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Pertamina sedang memompa ki nerja keuangan dan investasi. Ter-
akhir, 19 Februari 2010 lalu, struktur organisasi Direksi Pertamina 
mengalami perubahan, di mana fungsi investasi dan manajemen risiko 
yang sebelumnya setingkat divisi dan berada di Direktorat Keuangan, 
ditingkatkan levelnya menjadi direktorat sendiri, yaitu Direktorat Peren-
canaan Investasi dan Manajemen Risiko (Dit. PIMR) dengan Direktur 
pertamanya, Ferederick ST Siahaan, mantan Direktur Keuangan. 
Sedangkan Direktur Keuangan sendiri dijabat M. Afdal Bahaudin. 
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SURAT PEMBACA 

RESPON DARI OUTSOURCING
Anwar Sanusi, Area Geothermal Kamojang

KOLOM KESEHATAN
dr. Nur Muhamad M., Medical Operation Jakarta

Membaca Media Pertamina No. 15 Tahun XLVI ter-
tanggal 12 April 2010 mengenai kolom Suara Pekerja 
mengenai Outsourcing pun Berjasa Bagi Pertamina 
yang ditulis oleh  Sukanto bagian  Engineering UBEP 
Sangasanga & Tarakan yang isinya cukup jelas.

Kami sebagai outsourcing di Area Kamojang 
terharu serta  sangat berbangga terhadap tulisan  
tersebut  yang memikirkan / merasakan rekan kerjanya 
/ saudaranya tenaga kerja Outsourcing yang tiada lain 
adalah bagian dari keluarga besar Pertamina.

Kami sebagai tenaga pekarya yang sudah be kerja 
25 Tahun ingin juga merasakan bagaimana dapat 
insentif /bonus dari Pertamina, karena bagaimanapun 
insentif / bonus itu bisa memacu kreatifitas kerja .

Jadi jangan hanya insentif itu kami hanya menden-
gar tapi juga ingin mencicipinya agar persaudaraan kita 
lebih erat lagi,  tidak ada jurang pemisah yang dalam, 
mana pekerja dan mana pekarya kita sama-sama 
bekerja bahu-membahu untuk Pertamina lebih maju 
khususnya dan umumnya Bangsa Indonesia.

Mudah-mudahan ungkapan pemikiran /pera saan 
dari  Sukanto yang jauh dari Sangasanga dan yang 
lainnya di seluruh Pertamina muncul untuk merasakan 
senasib sepenanggungan.

Kami berdoa mudah-mudahan jajaran direksi 
seluruh Pertamina peka terhadap masalah ini untuk 
kebaikan kita semua, dan mudah-mudahan semua ada 
dalam perlindungan Alloh SWT.

Di berbagai media, topik kesehatan adalah 
sebuah topik yang hampir selalu ada dan menjadi 
perhatian masyarakat. Tulisan-tulisan dalam topik 
ini juga menjadi sarana sosialisasi dan peningka-
tan pengetahuan masyarakat tentang bagaimana 
menjaga dan meningkatkan kesehat annya. 
Pertamina pun tengah mengembangkan budaya 
K3 yang salah satu unsurnya adalah kese hatan.  
Oleh karenanya kami dari Medical HR Ope ration 
hendak menjajaki kemungkinan dibuatnya suatu 
kolom khusus kesehatan di Media Pertamina.

Kolom ini tidak harus hadir setiap minggu, 
cukup satu bulan sekali atau 2 minggu sekali. 
Formatnya bisa kita bicarakan kemudian, bisa da-
lam bentuk forum konsultasi, spot artikel, berita 
kesehatan, dsb. Bila dapat direalisasikan, kami 
dari medical bersedia ‘mengasuh’ kolom tersebut 
dengan sumber daya yang kami miliki.

Demikian disampaikan, terima kasih atas 
perhatian dan kerjasamanya.WP

Redaksi :
Terima kasih atas atensi Anda. Dengan 

senang hati kami menerima masukan Anda. Kita 
bisa diskusikan ide ini untuk merealisasikannya.

Demikian yang dapat disampaikan keluhan dan 
harapan seorang pekarya di AG Kamojang.WP
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utama WARTA REDAKSI
MUKADIMAH : Penajaman

WARTA REDAKSI
PADA Jumat, 19 Maret 2010 terjadi pe-
ristiwa penting di Pertamina, yaitu pelantikan 
Direksi Pertamina bertempat di Lantai 21 Ge-
dung Utama, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, 
oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara 
(BUMN) Mustafa Abubakar. Penting karena 
selain ditunggu oleh banyak pihak setelah 
spekulasi siapa yang akan menjadi pimpinan 
dan anggota direksi baru, juga pasti diharap-
kan mampu mempersegar gerak perubahan 
Pertamina.

Yang menjadi catatan penting di balik 
pelantikan ini adalah munculnya direktorat 
baru, yaitu Direktorat Perencanaan Investasi 
dan Manajemen Risiko (Dit. PIMR) yang 
disebut-sebut sebagai buah dari pemekaran 
Direktorat Keuangan (Dit. Keu). Investasi 
menjadi teramat penting dan strategis untuk 
entitas bisnis Pertamina saat ini dan ke depan. 

Ada juga pemisahan di Direktorat Umum 
dan SDM (Dit. Umum dan SDM) menjadi dua 
direktorat, yaitu Direkerat Umum dan Direk-
torat SDM. Semoga hal ini menjadi perhatian 
semua jajaran pimpinan dan pekerja di kedua 
direktorat untuk menangkap esensi pemisahan 
ini sebagai bentuk perbaikan agar persoalan 
SDM misalnya ditangani lebih serius, terkon-
sep, dan terimplementasi dengan objektif dan 
berkeadilan. Dalam hal pengadaan barang 
dan jasa yang rawan penyelewengan juga 
patut diberi perhatian khusus, karena dalam 
penyelamatan dana perusahaan misalnya akan 
menolong penegakan hukum, efisiensi, dan 
citra.

Esensi-esensi itu yang akan coba 
kita tangkap dari kebjakan Redaksi untuk 
menurunkan topik Kebijakan Investasi dan 
Manajemen Keuangan Pertamina Mutakhir 
dalam Warta Utama Majalah WePe Edisi April 
2010 dengan mewawancarai Direktur PIMR 
Ferederick ST Siahaan dan Direktur Keuangan 
M. Afdal Bahaudin.

Mengapa soal Direktorat PIMR dan Direk-
torat Keuangan pasca pemekaran yang kita so-
roti edisi ini? Paling tidak, Direktorat PIMR ada-
lah benar-benar baru bagi Pertamina, sehingga 
wajar kalau banyak orang lebih bertanya-tanya 
seperti apa tugas dan kewenangan direktorat 
baru ini, dan sejauhmana sinergisitasnya de-
ngan Direktorat Keuangan? WePe menjawan 
keingintahuan soal ini terlebih dulu, sebelum 
melihat lebih jauh mengapa bidang Umum dan 
SDM juga dipisahkan menjadi dua direktorat 
tersendiri.

Oke, edisi ini tidak menguliti semua hal 
menyangkut kebijakan investasi dan keuangan 
Pertamina karena sebagian informasi adalah 
strategi perusahaan dan karenanya menjadi 
rahasia perusahaan. Edisi ini lebih pada soro-
tan seperti apa tugas dan tanggung jawab set-
iap direktorat dan seperti apa kebijakan umum 
BUMN ini di bidang investasi dan keuangan. 
Sekali lagi bukan strategi.

Terimakasih dan salam.WP NS

BUKAN pertamakali terjadi perubahan struktur organisasi Pertamina. Perubahan demi 
perubahan terutama terjadi pada saat awal Pertamina dibangun dan kemudian pada periode 
UU Nomor 8 Tahun 1971 relatif tidak berubah, tapi kemudian berubah-ubah pasca berlaku 
UU Nomor 22 Tahun 2001.

Lihat saja pada awal berdiri PT Permina berdiri, 10 Desember 1957, sebagai embrio 
Pertamina seorang Direktur Utama (Ibnu Sutowo) hanya didampingi oleh bebeberapa posisi 
setingkat staf, yaitu Staf Urusan Logistik, Staf Urusan Keuangan, Staf Urusan Administrasi, 
Staf Urusan Produksi, dan Staf Urusan Perkapalan. Dengan kelompok kecil inilah dimulai 
operasi yang pertama. Setelah masa itu, baru ada Direktur Teknik dan Eksploitasi, Direktur 
Keuangan dan Administrasi, dan Direktur Pelaksana.

Perubahan struktur organisasi itu pasti karena tuntutan usaha, tuntutan peran, dan 
perkembangan eksternal dan internal Pertamina dari waktu ke waktu. Walaupun tak me-
nampik, ada juga kebijakan Pemerintah sendiri yang melihat keperluan keorganisasian Per-
tamina dari sudut makro kebijakan Pemerintahan secara umum. Misalnya posisi Wakil Direk-
tur Utama yaitu Mustiko Saleh (di bawah Dirut Widya Purnama, 11 Agustus 2004 – 8 Maret 
2006), Iin Arifin Takhyan (di bawah Ari H. Soemarno, 8 Maret 2004 – 5 Februari 2009), dan 
Omar S. Anwar (di bawah Karen Agustiawan, periode 5 Maret 2009 – 19 Februari 2010). 

