi banyak 
orang. Tak mau disebut sebagai motivator. Visinya mencetak generasi 
Indonesia yang hebat.

Sosoknya yang ramah dan mudah akrab, 
membuat semua orang yang pertama kali bertemu 
dengan Billy Boen, seolah berbincang dengan 
teman lama. Pria kelahiran Jakarta tahun 1978 
ini, berkenan diwawancarai Warta Pertamina, 
pertengahan Juli di sebuah cafe yang dikelolanya 
di kawasan Kemang Jakarta Selatan.

Penginisasi komunitas Young on Top ini 
dengan tangan terbuka berbagi cerita dan 
pengalaman hidupnya, yang meginspirasi 
banyak kalangan, dari anak muda hingga 
orang tua. Ditemani laptop dan segelas air 

es, pria bekacamata minus itu bercerita 
tentang perjalanan kariernya yang moncer 
di usia belia. 

Segudang pengalaman keberhasilannya 
dipaparkan tanpa kesan menggurui dan 
“sok pintar”. Sikapnya yang humble, dan 
penampilannya yang sederhana, membuat 
banyak orang tak menyangka, ayah satu putera 
ini memegang pucuk pimpinan di tiga entitas 
bisnis. “Apa yang saya capai tak lepas dari bekal 
didikan orang tua, keinginan untuk terus belajar 
dan membangun jaringan,”ujarnya.

Interview
Teks : Dewi Sri Utami

Foto : Rahman
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GM Termuda di Usia 26 Tahun
Wajahnya setiap Sabtu sore bisa dijumpai 

di sebuah stasiun televisi swasta. Presenter 
sekaligus produser program Young on Top ini, 
dikenal karena tercatat sebagai GM Oakley 
termuda di dunia. Bagi yang masih bingung, 
silakan klik laman www.youngontop.com atau 
googling Billy Boen di Wikipedia. Highlight-
nya tak sekadar menduduki posisi puncak di 
usia muda, tapi ia juga mampu mendongkrak 
penjualan produk kacamata buatan California 
Amerika itu.

Bagi anak kedua dari tiga bersaudara ini, 
keberhasilannya menduduki posisi puncak di usia 
muda, tak lepas dari upayanya menyelesaikan 
studi dalam saktu cepat. Gelar S-1 Manajemen 
di Utah State University America diselesaikannya 
dalam waktu 2 tahun 8 bulan. Sementara gelar 
MBA dari State University of West Georgia, AS, 
ia raih dalam tempo setahun dengan predikat 
cum laude. “Usia 26 tahun saya bisa jadi GM, 
karena saya kerja setelah lulus S-2 di usia 22 
tahun. Lain cerita kalau saya lulus S-2 di usia 
normal, nggak mungkinlah umur 26 tahun jadi 
GM,”katanya merendah.

Dengan prestasi dan kecerdasannya, jelas 
tak sulit bagi Billy mendapatkan pekerjaan di 
tanah air. Toh ia tak jumawa. Masuk kerja di 
posisi awal sebagai Asisten Manajer Produk 
salah satu perusahaan sepatu terkemuka. “Bagi 
saya bekal mencapai semua adalah attitude, 
passion dan punya mimpi jadi pemimpin,” ujar 
pria energik ini.

Setiap kali menggeluti pekerjaan baru, Billy 
berprinsip belajar kepada semua orang, dan 
kerja tak pernah hitungan. “Saya senantiasa 
memilih pekerjaan yang saya minati dan punya 
peluang bagus, meskipun gajinya bukan yang 
top”. Karena itu setiap kali bekerja, putera 
Henry Boen dan Liana Boen itu tak segan 
belajar dan menghormati siapapun, sekalipun 
mereka berada di posisi bawah dalam jenjang 
kerja. “Itu bekal yang saya dapat dari orang 
tua saya, dan modal yang membuat saya bisa 
seperti sekarang. Attitude yang sudah melekat 
dalam keseharian,”papar pemilik akun twitter 
@BillyBoen ini.

Perlahan tapi pasti, karier Billy terus 
menanjak. Setiap 6 bulan, ia selalu dipromosikan 

Billy senantiasa berprinsip belajar kepada semua orang, 
termasuk para bawahannya.

Foto : Rahman
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naik jabatan. Semua i tu 
didapat dari keingiannya terus 
belajar dengan menerima 
tantangan memimpin berbagai 
project, yang bukan bagian dari 
pekerjaan utamanya. “Saya 
usahakan selalu perform, 
tidak memikirkan ada tidaknya 
tambahan gaji. Memang itu 
sulit. Tetapi ketika hasil yang kita 
capai melebihi ekspektasi, saya 
yakin atasan tak akan segan 
mempromosikan kita,”ujarnya 
berbagi pengalaman.

Dari perusahaan sepatu 
ia pindah ke Oakley , ke MRA 
Group hingga akhirnya memilih 
membuka usaha sendi r i 
pada tahun 2009. Bersama 
rekannya Richard Buntaran, 
Billy mendirikan JIM (Jakarta 
International Management) 
sebuah bisnis yang melayani 
semua kebutuhan di industri 
fashion. Ia juga mendirikan 
JIC (Jakarta International 
Consulting) konsultan di bidang 
pemasaran.

Rentetan pengalaman Billy 
dalam merintis karir hingga 
ke puncak, ternyata menarik 
minat Neneng Sugandhi – 
teman Billy- yang bekerja di 
percetakan. “Dia menelpon 
saya, Billy kenapa kamu nggak 
nulis buku aja?,” kenangnya. 

Dari situ Billy mulai berpikir 
menuliskan pengalamannya, 
s e k a d a r  u n t u k  k e r e n -
kerenan. Tak disangka, buku 
bersampul kuning ngejreng 
berjudul “Young on Top”, telah 
mengubah sosok Billy, untuk 
memberikan inspirasi kepada 
orang lain, khususnya anak 
muda. 

Atas permintaan seorang teman, Billy menuliskan kisah 
dan pengalamannya meniti karir hingga puncak.

Fo
to

 : 
R
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an
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Dari Buku ke Komunitas
Potongan demi potongan pengalaman Billy 

dalam meniti karier, dituangkan dalam 30 bab 
buku “Young on Top”. Sebelum di-launching 
pada April 2009, Billy masih berpikir menulis 
buku sekadar untuk keren. Namun pemikirannya 
berubah drastis ketika menerima email dari 
seorang mahasiswi asal Sumatera. Kisah 
mahasiswi yang menemukan semangatnya 
kembali setelah membaca bukunya. “Saya 
tidak kenal dia, tetapi dia berterima kasih pada 
saya karena mampu membangkitkan kembali 
semangat hidupnya,”ujarnya berkaca-kaca.

Dari situlah Billy mulai sadar. Buku yang 
dibuatnya bukan sekadar untuk keren-kerenan. 
Sekelumit pengalaman hidup dalam buku yang 
dicetak ulang 5 kali selama lima bulan itu, Billy 
bisa berbagi kepada semua orang. “Dahsyat 
banget, dan saya nggak nyangka. Dari email 
itu saya berpikir bahwa saya dilahirkan untuk 

berbagi,”katanya sembari menceritakan email 
seorang ibu yang ingin menjadikan pengalaman 
Billy sebagai bahan untuk mendidik anaknya.

Dari ratusan email yang masuk, Billy yang 
paham betul tentang brand menangkap peluang 
baru yang menjadi bagian dari tantangan 
hidupnya. “Judul buku, saya jadikan satu brand 
dan dimaintain dengan sungguh-sungguh. 
Disitulah turning point yang mengubah hidup 
saya,”jelas pria yang awalnya tak tertarik 
dengan dunia tulis-menulis ini.

Billy akhirnya membuat komunitas Young 
on Top (YOT), memiliki acara talkshow yang 
menampilkan sosok muda inspiratif di Radio 
hingga televisi, menulis buku “Top Words” 
(cerita tentang pengalaman orang-orang 
suskes), serta membuat program mentoring 
YOT bagi para mahasiswa. 

Buku Young on Top berkembang menjadi sebuah 
komunitas anak muda.

Foto : Istimewa
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Mewujudkan Mimpi Generasi Putih
Program mentoring diawali dengan kegiatan 

roadshow di kampus seluruh Inodonesia lewat 
komunitas YOT. Seluruh biaya dimodalin dari 
kantong Billy pribadi, tanpa memikirkan uang 
kembali. “Karena niatnya berbagi, saya buat 
seminar cuma-cuma dan roadshow ke berbagai 
kota,”paparnya. 

Target sasaran dunia kampus, karena hasil 
penelitian kecil-kecilan, 70 persen pembaca 
bukunya adalah mahasiswa. “Saya bingung, 
kaget dan happy. Gila loh anak muda suka 
baca tentang bagiamana meraih sukses di dunia 
kerja,”ujarnya penuh semangat.

Serangkaian roadshow sudah dijalankan 
pria berzodiak Leo ini. Tapi ia berprinsip tak 
ingin setengah-setengah. “Saya nggak mau 
nanggung sekadar talkshow, tapi saya juga 
harus ikut menjadi mentor bagi anak-anak 
muda yang bener-bener mau sukses,”katanya 
berapi-api.

Kini sudah tiga tahun program mentoring 
berjalan. Di tahun pertama (2010/2011) direkrut 
47 mahasiswa dari seluruh Indonesia dan lulus 
23 orang. Tahun kedua merekrut 81 mahasiswa, 
meluluskan 61 orang. Kini di tahun ketiga 
Billy justru membatasi peserta khusus untuk 
mahasiswa Jabodetabek saja.

“Bukan saya pilih kasih, tetapi dari dua 
periode yang ada kurang maskimal, terutama 
dalam penerapan magang kerja,”ujarnya. Karena 

jaringan kerja di daerah masih relatif sulit ditembus 
dan sangat sedikit dibanding di Jakarta.

Ia pun memberikan gambaran program 
mentoring yang dirintisnya. Dimana para 
mahasiswa sebelum bergabung harus melewati 
serangkaian wawancara laiknya wawancara 
kerja. “Jika diterima mereka wajib ikut meeting, 
mendapat project, membuat laporan serta harus 
ada realisasinya. Jika nggak perform, silakan 
keluar, seperti di dunia kerja,“tambahnya. 
Beberapa contoh project yang diujikan seperti 
menggelar donor darah di mall, mencari sponsor 
untuk kegiatan sosial, dan lain-lain, yang 
menurutnya menjadi langkah awal membuka 
networking di dunia bisnis.

Lewat program tersebut, Billy berharap 
bisa melahirkan calon pemimpin hebat di jalur 
swasta, PNS, hingga pengusaha yang memiliki 
integritas serta tidak bermental korupsi. Ia pun 
bermimpi, jika setahun punya seratus generasi 
hebat berintergritas tinggi, pada lima belas 
tahun ke depan akan ada 1.500 anak muda 
yang membuat generasi hitam (korup) itu 
menjadi abu-abu.

“Jika berkelanjutan, dari generasi abu-
abu ini nantinya akan melahirkan generasi 
berikutnya, dan generasi cucu akan menjadi 
putih. Alangkah indahnya Bangsa ini dengan 
generasi hebat yang bebas korup !”harap pria 
yang ingin sekali mimpinya itu terwujud. 

Program mentoring Young on Top melahirkan calon 
pemimpin hebat beritegritas.

Foto : Istimewa
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Marathon untuk “ATM”
Di kalangan temannya, Billy dikenal “gaul 

abis” sehingga acap kali melupakan masalah 
kesehatan. Kadang ia bekerja tak kenal waktu, 
hangout dengan teman hingga dini hari untuk 
mempererat jaringan. Hingga suatu saat 
seorang temannya bernamaYonathan Bhakti 
mengingatkan agar Billy menjaga kesehatan. 

“Dia bilang Billy, Body lo ATM lo. Artinya 
kalau saya sakit siapa lagi yang cari uang?” ujar 
suami Chatpalee Kiangsiri ini. Dari situlah Billy 
mulai mengubah gaya hidupnya. Ia mengurangi 
keluar malam, selektif mengonsumsi makanan 
dan mulai ikut fitness.

Suatu hari Yonathan menantangnya 
ikut marathon 21 K di Phuket, Thailand. 

Dan Billy pun mengiyakannya. “Saya suka 
dichallenge dan saya suka sensasi,”ceritanya. 
Persiapan pun dilakukan. Latihan dengan 
treadmill ternyata tak membantu. “Berat 
juga, saya hanya bisa lari 8 menit jarak 1 km 
nonstop, setelah itu kunang-kunang di atas 
treadmill,”kisahnya.

Tapi  i tu tak membuat ayah James 
Chatphimuk Boen ini menyerah. Ia merasa 
dicambuk dan mulai rutin latihan di fitness, 
serta lari di Senayan. “Nggak nyangka saya 
bisa marathon nonstop 21 Km, dengan waktu 
tempuh 2 jam 58 menit,”katanya bangga. Meski 
urung ikut marathon yang sudah direncanakan 
bersama Yonathan, namun Billy tetap konsisten 
mengikuti gelaran yang sama di negara lain. 
Mulai dari Singapura, Thailand serta negara 
lainnya. “Semenjak itu hidup saya lebih sehat. 
Bahkan istri dan anak saya setiap kali saya 
marathon, mereka juga ikut marathon yang 
5K,”ujarnya.

Dengan kesuksesan yang diraih, Billy 
tak pernah lupa dengan orang-orang yang 
diangapnya memberikan kontribusi dalam 
perjalanan kariernya. Selain orang tua, ia 
menyebut nama tiga orang, yakni Neneng 
Sugandhi, yang mendorongnya menulis buku; 
Yonathan Bhakti yang memberikan pencerahan 
untuk hidup sehat; serta Yance Mucthar, teman 
yang membantunya membangun jaringan 
pertemanan dan bisnis. n

Dengan marathon, Billy mulai sadar 
mengatur pola hidup sehat.
Foto : Istimewa
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Hulu
Teks : Hidayat Tantan

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu 
Alam tak henti-hentinya menebar senyum. Ia 
memang sedang bersuka cita. Pada semester 
pertama 2012, perusahaan yang dipimpinnya 
mencatatkan prestasi mengesankan. Di 
penghujung Juni, produksi minyak anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero) itu sudah 
mencapai angka 131,5 ribu barel per hari, 
“Utang kita semakin sedikit,” kata Syamsu Alam 
kepada Warta Pertamina di sela-sela acara 
buka bersama Direksi Pertamina EP dengan 
Redaktur Ekonomi dan Energi Media Massa 
Nasional, 25 Juli lalu.

Utang yang dimaksud Syamsu Alam 
adalah target produksi yang harus dipenuhi 
Pertamina EP.

“Saat memasuki tahun 2012, kita sudah 
berutang 10 ribu barel,” ujarnya. Angka ini 

Pada semester pertama 2012, produksi Pertamina EP melampaui 
pencapaian tahun lalu pada periode yang sama. Terganggu kasus 
pencurian minyak. Wilayah Kerja yang tidak potensial akan dikembalikan 
ke pemerintah.

berasal dari selisih realisasi produksi Pertamina 
EP tahun lalu dengan target tahun ini. Untuk 
tahun 2012, Pertamina EP dibebani target untuk 
memompa minyak sampai 135 ribu barel per 
hari, jauh di atas pencapaian produksi 2010 
yang hanya 125 ribu barrel per hari.