Apakah jabatan Wadirut akan dihilangkan seterusnya seperti pada masa-masa lalu? 
Tidak ada yang tahu. Sepanjang sejarahnya soal nama pejabat dan posisi jabatan di 
Pertamina cenderung baru bisa dipastikan pada detik-detik terakhir menjelang penetapan 
Direksi baru, selalu memunculkan spekulasi siapa yang akan duduk di kursi direksi, dan juga 
tak lepas dari rumor-rumor politik. Itulah khasnya Pertamina.

Kita tidak bisa menutup telinga terhadap rumor-rumor yang beredar di media massa 
yang menyebutkan adanya berbagai kepentingan yang bermain di balik pergantian Direksi 
Pertamina. Apapun rumor itu, tetapi Pertamina adalah Perusahaan Perseroan yang diatur 
oleh UU Perseroan Terbatas, sehingga sebagaimana layaknya sebuah PT, maka mekanisme 
penentuan Direksi dan Komisaris tetap berada di tangan pemegang saham yaitu Pemerintah, 
yang mewakili Negara sebagai pemilik Pertamina secara konstitusional. 

Tantangan berat Direksi Pertamina yang pertama adalah membuktikan kemandirian 
mereka mereka melalui pengambilan kebijakan profesional, kebijakan probisnis, kebijakan 
pro-pemegang saham (Pemerintah), dan menjaga konsistensi agar tetap berada di jalur itu. 
Tantangan berat lain yang harus terjaga  dan sangat penting ditunggu publik adalah semakin 
membebaskan Pertamina dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan, 
yang berarti menjaga konsistensi program Pertamina Clean.

Misalnya publik berharap proses pengadaan barang dan jasa semakin fair. Itulah sebab 
ketika Direktorat Umum yang notabene mengurusi soal itu, dipisahkan dengan urusan SDM, 
banyak yang berharap ada perbaikan sektor penunjang. Terutama dalam fairness dan trans-
paransi mengenai proses pengadaan barang dan jasa di Pertamina. Kita percaya ada Pak 
Waluyo di situ yang notabene mantan orang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) juga bukan persoalan sepele. SDM adalah 
fariabel dan faktor penentu dalam sebuah perusahaan selain mesin/teknologi, uang/aset, 
sistem/prosedur/, jaringan/pelanggan, kekayaan intelektual, brand, citra. Tak hanya be-
sarnya peran serta SDM dalam setiap program perusahaan yang diperlukan, tapi juga kom-
petensi, seperti penguasaan teknologi dan seluruh best practice perusahaan berkelas dunia. 

Perubahan budaya kinerja telah dilakukan Pertamina sejak awal Transformasi Pertamina 
tahun 2006. Sosialisasi tentang Transformasi Pertamina dan program besar menuju perusa-
haan minyak nasional kelas dunia di kalangan pimpinan, kader pimpinan, dan pekerja, terus 
dilakukan. Perubahan paradigma menjadi hal penting karena bagaimanapun gerak perusa-
haan tergantung pardigma, partisipasi, dan kinerja, serta integritas seluruh SDM Pertamina. 
Oleh karenanya harapan ada pada Direktorat SDM untuk fokus dan tajam mengurusi sisi-sisi 
penting SDM, dari mulai rekrutasi, pembinaan kompetensi dan karier, serta reward and 
consequences.

Dan harapan kita juga pada penajaman soal investasi yang pada hari ini dan ke depan 
menjadi hal penting dan penentu bagi tercapainya tujuan besar Pertamina tahun 2023 seba-
gai NOC kelas dunia. Itulah sebab penajaman pada soal investasi dengan adanya direktorat 
tersendiri menjadi titik penting yang patut menjadi perhatian.WPNandang Suherlan

Penajaman
MUKADIMAH
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TUJUAN adanya direktorat investasi 
ini,  menurut Ferederick, adalah untuk 
pertumbuhan Pertamina. Ia mengakui 
tanpa investasi memadai, maka Perta-
mina tidak akan berkembang. Kalau tidak 
ada investasi sama sekali? “Mati perla-
han...,” katanya.

Direktur PIMR Ferederick ST Siahaan 
mengakui, sejak 2006 ada perkemban-
gan investasi di Pertamina yang cukup 
baik dan terus bertambah dari tahun ke 
tahun. Tahun 2006 investasi cuma Rp 4 
triliun, naik tahun 2007 menjadi Rp 11 
triliun, lalu naik ke Rp 19 triliun (2008), 

Memompa Kinerja 
Keuangan & Investasi

Pertamina sedang memompa ki-

nerja keuangan dan investasi. Ter-

akhir, 19 Februari 2010 lalu, struk-

tur organisasi Direksi Pertamina 

mengalami perubahan, di mana 

fungsi investasi dan manajemen 

risiko yang sebelumnya setingkat 

divisi dan berada di Direktorat 

Keuangan, ditingkatkan levelnya 

menjadi direktorat sendiri, yaitu 

Direktorat Perencanaan Investasi 

dan Manajemen Risiko (Dit. PIMR) 

dengan Direktur pertamanya, 

Ferederick ST Siahaan, mantan 

Direktur Keuangan. Sedangkan 

Direktur Keuangan sendiri dijabat 

M. Afdal Bahaudin. 

Rp 22 triliun (2009), dan tahun 2010 ini 
besaran investasi sebesar Rp 44,6 triliun. 
“Idealnya bisa sampai Rp 90 triliun untuk 
tahun ini,” katanya.

Kedua pejabat baru di jajaran Direksi 
Pertamina yang dilantik 19 Februari 2010 
ini memang langsung berhadapan dengan 
permasalahan klasik Pertamina. Untuk 
Direktur Keuangan M. Afdal Bahaudin 
antara lain dihadapkan pada persoalan 
piutang di TNI, PLN, Garuda, dan lain-
lain  yang pernah mencapai Rp 30 triliun, 
walaupun sekarang terus berkurang.

Piutang ini menjadi persoalan serius, 

karena Pertamina pun memiliki piutang 
lain yang rutin untuk dana talangan oleh 
Pertamina untuk subsidi BBM dan Elpiji 3 
kilogram, yang sering tertunda pemba-
yarannya oleh Pemerintah.

Direktur Keuangan M. Afdal Bahaudin 
bertekad mengatasi permasalahan piu-
tang Pertamina secara holistik mengingat 
ketiga instansi di atas adalah perusahaan 
BUMN dan lembaga Pemerintah. 

“Penanganan piutang ketiga instansi 
di atas perlu juga dilakukan melalui 
koordinasi yang efektif dengan seluruh 
instansi dan departemen Pemerintah 
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UTAMA     BIARKAN PERTAMINA BERINVESTASI

Memompa Kinerja 
Keuangan & Investasi

terkait, mencakup Departemen Keuangan, BUMN, Departemen 
ESDM, dan Departemen Ketahanan,” paparnya.

Disadari oleh M. Afdal, tidak mungkin menekan piutang 
sampai ke titik nol rupiah. Yang mungkin adalah mempertahankan 
tingkat saldo piutang pada tingkat yang wajar dan tidak meng-
ganggu tingkat kesehatan dan liquiditas Pertamina, sementara di 
lain pihak, tetap dapat mempertahankan keandalan operasi PLN, 
TNI, dan Garuda dalam rangka sinergi BUMN.

Sementara itu untuk Direktorat PIMR, memang tidak cuma 
bagaimana membuat pengkajian dan analisis keekonomian in-
vestasi, tapi juga menghadapi kenyataan bahwa Pertamina sering 
harus tarik-menarik kepentingan tentang berapa dana dividen 
yang disetor kepada Pemerintah dan berapa yang mesti ditahan 
seperti untuk investasi. Pemerintah keukeuh ingin mendapatkan 
dividen besar dari Pertamina di setiap tahunnya, yang karenanya 
mengurangi duit segar Pertamina untuk investasi.

Menurut Ferederick ST Siahaan, Pemerintah sebenarnya 
memahami bahwa Pertamina memerlukan investasi besar, tapi se-
jauh Pertamina masih bisa mengupayakan sumber lain pendana-
an investasi seperti pinjaman, maka kewajiban menyetor dividen 
dengan jumlah banyak-banyak masih wajib dilakukan. 

Sampai kapan harus tetap begitu?
Sampai kemampuan membayar Pertamina mulai pas-pasan, 

atau utang Pertamina sudah ke tingkat dengan rasio yang me-
nyalakan lampu kuning. Jika itu yang terjadi, menurut Ferederick 
pilihan bagi Pemerintah hanya dua, yaitu Pertamina menyetop 
investasi demi untuk dividen digunakan dana APBN atau pilihan 
kedua menyetop dividen untuk investasi demi membesarkan Per-
tamina. “Pilihannya cuma itu, stop dividen kita untuk malakukan 
investasi, atau kita membayar dividen tapi kita tidak berinvesta-
si,” papar Direktur PIMR Ferederick ST Siahaan. 

Dengan reorganisasi yang telah dilakukan, menurut Direktur 
Keuangan M. Afdal Bahaudin,  diharapkan Direktorat Keuangan 
akan semakin fokus kepada fungsi dan tanggung jawab keuangan 
dalam rangka berperan sebagai ’Business Partner’ bagi fungsi 
operasi dan sebagai fungsi kontroler (“Steward”) terhadap seluruh 
kegiatan Perusahaan.  