Target yang dibebankan kepada Pertamina 
EP tersebut jelas tak main-main. Penambahan 
produksi minyak sekarang ini menjadi barang 
mahal. Jangankan sampai 10 ribu barel, 
beberapa barel pun sangat berharga yang harus 
diperoleh dengan lelehan keringat. Maklum, 
sumur-sumur yang dipunyai Pertamina EP, 
mayoritas sudah uzur yang secara alamiah 
mengalami penurunan produksi sebesar 18 
persen. “Bisa menahan produksi sama dengan 
tahun lalu saja, sebetulnya sudah bagus,” 
Syamsu Alam menambahkan.

Kinerja Pertamina EP
Bergiat Mengejar Target

Dengan penambahan target 10 ribu barel, 
plus menahan laju penurunan produksi, 
Pertamina EP harus meningkatkan produksi 
sampai 25 persen. Bagi Syamsu Alam, target 
yang terbilang tinggi itu dianggap sebagai 
pelecut semangat. “Kita lakukan yang terbaik, 
untuk mencapainya,” ujar Syamsu Alam. 
Kepada jajarannya, ia menyampaikan target 
itu sebagai utang yang harus dibayar dengan 
segala cara. Kalau tak terbayar tahun ini, harus 
diselesaikan tahun berikutnya.

Ia menyebutkan beberapa kendala 
yang menghadang Pertamina EP untuk 
memenuhi target tersebut. Dari aspek teknis, 
selain kondisi lapangan tua yang rata-rata 
mengalami penurunan alamiah mencapai 
18 persen, hambatan lain adalah kondisi 
infrastruktur operasi dan fasilitas produksi 
yang sudah tua, kadar air yang tinggi, serta 
masalah kepasiran.

Sedangkan dari aspek non teknis adalah 
isu keamanan terkait dengan pencurian 
minyak dan fasilitas produksi. Perizinan 
Kehutanan dan Pemda, tumpang tindih lahan 
batubara dan kehutanan, Juga masalah sosial, 
pungutan, tuntutan tenaga kerja. “Yang paling 
mengganggu adalah persoalan keamanan,” ujar 
Syamsu Alam. 

Ia menyebutkan berbagai kendala itu 
sudah mulai teratasi, kecuali persoalan 
pencurian minyak (lihat box Pencurian Tak 
Kunjung Padam). Ia optimististis prestasi 
pada semester pertama akan terus berlanjut 
pada semester kedua.

Untuk Januari-Februari, produksi masih 
belum beranjak seperti pencapaian sebelumnya. 
Trend peningkatan produksi baru terjadi pada 
periode Maret hingga Juni 2012. Pada Maret 
2012 produksi mencapai 128,1 ribu barel. April 
meningkat menjadi 128,9 ribu. Produksi terus 
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Hulu
Teks : Hidayat Tantan
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menanjak hingga berada di atas 130 ribu barel 
pada Mei sebesar 131,4 MBOPD dan Juni 
sebesar 131,5 ribu barel.

Jika dirata-ratakan pada semerter pertama 
2012 itu, produksi Pertamina EP mencapai 
127,8 ribu barel per hari (MBOPD), lebih 
tinggi dibandingkan realisasi pada semester 
pertama tahun sebelumnya yang masing-
masing mencapai 123,4 MBOPD. Sementara 
untuk gas, produksi relatif sama. Pada 
semester pertama 2012, mencapai 1.050 
juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), 
sedangkan periode yang sama tahun lalu 
sebesar 1.047,7 MMSCFD.

Naiknya produksi minyak ikut mengerek 
laba. Angka perhitungan sementara untuk 
laba setelah pajak yang berhasil dicapai oleh 
Pertamina EP pada semester pertama 2011 
adalah sebesar Rp9,8 triliun. Pencapaian laba 
ini lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 

semester pertama tahun sebelumnya sebesar 
Rp8,2 triliun.

Syamsu Alam mengharapkan pencapaian 
kinerja ini dapat mengalami pertumbuhan 
secara signifikan dalam semester kedua. 
Dengan pertumbuhan tersebut, diharapkan 
Pertamina EP bisa tampil sebagai produsen 
migas yang dapat mewujudkan pertumbuhan 
produksi secara berkesinambungan.

Untuk mewujudkan optimisme peningkatan 
produksi, PT Pertamina EP melakukan 
sejumlah upaya percepatan (breakthrough 
projects). Antara lain, optimalisasi produksi 
pada asset eksisting, melakukan percepatan 
pengembangan lapangan baru, memperbanyak 
pemboran pengembangan dan Kerja Ulang 
Pindah Lapisan (KUPL), reaktivasi sumur-
sumur suspended, kegiatan pengurasan minyak 
tahap lanjut atau enhanced oil recovery (EOR), 
dan put on production kegiatan eksplorasi.

menyelesaikan pemboran 11 sumur eksplorasi. 
Saat ini 6 sumur pemboran eksplorasi masih 
dalam proses pelaksanaan. Sementara itu, 
Pertamina EP telah merealisasikan survei 
seismik 3D seluas 1.395 km2 dan seismik 2D 
sepanjang 486 km.

Salah satu pencapaian signifikan pada Juni 
2012, Perusahaan telah berhasil menyelesaikan 
survei seismik 3D Akasia Bagus seluas 1.012 
km2 di Jawa Barat dan mencatat 3 juta jam kerja 
tanpa kecelakaan. Wilayah survet yang padat 
penduduk dan keanekaragaman budaya telah 
berhasil dilakukan dengan baik.

Percepatan program ini sebagai upaya 
strategis untuk meningkatkan cadangan Migas 
dalam mendukung pertumbuhan produksi. 
Padatahun 2012, Put On Production (POP) 
tiga sumur eksplorasi telah memberikan 
kontribusi sebesar 1.359 BOPD dan 9,4 
MMSCFD. Selain itu, Proyek Percepatan 
Pondok Makmur (PPDM) juga memberikan 
tambahan produksi sekitar 2.300 BOPD dan 
20 MMSCFD dengan telah diselesaikannya 
pemasangan pipa baru.

Komitmen eksplorasi PT Pertamina EP ini 
untuk mendukung perolehan cadangan baru 
sehingga dari setiap barrel minyak maupun 
setiap kubik gas yang yang diproduksikan harus 
dapatdigantikan dengan temuan baru ekplorasi 
dalam jumlah yang sama atau melebihi. Dengan 
demikian kesinambungan dan pertumbuhan 
produksi dapat dipertahankan.

Keberhasilan penerapan strategi ini tentunya 
berkat dukungan dan dorongan kuat dari 
BPMIGAS terkait dengan persetujuan rencana 
kerja dan anggaran, serta pengawasan yang 
telah dilakukan.

Terkait dengan prestasi peningkatan 
produksi ini, pada tahun 2009 dan 2010 
Pertamina EP menerima penghargaan 
yang telah diberikan Pemerintah melalui 
Kementeriam ESDM, Direktorat Jenderal 
Migas dan BPMIGAS atas prestasi Pertamina 
EP mencapai kinerja terbaiknya meningkatkan 
produksi minyak dan gas selama 5 tahun 
berturut turut. n

Syamsu Alam 
Presiden Direktur Pertamina EP

Pertamina EP juga melakukan sejumlah 
terobosan baru dan percepatan para proyek 
eksplorasi. Dengan dilakukannya upaya 
tersebut terbukti bahwa Pertamina EP mampu 
menjawab potensi penurunan produksi alamiah 
yang cukup besar yakni 18% pertahun, 
dengan melakukan peningkatan produksi yang 
berkelanjutan (rata-rata 3% per tahun).

Pada semester pertama tahun 2012, 
Pertamina EP telah menyelesaikan pemboran 
sumur pengembangan sebanyak 53 sumur, 
dan hingga saat ini masih melaksanakan 
pemboran 18 sumur pengembangan lainnya. 
Selain itu kegiatan kerja ulang (work over) telah 
diselesaikan sebanyak 34 sumur.

•••
Disamping upaya peningkatan produksi, 

PT Pertamina EP di 2012 juga sangat agresif 
melakukan pencarian cadangan minyak 
dan gas bumi baru. Hingga akhir semester 
pertama tahun 2012, Pertamina EP telah 
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Hasil Employee 
Engagement Survey 
Pertamina:

Untuk mengukur kondisi transformasi 
perusahaan yang diluncurkan sejak 2007, 
Direktorat SDM Pertamina secara rutin 
melakukan Theme-O-Meter Survey. Hasilnya, 
setelah sembilan kali pelaksanaan survei, 
menunjukkan tingkat actively supporting 
meningkat signifikan dibandingkan dengan 
survei pertama kali  di lakukan. Secara 
keseluruhan, tingkat dukungan aktif pekerja 
terhadap perubahan budaya dapat dikatakan 
stabil dan tetap berada di atas tipping point 30 
persen. Ini berarti critical mass bagi sustainability 
transformasi sudah tercipta.

Tahun ini ,  kembali  Direktorat SDM 
mengadakan survei yang sama dengan fokus 
yang berbeda. Menurut Direktur SDM Evita M. 
Tagor, sebelumnya survei dilakukan dengan 
menggunakan ukuran EMI atau Employee 

Kesuksesan kinerja perusahaan sangat bergantung dari tingkat keterikatan 
pekerja terhadap pekerjaan dan perusahaannya. Peran atasan sangat 
berpengaruh terhadap peningkatan kinerja bawahannya. Diperlukan 
konsistensi dalam penerapan konsekuensi terhadap pelanggaran nilai-
nilai perusahaan.

Mindset Index, kali ini diperluas dengan Employee 
Engagement. “Employee engagement kami 
anggap penting karena dalam manajemen 
SDM konsep ini menjadi salah satu prediktor 
kesuksesan pada level individu maupun 
organisasi,” papar Evita dalam rubrik Pojok 
Manajemen Media Pertamina edisi 7 Mei 2012. 
Menurutnya, apabila seorang pekerja engaged 
(terikat) terhadap pekerjaan dan perusahaan, 
maka kinerjanya akan unggul. Jadi, apabila 
tingkat employee engagement tinggi, maka 
kinerja perusahaan itu akan unggul. 

“Pembentukan employee engagement 
sangat penting bagi Pertamina mengingat 
perjalanan panjang kita menjadi world class 
energy company. Kita butuh orang-orang 
yang memiliki willingness dan endurance bagi 
pencapaian visi itu,” tegas evita.

Pengukuran Baru,
Isu Lama

Setelah survei dilakukan dan kemudian 
dianalisis, hasil survei employee engagement 
sudah bisa diakses oleh seluruh pekerja. 
Sebagian pekerja pun sudah menggunakannya 
sebagai bahan pelaksanaan Performance 
Dialogue Triwulan II. Ada yang tersenyum 
bahagia dan ada juga yang kebingungan karena 
diminta membuat SAMBAL.

Dari pertanyaan yang diajukan dalam 
survei tersebut, ada lima pertanyaan yang 
mendapat nilai tertinggi. Pertama, prinsip gotong 
royong dan kekeluargaan yang semenjak kecil 
diajarkan oleh orang tua dan guru di sekolah, 
tampak hasilnya pada pertanyaan “kami 
didorong untuk bekerja dengan fungsi lain untuk 
membuat perubahan/perbaikan” dengan skor 
sebesar 84%. Kerja sama sudah bukan lagi 
menjadi isu menurut gambaran hasil employee 
engagement. Isu mengenai SILO pada awal 
transformasi sudah bisa dibilang terpecahkan/
terselesaikan karena perilaku-perilaku para 
atasan yang sudah mendorong para stafnya 
untuk melakukan kerja sama dengan fungsi lain. 
Hal yang sudah baik ini perlu dipertahankan 
atau bahkan ditingkatkan. Menurut Thomson 
dan Perry pada Keban (2007:28), kerja 
sama memiliki derajat yang berbeda, mulai 
dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) 
sampai pada derajat yang lebih tinggi, yaitu 
collaboration. Mari tingkatkan derajat kerja 
sama di Pertamina ini sampai dengan tahap 

kolaborasi antar fungsi, jangan puas hanya 
sekedar koordinasi saja.

Kedua, pekerja Pertamina terinspirasi 
dengan tata nilai 6C. Skor yang didapatkan pada 
pertanyaan ini sebesar 81%. Pencapaian yang 
sudah cukup baik ini harus menjadi trigger bagi 
para pekerja untuk membentuk implementasi 
yang lebih nyata dari tata nilai itu sendiri, yaitu 
perilaku-perilaku yang mencerminkan tata nilai 
6C. Program yang disebut sebagai Values Based 
Development Program (VBDP) ini belum berjalan 
di tingkat korporat namun sudah mulai di ujicoba 
di PHE sebagai pilot project. Semoga inspirasi 
dan motivasi yang ditimbulkan oleh 6C bisa 
dimunculkan dalam bentuk perilaku keseharian 
dan secara konsisten dilakukan oleh banyak 
pekerja Pertamina sehingga terbentuklah budaya 
yang berbasiskan tata nilai 6C.

Tiga pertanyaan yang mendapat skor 
tertinggi berikutnya cukup menarik, karena 
ketiganya berada pada domain yang sama 
yaitu Accountabilites dan Collaboration. 
Sebagian besar pekerja Pertamina merasakan, 
dirinya difasilitasi oleh perusahaan untuk 
mengerjakan pekerjaannya, paham mengenai 
pekerjaannya sejalan dengan perusahaan dan 
diberikan kesempatan untuk menunjukkan 
kemampuannya. Ini menjadi point penting bagi 
para atasan karena secara tidak langsung 
sebagian pekerja mengakui para atasan sudah 
menjalankan perannya sebagai mentor/coach/

Hasil Survey Employee Engagement

Tabel 1 – Lima pertanyaan survey Employee Engagement dengan nilai tertinggi

Domain

People manager capabilities
& interactions
Objectives & Aspirations

Accountabilities &
collaboration
Accountabilities &
collaboration
Accountabilities &
collaboration

Kami didorong untuk bekerja dengan fungsi/tim lain
untuk membuat perubahan/perbaikan
Kami termotivasi dan terinspirasi oleh tata nilai
Pertamina 6C
Saya memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan
pekerjaan saya dengan semestinya
Kami memahami bagaimana tujuan individu kami
sejalan dengan aspirasi Pertamina
Saya mendapatkan kesempatan untuk menggunakan
keahlian dan kemampuan saya dalam pekerjaan
saya.

84%

81%

80%

80%

79%

Lima Pertanyaan dengan Nilai Tertinggi Nilai Rata-Rata
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maka kinerjanya akan unggul. Jadi, apabila 
tingkat employee engagement tinggi, maka 
kinerja perusahaan itu akan unggul. 

“Pembentukan employee engagement 
sangat penting bagi Pertamina mengingat 
perjalanan panjang kita menjadi world class 
energy company. Kita butuh orang-orang 
yang memiliki willingness dan endurance bagi 
pencapaian visi itu,” tegas evita.

Pengukuran Baru,
Isu Lama

Setelah survei dilakukan dan kemudian 
dianalisis, hasil survei employee engagement 
sudah bisa diakses oleh seluruh pekerja. 
Sebagian pekerja pun sudah menggunakannya 
sebagai bahan pelaksanaan Performance 
Dialogue Triwulan II. Ada yang tersenyum 
bahagia dan ada juga yang kebingungan karena 
diminta membuat SAMBAL.

Dari pertanyaan yang diajukan dalam 
survei tersebut, ada lima pertanyaan yang 
mendapat nilai tertinggi. Pertama, prinsip gotong 
royong dan kekeluargaan yang semenjak kecil 
diajarkan oleh orang tua dan guru di sekolah, 
tampak hasilnya pada pertanyaan “kami 
didorong untuk bekerja dengan fungsi lain untuk 
membuat perubahan/perbaikan” dengan skor 
sebesar 84%. Kerja sama sudah bukan lagi 
menjadi isu menurut gambaran hasil employee 
engagement. Isu mengenai SILO pada awal 
transformasi sudah bisa dibilang terpecahkan/
terselesaikan karena perilaku-perilaku para 
atasan yang sudah mendorong para stafnya 
untuk melakukan kerja sama dengan fungsi lain. 
Hal yang sudah baik ini perlu dipertahankan 
atau bahkan ditingkatkan. Menurut Thomson 
dan Perry pada Keban (2007:28), kerja 
sama memiliki derajat yang berbeda, mulai 
dari koordinasi dan kooperasi (cooperation) 
sampai pada derajat yang lebih tinggi, yaitu 
collaboration. Mari tingkatkan derajat kerja 
sama di Pertamina ini sampai dengan tahap 

kolaborasi antar fungsi, jangan puas hanya 
sekedar koordinasi saja.

Kedua, pekerja Pertamina terinspirasi 
dengan tata nilai 6C. Skor yang didapatkan pada 
pertanyaan ini sebesar 81%. Pencapaian yang 
sudah cukup baik ini harus menjadi trigger bagi 
para pekerja untuk membentuk implementasi 
yang lebih nyata dari tata nilai itu sendiri, yaitu 
perilaku-perilaku yang mencerminkan tata nilai 
6C. Program yang disebut sebagai Values Based 
Development Program (VBDP) ini belum berjalan 
di tingkat korporat namun sudah mulai di ujicoba 
di PHE sebagai pilot project. Semoga inspirasi 
dan motivasi yang ditimbulkan oleh 6C bisa 
dimunculkan dalam bentuk perilaku keseharian 
dan secara konsisten dilakukan oleh banyak 
pekerja Pertamina sehingga terbentuklah budaya 
yang berbasiskan tata nilai 6C.

Tiga pertanyaan yang mendapat skor 
tertinggi berikutnya cukup menarik, karena 
ketiganya berada pada domain yang sama 
yaitu Accountabilites dan Collaboration. 
Sebagian besar pekerja Pertamina merasakan, 
dirinya difasilitasi oleh perusahaan untuk 
mengerjakan pekerjaannya, paham mengenai 
pekerjaannya sejalan dengan perusahaan dan 
diberikan kesempatan untuk menunjukkan 
kemampuannya. Ini menjadi point penting bagi 
para atasan karena secara tidak langsung 
sebagian pekerja mengakui para atasan sudah 
menjalankan perannya sebagai mentor/coach/

Hasil Survey Employee Engagement

Tabel 1 – Lima pertanyaan survey Employee Engagement dengan nilai tertinggi

Domain

People manager capabilities
& interactions
Objectives & Aspirations

Accountabilities &
collaboration
Accountabilities &
collaboration
Accountabilities &
collaboration

Kami didorong untuk bekerja dengan fungsi/tim lain
untuk membuat perubahan/perbaikan
Kami termotivasi dan terinspirasi oleh tata nilai
Pertamina 6C
Saya memiliki apa yang diperlukan untuk melakukan
pekerjaan saya dengan semestinya
Kami memahami bagaimana tujuan individu kami
sejalan dengan aspirasi Pertamina
Saya mendapatkan kesempatan untuk menggunakan
keahlian dan kemampuan saya dalam pekerjaan
saya.

84%

81%

80%

80%

79%

Lima Pertanyaan dengan Nilai Tertinggi Nilai Rata-Rata
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fasilitator dan atasannya melakukan recognition 
atas kemampuan yang dimiliki bawahannya 
dengan memberikan tanggung jawab/pekerjaan 
kepadanya. Hal ini menarik, karena jika merujuk 
pada hasil EMI 2011, praktik-praktik recognition 
dinilai masih kurang oleh sebagian besar 
pekerja Pertamina.

Walaupun lima pertanyaan tersebut memiliki 
nilai tinggi, tetapi belum bisa membuat nilai 
employee engagement Pertamina mencapai 
target 75%, dan masih butuh sekitar 1,23% 
untuk sama dengan target. Mengapa? Karena 
ada lima pertanyaan yang bernilai rendah yang 
akhirnya mempengaruhi pencapaian target. 

Isu mengenai Performance Management 
sudah menjadi isu yang menetap pada hasil 
EMI (Employee Mindset Index) dan PPC 
(Practices Pulse Check) di tahun 2011, serta 
juga hasil Theme-o-meter Survey pada tahun-
tahun sebelumnya. Promosi yang masih 
mengutamakan senioritas dan lamanya bekerja 
menunjukkan belum terjadinya meaningfull 
differentiation di antara pekerja, karena kinerja 
mereka masih dianggap sama rata. Dalam 
kondisi dimana kinerja pekerja dianggap sama 
seperti ini, menjadi sesuatu hal yang wajar jika 
atasan memberikan prioritas kepada staf-staf/
bawahan yang secara masa kerja lebih lama 

untuk dipromosikan lebih awal. Sehingga 
memang, kuncinya adalah sudahkah pada 
fungsi Anda terjadi meaningful differentiation?

Pernyataan mengenai hasil penilaian 
kinerja bukan nilai kinerja sesungguhnya 
jika dikaitkan dengan isu mengenai kalibrasi 
yang cukup sering dikritisi oleh para pekerja, 
menjadi sebuah hal yang kontradiktif. Karena, 
sebagian pekerja menolak adanya kalibrasi 
sehingga dimungkinkan terjadinya penilaian 
kinerja yang sama rata, namun di lain pihak 
promosi berdasarkan senioritas atas masa 
kerja, dihindari atau diperkecil kemungkinannya. 
Tidakkah atasan menjadi bingung???

Secara positif, pernyataan mengenai kinerja 
individu yang buruk tidak ditolerir, bisa diartikan 
konsekuensi yang diberikan atas kinerja yang 
buruk adalah motivasi untuk berbuat lebih 
agar tidak mendapatkan kondisi yang sama 
di kemudian hari. Ada yang bilang ketika kita 
masih diberi cobaan oleh Yang Maha Kuasa, 
artinya kita masih disayang/diperhatikan 
oleh-Nya. Menggunakan analogi yang sama, 
sungguh tidak berlebihan jika ada pekerja yang 
beranggapan dirinya ‘apes’ karena terjebak 
dalam kondisi kinerja buruk, tidak diperhatikan/
diacuhkan oleh atasan dan tidak ada program 
pengembangan yang dirancang oleh atasan 

untuk keluar dari kondisi tersebut.
Oleh karena itu, seharusnya para 

atasan masih perlu memperhatikan 
secara khusus para pekerja yang 
berkinerja buruk, tetapi dengan tetap 
memberikan konsekuensi kepada 
mereka. Konsekuensi atas kinerja 
buruk ini adalah hal yang penting, 
agar para pekerja dapat melihat 
satu komitmen yang nyata dari para 
atasan mengenai pentingnya kinerja. 
Disamping itu, perlu diingat pula, jika 
konsekuensi tidak diberikan pada 
pekerja yang berkinerja buruk, justru 
akan mendemotivasi para pekerja 
berkinerja baik. 

Masalah konsekuensi ini memang 
sepertinya adalah isu utama di 
Pertamina, karena juga tercermin 
pada salah satu dari lima pertanyaan 
yang memiliki nilai terendah, yaitu 
terdapat konsekuensi/akibat yang 
jelas untuk orang-orang yang 
bertindak bertentangan dengan 
nilai-nilai perusahaan. Tata nilai 6C, 
GCG, PKB dan banyak panduan 
hukum lainnya yang dibuat di 
perusahaan ini namun kembali yang 
menjadi sorotan adalah eksekusi 
dan konsistensinya. Sudahkah 
Pertamina konsisten menjalankan 
eksekusinya terhadap aturan-aturan 
tersebut? Baru 68% pekerja yang 
menyatakan sudah. 

Pada buku “Jack Welch and 
the 4E’s of Leadership”, Jeffrey A. 
Krames menjelaskan ada empat 
karakteristik utama pada seorang 
pemimpin besar, dimana salah 
satunya adalah eksekusi. Bukan 
hanya mengeksekusi visi Pertamina 
menjadi world class namun para 
pekerja pun ingin melihat konsekuensi 
atas pelanggaran terhadap aturan 
terkait tata nilai 6C dan kebijakan 
lainnya ditegakkan di Pertamina.

Tabel 2 – Lima pertanyaan survei Employee Engagement dengan nilai terendah

Domain

Performance management &
recognition
Performance management &
recognition
Performance management &
recognition
People manager capabilities
& interactions
Objectives & Aspirations

Perusahaan mempromosikan pekerja berdasarkan
prestasi ketimbang senioritas atau lamanya bekerja.
Hasil penilaian kinerja saya saat ini telah
mencerminkan kinerja saya yang sesungguhnya.
Kinerja individu yang buruk tidak ditolerir
di perusahaan ini.
Atasan langsung saya peduli terhadap kesejahteraan
dan kualitas hidup saya.
Terdapat konsekuensi/akibat yang jelas untuk
orang-orang yang bertindak bertentangan dengan
nilai-nilai perusahaan.

59%

63%

67%

67%

68%

Lima Pertanyaan dengan Nilai Terendah Nilai Rata-Rata

Kuncinya di Tangan Atasan
Setelah hasil Employee Engagement ini keluar, tentunya 

banyak PR (Pekerjaan Rumah) bagi pekerja Pertamina, 
khususnya yang berperan sebagai atasan. Kita bisa 
lakukan FGD untuk mencari akar permasalahannya untuk 
kemudian dilakukan penanggulangannya. Bisa juga cukup 
melakukan benchmark kepada fungsi-fungsi lain yang secara 
pencapaian unggul dibandingkan dengan nilai Pertamina 
ataupun metode-metode lainnya. Semoga solusi-solusi yang 
nantinya muncul mudah diimplementasikan, dapat dieksekusi 
dan konsisten dilakukan. Karena, ketika kita fokus pada satu 
akar masalah kemudian dilakukan penanggulangannya 
sampai roda PDCA berputar penuh, seharusnya isu/masalah 
lama bisa diselesaikan dan tidak muncul kembali. 

Jangan jadikan Employee Engagement ini sekadar angka 
tapi jadikan sebagai trigger dan feedback dalam memperbaiki 
kualitas kerja dan juga kualitas diri kita sebagai pimpinan di 
perusahaan kita ini. Seperti dikatakan Ernie Ginting pada 
Warta Pertamina edisi Mei 2012 , bagaimanapun sistem dan 
kebijakan perusahaan dirumuskan sebagai driver employee 
engagement, para pimpinan lah yang bertanggung jawab 
untuk mengeksekusinya dilapangan sehingga menjadi 
sesuatu yang berdampak bagi pekerja dan memotivasi 
mereka untuk terus berkinerja baik. n
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Beasiswa Ikatan Dinas

Mencari Bibit Pekerja
Berkeahlian Khusus

Dua tahun berturut-turut Pertamina mencari bibit pesepakbola lewat 
ajang Milan Junior Camp. Angkatan pertama menorehkan prestasi 
internasional. Pertamina Soccer School jawaban bagi bibit terpilih lulusan 
Milan Junior Camp.

Siapa yang tak berminat mendapatkan 
beasiswa ikatan dinas. Selain bisa kuliah 
dengan biaya perusahaan tertentu, setelah lulus 
lapangan pekerjaan sudah menanti. Sekitar 
tahun 80an, lulusan Sekolah Menengah Atas 
berebut mendapatkan kursi lewat Program 
Pendidikan Diploma Keuangan (Prodip 
Keuangan) yang kini bernama STAN untuk 

selanjutnya diterima di Departemen Keuangan, 
atau Sekolah Tinggi Teknologi Telekomunikasi 
(STT Telkom) yang dahulu juga memberikan 
ikatan dinas kepada lulusannya untuk bekerja 
di PT Telkom.

Pertamina telah memulai pelaksanaan 
strategi ini di tahun 2011, antara lain dengan 
dengan menjalin kerjasama program beasiswa 

S1 untuk mahasiswa semester akhir ITB, juga 
D-III dengan SMA Taruna Nusantara. Program 
ini kemudian dilaksanakan kembali di tahun 
2012 ini untuk memenuhi kebutuhan pekerja di 
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran & Niaga, 
yaitu melalui Program Beasiswa Ikatan Dinas 
Diploma Akamigas STEM di tahun 2012 ini. 
Program ini merupakan pilot project untuk kedua 
direktorat dengan angka retirement employee 
terbesar dalam 10 tahun kedepan.

Hal yang melatar belakangi adalah 
hasil rekrutasi dalam 5 tahun terakhir yang 
mengindikasikan terbatasannya jumlah kandidat 
lulusan diploma dari jurusan Teknik Kimia yang 
nantinya akan ditempatkan sebagai operator 
kilang. Disamping itu juga terkonsentrasinya 
perguruan tinggi / politeknik di area jawa, 
sehingga rekrutasi untuk area di luar jawa 
selalu tidak terpenuhi. Dengan demikian salah 
satu strategi agar diperoleh pekerja yang 
sesuai dengan latar belakang pendidikan dan 
kualifikasi serta penyebaran asal kandidat di 
sekitar area operasi adalah dengan menjaring 
calon pekerja dari lulusan SMA/SMK terbaik 
disekitar area operasi dan \mendidik sampai 
level Diploma tertentu untuk jurusan yang 
sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Program beasiswa yang dijalankan adalah 
hasil kolaborasi fungsi di HR antara lain HR BP 

Refinery dan M&T, Recruitment, HR Area (Local 
HR), Manpower Planning & Deployment, serta 
dari fungsi operasional di Direktorat Pengolahan 
dan Pemasaran & Niaga, khususnya di unit 
operasi. Hal ini merupakan jawaban bagi pelajar 
SMA maupun SMK untuk melanjutkan studi 
dengan beasiswa penuh sekaligus mendapat 
kepastian bekerja di lingkungan Pertamina. 
Sistem ini dilakukan Pertamina sebagai upaya 
untuk mendapatkan potensi-potensi sumber 
daya manusia terbaik lebih awal dibandingkan 
dengan perusahaan lain, sekaligus sebagai 
wujud dari tanggung jawab sosial Pertamina 
kepada masyarakat sekitar.