M. Afdal Bahaudin menjelaskan pula Direktorat Keuangan 
sebagai ’business partner’ akan memberikan dukungan advisory 

untuk pelaksanaan transaksi bisnis di semua direktorat, termasuk 
pendanaan kegiatan operasi dan investasi, dan pengembangan 
bisnis dan keputusan bisnis lainnya.

Sebagai fungsi ’controller’ atau ‘steward’, ujar M. Afdal Bahau-
din lagi, Direktorat Keuangan akan melakukan monitoring dan 
pengendalian terhadap seluruh kegiatan operasi seluruh direk-
torat, dengan menegakkan good corporate governance. 

“Direktorat Keuangan akan melakukan pengendalian ang-
garan perusahaan, penyusunan laporan manajemen dan laporan 
keuangan audit untuk pertanggungjawaban kepada shareholders 
dan stakeholders lainnya,” paparnya.

Sementara itu Direktorat PIMR bertugas membuat struktur 
bisnis, melakukan evalua si, kajian, dan analisis dari usulan in-
vestasi yang diajukan setiap fungsi. 

“Kita hanya evaluasi, menentukan struktur, term-nya, model-
nya, suku bunganya bagaimana, supaya proyek ini benar-benar 
ekonomis. Itu saja yang kita tetapkan, dari evaluasi sampai 
siap implementasi. Begitu implementasi, apakah implementasi 
pengadaan kontraktornya, pendanaannya ada di masing-masing 
fungsi,” papar Direktur PIMR Ferederick ST Siahaan.

Bahkan menurut Ferederick ST Siahaan feasibility study pun 
bukan tugas di direktoratnya, tetapi di pihak pengusul investasi. 
“Feasibility-nya kita uji di sini, kita evaluasi di sini. Kalau kurang 
sempurna, kita sama-sama sempurnakan. Misalnya kalau untuk 
akuisisi saya butuh kemampuan geologist atau reservoir, saya 
minta bantuan dari IPTC, dari Direktorat Hulu,” papar Fere.

Khusus untuk investasi akuisisi lapangan-lapangan migas 
berada langsung di bawah Direktorat PIMR. Tetapi setelah proses 
penandatanganan akuisisi atau kerjasama selesai, maka untuk 
berjalannya hasil akuisisi atau kerjasama diserahkan ke pihak 
pengusul, yaitu biasanya Direktorat Hulu. Nah, dari Direktorat 
Hulu diserahkan lagi kepada anak perusahaan untuk operasional-
nya. Untuk pengadaan dana investasi adalah tugas dari Direktorat 
Keuangan. 

Secara regulasi, pengelolaan migas di Indonesia berubah, hal 
yang juga harus mengubah Pertamina. UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi yang menggantikan UU Nomor 8 
Tahun 1971 tentang Pertamina dan UU Nomor 44 Prp Tahun 1960 
tentang Pertambangan Migas (lihat Tabel 2) mengharuskan Per-
tamina menjadi Perusahaan Perseroan. Hal itu yang diwujudkan 
pada 17 September 2003, dengan aturan pelaksanaannya, yaitu 
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003. 

Menjadi Perusahaan Perseroan atau Perseroan Terbatas (PT) 
berarti Pertamina dikelola secara profesional sebagai entitas bis-
nis, dengan aturan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan 
UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubah-
an ini yang mau tidak mau mengubah paradigma, kesistem-
an, prosedur, tata kerja, yang semuanya diarahkan ke orientasi 
membangun Pertamina sebagai NOC kelas dunia. Perubahan ini 
termasuk dalam hal keuangan dan investasi. 

Selama lebih dari 30 tahun – periode berlaku UU Nomor 8 
Tahun 1971 – sampai terlaksananya UU Nomor 22 Tahun 2001 
– Pertamina banyak melakukan kegiatan yang tidak berkaitan 
dengan bisnis, bahkan tidak berkaitan langsung dengan kepen-
tingan Pertamina.
1. Melaksanakan tugas pelayanan publik menyediakan dan 

mendistribusikan BBM dan gas bumi ke seluruh Indonesia. Ini 
yang dikenal sebagai tugas PSO (public service obligation). Ini 
sesuai UU, tapi Pertamina hanya mendapatkan fee. 

2. Membangun Krakatau Steel, Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kaltim, 
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membangun gedung-gedung Pemerintahan Pusat.
3. Memberikan pajak 60 persen dari hasil bersih, sementara 

BUMN lain dikenakan pajak sekitar 30 persen.
4. Hampir tidak ada kesempatan investasi, karena sekitar 70 

persen dana Pertamina untuk mengamankan suplai BBM dan 
gas (tugas PSO).
Semua kegiatan bisnis inti sekarang sudah dikelola secara 

bisnis. Anak-anak perusahaan di sektor hulu dan pemasaran dan 
niaga digenjot untuk menghasilkan laba sebesar-besarnya, juga 
melakukan pengembangan bisnis baik dari sisi produk maupun 
wilayah pemasaran. Untuk sektor hulu, Pertamina juga melaku-
kan participating interest dan akuisisi atas lapangan-lapangan 
yang potensial.

Paradigma pengelolaan keuangan dari cost center diubah 
sedemikian rupa menjadi profit oriented dan efisiensi. Standari
sasi biaya produksi di hulu, pengolahan, dan pemasaran niaga 
disetarakan dengan besaran-besaran perusahaan kelas dunia. 
Ini semua yang akhirnya mempengaruhi sistem keuangan dan 
investasi Pertamina saat ini dan ke depan.

Sebagai badan usaha milik negara (BUMN) Pertamina tidak 
lepas dari kewajiban mem-back up Pemerintah. Karena mak-
sud dan tujuan pendirian BUMN sendiri  menurut UU BUMN di 
antaranya adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan 
perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara 
pada khususnya, dan mengejar mengejar keuntungan.

Tabel 2 
Fakta Perubahan & Kebijakan Pemerintah 
Pasca Berlaku UU Migas No. 22/2001

FORMULASI BERBEDA
Merujuk UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Pertamina 

memang tetap harus berperan untuk perekonomian Negara, dan 
meraih keuntungan. Apakah akan terjadi seperti pene rapan UU 
Nomor 8 Tahun 1971 pada masa lalu, di mana pada UU itu ada 
dua peran Pertamina (bisnis dan PSO), tapi faktanya lebih dibe-
ratkan oleh Pemerintah ke pelaksanaan PSO?

Seharusnya tidak demikian, karena UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Migas memiliki semangat agar Pertamina bisa berdaya 
saing sesuai perkembangan mutakhir dunia di bidang perda-
gangan dan ekonomi. Juga UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas (PT) yang menuntut perusahaan berbadan 
hukum PT dikelola seperti PT pada umumnya. Tak boleh ada cerita 
salah kelola, terlebih untuk BUMN sebesar Pertamina yang benar-
benar diperhatikan Pemerintah Pusat.

Tak bisa dipungkiri pada Pelita demi Pelita di zaman Orde Baru 
Pertamina berperan dominan dalam mendorong pembangunan 
nasional. Pendapatan dari sektor migas merupakan primadona 
dalam setiap APBN. Pada tahun 1980-an kenaikan harga mi-
nyak mentah dunia menyebabkan Pertamina mengalami booming 
minyak dan semakin memperkokoh posisi Pertamina sebagai – 
meminjam istilah Baihaki Hakim – “BUMN super.” 

Dengan posisi Perusahaan Perseroan atau PT, formulasi 
pengabdian Pertamina kepada Negara tidak lagi seperti dulu, tapi 
mendasarkan pada pendekatan layaknya sebuah PT, di mana pe-
megang saham (dalam hal ini Pemerintah) mendapatkan dividen. 
Maka praktek-praktek dan kondisi-kondisi yang merugikan sudah 
tidak bisa ditolerir lagi.

Terlebih lagi Pertamina akan menjadi non listed public com-
pany, sebagai sebuah perusahaan terbuka non listed dan akan 
menerbitkan obligasi internasional. Konsekuensinya Pertamina 
tidak boleh lagi digelayuti beban seperti masa lalu. Sebagai peru-
sahaan publik yang menjual obligasi domestik dan internasional, 
Pertamina harus terbuka dalam memberikan laporan keuangan. 
Logikanya, aliran atau penggunaan dana yang sulit dipertang-
gungjawabkan seperti kontribusi Pertamina untuk kegiatan non 
migas seperti dulu, jelas tak bisa lagi. “Laporan keuangannya 
harus di-disclose seterbuka mungkin,” ujar Direktur Perencanaan 
Investasi dan Manajemen Risiko Fere derick ST Siahaan.

Wajar kalau tuntutan profesional juga menuntut agar piutang-
piutang di sejumlah BUMN dan TNI,  apapun kondisinya tidak 
boleh membebani cash flow Pertamina, dan logisnya harus ada 
terobosan oleh Pemerintah selaku pemilik lembaga-lembaga 
tersebut agar suplai BBM terhadap kebutuhan lembaga-lembaga 
strategis itu tetap terpenuhi, dan Pertamina tidak dalam posisi 
dirugikan. Kalaupun sampai tidak  membebani, ya yang namanya 
utang harus ada solusi pembayarannya agar keuangan tidak ber-
akumulasi pada tertahannya piutang-piutang, termasuk piutang 
dana talangan PSO di Kementerian Keuangan.