Untuk tahun ini, sekolah yang dipilih 
Pertamina bersama Disnaker dan Diknas di 
hampir seluruh wilayah Indonesia yaitu di sekitar 
area lokasi operasi dari RU II Dumai hingga 
RU VI Balongan untuk Direktorat Pengolahan, 
serta fokus ke Area Indonesia Timur untuk 
Direktorat P&N yang mencakup Palu, Merauke, 
Jayapura, Nabire, Tual, Mataram, Kuripan, 
Kupang, dan Sumbawa Besar. Hal sesuai 
dengan kebutuhan pemenuhan pekerja , untuk 
mengatasi terpusatnya pemenuhan pekerja di 
luar Jawa yang selama ini sebagian besar di 
pasok dari hasil seleksi di jawa, serta sebagai 
salah satu bentuk community development 
terutama di area Indonesia Timur. 
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Program Beasiswa Ikatan Dinas
Diploma Akamigas STEM di tahun 2012

Penyebaran Peserta Beasiswa Ikatan Dinas Pertamina 

RU II Dumai
5 siswa

RU III Plaju
11 siswa

RU IV Cilacap
17 siswa

Direktorat Pengolahan

Direktorat Pemasaran & Niaga

RU VI Balongan
8 siswa

Palu
2 siswa

Sumbawa Besar
4 siswa

Mataram
4 siswa

Kupang
3 siswa

Nabire
4 siswa

Jayapura
1 siswa

Merauke
4 siswaTual

3 siswa

RU V Balikpapan
8 siswa

Di tahun ini, proses seleksi dimulai dari 
penjaringan kandiddat dari sekolah sekolah 
yang dipilih berdasarkan persyaratan akreditasi 
nya yang harus A serta saran dari Disnaker dan 
Diknas setempat. Yang kemudian dilanjutkan 
dengan seleksi administrasi, psikotes, interview 
HR dan user, Medical Check Up, dan Yudisium. 
Proses seleksi telah dilaksanakan sejak Mei 
2012 dan diiikuti sekitar 400 pelamar peserta 
dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. 
Dari ratusan peserta tersebut akhirnya lolos 
73 peserta yang mulai mengikuti Program 
beasiswa Ikatan Dinas Jenjang Diploma di 
STEM Akamigas, Cepu, Jawa Tengah. Kegiatan 
yang dibuka Vice President PLC (Pertamina 

Pola program beasiswa pendidikan ini 
sebenarnya sudah lazim dilakukan oleh 
perusahaan lain seperti Chevron dan Total, 
yang secara langsung mencari tenaga kerja dari 
jenjang SMA untuk kemudian disekolahkan dan 
setelah lulus direkrut sebagai tenaga lapangan/
operator. Apabila mengharapkan lulusan D III 
semata, akan terjadi persaingan yang cukup 
ketat baik dari industri migas maupun non 
migas. Belum lagi beasiswa ikatan dinas yang 
diberikan oleh Foundation atau perusahaan 
lainnya, yang menyebabkan prosentase lulusan 
terbaik yang masuk PT. Pertamina (Persero) 
dapat berkurang.

D e n g a n  m e n g e d e p a n k a n  k o n s e p 
community development artinya Pertamina 
lebih menekankan pembangunan sosial 
dan pembangunan kapasitas masyarakat 
sehingga akan menggali potensi masyarakat 
lokal yang menjadi modal sosial perusahaan 
untuk maju dan berkembang. Selain dapat 
menciptakan peluang-peluang sosial-ekonomi 
masyarakat, menyerap tenaga kerja dengan 
kualifikasi yang diinginkan, cara ini juga 

Learning Center) Hasnil Rasyid mewakili 
Direktur SDM ini menjadi titik tolak Pertamina 
mencetak bibit terpilih untuk bergabung di 
perusahaan kebanggaan bangsa.

Ke-73 penerima Beasiswa Ikatan Dinas 
Diploma STEM Akamigas CEPU 2012 terdiri 
dari 48 orang untuk memenuhi kebutuhan 
tenaga operator kilang di Direktorat Pengolahan 
dari RU II Dumai hingga RU VI Balongan, 
serta 25 orang untuk memenuhi tenaga 
operator / teknisi depot dan terminal Direktorat 
Pemasaran & Niaga yang sebagian besar 
berasal dari wilayah Indonesia Timur. (Lihat 
Gambar Penyebaran Peserta Beasiswa 
Ikatan Dinas Pertamina).

dapat membangun citra sebagai perusahaan 
yang ramah dan peduli lingkungan. Rasa 
memiliki perlahan-lahan muncul sehingga 
masyarakat merasakan bahwa kehadiran 
Pertamina di daerah mereka akan berguna 
dan bermanfaat.

Sesuai dengan konsep “Cannibals With 
Forks : The Triple Bottom Line in 21st Century 
Business (1998)”. Menurut konsep tersebut, 
CSR dikemas kedalam tiga komponen prinsip 
yakni : Profit, Planet, dan People (3P). Dengan 
program ini, menunjukkan bahwa Pertamina 
tidak hanya mengambil profit dari daerah lokasi 
operasi saja, namun juga peduli pada aspek 
peole (kesejahteraan masyarakat sekitar).

Untuk kedepannya, HR Pertamina sudah 
merancang untuk lebih agresif menggunakan 
strategi ini untuk Direktorat lain, dengan 
menambah jenis program tidak hanya untuk 
lulusan SMA/SMK, namun juga untuk mahasiswa 
DIII serta S1. Hal ini dapat meningkatkan 
sustainability supply pekerja, namun dengan 
tidak melupakan tanggung jawab sosial 
Pertamina kepada masyarakat sekitar. n

Foto : Dok. Pertamina
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Diploma Akamigas STEM di tahun 2012
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Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Sesama Perajin

Jalan-jalan ke Garut, jangan lupa membeli 
jaket kulit. Kota yang dikenal dengan delman 
domba dan tradisi adu domba ini, memiliki 
sentra kerajinan kulit di kawasan Sukaregang. 
Jika malas mencarinya, anda bisa mendapatkan 
aneka kerajinan kulit di kawasan Garut Souvenir 
Center, yang berada di jalan Raya Tarogong 
Garut, atau tepatnya di batas kota Garut.

Disini aneka ragam penganan dan kerajinan 
asli Garut bisa didapat. Salah satunya kerajinan 
kulit produk Gun’s Leather Gallery. Usaha yang 
digeluti Gunawan itu, dirintis sejak tahun 2008, 
ketika ia pertama kali membeli ruko di kawasan 

Dari bisnis penyamakan kulit, merambah ke produk jadi. Fokus pada satu 
jenis kerajinan, tak sungkan menampung hasil kerajinan orang. Menjalin 
korelasi bisnis saling menguntungkan, tanpa menggangu alur bisnis yang 
sudah berjalan.

tersebut. “Awalnya saya dan keluarga menekuni 
penyamakan kulit,”ujar pria yang menekuni 
penyamakan kulit secara turun temurun dari 
sang mertua sejak tahun 1999. 

Usaha kerajinan kulit, khususnya jacket 
mulai dijalankan secara serius, tatkala Gunawan 
dan sang istri Saripah berpikir bagaimana 
memutar uang untuk membayar cicilan ruko 
yang dibelinya. “Istri saya akhirnya mikir, 
kenapa nggak buat jualan saja sekalian. Sejak 
saat itu Gunawan mencari penjahit untuk 
membuat jacket, sementara sang istri mencari 
kolega untuk menitipkan kerajinan kulit di 

tokonya,”cerita Gunawan di sela-sela pameran 
ICRA, 22 Juli lalu.

Mengenalkan kerajinan jacket karyanya 
tak semudah membalikkan telapak tangan. 
Gunawan dan sang istri tidak segan membina 
hubungan dengan pelanggan. “Minimal say 
hello...bagiamana puas nggak? Kalau ada 
temen yang minat jangan lupa ajak ke tempat 
saya,”kata bapak dua anak itu menceritakan 
sistem promosi word of mouth atau dari mulut 
ke mulut yang dilakoninya.

Agar pajangan dagangan lebih beragam, 
Gunawan pun merangkul peraj in lain. 
Misalnya saja produsen tas Christian Magli 
yang merupakan mitra binaan Pertamina 
di Bandung, ada juga perajin dompet, kaos 
tangan, tempat ponsel yang biasa membeli sisa 
kulit potongan jacket dari tempat Gunawan. 
“Semuanya saya rangkul, tetapi prinsipnya 

jangan saling menganggu alur bisnis yang 
berjalan,”jelasnya.

Yang dimaksud alur bisnis, misalnya 
Gunawan mengambil tas jadi dari rekan 
bisnisnya Agus –pemilik Christian Magli-. 
Sebagai pengusaha penyamakan kulit, bisa 
saja Gunawan menwarakan bahan baku ke 
tempat Agus untuk ditukar dengan tas. Tapi 
itu tak terjadi. “Saya tetap menyetor kulit 
samakan ke pengumpul di Garut, Pak Agus 
belanja disana, meski mengambil kulit samakan 
yang berasal dari saya. Hubungan bisnis saya 
dengan Pak Agus secara langsung hanya saya 
membeli produk jadi dari Pak Agus,”jelasnya. 
Menurutnya ada alur bisnis yang tak bisa 
dipotong begitu saja, karena antara perajin 
memiliki kemampuan finasial yang tak sama.

Dari Agus pula, pria yang memberi nama 
perusahaanya Gun’s alias Gunawan Saripah ini, 

Merangkul Salah seorang karyawan Gunawan menunjukan jacket 
bertudung (kapucong)
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akhirnya menjadi mitra binaan Pertamina. “Yah 
baru tahun 2012 ini kami mendapat pinjaman dari 
Pertamina,”ujar bapak dua anak ini. Dana segar 
50 juta diterima dari Pertamina, yang digunakan 
untuk mengembangkan bisnisnya. Kini selain 
mengambil tas dari rekannya sesama mitra 
Pertamina, Gunawan juga mengambil tas dari 
perajin lainnya khususnya yang bermodel etnik. 

Baru dua bulan bermitra, sarjana Agama 
itu sudah dua kali diajak Pertamina mengikuti 
pameran. “Senang juga sih, karena dengan ikut 
pameran, produk kami tambah dikenal,”ujar pria 
yang kini memiliki 18 pegawai itu. Kerajinan 
Gunawan dikenal karena jahitannya halus 
dan modelnya simpel. Namun sesekali ia juga 
berekpresi membuat jacket panjang, jacket 
dengan aksen garis di lengan, atau jacket 
bertudung kepala (kapucong).

Untuk produk jacket biasa dijual mulai dari 
Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 jutaan. “Kalau dilihat 
memang sama dengan produk jacket lainnya, 
tetapi kami selalu mengutamakan kualitas 
bahan baku dan teknik penyamakannya, agar 
bagus,”ujar pria yang enggan mengambil produk 
kulit domba dari Karawang dan Purwakarta 
lantaran hasilnya tidak maksimal. Sementara 
untuk tas dijual berkisar antara Rp 600 ribu 
hingga Rp 1,3 juta, sedangkan produk lainnya 
seperti dompet, ikat pinggang, topi dijual berkisar 
antara Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu saja.

Mutu menjadi kunci utama Gunawan 
membuat bahan baku kerajinan kulit. Karena 
itu Ia sangat memperhatikan asal kulit yang 
dibelinya, harus dari kawasan Priangan Timur, 
seperti Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, 
Kadipaten, Tasik dan Garut. Sementara 

untuk kulit sapi dia ambil bahan baku dari 
Palembang dan Bangka. Sebulan Gunawan 
bisa menghabiskan kulit domba hingga 70 
feet untuk 150 jacket, sementara untuk usaha 
penyamakan bisa mencapai 300 ribu feet. 

Meski bisnis utamanya fokus pada kerajinan 
jacket dan penyamakan kulit, namun Gunawan 
tetap berusaha agar seluruh produk yang 
dijualnya lengkap, dengan mengambil dari perajin 
lainnya. Soal pemilihan model produk dari perajin 
lain, Gunawan mengandalkan felling saja. 

Kini dengan usaha yang kian maju, Gunawan 
tak lantas memenuhi permintaan pembeli begitu 
saja. Paling banyak sebulan ia bisa memproduksi 
maksimal 500 jacket. “Bukannya nggak mampu, 
tapi nanti kita bisa mabok cari bahan bakunya,”ujar 
mantan guru agama di SMA Pasundan 4 ini. 
Pengalaman saat mendapat pesanan dari 

Belanda, Gunawan akhirnya melepas begitu saja. 
Dua ribu jacket per bulan untuk dikirim ke negeri 
kincir angin terpaksa ditolak, karena Gunawan 
tak ingin serakah menerima pesanan yang 
menurutnya tak bisa dipenuhi dalam jangka waktu 
satu bulan. “Bukan masalah tenaganya, tapi itu 
tadi saya tak ingin memberikan bahan baku yang 
jelek kualitasnya,”ujar pria yang juga melayani 
pesanan jacket satuan dari para pelanggan.

Toh dengan pesanan jacket yang ada, Gunawan 
tetap bisa menjalankan roda bisnisnya. n

Produk aksesoris dari kulit dibandrol dari Rp. 60 ribu sampai 
Rp. 150 ribu.

Aneka model tas yang dibeli Gunawan dari perajin lain 
dengan mengandalkan feeling.

Gun’s Leather Gallery
Jl. Raya Tarogong (Dekat Batas Kota Garut)
Kawasan Garut Souvenir Center Blok C.1-3

Jawa Barat, Indonesia
Telp : 0262-540029

Email : guns_leathergallery@yahoo.com
Facebook : GUN’S Leather Gallery



50 51Agustus 2012Agustus 2012

akhirnya menjadi mitra binaan Pertamina. “Yah 
baru tahun 2012 ini kami mendapat pinjaman dari 
Pertamina,”ujar bapak dua anak ini. Dana segar 
50 juta diterima dari Pertamina, yang digunakan 
untuk mengembangkan bisnisnya. Kini selain 
mengambil tas dari rekannya sesama mitra 
Pertamina, Gunawan juga mengambil tas dari 
perajin lainnya khususnya yang bermodel etnik. 

Baru dua bulan bermitra, sarjana Agama 
itu sudah dua kali diajak Pertamina mengikuti 
pameran. “Senang juga sih, karena dengan ikut 
pameran, produk kami tambah dikenal,”ujar pria 
yang kini memiliki 18 pegawai itu. Kerajinan 
Gunawan dikenal karena jahitannya halus 
dan modelnya simpel. Namun sesekali ia juga 
berekpresi membuat jacket panjang, jacket 
dengan aksen garis di lengan, atau jacket 
bertudung kepala (kapucong).

Untuk produk jacket biasa dijual mulai dari 
Rp 750 ribu hingga Rp 1,5 jutaan. “Kalau dilihat 
memang sama dengan produk jacket lainnya, 
tetapi kami selalu mengutamakan kualitas 
bahan baku dan teknik penyamakannya, agar 
bagus,”ujar pria yang enggan mengambil produk 
kulit domba dari Karawang dan Purwakarta 
lantaran hasilnya tidak maksimal. Sementara 
untuk tas dijual berkisar antara Rp 600 ribu 
hingga Rp 1,3 juta, sedangkan produk lainnya 
seperti dompet, ikat pinggang, topi dijual berkisar 
antara Rp 60 ribu hingga Rp 150 ribu saja.