PENGELOLAAN BUMN
Mengelola BUMN sebesar dan sestrategis Pertamina yang 

bervisi ingin menjadi perusahaan minyak nasional kelas dunia 
pasti harus membanding bagaimana negara lain mengelola BUMN 
migasnya. Bagaimana China, Brazil, Norwegia, Malaysia, dan 
negara-negara yang bukan penghasil migas besar membangun 
BUMN migasnya atau lebih dikenal sebagai NOC (National Oil 
Company).

Mantan Dirut Pertamina Baihaki Hakim pernah bercerita 
soal mengenai soal ini. Menurutnya Pemerintah Malaysia memi-
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lih konsep di mana Petronas berperan 
sebagai “ayam bertelur emas.” Ayamnya 
diberi kebebasan untuk tumbuh dan 
berkembang tanpa hambatan, sehingga 
telur emasnya bisa dinikmati bangsa dan 
negara Malaysia.

Dirut Pertamina Ari H. Soemarno pun 
pernah bercerita mengapa Petronas bisa 
besar karena kewenangan yang diberikan 
Pemerintah Malayasia begitu besar. Dan 
Petronas tidak dibebani PSO yang mem-
beratkan seperti dialami Pertamina.

Walaupun boleh saja kepentingan tiap 
negara berbeda, tapi ada best practice 
bagaimana membesarkan BUMN migas, 
dan memandirikan NOC-nya. 

MENUJU PERUSAHAAN MURNI
Sekarang kesempatan untuk berin-

vestasi lebih terbuka. Soal investasi men-
jadi hal teramat penting yang tidak boleh 
dikalahkan oleh urusan PSO sekalipun. 
Saat ini Pertamina memegang PSO BBM 
dan PSO Elpiji 3 kilogram.

Dalam kaitan ini Baihaki Hakim 
menyebutkan bahwa dengan deregulasi 
(penggantian UU Nomor 8 Tahun 1971 
dengan UU Nomor 22 Tahun 2001, red) 
Pertamina memiliki kesempatan yang le-
bih baik untuk memilih investasi dengan 
nilai tambah yang lebih besar ketimbang 
fasilitas BBM yang Return on Investment 
(ROI)-nya marjinal (1-2 persen). Pada-
hal, kata Baihaki Hakim, di sektor hulu, 
ROI bisa di atas 20 persen,

Sekadar contoh, Pertamina pada 
masa Baihaki Hakim memprioritaskan 
menggenjot investasi di sektor hulu yang 
sangat potensial. Penerusnya, terutama 
Ari H. Soemarno dan Karen Agustiawan 
juga memprioritaskan investasi di sek-
tor hulu. Ini suatu pembalikan dari 
kenyataan pada masa rezim PSO  masa 
lalu yang mayoritas dana untuk kegiatan 
nirlaba, yaitu security of supply BBM dan 
gas bumi yang dilaksanakan secara PSO.

Cukup alasan bagi Pertamina untuk 
membangun kemampuan menciptakan 
revenue dan net profit. Dalam ukuran 
besar kecilnya perusahaan versi Ma-
jalah Fortune, misalnya, yaitu “Fortune 
500”  atau “Fortune 1000”, sampai saat 
ini Pertamina masih harus bekerja keras 
agar bisa masuk ke jajaran terhormat 
korporasi dunia versi majalah itu.

Majalah Fortune sejak tahun 1995 
yang memeringkatkan 500 perusahan 
umum dan milik pemerintah teratas yang 
diperingkatkan berdasarkan pendapatan 
bruto perusahaan-perusahaan tersebut. 

Lebih tepatnya 
dilihat dari tolok 
ukur revenue dan 
profit. 

Contoh peru-
sahaan migas 
yang masuk pe-
ring kat terhormat 
adalah Conoco 
Phillips (4), Exxon 
Mobil (pernah 
pada peringkat 1 
dan 2).

Apakah 
mungkin Pertam-
ina bisa masuk 
jajaran elit itu 
ke depannya? 
Menurut PIW 
(Petroleum Intelligence Weekly) yang 
mengeluarkan publikasi 2009 tentang 
peringkat oil and gas company di dunia 
baik National Oil Company (NOC) mau-
pun International Oil Company (IOC), 
di mana PIW me-review berdasarkan 
data-data operasional selama tahun 
2007, Pertamina berada di peringkat 30. 
Sementara Petronas pada peringkat 17.

Posisi ini bagaimanapun menjadi 
pekerjaan rumah Pertamina dan sungguh 
tidak mudah, walaupun ada tahapan-
tahapannya. Mungkin tidak mudah 
mencapai target pada tahun 2013 (nomor 
satu di Indonesia), tahun 2018 (terke-
muka di Asia Tenggara dan bahkan Asia 
Pasifik), serta masuk jajaran perusahaan 
kelas dunia pada tahun 2023, bisa dica-
pai secara disiplin.

Saat ini Pertamina sedang mengejar 
posisi nomor satu di Indonesia untuk 
produksi minyak dari Chevron dan untuk 
produksi gas dari Total Indonesie. Per-
tamina EP sendiri sebagai anak perusa-
haan mau mengejar kedua perusahaan 
kelas dunia versi Fortune 1000 tahun 
2009 tersebut pada tahun 2011, lebih ce-
pat dibandingkan target sang induk, yaitu 
PT  Pertamina (Persero) tahun 2013.

Tahun 2018 Pertamina harus bisa 
menyalip Petronas Malaysia. Tahun 2008 
kemarin, ketika Pertamina memperoleh 
net profit sebesar Rp 30 triliun, pada 
tahun yang sama Petronas membukukan 
keuntungan bersih (net profit) Rp 153 
triliun, atau lima kali lipat keuntungan 
bersih Pertamina.

Rasanya tidak mungkin Pertamina 
memperoleh revenue yang menorehkan 
angka spektakuler menyalip Petronas, 
atau bahkan Exxon Mobil, Chevron, atau 

bahkan perusahaan nasional semacam 
Saudi Aramco milik Pemerintah Arab 
Saudi, jika hanya mengandalkan operasi 
usaha migas dan panasbumi yang eksist-
ing sekarang. Dari sisi angka produksi 
minyak dan gas di dalam negeri (ladang-
ladang eksisting yang saat ini dikelola 
Pertamina EP) serta participating interest 
(PI) dan hasil akuisisi yang ada sekarang, 
posisi Pertamina masih nomor dua. 

Besaran investasi akan menentukan 
posisi Pertamina seperti apa dan menjadi 
landasan untuk menaikkan peringkat 
menjadi perusahaan nasional migas 
nomor satu di tingkat nasional (2013), 
terkemuka di Asia Tenggara bahkan di 
Asia Pasifik (2018), serta masuk jajaran 
NOC dan IOC kelas dunia (2023), sudah 
dibangun saat ini. 

“Investasi ini harus bisa menjawab 
kebutuhan target profit Rp 25 triliun pada 
tahun 2010. Direktorat Keuangan tentu 
harus mengawasi implementasi investasi 
tersebut agar target tercapai. Bentuk 
investasi itu bisa farm in atau work over  
lapangan,” jelas M. Afdal Bahaudin.

Nasib Pertamina ke depan berada di 
tangan kebijakan Pemerintah, apakah 
akan dibiarkan tumbuh berkembang 
dengan investasi yang cukup memadai. 
Tahun 2015 Pertamina diberi target oleh 
Pemerintah supaya mendapatkan produk-
si  migas 1 juta barrel oil equivalent per 
day (BOEPD) di mana posisi sekarang 
sekitar lebih dari 400-an ribu BOEPD.

Dalam perhitungan Direktur PIMR, 
untuk penambahan 1 juta BOEPD dibu-
tuhkan investasi sekitar Rp 300 triliun, 
yang berarti untuk menambah 500-an 
ribu BOEPD sampai tahun 2015 Pertami-
na memerlukan Rp 150 triliun.WPNS
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Keuangan & Investasi, 
Ceritamu Dulu
SETELAH era Orde Baru berlalu tahun 
1998, Restrukturisasi Pertamina (1994) 
berlanjut menjadi Transformasi Pertamina 
(2006), dan Pertamina melakukan map-
ping dan audit aset. Baru disadari posisi 
Pertamina di antara perusahaan nasional 
minyak (NOC, National Oil Company) 
meninggalkan banyak warisan berupa li-
abilities (beban) ketimbang asset (harta).

“Dengan penuh kesadaran saya 
sering mengucapkan  kepada seluruh 
karyawan, bahwa Pertamina sekarang 
bagaikan kursi empuk yang nyaman 
diduduki, tetapi tidak banyak yang 
menyadari kaki kursinya sudah mulai 
lapuk. Dan saya tidak ingin, kursi yang 
kita duduki beramai-ramai ini patah dan 
hancur berkeping-keping,” papar Direktur 
Utama Ari H. Soemarno (08 Maret 2006 
– 05 Februari 2009).

Dalam periode berlaku UU Nomor 
8 Tahun 1971 tentang Pertamina tak 
banyak investasi dilakukan. Terbukti 
ketika tahun 2003 Pertamina menjadi PT 
Pertamina (Persero) kondisi infrastruktur 
di hulu dan hilir tidak memadai dan tidak 
berdaya saing. Selama tiga dekade peru-
sahaan ini dikelola tidak murni sebagai 
perusahaan, karena lebih banyak beban 
di luar kegiatan migas, dan bahkan di 
luar kepentingan Pertamina sendiri. Salah 
satu catatan adalah Pertamina memba-
ngun Krakatau Steel, Pupuk Kaltim, dan 
Pupuk Sriwijaya.

Tugas Pertamina menurut Pasal 13, 
UU No. 8 Tahun 1971 memang ada dua 
(lihat Boks!), yaitu yang bersifat bisnis 
(melaksanakan pengusahaan migas, 
point a) dan nirbisnis (menyediakan 
dan mendistribusikan BBM dan gas bumi, 
point b), tapi pada prakteknya kebijakan 
Pemerintah memosisikan Pertamina pada 
tugas nirbisnis-nya itu, yaitu melaksana-
kan tugas PSO BBM bersubsidi. 

TUGAS PERTAMINA DALAM  PASAL 13 UU NO. 8 TAHUN 1971 ADALAH:

a. Melaksanakan pengusahaan minyak dan gas bumi dengan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya bagi 
kemakmuran rakyat dan Negara;

b. Menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi untuk dalam negeri yang 
pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dimintai pendapat soal ini, Direktur 
Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Risiko Ferederick ST Siahaan pada 
periode sebelum tahun 2005 kendala 
investasi adalah karena faktor pendana-
an, sistem cost and fee yang tidak tidak 
memberikan insentive untuk Pertamina 
untuk melakukan investasi. “Seluruh ke-
giatan investasi yang dulu atau yang ru-
tin itu sifatnya short term, jadi tidak ada 
investasi untuk meningkatkan cadangan. 
Dulu investasi ada tetapi tidak seagresif 
sekarang seperti halnya kita lakukan,” 
katanya menganalisis.

Sebagai perusahaan yang mengelola 
sumber daya alam migas dan panasbumi 
yang melimpah saat itu, menurut be-
berapa narasumber pengambil kebijakan 
belum berpikir seperti ketika kondisi 
sekarang cadangan migas sudah begitu 
tipis. Ketika Indonesia – tak hanya Per-
tamina – menjadi net oil importer, ketika 
sejak tahun 2000 tingkat produksi migas 
terus merosot, semua orang baru berpikir 
pentingnya Pertamina dipertahankan 
keberadaannya dan bahkan dibuat besar 
sebagai perusahaan kelas dunia.

Pada periode Orde Baru Pemerintah 
begitu  membutuhkan dana besar untuk 
APBN. Berinvestasi untuk meningkatkan 
cadangan itu belum tentu langsung men-
jadi tangible dalam waktu setahun, dua 
tahun, atau tiga tahun. 

Pengelolaan keuangan tak bisa 
dilepaskan pada pelaksanaan PSO (saat 
itu hanya PSO BBM) yang menyita 70  
persen pendanaan Pertamina, membuat 
sistem perhitungan keuangan Pertamina 
tidak bisa disamakan dengan perusahaan 
yang murni hanya menangguk keuntung-
an. Juga tidak ada perhatian Pertamina 
pada efisiensi, karena saat itu Pemerin
tah memberikan keleluasaan kepada 
Pertamina untuk at all cost sehingga tak 

terpikirkan oleh Pertamina untuk bere-
fisien, karena semua biaya akan diganti 
Pemerintah.

Dampak dari pelaksanaan PSO 
BBM bersubsidi pada waktu itu, de-
ngan semangat security of supply dan 
tersedotnya dana Pertamina, termasuk 
pendapatan dari sektor hulu, membuat  
terbengkalainya investasi berorientasi 
bisnis. Konfigurasi kilang yang dibangun 
misalnya tidak dibuat dengan orientasi 
keekonomian, tapi sebatas bisa menga-
mankan suplai.

Posisi Pertamina benar-benar di 
bawah kontrol Presiden Soeharto, sehing-
ga tahun 1971-1972 Pertamina misalnya 
diperintahkan terlibat di berbagai proyek 
non migas, dan bahkan boleh dikatakan 
itulah kontribusi Pertamina membangun 
BUMN lain, seperti bagaimana memban-
gun Krakatau Steel, Pupuk Kaltim, dan 
Pupuk Sriwijaya.

Akibatnya apa? Pernah pada Juli 
1989 Pertamina dinilai “kurang sehat” 
oleh BPKP.  Setelah diteliti ulang oleh Tim 
Efisiensi BUMN, Pertamina akhirnya bisa 
dinyatakan “sehat sekali.” Kenapa hasil 
audit bisa berbeda jauh seperti itu? Sep-
erti diungkapkan oleh pihak Departemen 
Keuangan saat itu, bahwa untuk menilai 
keuangan Pertamina khususnya yang 
menyangkut tugas Pertamina PSO BBM, 
harus diluruskan kriterianya. 

Setelah krisis keuangan Pertamina ta-
hun 1974/1975 banyak upaya dilakukan 
untuk membuat standardisasi akuntansi 
Pertamina, terutama mulai Dirut kedua, 
Piet Haryono menjabat (3 Maret 1976 
– 15 April 1981). Sampai-sampai pada 
masa Direktur AR Ramly (16 Juli 1984 
– 19 Agustus 1988) ada upaya merumus-
kan Standar Akuntansi Industri Permi-
nyakan Indonesia dengan bekerjasama 
dengan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) 
dan Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP).

Nah, ketika Pertamina dinyatakan 
“kurang sehat” tahun 1989 oleh BPKP 
itu, Menteri Pertambangan dan Energi 
Ginandjar Kartasasmita – seperti disebut-
kan dalam buku Pertamina Dari Puing-
puing ke Masa Depan Refleksi & Visi 
1957 – 1977 yang diterbitkan Hupmas 
Pertamina, 1997 – mengakui Pertamina 
termasuk salah satu BUMN yang “kurang 
sehat” di lingkungan Departemen Per-
tambangan dan Energi. Tapi menurutnya 
itu tidak terlepas dari misi nonprofit 
yang dijalankan Pertamina, yaitu PSO dan 
misi Pemerintah lainnya.
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“Selama ini, Pertamina 
melaksanakan operasi BBM 
yang tidak mendatangkan 
untung, tetapi melibatkan 
dana yang besar. Dari segi 
perusahaan, tentu tidak se-
hat kalau melibatkan dana 
besar, tapi tidak menda-
tangkan untung. Nah, kalau 
operasi BBM itu dikeluar-
kan dari penilaian sehat 
tidaknya Pertamina, maka 
Pertamina terbukti sehat 
sekali,” tutur Ginandjar saat 
itu menjelaskan.

Untuk beberapa masa 
keuangan Pertamina tidak 
bisa diaudit, tersebab 
belum ditemukan manual 
yang tepat bagi keselu-
ruhan operasi Pertamina 
sebagai perusahaan minyak 
nasional yang terpadu sejak 
dari hulu sampai ke hilir. 
“Masa-masa sebelumnya, 
Pertamina belum memiliki 
manual-manual akuntansi,” 
ujar Dirut Pertamina Faisal Abda’oe 
(19 Agustus 1988 – 6 Juni 1998) yang 
pernah menjabat Direktur Keuangan 
pada masa Dirut Pertamina Drs. Joedo 
Sumbono (15 April 1981 – 16 Juli 1984) 
dan AR Ramly.

Selepas Direktur Utama Ibnu Su-
towo (1957 – 3 Maret 1976), masalah 
keuangan sebenarnya sudah mulai 
dibenahi oleh Piet Haryono yang masuk 
ke Pertamina setahun sebelum menjadi 
Dirut dalam kapasitas selaku Direktur 
Keuangan di masa akhir Ibnu Sutowo. 
Walaupun masalah keuangan terus 
dibenahi, tapi karena dasar kebijakan 
Pemerintah banyak memaksa Pertamina 
melakukan tugas non komersial, maka 
sistem keuangan Pertamina tetap dengan 
pendekatan tidak untuk perusahaan 
murni bisnis. Pencatatan keuangan PSO 
pasti tidak ada manual khusus pada saat 
itu.

Dengan kata lain, pengelolaan ke-
uang an dan investasi saat itu terpenga-
ruh oleh pola penugasan oleh Pemerintah 
kepada Pertamina melalui pola PSO dan 
lain-lain. 

Mengenai PSO ini Direktur Utama 
Pertamina Baihaki Hakim (28 Februari 
2000 – 16 September 2003) dalam buku 
yang ditulisnya, The Lone Ranger Lekak-
liku Transformasi PERTAMINA (Kata 
Hasta Perpustakaan, 2009) menyebut-

kan tugas yang bersifat PSO ini sungguh 
berat dan tidak sepadan dengan fee yang 
diperoleh.

“Sebagai catatan, dan ini jarang 
diekspose di media, Pertamina sering 
sekali terlambat mendapat penggantian 
biaya BBM dari Pemerintah secara tepat 
waktu. Sehingga, bisa mengganggu 
arus kas perusahaan dan berimbas pada 
keterlambatan untuk mengimpor BBM. 
Sehingga manajemen harus pintar-pintar 
berakrobat agar masalah ini bisa dimini-
malisasikan agar tidak terjadi kelangkaan 
BBM khususnya bila kilang Pertamina 
secara tak terduga ‘batuk-batuk’  alias 
terganggu operasinya,” papar Baihaki 
dalam bukunya. 

Seluruh biaya penyediaan dan distri-
busi BBM terlebih dulu ditanggung oleh 
Pertamina dan akan diganti kemudian 
oleh Pemerintah. Dalam kaitan ini, Baiha-
ki menjelaskan mekanisme pembayaran 
secara talangan atau reimbursement 
biaya BBM ini seringkali menimbulkan 
masalah arus kas Pertamina.