Mutu menjadi kunci utama Gunawan 
membuat bahan baku kerajinan kulit. Karena 
itu Ia sangat memperhatikan asal kulit yang 
dibelinya, harus dari kawasan Priangan Timur, 
seperti Sumedang, Sukabumi, Cianjur, Bandung, 
Kadipaten, Tasik dan Garut. Sementara 

untuk kulit sapi dia ambil bahan baku dari 
Palembang dan Bangka. Sebulan Gunawan 
bisa menghabiskan kulit domba hingga 70 
feet untuk 150 jacket, sementara untuk usaha 
penyamakan bisa mencapai 300 ribu feet. 

Meski bisnis utamanya fokus pada kerajinan 
jacket dan penyamakan kulit, namun Gunawan 
tetap berusaha agar seluruh produk yang 
dijualnya lengkap, dengan mengambil dari perajin 
lainnya. Soal pemilihan model produk dari perajin 
lain, Gunawan mengandalkan felling saja. 

Kini dengan usaha yang kian maju, Gunawan 
tak lantas memenuhi permintaan pembeli begitu 
saja. Paling banyak sebulan ia bisa memproduksi 
maksimal 500 jacket. “Bukannya nggak mampu, 
tapi nanti kita bisa mabok cari bahan bakunya,”ujar 
mantan guru agama di SMA Pasundan 4 ini. 
Pengalaman saat mendapat pesanan dari 

Belanda, Gunawan akhirnya melepas begitu saja. 
Dua ribu jacket per bulan untuk dikirim ke negeri 
kincir angin terpaksa ditolak, karena Gunawan 
tak ingin serakah menerima pesanan yang 
menurutnya tak bisa dipenuhi dalam jangka waktu 
satu bulan. “Bukan masalah tenaganya, tapi itu 
tadi saya tak ingin memberikan bahan baku yang 
jelek kualitasnya,”ujar pria yang juga melayani 
pesanan jacket satuan dari para pelanggan.

Toh dengan pesanan jacket yang ada, Gunawan 
tetap bisa menjalankan roda bisnisnya. n

Produk aksesoris dari kulit dibandrol dari Rp. 60 ribu sampai 
Rp. 150 ribu.

Aneka model tas yang dibeli Gunawan dari perajin lain 
dengan mengandalkan feeling.
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dr. Abdul Haris Tri Prasetyo, Sp.PD
ahli spesialis penyakit dalam Rumah Sakit 
Pusat Pertamina (RSPP)

Kesehatan
Teks : Rianti octavia Foto : Priyo Widiyanto

Menjalani ibadah puasa dengan nyaman di bulan Ramadan dan dapat 
berlebaran dengan bahagia merupakan idaman setiap orang. Termasuk 
bagi penderita diabetes. Kontrol diri agar gula darah tetap stabil adalah 
kunci mendapatkan kenyamanan dan kebahagiaan tersebut.

Sebelum memberikan saran apakah seorang 
penderita diabetes boleh berpuasa atau tidak 
selama bulan Ramadan, dokter internis harus 
melihat track record kesehatan pasien pada 
bulan-bulan sebelumnya. Menurut dr Haris, 
penilaian ini diperlukan untuk melihat apakah 
pola hidup seorang pasien diabetes sudah 
tertata baik. “Kita pilih. Apakah ia sudah bisa 
disiplin. Sudah bisa me-manage dirinya sendiri 
atau belum. Jika belum bisa, dokter hanya 
bisa menganjurkan. Tugas kami mengingatkan 
pasien. Dokter tidak bisa melarang karena 
puasa adalah urusan masing-masing individu 
dengan Allah,” jelas dokter berkacamata ini.

Jika gula darahnya tidak stabil, maka itu akan 
membahayakan pasien jika tetap memaksakan 
puasa. Untuk memastikan kondisi gula darah 
sang pasien tidak hanya berdasarkan catatan 
saja, dr. Haris akan melakukan pemeriksaan 
gula darah dengan satu parameter yang bagus, 
HbA1C (hemoglobin terglikasi). Yaitu, salah 

satu pemeriksaan darah yang penting untuk 
mengevaluasi pengendalian gula darah. Hasil 
pemeriksaan ini memberikan gambaran rata-
rata gula darah selama periode waktu 1-3 bulan 
sebelumnya dan hasil ini dipergunakan bersama 
dengan hasil pemeriksaan gula darah mandiri 
sebagai dasar untuk melakukan penyesuaian 
terhadap pengobatan diabetes yang dijalani.

Dr. Haris menyontohkan, banyak penderita 
diabetes di atas lima tahun menjelang Ramadan 
tiba dan akan melakukan pemeriksaan gula 
darah melakukan diet sesuai anjuran dokter. 
“Nah, jika cuma dilakukan pemeriksaan gula 
darah biasa, akan terlihat kondisinya bagus. 
Tapi pas dicocokkan dengan hasil pemeriksaan 
kolesterol, tensi, dan urine tidak matching. 
Untuk memastikan semuanya oke, maka 
dilakukan pemeriksaan HbA1C. Pasien tidak 
bisa bohong,” jelasnya sambil tertawa. Intinya, 
jika rata-rata kadar gula darah bagus, semuanya 
bagus. Otomatis, ia bisa berpuasa.

Track Record

Memasuki minggu kedua bulan Ramadan, 
kesibukan dr. Abdul Haris Tri Prasetyo, Sp.PD, 
sudah mulai berkurang. Menurut ahli spesialis 
penyakit dalam Rumah Sakit Pusat Pertamina 
(RSPP) ini, sejak dua pekan sebelum Ramadan 
tiba, jadwal praktiknya selalu padat. “Jadwal saya 
bertambah sekitar dua hingga tiga jam setiap 
harinya untuk melayani pasien baru maupun 
lama setiap menjelang bulan puasa tiba,” ujarnya 
saat ditemui di ruang praktiknya di RSPP siang 
itu, 25 Juli lalu. “Belakangan ini sampai gak bisa 
ngobrol seperti ini. Betul-betul padat.”

Penambahan jumlah pasien tersebut, 
menurutnya merupakan indikasi bahwa 
masyarakat perkotaan mulai banyak yang 
terserang diabetes. Maklum saja, pria yang biasa 
dipanggil dr. Haris oleh pasiennya adalah dokter 
spesialis yang telah terbiasa menangani pasien 

diabetes. “Selain pemeriksaan rutin, mereka 
memang sengaja datang untuk berkonsultasi 
apakah fisiknya diperbolehkan melakukan 
puasa mengingat sebagian besar adalah para 
penderita diabetes lama,” jelasnya.

Dr. Haris menegaskan, pada dasarnya 
setiap orang tidak boleh dilarang untuk 
berpuasa, apalagi puasa Ramadan memang 
diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah 
dewasa. “Dokter itu tidak bisa melarang yang 
halal menjadi haram. Karena puasa Ramadan 
adalah urusan ibadah seseorang kepada Allah. 
Saya hanya bisa memberikan gambaran dan 
saran apa yang mesti dilakukan penderita 
diabetes jika ia mau berpuasa,” paparnya. 
“Istilahnya, memberikan rambu-rambu agar 
pasien nyaman dan bugar selama puasa dan 
dapat berlebaran dengan bahagia.”

Puasa
Nyaman

dan
Lebaran

Bahagia
bagi Penderita Diabetes

Foto : http://www.shutterstock.com
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satu pemeriksaan darah yang penting untuk 
mengevaluasi pengendalian gula darah. Hasil 
pemeriksaan ini memberikan gambaran rata-
rata gula darah selama periode waktu 1-3 bulan 
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kolesterol, tensi, dan urine tidak matching. 
Untuk memastikan semuanya oke, maka 
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bisa bohong,” jelasnya sambil tertawa. Intinya, 
jika rata-rata kadar gula darah bagus, semuanya 
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apakah fisiknya diperbolehkan melakukan 
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setiap orang tidak boleh dilarang untuk 
berpuasa, apalagi puasa Ramadan memang 
diwajibkan bagi setiap muslim yang sudah 
dewasa. “Dokter itu tidak bisa melarang yang 
halal menjadi haram. Karena puasa Ramadan 
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Jika kondisi pasien bagus, dokter akan 
langsung memberikan aturan pengobatan 
baru selama bulan Ramadan. “Biasanya yang 
kami anjurkan obat diabetesnya dengan obat 
minum saja. Tidak dikombinasi dengan insulin. 
Dosisnya pun dikurangi,” jelas dr. Haris.

Contohnya, jika seorang pasien diabetes 
tipe 2 minum obat Daonil dengan dosis 2 x 
1, dengan aturan diminum pada pagi dan 
sore hari. Selama puasa, konsumsi obat 
dilakukan pada saat sahur dan buka puasa. 
Dosisnya menjadi setengah pada saat sahur, 
dan satu pada saat berbuka. Pengurangan 

Olahraga juga harus menjadi bagian 
integral dalam kehidupan penderita diabetes, 
selain pengaturan obat dan pola makan. 
Bagi dr. Haris, olahraga merupakan investasi 
kesehatan bagi setiap orang. “Olahraga 
seminggu tiga kali itu perlu dilakukan dengan 
interval waktu tertentu. Misalnya, Senin, 
Rabu, dan Jumat. Cukup 30 menit setiap kali 
berolahraga,” tegasnya. 

dosis dilakukan karena selama Ramadan pola 
makan berubah. Dan biasanya, saat sahur 
porsi makan penderita diabetes lebih sedikit. 
“Jika dosis setelah sahur tetap dikasih 1, 
penderita bisa batal karena gula darah drop-
nya terlalu drastis,” paparnya.

Namun demikian, jika pasien diabetes yang 
telah menggunakan insulin luar ingin berpuasa, 
hal tersebut bisa juga dilakukan. “Tapi tidak 
untuk pasien diabetes tipe 1 yang memang 
total sangat bergantung dengan insulin selama 
hidupnya karena pankreasnya tidak dapat 
membentuk zat tersebut,” tegasnya.

Olahraga paling baik bagi penderita diabetes 
adalah jenis olahraga ringan seperti jalan santai 
atau bersepeda. Aktivitas ini baik dilakukan 
menjelang berbuka puasa. Namun penderita 
diabetes perlu waspada ketika mulai mengalami 
gejala-gejala seperti keringat dingin, tubuh 
gemetar, perut mual, dan serasa ingin pingsan. 
Bisa jadi ini indikasi hipoglikemi atau kadar gula 
darah yang turun drastis. 

Aturan Pengobatan

olahraga Cukup

Selain pengaturan dosis obat, makanan yang 
masuk ke dalam tubuh selama bulan Ramadan 
juga harus diatur. Biasanya, dokter internis 
bekerja sama dengan dokter ahli gizi untuk 
menentukan berapa asupan makanan yang pas 
untuk pasien. Biasanya pola makan tetap dibagi 
tiga, tetapi dengan menu yang sangat selektif. 
Intinya, dilakukan pada saat berbuka, setelah 
sholat tarawih, dan sahur. “Ini sangat penting 
dijaga agar kondisi gula darah tetap stabil,” jelas 
dokter berkumis tipis tersebut.

Satu hal yang ditekankan oleh dr. Haris 

Tak ada yang lebih membahagiakan 
bagi seorang penderita diabetes ketika ia 
berhasil menjalankan puasa selama bulan 
Ramadan tanpa hambatan yang berarti. 
Cuma kebahagiaan tersebut biasanya tidak 
berlangsung lama karena mereka sering 
kali lupa bahwa di saat Lebaran tetap harus 
menjaga kondisinya.

“Ada anggapan nggak lebaran kalau nggak 
makan semua yang dihidangkan saat itu. 
Penderita diabetes boleh saja mengonsumsinya, 
tapi dipilih dan jumlahnya harus tertakar dengan 
baik. Tidak boleh seenaknya,” ujar dr. Haris.

Jika seseorang mengabaikan semua 
pantangan yang ada, maka akan berisiko 
mengalami peningkatan kadar gula darah 
(hiperglikemia) atau gula darah yang tidak 
terkontrol. Kondisi ini tentu saja akan memicu 
timbulnya komplikasi diabetes, baik yang akut 
atau yang kronis. “Satu minggu sesudah hari 

adalah pentingnya makan sahur di waktu yang 
tepat. Ia mengingatkan agar penderita diabetes 
mengikuti sabda Nabi Muhammad SAW 
untuk mengakhirkan sahur mendekati imsak. 
“Hambatan terbesar biasanya saat sahur. 
Penyebabnya karena malas dan ngantuk. Jadi 
sahurnya cuma minum teh manis dan minum 
obat saja. Jika ini dilakukan, jam 10 – 11 siang 
fisik bisa gemetar bahkan bisa sampai pingsan 
karena gula darahnya terlalu rendah. Padahal 
dengan sahur cukup, puasa bisa sampai 
Maghrib,” jelasnya. 

raya, berantakan semua. Sekitar 20 persen 
pasien diabetes biasanya masuk rumah 
sakit. Ini karena adanya komplikasi,” ujarnya 
menyayangkan.

Komplikasi akut yang mungkin timbul adalah 
infeksi yang sulit sembuh dan koma. Sedangkan 
untuk komplikasi kronis seperti kelainan 
pembuluh darah halus (mikroangiopati), 
gangguan mata (retinopati), gangguan ginjal 
(nefropati), stroke atau serangan jantung.

“Untuk itulah, kebiasaan yang telah diterapkan 
selama puasa juga harus tetap dijalankan 
sesudahnya. Kontrol gula darah secara mandiri, 
pola makan diatur, minum obat, dan diimbangi 
dengan olahraga,” tegasnya. Yang harus 
dicamkan baik-baik oleh penderita diabetes 
adalah pengendalian diri. “Self control itu wajib. Ia 
harus tahu diri bahwa dirinya tidak bisa sebebas 
orang lain yang sehat. Dan tidak bisa selalu 
mengandalkan dokter,” tukas dr. Haris. n

Pengaturan Pola Makan

Tetap Stabil Saat Lebaran
Foto : http://www.soloposfm.com/dokumen/2011/09/040911_M100_SOLO_KETUPAT-LEBARAN3.jpg
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Pengaturan Pola Makan

Tetap Stabil Saat Lebaran
Foto : http://www.soloposfm.com/dokumen/2011/09/040911_M100_SOLO_KETUPAT-LEBARAN3.jpg
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Tekno
Teks : Marlodieka Wibawa

Membawa konsep simplicity dan sophisticated, membuat sabak elektronik 
atau tablet semakin digilai masyarakat perkotaan. Mulai menggeser peran 
PC dan laptop, dan menjadi pesaing ketat smartphone.