“Bila terjadi kelambatan pembayaran 
oleh Pemerintah, Pertamina bisa kela-
bakan dalam proses pengadaan impor 
BBM. Bila keterlambatan impor BBM 
terjadi bersamaan waktunya dengan 
insiden kerusakan kilang atau molornya 
waktu perbaikan rutin kilang, maka bisa 
berdampak timbulnya kelangkaan BBM,” 

papar Baihaki.
Apa yang dijelaskan Dirut ke-8 

Pertamina ini bukan lagi rahasia. Dan 
pengalaman pahit Pertamina menyangkut 
cash flow terjadi pada masa Dirut ke-9, 
Ariffi Nawawi (16 September 2003 – 11 
Agustus 2004) yang berbuntut penjualan 
tanker raksasa jenis VLCC yang menurut 
Ariffi dan Direktur Keuangan waktu itu 
Alfred Rohimone adalah untuk menyehat-
kan arus kas Pertamina yang “berdarah-
darah.”

“Pertamina telah tidak diperlakukan 
sebagai perusahaan. Saya memohon, 
perlakukanlah Pertamina sebagai peru-
sahaan yang benar,” cetus Ariffi di depan 
anggota DPR.

Satu contoh menonjol adalah proses 
pembayaran atas dana talangan oleh Per-
tamina untuk PSO BBM dan PSO Elpiji 3 
kilogram yang dibayar setahun kemudian. 
Tetapi menurut Direktur Keuangan M. 
Afdal Bahaudin pada prinsipnya seluruh 
tagihan Pertamina untuk subsidi BBM 
PSO dan Elpiji 3 kilogram PSO yang telah 
diverifikasi oleh Departemen Keuangan 
dan BPH Migas serta telah diaudit oleh 
BPK wajib dibayarkan oleh Departemen 
Keuangan, terlepas APBN mencukupi atau 
tidak. 

“Apabila APBN tidak mencukupi maka 
Departemen Keuangan harus menya-
dangkan tambahan APBN melalui penga-



12 Warta Pertamina • Mei 2010

UTAMA     BIARKAN PERTAMINA BERINVESTASI

juan APBN-P atau APBN pada tahun berikutnya,” katanya.
Dari sisi pembayaran dari dulu memang seperti itu, seolah-

olah menjadi persoalan klasik Pertamina yang sulit diatasi. Hal 
yang bisa dipahami, keterlambatan pembayaran dari Pemerin-
tah lebih karena menyangkut dana APBN yang prosesnya tidak 
sederhana. APBN ditetapkan bersama DPR dan Pemerintah, dan 
dijadikan UU oleh DPR.

Sebagai PT, posisi Pertamina saat ini pasti tidak dalam kapasi-
tas sebagai vo lun teer dan agent of change seperti dulu. Dan tidak 
boleh lagi seperti itu. Memang Pemerintah selaku pemilik saham 
yang mewakili Negara bisa saja membuat kebijakan seperti 
apapun dan mengenai posisi Pertamina harus seperti apa. Tetapi 
Pemerintah tetap tidak boleh melupakan tata kelola perusahaan 
yang baik (good corporate governance).

Dalam sektor keuangan dan investasi, misalnya, berapa 
persen dividen yang disetorkan kepada Pemerintah selaku 
pemegang saham dibicarakan dalam RUPS, tetap tidak boleh 
melupakan investasi untuk pengembangan Pertamina ke depan. 
Bagaimana bisa meningkatkan target-target Pemerintah tahun-
tahun berikutnya kalau Pertamina sendiri tak diberi kesempatan 
leluasa mengembangkan sektor hulu, pengolahan, dan pemasar-
an dan niaga, baik untuk target produksi minyak, gas, maupun 
panasbumi, maka decline produksi tak bisa ditahan.

Dengan kepentingan ke depan, Pemerintah pasti harus lebih 
memikirkan bagaimana membesarkan Pertamina. Kesabaran 
Pemerintah Malaysia memberikan kewenangan yang besar dalam 
berinvestasi kepada Petronas, akhirnya berbuah begitu besarnya 
revenue Petronas sampai bisa mencapai 1/3 dari pendapatan 
negara.

Hanya saja, kesempatan seperti itu sudah semakin sulit di-
lakukan. Indonesia sekarang sebagai net oil importer, bukan lagi 
sebagai net oil exporter seperti tahun 1970-an sampai 1980-an 
yang sanggup membiaya pembangunan Negara di setiap Repelita 
dengan jumlah  yang signifikan. 

Pemerintah, DPR, dan Pertamina sendiri bisa belajar dari 
keputusan Pemerintah tahun 1970-an yang di belakang hari 
ternyata melahirkan krisis keuangan Pertamina. Seperti diketa-
hui, pada tahun 1970-an Pertamina terlibat langsung dalam hal 
pendanaan untuk proyek besar non migas dalam rangka memper-
cepat pembangunan Negara.

Sebagai contoh, Pertamina mendanai Proyek Krakatau Steel, 
pendirian pabrik-pabrik pupuk yaitu Pupuk Kaltim dan Pupuk 
Sriwijaya, dan lain sebagainya. Pertamina juga diminta ikut 
membangun Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Patung Pemuda 
Membangun di Bundaran Senayan, dan beberapa gedung Peme-
rintah Pusat.

Kebijakan saat itu dalam batas tertentu mungkin bisa 
dipahami, karena paradigma politik Pemerintah saat itu (masa 
Presiden Soeharto) memosisikan Pertamina terlibat penuh dalam 
pembiayaan proyek-proyek pembangunan secara langsung. 
Asumsi yang diyakini adalah windfall harga minyak mentah dunia 
yang terus tinggi. Ketika tahun 1974 harga minyak mentah dunia 
ternyata jatuh, maka Pertamina pun mengalami kesulitan mem-
bayar kredit jangka pendeknya. 

Cerita seputar ini oleh Hupmas dimasukkan ke dalam buku 
Pertamina Dari Puing-puing ke Masa Depan Refleksi & Visi 1957 
– 1977 yang diterbitkan Hupmas Pertamina, 1997. Juga dalam 
buku Mutasi DNA Power House (Rhenald Kasali, Gramedia Pustaka 
Utama, 2008) yang disponsori Hupmas Pertamina. 

Beban membangun proyek-proyek di luar kegiatan migas, 

atau bahkan di luar kepentingan Pertamina sendiri sebagai insitusi 
yang mandiri, secara best practice pengelolaan BUMN di negara 
manapun adalah kurang pas. Membangun BUMN, membangun 
TMII, dan gedung-gedung Pemerintah, pasti menguras dana, me-
lebihi kepatutan jumlah dana perusahaan untuk kegiatan nirlaba 
seperti CSR dan PKBL. Karena dana untuk CSR atau PKBL berada 
dalam kisaran 1-5 persen dari keuntungan bersih perusahaan tiap 
tahunnya.

Dalam buku Dari Puing-puing, disebutkan untuk membiayai 
proyek-proyek (Pemerintah) yang sedang berjalan ini semua, 
Pertamina saat itu harus mencari pinjaman-pinjaman jangka 
panjang. Tapi karena pada waktu itu keadaan ekonomi dunia se-
dang mengalami krisis dan dalam keadaan tidak menentu, maka 
pinjam an jangka panjang pun sulit diperoleh. 

Akhirnya kondisi ini memaksa Pertamina antara tahun 1971 
– 1972  mengambil kredit-kredit jangka pendek dengan harapan 
nantinya bisa diganti dengan kredit jangka panjang atau kredit-
kredit jangka pendek itu diperpanjang lagi.

Namun harapan berbeda dengan kenyataan. Kredit jangka 
panjang tak kunjung diperoleh, sementara kredit-kredit jangka 
pendek tidak bisa diperpanjang lagi. Hal ini berakibat sangat 
mempersulit keuangan Pertamina untuk membiayai proyek-
proyek yang sedang berjalan, di samping harus membayar kem-
bali angsuran-angsuran kredit jangka pendek plus bunganya.

Diceritakan dalam buku Mutasi DNA Power House, pada bulan 
Februari 1975, Pertamina mengalami gagal bayar (default) kredit 
sebesar 40 juta dolar AS kepada sindikasi bank Amerika. Efek 
domino terjadi. Itulah yang menyebabkan lembaga keuangan 
beramai-ramai menagih walaupun utang Pertamina belum jatuh 
tempo. 

Langkah Pemerintah setelah  itu – menurut buku Puing-puing 
-- adalah memberikan bantuan keuangan kepada Pertamina 
untuk memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman-pin-
jaman luar negeri dan dalam negeri. Pemerintah meneliti kembali 
program-program investasi dalam proyek-proyek Pertamina di 
segala bidang. Saat itu dilakukan penertiban bidang organisasi, 
tatalaksana dan personalia, termasuk peningkatan kemampuan 
administrasi dan keuangan perusahaan.

Kini, posisi Pertamina yang sedang bersemangat memba-
ngun diri berhadapan dengan posisi Pemerintah yang benar-benar 
memerlukan dana segar dari sektor migas. Di satu sisi Pertamina 
didesak untuk menaikkan tingkat produksi migas dalam rangka 
mendorong target produksi migas Nasional mencapai satu juta 
barel per hari, tapi di sisi lain Pertamina masih harus berusaha 
keras berinvestasi untuk pengembangan lapangan eksisting di 
dalam negeri dan berinvestasi ke lapangan-lapangan lain baik di 
dalam maupun di luar negeri.

Dalam hal masih tertundanya pembayaran dana talangan 
PSO (BBM dan Elpiji 3 kilogram) oleh Pemerintah kepada Per-
tamina – terlepas itu adalah konsekuensi prosedur – itu juga 
hak sepenuhnya Pemerintah selaku pemegang saham, walaupun 
ha itu berisiko logis mempengaruhi cash flow Pertamina. Ter-
masuk problem klasik tertundanya dalam jumlah besar piutang 
Perta mina (per 9 November 2009, Rp 30,15 triliun) di PLN, TNI, 
Garuda Indonesia, Merpati Nusantara, dan Trans Pacific Petro-
chemcial Indonesia, itu juga membawa konsekuensi yang pasti 
sudah diketahui dan diperhitungkan Kementerian Keuangan.

“Bila tunggakan utang itu tak kunjung dibayar, akan menam-
bah beban Pertamina,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Effendi 
Simbolon seperti dikutip media massa.WP NS
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TARGET produksi migas tahun 2015 sekitar 1 juta barrel oil 
equivalent per day (BOEPD). Dengan posisi produksi migas terak-
hir kurang dari separuh juta BOEPD, dalam perhitungan Direk-
torat Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko sekitar Rp 150 
triliun,maka dengan investasi Pertamina Rp 44,6 triliun dengan 
70 persen untuk sektor hulu atau Rp 30 triliun, maka masih harus 
dipenuhi sisa kebutuhan investasi, Rp 120 triilun.

Direktur PIMR Ferederick ST Siahaan menegaskan investasi 
sangat diperlukan untuk pertumbuhan Pertamina. Jika tidak, 
maka perusahaan ini sulit berkembang dan kalau tidak sama 
sekali diberi kesempatan berinvestasi, maka Pertamina akan 
slowly die... mati perlahan.

Kondisi Pertamina yang ditarget memberikan dividen 
dalam jumlah signifikan berakibat kesulitan berinvestasi 
dalam jumlah memadai,  selogisnya ada terobosan 
kebijakan Pemerintah agar BUMN migas kita ini lebih 
mandiri. Tak hanya Indonesia yang memiliki BUMN mi-
gas. Begitu juga dengan sejumlah  negara. 

Dua BUMN migas China yang masuk ke dalam daftar 
Fortune Global 500 tahun 2006, yaitu Sinopec (rangking 
23) dan China National Petroleum (rangking 39) adalah 
sebagai contoh, betapa negara itu memberi kesempatan 
kepada BUMN migasnya untuk mandiri dan berkembang 
secara layaknya sebuah entitas bisnis yang berdaya 
saing. Pemerintah China mampu mengelola pengem-
bangan BUMN-nya.  Padahal kebangkitan ekonomi China 
sendiri baru terjadi sejak 1995 negeri itu membuka 
diri terhadap dunia luar dan mengundang masuknya 
investasi asing. 

Yang mencengangkan, Petronas, BUMN migas milik 
Malaysia yang baru berdiri 1 Oktober 1974 justru sudah 
masuk dalam Fortune 500 (rangking 120) pada tahun 
2006. Tahun itu keuntungan Petronas sudah mencapai 
15 miliar dolar AS atau Rp 124,5 triliun (kurs Rp 9.500), 
dan tahun 2008 Petronas membukukan keuntungan 
bersih Rp 153 triliun. Pendapatan Petronas sudah sekitar 
1/3 seluruh pendapatan Malaysia sendiri.

Kini perusahaan yang banyak belajar dari Pertamina 
itu sudah beroperasi di 59 lokasi di 33 negara di seluruh 
dunia. Pemerintah Malaysia memberikan kewenangan 
penuh kepada Petronas untuk bekerja sebagai entitas 
bisnis murni, dan perusahaan ini hanya betanggung 
jawab kepada Perdana Menteri. Pemerintah Malaysia be-
lajar dari kondisi Pertamina tahun 1970-an yang banyak 
diintervensi secara tidak profesional oleh Pemerintah, 
sehingga tidak berkembang sebagaimana mestinya.

Kita juga bisa mencontoh keberhasilan Brazil 

BUMN 
Tetap Harus 
Mandiri

membangun Petrobas, Norwegia dengan StatOil, Thailand mem-
besarkan PTT, dan negeri-negeri kecil seperti Vietnam, Singapura,  
yang juga sedang membesarkan BUMN migasnya masing-masing. 

Keberhasilan Petrobas yang didirikan tahun 1954 karena 
kombinasi tangan dingin wirausahawan Janary Nunes, Presiden 
Direktur Petrobas dengan mandat politik absolut yang diperoleh-
nya dari Presiden Brazil Getulio Vargas, (1953 – 1958). Vargas lah 
yang menggagas UU yang memberikan Petrobras monopoli migas 
di Brazil pada tahun 1953. UU ini  membuat Petrobras mempunyai 
bentuk seperti Pertamina di Indonesia, menjadi maharaja industri 
migas nasional (Mutasi DNA Power House, Rhenald Kasali,2008).

Petrobras memang seperti juga Pertamina dibebani tugas se-
bagai agent of change seperti Pertamina, tapi perusahaan menda-
patkan kewenangan penuh dari Pemerintah. Plus pimpinan yang 
tidak kenal takut mengambil risiko dan inisiatif, Janary Nunes. 
Nunes berani membuat keputusan pembelian super tanker, 
pembangunan pipa minyak, dan membangun industri petrokimia 
di kota Bahia, meskipun ketika itu Brazil masih masuk ke dalam 
katergori negara miskin. 

Norwegian Statoil Hydro Corporation saat ini adalah salah 
satu perusahaan migas yang terbesar di dunia untuk kegiatan 
lepas pantai (offshore).

BUMN migas lebih dikenal sebagai national oil company 
(NOC). Tak sedikit NOC sebuah negara bisa besar bukan karena 
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faktor pengelolaan oleh Negara, tetapi 
karena memang negara itu memiliki sum-
ber daya migas yang melimpah. Contoh 
dalam model ini adalah Saudi Aramco, 
National Iranian Oil Company, Gaz-
prom (Rusia), Qatar Petroleum, Kuwait 
Petroleum Corporation, Nigerian National 
Petroleum Corporation, dan lain-lain.

PIW (Petroleum Intelligence Weekly) 
mengeluarkan publikasi 2009 tentang 
peringkat oil and gas company di dunia 
baik National Oil Company (NOC) mau-
pun International Oil Company (IOC). 
PIW me-review berdasarkan data-data 
operasional selama tahun 2007. Terli-
hat bahwa NOC seperti Aramco, NIOC, 
Petronas, Pertamina sedang menanjak as 
comparable to IOC seperti Hess, Shell, 
Anadarko dan lain sebagainya. 

          •••

Ilustrasi di atas adalah untuk meng-
gambarkan bagaimana Pemerintah 
Indonesia bisa mempelajari kembali 
pola pengelolaan BUMN migasnya atau 
NOC-nya, sehingga periode yang kurang 
kondusif  Pertamina di tahun 1970-an 
sampai 1990-an semakin bisa diperbaiki. 
Terbitnya UU Migas tahun 2001 adalah 
niat baik Pemerintah dan DPR agar Per-
tamina tak manja dengan posisi seba-
gai pemegang monopoli. Lewat UU itu 
Pemerintah dan DPR memberikan ruang 
bagi Pertamina untuk “sekalian saja” 
bersaing dengan pemain lain.

Pertamina didorong untuk lebih 
dewasa dan membangun daya saing-
nya sendiri dengan bekal status sebagai 
Perusahaan Perseroan tahun 2003. Dan 
terbukti Pertamina mampu bangkit lewat 
program Transformasi Pertamina mulai 

tahun 2006, yang 
sebetulnya kelan-
jutan dari Program 
Restrukturisasi 
tahun 1994.

Namun demiki-
an, kebangkitan Per-
tamina menjadi NOC 
kelas dunia tahun 
2023 tidak boleh 
dilepaskan peran 
dan posisinya seba-
gai BUMN. Walaupun 
posisi BUMN ini juga 
tidak boleh men-
jadi hambatan bagi 
Pertamina untuk 
dimandirikan dan di-
independenkan oleh 
Pemerintah, diberi 
kewenangan penuh 
untuk membesarkan 
dirinya, sehingga 
pada akhirnya 
bisa memberikan 
feedback lebih besar 
kepada Negara dan 
masyarakat banyak.   

Dalam UU 
Nomor 19 Tahun 
2003 tentang BUMN, 
disebutkan bahwa 
BUMN itu  merupak-
an salah satu pelaku 
kegiatan ekonomi 
dalam perekonomi-
an nasional ber-
dasarkan demokrasi 
ekonomi. Selain itu 
BUMN juga mem-

punyai peranan penting dalam penye-
lenggaraan perekonomian nasional guna 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 

Dan apa yang disebut BUMN dalam 
UU tersebut adalah badan usaha yang 
seluruh atau sebagian besar modalnya 
dimiliki oleh negara melalui penyertaan 
secara langsung yang berasal dari keka-
yaan negara yang dipisahkan.

Pada 19 Juni 2003 Pemerintah dan 
Dewan Perwakilan Rakyat mensahkan 
UU No. 19/2003 tentang BUMN. Undang-
undang terakhir tentang BUMN adalah UU 
No. 9/1969 tentang penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti UU No. 1/1969 No. 
1/1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha 
Negara menjadi Undang-Undang.