Dunia Tanpa
SABAK-E (Tablet)

Komputer layar sentuh atau yang umum 
kita sebut dengan tablet atau sabak elektronik 
(sabak-e) merupakan komputer lengkap yang 
seluruhnya merupakan layar sentuh datar. 
Perbedaan antara komputer dan tablet adalah 
pada tablet cukup menggunakan pena stylus 
atau sentuhan dari ujung jari sedangkan 
pada komputer/laptop menggunakan papan 
ketik (keyboard). 

Kehadiran sabak-e dalam kehidupan 
modern pada saat ini menjadi bagian yang tidak 
terpisahkan karena sifatnya yang cukup ringkas 
serta baterai yang tahan lama. Sabak-e booming 
dengan kehadiran Ipad (1st generation) pada 
maret 2010 di Amerika dan tidak lama setelah itu 
menyebar ke seluruh dunia. Raksasa eletronik 
dari korea Samsung pun tidak tinggal diam, pada 

tahun 2011 Samsung mengeluarkan Galaxy Tab 
7 yang diikuti dengan ukuran lainnya. Walaupun 
perlu disadari bahwa sabak-e sudah hadir 
sejak salah tahun 2000 namun belum banyak 
yang menyukai jenis sabak-e tersebut karena 
beratnya dan ukuran dari sabak-e tersebut yang 
hampir menyerupai laptop.

Kesuksesan Apple dalam meluncurkan 
Ipad masih dirasakan hingga saat ini dimana 
Ipad tahun ini memasuki generasi ketiga (New 
Ipad 3rd generation) yang lebih unggul dari 
berbagai macam aspek dibandingkan produk 
sejenis yang ada di pasaran. Kesuksesan suatu 
sabak-e tidak hanya di ukur dari perangkat 
kerasnya (Hardware) seperti berat, ukuran, 
layar, memory, graphic card dan processor-nya 
namun perlu didukung oleh perangkat lunaknya 

Foto :Kuntoro Pertamina

Ilustrasi : Oki Novriansyah Pertamina
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(software) yaitu Operating System dan aplikasi basic maupun 
aplikasi tambahan. Seperti Samsung yang saat ini memiliki 
ukuran 7 Inch menggunakan Operating System Android 
Honeycomb sebagai OS Android pertama untuk sabak-e. 
Sedangkan Apple menggunakan Iphone OS yang di re-band 
menjadi IOS dengan versi 3.2 yang menjadi IOS pertama 
untuk Ipad.

Kehadiran tablet saat ini menjadi suatu alat yang multifungsi 
dan melebihi ekspektasi para penggunanya. Ipad yang pada 
awalnya di perkenalkan oleh Steve Jobs sebagai suatu device 
untuk membaca (novel/buku) dalam perkembangannya melompat 
jauh dari kegunaan awalnya. Dimana saat ini Sabak-e selain untuk 
membaca novel atau buku juga dapat untuk membaca majalah 
digital, mendengarkan musik atau radio streaming dari seluruh 

sebesar itu karena laptop 
sendir i  membutuhkan 
waktu lebih dari 3 tahun 
dan itu merupakan merk 
gabungan tidak hanya satu 
merk seperti Ipad yang 
hanya untuk apple. Saat 
ini pengguna sabak-e 
terbanyak menggunakan 
platform android baik 
dengan Merk Samsung 
maupun merk-merk lainya 
termasuk merk lokal di 
Indonesia yang telah 
mengeluarkan beberapa 
merk lokal  yang ikut 
meramaikan pasar tablet 
seperti Advan, Tabulet, dan 
juga Speed Up. Mereka 
menge luarkan  tab le t 
dengan harga bahkan 
kurang dari setengah harga 
tablet keluaran Apple. 

Inovasi merupakan 
suatu keharusan untuk 
m e m p e r t a h a n k a n 
eksistensi sabak-e, namun 
beberapa tahun kedepan 
sabak-e masih akan terus 
mendominasi bahkan akan 
menggantikan kemampuan 
d a r i  l a p t o p  s e b a g a i 
perangakat yang ringan 
dan praktis digunakan baik 
untuk bekerja maupun 
untuk hiburan. Harga 
tablet saat ini pun semakin 
kompetitif dengan fitur 
yang cukup banyak tinggal 
menyesuaikan dengan 
kebutuhan dari masing-
masing individu dalam 
menentukan pilihan atas 
sabak-e yang akan dibeli. 
Jadi sudah siap hidup 
tanpa Sabak-e ?. n

dunia, menonton TV dan Film, 
membaca dan mengolah 
surat eletkronik, membantu 
dalam menyusn konsep atau 
materi kerja dan hal-hal lainnya 
yang melebihi ekspektasi kita. 
Dengan bantuan para developer 
di seluruh dunia saat ini sabak-e 
dapat juga digunakan untuk 
menjelaskan organ tubuh 
manusi  bagi  mahasiswa 
kedokteran, melihat tata surya 
lebih jauh, dan elemen-elemen 
senyawa kimia lebih interkatif 
serta berbagai keunggulan 
sabak-e yang mungkin belum 
tertandingi oleh Komputer PC/
Laptop.

Anak-anak saat ini lahir 
ditemani oleh Ipad sehingga 
dengan kemudahan dalam 
pengoperasiannya balita serta 
anak-anak sudah mengerti 
cara menggunakannya dan 
membantu mereka dalam 
memahai hal-hal baru lewat 
gambar dan suara. Sehingga 
posisi sabak-e saat ini sangat 
sulit untuk dapat digantikan 
dengan device lain bahkan 
smartphone saat ini belum 
dapat menandingi kelebihan-
kelebihan sabak-e. Ide dari 
sabak-e adalah membawa 
kesederhanaan dari pena dan 
kertas menuju teknologi yang 
memiliki bentuk sederhana, 
tipis, serta dilengkapi grafik 
yang tajam. Tidak heran saat 
ini penjualan sabak-e terus 
meningkat  d imana pada 
tahun 2012 ini penjualan Ipad 
seluruh dunia mencapai 50 
juta unit diseluruh dunia, hal 
ini cukup fantastis mengingat 
untuk mencapai penjualan 

Foto : Kutoro Pertamina

Foto : http://blogs.mycentraljersey.com/inthebag/files/2010/01/ipad.jpg

Bill Gates memperkenalkan Tablet PC

Steve Jobs memperkenalkan iPad 1
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Energi Kebangsaan
Terbarukan

Inovasionalisme,

Semangat menjadikan Pertamina sebagai world 
class energy company adalah salah satu ekspresi 
nasionalisme Indonesia. Kepada beberapa teman 
kritis yang gemar merendahkan kemampuan anak 
bangsa sendiri, sering saya katakan hal itu. Kiprah 
bisnis Pertamina di sektor hulu dan hilir adalah 
manifestasi kongkret nasionalisme Indonesia. Tak 
hanya dalam konteks menunjukkan, memelihara, 
menjaga, dan mengembangkan kemampuan 
mengolah dan mengelola potensi energi yang 
dimiliki Indonesia.

Lebih jauh dari hal itu, adalah kemampuan 
Pertamina melakukan berbagai inovasi di 
banyak hal. Termasuk mendidik, membina, 
memberdayakan, dan mengembangkan potensi 
sumberdaya manusia sebagai energi terbarukan. 
Termasuk kemauan dan kemampuan Pertamina 
bersinergi dengan sesama potensi bangsa 
melakukan inovasi dan invensi sumberdaya energi 
bagi memperkuat ketahanan energi nasional.

Kerjasama Pertamina dengan LEN Industri 
untuk merealisasikan industri solar photovoltaic 
sebagai wujud komitmen perusahaan untuk 
meningkatkan kontribusi energi terbarukan 
dalam bauran energi nasional, adalah contoh 
yang kongkret. Sinergi itu tak berhenti pada 

NASIONALISME bukan lagi perasaan kebangsaan yang mesti diterjemahkan 
dalam pidato politik dan puisi pamflet atau beragam medium ekspresi 
kebangsaan lainnya. Nasionalisme adalah dimensi kebangsaan yang 
dihidupkan oleh inisiatif, inspirasi, kreativitas, inovasi, dan invensi. Nasionalisme 
adalah ruh atas eksistensi Indonesia dan keindonesiaan secara multi-matra.

sekadar memacu pertumbuhan pemanfaatan 
pembangkit listrik tenaga surya di tanah air. 
Melainkan, bagaimana menemukan solusi-
solusi inovatif dan inventif untuk meningkatkan 
elektrifikasi nasional. Terutama, di daerah-
daerah dan berbagai pulau yang selama ini 
masih gelap. Baik karena tak terkoneksi oleh 
jaringan elektrifikasi nasional, maupun karena 
sulit dijangkau oleh jaringan distribusi bahan 
bakar pembangkit genset.

Pengembangan industri solar photovoltaic, 
bagi Indonesia sebagai negara kepulauan adalah 
keniscayaan. Khasnya untuk membebaskan 
Indonesia dari realitas ironi yang memasygulkan. 
Di 67 tahun usia kemerdekaannya, Indonesia 
yang terletak di garis khatulistiwa dan beroleh 
berkah energi surya melimpah ruah, baru 
mencapai sekitar 17MWp (megawatt peak) atau 
0,05% dari total pembangkit listrik yang ada.

Ke depan, ketika ketahanan energi 
yang kokoh kuat menjadi tuntutan zaman, 
nasionalisme mengandung makna: kemampuan 
mandiri Indonesia mengelola dan mengolah 
sumberdaya alam yang dimilikinya. Tak terkecuali 
energi surya. Apalagi, secara religius, matahari 
merupakan simbol pencapaian seluruh proses 

tranformasi perubahan ‘dari kondisi gelap gulita 
ke kondisi terang benderang.’ Pola konsumsi solar 
photovoltaic, baik untuk keperluan penerangan 
umum, infrastruktur, perumahan, perkantoran, 
bandar udara, dan pemampuan ekonomi rakyat 
cukup besar dan tinggi.

Paling tidak, untuk membebaskan rakyat 
dari kegelapan, setiap tahunnya memerlukan 
65MWp listrik per tahun, sehingga mencapai 
1.000 MWp pada 2025. Dalam konteks inilah 
inovasi untuk mengembangkan industri solar 
photovoltaic, sebagaimana tersurat dan tersirat 
di balik kerjasama Pertamina dan LEN, saya 
sebut sebagai inovasionalisme. 

Itulah inovasi nasionalisme di zaman 
global. Tidak semata-mata berhenti pada 
upaya sistemis meningkatkan utilisasi energi 
terbarukan. Pun tidak berhenti hanya pada 
ikhtiar meningkatkan kemandirian industri 
energi surya nasional. Jauh dari itu adalah 

Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

meningkatkan kemampuan teknologi, perluasan 
lapangan kerja dan kesempatan berusaha. 
Muaranya: memicu pertumbuhan ekonomi 
sebagai pemampuan ekonomi bangsa.

Inovasionalisme Pertamina semacam 
ini, dilihat dari sustainability development 
goals (SDG’s) akan memberi kontribusi 
besar terhadap gairah baru nasionalisme 
– kebangsaan. Yaitu, terwujudnya kondisi 
terbaik tata kehidupan masyarakat yang 
ditopang oleh lingkungan sehat, lingkungan 
cerdas, dan lingkungan mampu. Lingkungan 
sosial berkualitas sebagai bagian integral dari 
manifestasi cita-cita Proklamasi 17 Agustus 
1945: Indonesia yang berdaulat di seluruh 
aspek kehidupan masyarakat.

Bagi saya, inovasionalisme ini mesti dilihat 
sebagai energi kebangsaan yang terus terbarukan. 
Bergerak tanpa henti ke zaman baru. n

Rumah Kreatif Akarpadi, Juli 2012

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Motivasi
Teks : Tyas Purwanto – Senior Analyst Culture & Change Management

Puasa dan6C

Sebagai insan Pertamina, sebenarnya ada 
hal yang bisa kita lakukan ketika menjalani 
ibadah puasa di bulan Ramadhan, berkaitan 
dengan pengimplementasian tata nilai 6C. 
Penerapan tata nilai yang terdiri Clean, 
Competitive, Confident, Customer Focused, 
Commercial, dan Capable ini seharusnya 
semakin mendarah daging ketika kita mengisi 
hari-hari di bulan yang penuh berkah. Ini 

Tidak terasa separuh Ramadhan telah kita lalui. Sebagai muslim, pasti kita 
berupaya memaksimalkan ibadah di bulan suci, meredam segala hal yang 
berkaitan dengan masalah-masalah materi duniawi. Persiapan mental, spiritual, 
dan raga perlu dilakukan ketika menjalani amalan puasa.

bukanlah hal yang mengada-ada. Mari kita 
bedah langkah internalisasi 6 C dalam menjalani 
ibadah suci Ramadhan ini.

Langkah pertama internalisasikan nilai 
Clean dalam mindset dan perilaku kita sebagai 
pra kondisi menyambut puasa Ramadan. 
Apa itu Clean? Clean itu bersih! Internalisasi 
value Clean, artinya kita harus membersihkan 
hati, pikiran, perilaku dari hal-hal yang tidak 

bermanfaat, yang berdosa, yang membuat orang 
lain tersinggung, yang merugikan perusahaan, 
yang merugikan orang lain, dan lain-lain. 

Apa langkah yang kita biasa lakukan untuk 
menyongsong puasa Ramadan? Bersuci!! 
Sebelum puasa biasanya kita melakukan 
prakondisi dengan bermaaf-maafan kepada 
orang tua, keluarga, dan handai taulan. 
Ini menyiratkan upaya pembersihan diri, 
melepaskan beban jiwa, yang timbul dalam 
pergaulan sehari-hari dan pergulatan mencari 
nafkah. Mungkin ada ketersinggungan antar 
sesama yang terpendam dalam jiwa. Kemudian 
satu hari menjelang puasa kita lakukan 
pensucian diri melalui mandi keramas, ada 
kalanya ditambahi dengan aroma bunga-bunga. 
Ini melambangkan setelah tidak ada lagi beban 
jiwa, kita sucikan raga ini dari segala kotoran 
yang ada, bahkan harum bunga kita tambahkan 
sebagai perlambang kita siap menyongsong 
perjalanan menuju kesucian dan keharuman 
jiwa dalam perilaku keseharian.

Perilaku tersebut tidak lain sebuah upaya 
untuk bersikap jujur dan terbuka. Untuk 
membangun dan menanamkan nilai clean 
menjadi mindset, kita harus menjadi orang jujur 
dan terbuka. Jujur akan membuat hati pikiran dan 
jiwa kita bersih dari semua hal negatif dan yang 
tidak bermanfaat. Terbuka artinya harus mampu 
mengakui kesalahan yang kita buat dan meminta 

maaf, juga mampu menerima kesalahan orang 
lain dan memaafkan tanpa diminta.

Tanpa internalisasi nilai Clean, maka hati, 
pikiran dan jiwa kita akan penuh dengan emosi, 
ego dan beban kehidupan yang membuat relung 
hati, pikiran dan jiwa sulit untuk menangkap 
dan menampung berkah dan hikmah puasa. 
Internalisasi nilai Clean merupakan pondasi 
utama untuk suksesnya ibadah puasa di bulan 
suci Ramadhan.

Langkah kedua,  in ternal isas i  n i la i 
Competitive. Apa itu competitive? Yaitu 
bersaing untuk menjadi manusia terbaik di 
sisi manusia dan di sisi Allah. Apa kriterianya? 
Menurut Nabi Muhammad SAW, manusia yang 
paling baik adalah manusia yang paling banyak 
manfaatnya bagi sesama. Sedangkan dalam Al 
Qur’an dikatakan sebaik-baik manusia di sisi 
Allah adalah manusia yang paling takwa.

Untuk memenuhi kriteria tersebut, maka 
kita harus berkompetisi melakukan perbuatan-
perbuatan yang bermanfaat bagi sesama, 
serta membangun ketakwaan kepada Allah 
SWT. Jangan pernah merasa bahwa kita sudah 
menjadi manusia yg terbaik, karena setiap 
manusia akan terus berusaha untuk menjadi 
yang terbaik di dua sisi itu. Jadi satu-satunya 
jalan, ya kita harus terus belajar dan belajar 
sehingga kita mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan untuk melakukan perbuatan-
perbuatan yang bermanfaat bagi sesama dan 
diridhoi Allah SWT.

Kita harus menyadari bahwa Al-Qur’an 
merupakan panduan atau Standard Operation 
Procedure (SOP) kehidupan supaya sukses dunia 
akherat. Al Quran tidak melulu berisi panduan 
tentang peribadatan kepada Allah SWT, tetapi juga 
panduan untuk bersosialisasi dalam kehidupan 
dunia ini sehingga kita menjadi manusia-manusia 
pilihan yang berakhlak mulia.

Jadi, untuk menjadi manusia yang paling 
baik di kalangan manusia maupun di sisi 
Allah SWT kita harus menginternalisasi nilai 
competitive, berupaya berperilaku untuk 
mengamati, mengkaji apa yang ada dan semua 
kejadian di alam semesta ini, untuk menemukan 

Clean•	  (Bersih)

Competitive•	  (Kompetitif)

Confident•	  (Percaya Diri)

Customer Focused•	  (Fokus Pada 

Pelanggan)

Commercial •	 (Komersial)

Capable•	  (Berkemampuan)
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ide-ide baru dalam melakukan kebaikan dan 
mampu menerima ide-ide orang lain yang 
bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 
kebaikan. Dan yang paling penting, mampu 
mengimplementasikannya dalam perbuatan 
keseharian. Inilah esensi dari internalisasi nilai 
competitive supaya sukses menjalani ibadah 
puasa Ramadhan dan sukses sebagai manusia 
yang sempurna.

Langkah ketiga, internalisasi nilai Confident, 
percaya diri alias PD. Artinya, kita harus menjadi 
orang yang berkeyakinan. Allah berfirman, 
”Aku sebagaimana persangkaan hamba-Ku”. 
Jelaslah, jika mau dekat dengan Allah, maka 
kita harus PD melakukan pendekatan dan 
PD dalam setiap langkah kebaikan yang kita 
kerjakan. Kalau kita penuh keraguan, penuh 
rasa bimbang dan khawatir, ya jadinya ngalor 
ngidul tidak jelas ujungnya. Untuk punya rasa 

percaya diri, kita harus punya bekal yang cukup, 
tidak sekadar keyakinan buta, tidak sekadar 
PD buta, tapi PD yang dibekali dengan dasar 
pengetahuan pengkajian dan kebenaran. Ayo, 
kita menjadi PD dengan membekali diri selama 
bulan puasa ini dengan segala hal yang baik dan 
bermanfaat. Seperti halnya Nabi Muhammad 
SAW menyarankan para sahabat untuk mencari 
ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya, kita harus 
membekali diri dengan pengetahuan dan segala 
hal yg bermanfaat walaupun harus menempuh 
perjalanan sangat jauh dan melelahkan supaya 
kita berpengetahuan dan PD menjalani kehidupan 
ini dengan landasan kebenaran.

Langkah keempat, internalisasi nilai 
Customer Focus, memberi hal-hal yg terbaik 
bagi sesama di manapun kita berada. Ketika 
di rumah, kita harus memberikan yang terbaik 
buat anak, suami/istri, orangtua, dan lain-lain. 

Dalam pergaulan sosial, kita harus memberikan 
ucapan, perbuatan, ide-ide, perilaku yang 
terbaik bagi sesama. Demikian juga di tempat 
kerja, kita harus memberikan yang terbaik. 
Dengan memberikan yang terbaik, secara 
tidak langsung kita akan menjadi manusia yang 
terbaik dimanapun kita berada.

Sudahkah kita memberikan yang terbaik 
dari apa yang kita miliki untuk perjuangan 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta 
untuk membangun akhlak mulia masyarakat 
kita? Sudahkah kita memberikan yang terbaik 
untuk perusahaan dimana kita bekerja? Mari 
di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini kita 
internalisasikan nilai customer focus dalam 
aktifitas keseharian kita.

Langkah kel ima, internal isasi  n i la i 
Commercial, yakni memberi nilai tambah untuk 
setiap aktifitas yang kita jalani. Kebanyakan 

dari kita selama ini menjalani kehidupan hanya 
sekadar mengalir tanpa berpikir memberi nilai 
tambah pada diri sendiri, keluarga, bahkan untuk 
sesama. Di bulan yang penuh rahmat ini, kita 
diharapkan dapat memberi nilai tambah yang 
mendasar bagi kehidupan rohani dengan turut 
serta dalam mengambil keputusan berdasarkan 
pada prinsip memberi manfaat dan membuat 
kebaikan. Bukan memikirkan keuntungan 
semata, tetapi lebih kepada menerapkan 
prinsip-prinsip Islami yang mengutamakan 
kejujuran dan keadilan. Rasanya kalau kita 
bisa melakukan baktifitas dengan menberi azas 
manfaat dan membuat kebaikan, rejeki kita 
pun bukannya berkurang tetapi malah berlipat-
lipat, baik berupa harta kekayaan, kemuliaan 
kesehatan, dan sebagainya.

Langkah keenam, internalisasi nilai Capable, 
yakni meningkatkan kemampuan yang ada 
untuk kemaslahatan umat manusia. Apa yang 
sudah Allah SWT karuniakan bagi kita harus 
benar-benar berbuah baik, untuk kepentingan 
sesama manusia. Semua talenta, karunia 
itu tidak akan berarti kalau kita tidak dapat 
mengimplementasikannya dalam kehidupan 
sehari-hari. Sudahkah kita meningkatkan 
kompetensi? Apakah kita sudah memberikan 
kemampuan terbaik untuk keluarga, sesama, 
tempat kerja atau bahkan bagi negara kita? Di 
bulan Ramadhan ini, mari kita optimalkan segala 
karunia tersebut agar nanti di hari yang Fitri kita 
bisa merayakannya dengan gembira karena kita 
dianggap capable melalui Ramadhan dengan 
berbagai ujiannya. Naik level menjadi manusia 
yang kembali fitri, suci ke fitrahnya.

Ramadhan tanpa disadari oleh kita semua 
rasanya merupakan bulan internalisasi nilai 6C. 
Jika mampu menanamkan nilai 6C ke dalam 
mindset dan perilaku keseharian kita, hal ini 
akan menjadikan kita menjadi orang yang luar 
biasa, menjadi manusia berakhlak mulia dengan 
nilai clean dan menjadi orang yang sangat 
unggul dengan perilaku competitive, confident, 
customer focus, commercial dan capable. n

Semoga Puasa Kita Diberkahi...
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Ada satu kunci yang diberikan Ustadz 
Muhammad Arifin Ilham sebagai tanda puasa 
Ramadan sesorang diterima Allah SWT atau 
tidak. “O itu mudah. Lihat saja setelah Ramadan 
berakhir, yang tadinya malas beribadah menjadi 
rajin. Itu merupakan tanda adanya perubahan,” 
ujar pria kelahiran Banjarmasin, 8 Juni 1969.

Karena itu, Ramadan ini juga disebut 
sebagai bulan berhijrah. “Mereka yang bertobat 
dan beramal soleh dengan sungguh-sungguh, 
akan dihijrahkan hatinya oleh Allah SWT 
menjadi lebih baik,” jelasnya.

Menurut Arifin, perubahan harus dilakukan 
konsisten. Peningkatan ibadah bisa dilakukan 
dengan memperbanyak amal ibadah dan 
bertobat. Contohnya, memanfaatkannya sebaik 
mungkin dengan melakukan sholat wajib, 
taraweh dan menjaga sholat tahajud. “Karena 
semua amal di bulan Ramadan pahalanya 
dilipatkan minimal 70 kali dari hari biasa. Jadi 
kalau kita bersedekah di luar bulan Ramadan 
biasanya diberi ganjaran 10 kali, maka kalikan 70 
jika dilakukan di bulan Ramadan. Jadinya 700. 
Selain itu, Allah melipat gandakan dengan segala 
kehendaknya,” papar Arifin mengakhiri. n

Aktor Lukman Sardi yang membintangi film 
“Di Timur Matahari” besutan Alenia Pictures 
punya kesan tersendiri dengan tanah Papua. 
Pria kelahiran 14 Juli 1971 ini kagum dengan 
keindahan alam Propinsi di wilayah Indonesia 
Timur itu. “Alamnya dengan struktur yang unik 
dan tidak bisa didapat di pulau lain,”paparnya.

Kesan mendalam di benak ayah dua putra 
itu begitu tertanam setelah 40 hari menjalani 
shooting di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya, 
Papua. Karena itu, pria yang telah membintangi 
puluhan film itu sangat berharap pemerintah bisa 
mengangkat pariwisata di tanah Papua. “Papua 
itu kaya banget objek wisatanya. Jadi jangan 
Bali dan Jakarta saja yang digarap,”tegasnya. 
Selain Raja Ampat, menurutnya, masih ada 
beberapa pantai dan pegunungan di sana yang 
belum terekspose.

Ak to r  yang mengantong i  be lasan 
penghargaan peran di film ini sangat berharap 
kesan positif yang dilihat saat berkarya di 
Tanah Papua bisa didengar banyak pihak. 
“Saya optimis jika wisatanya digarap dengan 
baik, tanah Papua dan masyarakatnya 
akan maju,”jelasnya. Optimisme itu diyakini 
Lukman karena keramahan masyarakat Papua 
menyambut pendatang. “Saya surprise sama 
masyarakatnya. Yang kayaknya serem, ternyata 
lembut dan friendly. Kalau di Jakarta kita 
papasan sama orang nggak kenal mana pernah 
bilang Halo ! atau Apa Kabar ! Tapi disana setiap 
ketemu pendatang mereka selalu bilang Hai 
Bapak apa kabar?,”ujarnya menirukan logat 
khas Papua. n
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Wisata
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Jejak Ragam
Budaya Negeri Jiran
Malaysia negara dengan beragam budaya menawarkan beragam tempat 
wisata. Mulai dari bangunan Istana, Kuil, hingga wisata belanja yang kadang 
membuat silap mata. Tempatnya yang nyaman, membuat setiap wisatawan 
betah menikmati segala keindahan yang ditawarkan.

Malaysia – Negara multi suku, budaya dan 
bahasa ini berdiri sejak 16 September 1963. Di 
usianya yang kini hampir memasuki 49 tahun ini, 
mengalami kemajuan pesat sebagai salah satu 
tujuan wisata dengan ragam budaya dan wisata 
belanja yang menggoda. Dengan tiga belas 
negara bagian dan tiga wilayah persekutuan-
nya, masing-masing memiliki kawasan wisata 
yang layak dikunjungi para pelancong. 

Salah satunya Istana Negara Malaysia 
di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Istana yang 
pembangunannya menghabiskan dana 800 
juta ringgit Malaysia atau setara Rp 2,4 triliun 
itu dibangun menggantikan istana lama di 
Jalan Istana, Kuala Lumpur. Menurut Chen – 
pemandu wisata kami – pembangunan Istana 
Negara baru karena Istana Negara yang lama 
akan dijadikan museum.

Dengan mengendarai bus khusus, kami 
menuju ke pelataran Istana yang setiap hari 
dikunjungi wisatawan. Istana yang menjadi 
kediaman resmi Seri Paduka Baginda Yang 
Dipertuan Agong – gelar bagi raja Malaysia yang 
jabatannya digilir setiap lima tahun sekali, dari 
sembilan raja di Malaysia.

“Saat ini giliran Sultan Kedah Al -Sultan 
Almu’tasimu Billahi Muhibbuddin Tuanku Alhaj 
Abdul Halim Mu’adzam Shah Ibni Al-Marhum 
Sultan Badlishah yang terpilih sebagai Seri 
Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong,”ucap 

Chen dengan nada cepat menyebutkan nama 
raja. Kami sekitar 15 orang rombongan yang 
ada di dalam bus, hanya geleng-geleng kepala. 
Menghapal nama raja dengan gelar yang sangat 
panjang. “Sudah kalau bingung yang berkuasa 
sekarang adalah Raja Abdul Halim,“katanya.

Istana Negara baru, dibangun sebagai 
tempat berlangsungnya upacara-upacara 
resmi kepala negara, di samping sebagai 
tempat tinggal Seri Paduka Baginda Yang Di-
Pertuan Agong.

Di sekelilingnya dipenuhi hijaunya hutan 
alami dengan tanaman karet dan antiaris 
toxicaria. Para pengunjung hanya bisa melihat 
bangunan kompleks istana dari pelataran, 
sambil mengintip dari balik jeruji besi setinggi 
tiga meter lebih. 

“Istana hanya menggelar open house sekali 
dalam setahun,”tambah Chen. Tapi melihat 
bangunan istana berkubah emas dari balik 
jeruji sudah tergambar di benak kami betapa 
megahnya Istana Negara itu.

Jika beruntung, pengunjung bisa melihat 
pergantian pasukan berkuda yang menjadi 
tontonan tersendiri bagi wisatawan pada jam 
tertentu. Selain dibentengi gerbang megah, 
Istana Negara dijaga beberapa personel 
tentara Diraja Malaysia. Disini pelancong diberi 
kesempatan berfoto dengan tentara berkuda 
maupun tentara yang tengah berjaga.

Pagar utama Istana Negara terbuka, 
bersamaan dengan pergantian pasukan 
berkuda.
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Selain istana negara, ada satu tujuan wisata 
budaya yang sangat dikenal di Malaysia. Batu 
Caves, bukit kapur dengan sarangkaian gua 
dan kuil yang berada sekitar 13 kilometer utara 
Kuala Lumpur. Batu Caves dikenal sebagai 
tempat ibadah suci umat Hindu di Malaysia. 
Disini ada tiga gua utama dan satu gua kecil 
dengan ribuan kelelawar yang berada di 
dalamnya. Tempat yang paling menarik adalah 
kuil utama, yang baru bisa dicapai setelah 
pengunjung menaiki 273 anak tangga.

Jalan menuju ke pintu gua tidak beratap, 
karena itu, pengunjung disarankan mengunjungi 
Batu Caves disaat pagi atau sore hari ketika 
cuaca tidak begitu panas. Chen juga berpesan, 
jika menaiki tangga harap menjaga barang 
bawaaan. Karena kadang ada monyet usil di 
samping tangga yang membawa kabur benda-
benda milik pengunjung.

Sesampai di Batu Caves hal pertama yang 
menyambut kami adalah sekumpulan burung 

merpati yang berterbangan bebas di sekitar 
taman. Bau harum bunga dan dupa yang tertiup 
angin menebarkan aroma khas tempat ibadah 
yang ramai setiap perayaan Thaipusam pada 
bulan Februari. Menurut Chen, pada puncak 
acara Thaipusam, Batu Caves bisa dikunjungi 
lebih dari 800 ribu orang yang membawa sesaji 
persembahan untuk para Dewa.

Sembari bermain dan memberi makan 
burung merpati, tampak dari bawah beberapa 
wisatawan beriringan menaiki satu demi satu 
anak tangga, untuk melihat kuil berhias batuan 
stalagtit. Satu hal yang menarik perhatian kami 
adalah Patung raksasa Dewa Murugan yang 
menjulang tinggi mencapai 43 meter. Konon 
patung Dewa Hindu berwarna keemasan 
ini merupakan patung tertinggi di dunia. Di 
kanan kiri tampak bangunan kecil tempat 
persembahyangan umat Hindu.

Sekedar melepas penat dan menunggu 
teman yang penasaran menaiki 273 tangga 

Kuil Hindu Batu Caves

Patung Dewa Murugan setinggi 43 Meter 
berdiri membelakangi tangga dan bukit 
berhiaskan stalagtit

Sekumpulan merpati bebas beterbangan 
di pelataran, menyambut para pengunjung 
di Batu Caves.
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menuju gua, kami memilih melihat-lihat kios 
yang berada di sekitar Batu Caves. Mulai dari 
kios penjual cendera mata khas India, seperti 
kain sari, pernak pernik aksesoris serta patung 
Dewa Hindu.

Untuk melepas dahaga kamipun mampir ke 
salah satu kios yang menjual teh tarik. Disini, 
pengunjung tak sekedar menikmati secawan teh 
tarik tetapi juga menyaksikan atraksi mencampur 
teh tarik. Agar lebih interaktif, sang pedagang 

Selain teh tarik, 
ada juga minyak 
rambut yang baunya 
mir ip orang aring 
d a n  d i p e r c a y a 
bisa menyuburkan 
rambut. “Para tamu 
dari berbagai negara 
kesini yang dicari 
o b a t  p e n u m b u h 
rambut ini,”ujar Chen 
sembari  promosi. 
Konon minyak rambut 
dengan pilihan aroma 
melati dan mawar itu 
selain menyuburkan 
r a m b u t ,  j u g a 
berkhasiat mencegah 
k e r o n t o k a n  d a n 
membuat  rambut 
h i t a m .  S a t u  h a l 
yang menggel i t ik 
keingintahuan kami 
adalah pasta gigi 
bubuk khas India, 
yang bisa memutihkan 
dan  mengua tkan 
g i g i .  “ P a n t e s a n 
orang India giginya 
putih-putih,“celutuk 
seorang teman yang 
p e n a s a r a n  d a n 
akhirnya membeli 
satu kotak pasta gigi 
berisi dua botol kecil.

meminta salah satu pengunjung ikut memeragakan 
mencampur cairan teh susu kental.

Atraksi yang dibawakan pelayan, ternyata 
bagian dari upaya pemasaran para pemilik kios 
di sekitar Batu Caves. Secawan teh tarik yang 
disajikan kepada kami ternyata diberikan cuma-
cuma, alias sample. Buat yang merasa cocok 
rasanya dan ingin membawa pulang, mereka pun 
langsung menawarkan teh tarik kotak siap saji yang 
dijual per kardusnya sekitar 8 ringgit Malaysia.

Sebelum mencoba mencampur teh tarik, pengunjung diberi 
penjelasan bagaimana cara memegang gelas yang benar. 
Dan...pengunjung pun bisa bergaya laiknya penjual teh tarik

Cendera mata aneka patung dewa (atas)
Pasta gigi bubuk khas India (bawah)
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Ke Ma lays ia ,  j angan 
lewatkan membel i  coklat 
sebagai buah tangan bagi 
teman, dan kerabat. Salah satu 
tempat penjualan coklat yang 
unik dan asli Malaysia ada di 
Cococa Boutique – atau Butik 
Coklat – yang berada di Jalan 
Ampang, Kuala Lumpur.

Disini, coklat dibuat para 
chef dengan bahan berkualitas 
dan coklatnya selalu segar. 
Berbagai macam pilihan coklat 
ditawarkan disini. Salah satu 
yang paling dikenal dan dibur 
adalah coklat durian. Coklat 
andalan butik yang cita rasanya 
unik dan pernah mendapatkan 
penghargaan ‘The Winner of 
Most Innovative Chocolate 
Product 2004’. Ada juga coklat 
dengan rasa yang umum 
dijual di pasaran seperti coklat 
almond, mete, kismis. 

Sebelum berkeliling melihat 
beragam cok la t  dengan 
beraneka rasa, pengunjung 
akan mendapatkan penjelasan 
dari seorang pelayan toko 
tentang jenis dan bahan 
coklat yang dibuat di butik 
ini. Dengan puluhan ragam 
r a s a ,  p e n g u n j u n g  b i s a 
mencicipi aneka coklat yang 
ada, sebelum memutuskan 
membeli jenis coklat apa yang 
akan dibeli. Ada pilihan rasa 
unik yang pasti akan membuat 
pengunjung penasaran untuk 
mencobanya, seperti coklat 
rasa cabe, coklat isi buah (baik 
dengan buah segar maupun 
buah yang diawetkan), coklat 
susu, rempah, dan lain-lain.

Lantas dimana kita bisa mendapatkan 
aneka souvenir? Tak usah bingung. Chen 
memberi patokan beberapa tempat yang 
menjadi tempat penjualan cendera mata. 
Salah satunya Central Market. Dahulunya 
merupakan pasar basah yang berdi r i 
sejak tahun 1888. Tetapi mulai tahun 1980 
pemerintah Malaysia merombaknya menjadi 
pusat kerajinan dan seni Malaysia. Seperti 
pasar seni di sejulah negara.

Central Market juga merupakan ruang 
bagi seniman lokal untuk memperlihatkan 
hasil-hasil karya seni terbaru mereka. Di sini 
pengunjung bisa membeli berbagai macam 
barang-barang seni kerajinan seperti batik, 
sarung, patung, lukisan, barang-barang 
antik dan lain-lain. Dengan harga yang 
relatif murah tempat ini cocok bagi untuk 
berburu aneka souvenir yang dijual per 
paket maupuan satuan. Beberapa penjual 

Berburu Coklat di Butik

Pasar Seni Central Market
adalah orang Indonesia yang sudah lama 
tinggal di Malaysia dan beberapa orang asli 
Melayu. Jika Anda menemukan penjual asli 
Indonesia, dijamin akan mendapatkan harga 
lebih murah. Untuk 6 gantungan kunci, hanya 
dijual 5 sampai 7 ringgit Malaysia saja. Atau 
pajangan berbentuk tower kembar Petronas 
bisa didapat mulai dari harga 6 sampai 15 
ringgit Malaysia, tergantung ukurannya. Tak 
terasa, waktu sudah beranjak malam.

Kamipun meninggalkan Central Market 
yang malam itu masih menyajikan pertunjukan 
kesenian gratis hingga pukul 22.00 waktu 
setempat. Kaki terasa penat setelah seharian 
berkeliling dari satu tempat wisata ke tempat 
lainnya. Padahal ini baru sebagian dari tempat 
wisata yang kami kunjungi di Kuala Lumpur 
dan sekitarnya. Kawasan Malaka, menjadi 
target kami selanjutnya, entah kapan kami bisa 
kembali kesana. n

Central Market, pasar seninya Malaysia 
berdiri sejak 1888



74 75Agustus 2012Agustus 2012

Ke Ma lays ia ,  j angan 
lewatkan membel i  coklat 
sebagai buah tangan bagi 
teman, dan kerabat. Salah satu 
tempat penjualan coklat yang 
unik dan asli Malaysia ada di 
Cococa Boutique – atau Butik 
Coklat – yang berada di Jalan 
Ampang, Kuala Lumpur.

Disini, coklat dibuat para 
chef dengan bahan berkualitas 
dan coklatnya selalu segar. 
Berbagai macam pilihan coklat 
ditawarkan disini. Salah satu 
yang paling dikenal dan dibur 
adalah coklat durian. Coklat 
andalan butik yang cita rasanya 
unik dan pernah mendapatkan 
penghargaan ‘The Winner of 
Most Innovative Chocolate 
Product 2004’. Ada juga coklat 
dengan rasa yang umum 
dijual di pasaran seperti coklat 
almond, mete, kismis. 

Sebelum berkeliling melihat 
beragam cok la t  dengan 
beraneka rasa, pengunjung 
akan mendapatkan penjelasan 
dari seorang pelayan toko 
tentang jenis dan bahan 
coklat yang dibuat di butik 
ini. Dengan puluhan ragam 
r a s a ,  p e n g u n j u n g  b i s a 
mencicipi aneka coklat yang 
ada, sebelum memutuskan 
membeli jenis coklat apa yang 
akan dibeli. Ada pilihan rasa 
unik yang pasti akan membuat 
pengunjung penasaran untuk 
mencobanya, seperti coklat 
rasa cabe, coklat isi buah (baik 
dengan buah segar maupun 
buah yang diawetkan), coklat 
susu, rempah, dan lain-lain.

Lantas dimana kita bisa mendapatkan 
aneka souvenir? Tak usah bingung. Chen 
memberi patokan beberapa tempat yang 
menjadi tempat penjualan cendera mata. 
Salah satunya Central Market. Dahulunya 
merupakan pasar basah yang berdi r i 
sejak tahun 1888. Tetapi mulai tahun 1980 
pemerintah Malaysia merombaknya menjadi 
pusat kerajinan dan seni Malaysia. Seperti 
pasar seni di sejulah negara.

Central Market juga merupakan ruang 
bagi seniman lokal untuk memperlihatkan 
hasil-hasil karya seni terbaru mereka. Di sini 
pengunjung bisa membeli berbagai macam 
barang-barang seni kerajinan seperti batik, 
sarung, patung, lukisan, barang-barang 
antik dan lain-lain. Dengan harga yang 
relatif murah tempat ini cocok bagi untuk 
berburu aneka souvenir yang dijual per 
paket maupuan satuan. Beberapa penjual 

Berburu Coklat di Butik

Pasar Seni Central Market
adalah orang Indonesia yang sudah lama 
tinggal di Malaysia dan beberapa orang asli 
Melayu. Jika Anda menemukan penjual asli 
Indonesia, dijamin akan mendapatkan harga 
lebih murah. Untuk 6 gantungan kunci, hanya 
dijual 5 sampai 7 ringgit Malaysia saja. Atau 
pajangan berbentuk tower kembar Petronas 
bisa didapat mulai dari harga 6 sampai 15 
ringgit Malaysia, tergantung ukurannya. Tak 
terasa, waktu sudah beranjak malam.

Kamipun meninggalkan Central Market 
yang malam itu masih menyajikan pertunjukan 
kesenian gratis hingga pukul 22.00 waktu 
setempat. Kaki terasa penat setelah seharian 
berkeliling dari satu tempat wisata ke tempat 
lainnya. Padahal ini baru sebagian dari tempat 
wisata yang kami kunjungi di Kuala Lumpur 
dan sekitarnya. Kawasan Malaka, menjadi 
target kami selanjutnya, entah kapan kami bisa 
kembali kesana. n

Central Market, pasar seninya Malaysia 
berdiri sejak 1888



76 77Agustus 2012Agustus 2012

Galeri Foto
Teks & Foto : Priyo Widiyanto

Mengantar Minyak
Untuk Negeri

Sintang-Sekadao-Sanggau merupakan jalur yang digunakan kapal pengangkut minyak untuk 
mendistribusikan BBM di kawasan tengah Kalimantan Barat.Tiga tahun terakhir, ketinggian air di 
Sungai Kapuas, Sanggau-Sintang menyusut akibat kemarau. Kapal pengangkut minyak tak bisa 
berlabuh. Bibir sungai yang biasanya digenangi air, menjadi parkir kapal  pengangkut kayu yang 
tersangkut.

Distribusi minyak dilakukan secara tradisional. Kapal pengangkut minyak terpaksa bersandar di 
bantaran sungai kabupaten Sanggau. Minyakpun dipindahkan ke truk tangki untuk selanjutnya dibawa 
ke Sintang. BBM sampai ke tangan konsumen tepat waktu, menjadi prioritas, tanpa melihat biaya 
besar yang dikeluarkan untuk mendistribusikannya. 

“Mengantar Minyak Untuk Negeri” bentuk konsistensi Pertamina dalam melayani kebutuhan “energi” 
untuk semua lapisan masyarakat di seluruh pelosok indonesia. Solusi jangka panjang depot mini dibangun, 
di Kabupaten Sanggau untuk meningkatkan pelayanan distribusi BBM. n
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Kami tunggu jawaban anda untuk TTS edisi ini paling lambat :

DILARANG!! MENGIRIM SoBEKAN/PoToNGAN ASLI WARTA 
PERTAMINA, AKAN DI DISKUALIFIKASI !!!

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
atau Fax ke :
021 381 5852

Asah otak
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Mendatar Menurun

Pemenang TTS Edisi
Juli 2012

1. Objek wisata di Warta Pertamina Edisi Juli 2012
6. Penambahan nilai mata uang
7. Terus, lenyap
8. Nama pohon berkayu kuat
10. Hasil karangan atau tulisan tangan
13. Garis (bahasa Inggris)
14. Rukun Islam ke lima
15. Gelar setara D3
16. Panah (bahasa Inggris)
17. Orang kedia tunggal
19. Sulit bernafas
20. Campur, acak

1. Larva binatang amfibi
2. Nama danau di Bali (di balik)
3. Sekolah yang berdasarkan agama Islam
4. Judul lagu daerah
5. Pemimpin dalam pertandingan
9. Sama benar tidak berbeda sedikit
11. Tarian asal dari Aceh
12. Tidak dilarang oleh syareat Islam
16. Batas hingga
18. Dengan alamat

Suprapto
Terminal BBM P. Siantar

Medan Sumut

Amy Sugianto
Mitra Kerja Adm SME&SR PP

Region Jatim Balinus

Siti Murdiningrum
Ticketing

Kantor Pusat Pertamina

Jawaban TTS Juli 2012
Mendatar :
1. DEBUS, 3. HADIR, 6. POLANDIA, 8. LIMPA, 10. NABATI, 11. NO, 12. HAM, 13. 
ADAGIO, 17. LAIN, 18. ASMA, 21. TA, 22. IKANG, 24. BANGGA, 25. UMUM
Menurun :
1. DOPING, 2. SENAT, 3. HAIL, 4. DI, 5. RAMADHAN, 7. AIN, 9. 
MOMENTUM, 14. ABANG, 15. OASE, 16. GAIB, 19. SKA, 20. MAN, 
23. GG

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 Agustus 2012

300Ribu
Untuk

3 Pemenang
masing-masing

30 Agustus 2012
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