Dinyatakan dalam UU BUMN bahwa 
terhadap Persero seperti juga PT Per-
tamina (Persero) berlaku Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan 
Terbatas yang sudah diganti dengan UU 
Nomor 40 Tahun 2007, dan pemegang 
kekuasaan tertinggi dalam Persero adalah 
RUPS. Kebijakan ini memberikan arah 
pada profesionalisasi pengelolaan BUMN.

Maksud dan tujuan pendirian BUMN 
adalah:
• memberikan sumbangan bagi perkem-

bangan perekonomian nasional pada 
umumnya dan penerimaan negara 
pada khususnya;

• mengejar keuntungan;
• menyelenggarakan kemanfaatan umum 

berupa penyediaan barang dan/atau 
jasa yang bermutu tinggi dan memadai 
bagi pemenuhan hajat hidup orang 
banyak;

• menjadi perintis kegiatankegiatan 
usaha yang belum dapat dilaksanakan 
oleh sektor swasta dan koperasi;

• turut aktif memberikan bim bingan dan 
bantuan kepada pengusaha golon-
gan ekonomi lemah, koperasi, dan 
masyarakat.

Landasan perundang-undangan ini 
sudah cukup sebenarnya untuk meng-
antarkan Pertamina mencapai tujuan be-
sarnya. Misalnya dengan dalil point a dan 
b, pola memandirikan Pertamina cukup 
beralasan. Termasuk alasan profesional 
membebaskan BUMN ini dari intervensi 
politik dan kepentingan yang tidak 
berkaitan dengan kepentingan Negara 
dan bangsa secara umum.

Memandirikan dan membuat Per-
tamina besar dan berkelas dunia, meng-
untungkan bangsa ini. Karena semakin 
besar level perusahaan, maka semakin 
besar profitnya.WPNS
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yang sekarang kita pacu,” jelasnya. 
Tahun 2015 Pertamina menargetkan 

produksi migas 1 juta barrel oil equiva-
lent (BOEPD). Sekarang produksi kurang 
lebih 413 ribu BOEPD. Untuk mencapai 
itu tidak bisa hanya dengan pendekat-
an organic growth, yaitu dengan cara 
proses biasa, dari mulai ikut tender blok 
terbuka, dan apabila menang dilanjutkan 
dengan firm commitment seperti seismic, 
pemboran sumur eksplorasi, dan seterus-
nya sampai menghasilkan cadangan yang 
bisa diproduksikan. Dengan keterbatasan 
investasi cara unorganic yaitu melakukan 
akuisisi atau pembelian blok yang sedang 
atau sudah berjalan kegiatan eksplorasi 
dan produksinya, lebih efektif.

Pertamina baru melakukan akuisisi 
suatu blok tahun 2009, padahal itu com-
mon practice di oil and gas. Sekitar 10 
atau 20 tahun belakangan ini perusahaan 
minyak banyak melakukan merger atau 
akuisisi. Itu sebenarnya integrasi dan 
sinkronisasi semua resources. 

Investasi Pertamina sebagai pe-
rusahaan migas perlu beberapa tahun 
dan jangan lupa juga bahwa risk is the 
business of Pertamina.Masuk oil and gas 
business adalah industri yang berisiko. 
Investasi tidak menguntungkan sering 
kali terjadi. Tidak ada yang 100 persen 
sukses. Pengeboran belum tentu ketemu 
cadangannya, bisa dry hole. That’s the 
natural of business. 

Fere menegaskan investasi harus 
berdasarkan kajian dan analisa yang 
komprehensif, supaya tidak sia-sia. Harus 
bisa dipertanggungjawabkan dan dijusti-
fikasi return-nya akan memberi manfaat 
yang cukup bagi Pertamina.

Tahun 2009 hampir semua kilang 
di seluruh dunia rugi, sedangkan kita 
melihat komposisi pendapatan Pertamina 
75 persen itu di hilir. Kalau hilir kena hate 
seperti tahun 2009 karena industrinya 
seperti itu, maka laba secara konsolidasi 
akan turun. Untuk mengamankan bisnis 
hilir yang rentan kerugian, Pertamina 
mengambil kebijakan 50 persen penda-
patan Pertamina harus dari hulu. 

Tahun lalu pendapatan sebesar Rp 
13 triliun dan dari hilir kurang lebih Rp 3 
triliun. Bayangkan kalau hilir rugi, seperti 
PSO Pertamina rugi Rp 6 triliun tahun 
2009. Siapa yang mau menanggung 
ini kalau kita rugi Rp 6 triliun di hilir, 
Pertamina bisa collapse kalau ini terus 

INVESTASI Pertamina mengacu pada 
bidang usaha Pertamina di bidang minyak 
dan gas bumi, panasbumi, serta energi 
alternatif sesuai Anggaran Dasar PT Per-
tamina (Persero). Untuk anak perusahaan 
yang tidak berkaitan dengan bidang 
usaha Pertamina akan dilihat dari sudut 
keekonomian apakah akan dikembangkan 
sendiri, dikerjasamakan, atau didivestasi. 

Mengacu best practice perusahaan-
perusahaan migas kelas dunia yang 
mematok nilai investasi dua kali EBITDA 
(Earning Before Interest, Taxes, Depre-
siation, and Amortization),maka dengan 
EBITDA sebesar Rp 40-50 triliun, investa-
si Pertamina itu harusnya Rp 90 triliun.

Kegiatan usaha Pertamina berbasis 
pada natural resources yang sewaktu-
waktu akan habis. Dengan sumber daya 
alam terbatas harus dibuat tak terbatas 
untuk menemukan cadangan baru, me-
naikkan tingkat produksi. Di situlah ada 
kebutuhan investasi yang cukup.

Kebijakan Pertamina ke depan masih 
untuk security of supply sehingga diper-
lukan investasi, karena yang diperlukan 
adalah sustainability security of supply. 
Prioritas Pertamina adalah memperkuat 
security of energy di Indonesia. “Walau-
pun investasi sedikit terlambat, kita harus 
lebih agresif,” tegas Direktur Perencanaan 
Investasi dan Manajemen Risiko Fere-
derick ST Siahaan.

Ia mengingatkan perlunya investasi 
jangka panjang.”Kita selalu khawatir de-
ngan kebutuhan jangka-jangka pendek. 
Memang jangka pendek harus kita 
amankan tapi jangka panjang juga harus 
kita siapkan,” katanya. 

Pertamina pun harus memikirkan 
kualitas investasi. Investasi tidak boleh 
hanya shopping list. Investasi tidak boleh 
hanya berupa daftar untuk membuat kita 
sibuk. Investasi tidak boleh hanya untuk 
daftar membuat kita punya anggaran 
hanya untuk sekadar dihabiskan. Menu-
rutnya itu bukanlah investasi.  

“Harusnya investasi yang kita jamin 
bahwa return-nya optimum, kemudian 
bisa dieksekusi, dan fix dengan in-
vestasi kita ke depan. Nah, sekarang kita 
melakukan evaluasi,” papar Ferederick. 

Angka investasi, menurut Fere harus 
benar-benar siap untuk diimplementasi-
kan. “Kita ada implementasi tahun yang 
sedang berjalan, dan juga persiapan 
untuk tahun-tahun yang akan datang. Ini 

berjalan 2-3 tahun ke depan. Makanya 
margin hulunya harus ditingkatkan.

Jadi kalau terjadi apapun dengan 
risiko di hilir, hulu masih meng-cover 
risiko tersebut. Itu yang kita bilang 
dengan portofolio kita harus balance. 
Makanya investasi banyak kita dorong ke 
hulu dengan porsi 70 persen.

Memang hulu lebih aman dari sisi 
bahwa hulu itu industri yang tidak pernah 
rugi kecuali kita benar-benar sial. Hilir 
sebaik apapun kilang bisa tetap rugi 
sama dengan kilang di seluruh dunia, 
sebaik apapun, seefisien apapun bisa 
tetap rugi. Karena apa? Karena harga 
produk dan harga bahan bakunya yang 
begitu kecil bedanya, dan itu merupakan 
risiko kilang. Itu merupakan inheritage 
risk dari kilang, industrinya ada siklus-
nya. Boleh kita percaya siklus atau tidak 
tapi kenyataannya itu. Bahkan sekarang 
sudah menjadi trend dimana industri 
downstream sudah dikurang-kurangi. 

Sejumlah IOC (Internationl Oil Com-
pany) seperti Shell, ExxonMobil, dan BP 
mengurangi kilang, karena mereka bukan 
NOC (National Oil Company) yang punya 
kewajiban menjaga security of energy 
negara mereka. Sedangkan Pertamina 
sebagai NOC memiliki kewajiban menga-
mankan suplai energi, sehingga walaupun 
kilang merugi tetap saja dikembangkan. 
Tapi jangan sampai terlalu berisiko, ma-
kanya hulunya harus dipercepat.

“Membangun kilang ok, tetapi 
pengembangan hulu harus lebih cepat 
dari kilang. Untuk mengejar portfolionya 
50 : 50.  Jadi kalau pendapatan Pertami-
na Rp 400 triliun, mestinya Rp 200 triliun 
itu dari hulu,” jelas Ferederick.

Melakukan investasi sekarang ada 
penajaman KPI, “Kalau Anda investasi 
ngebor di beberapa sumur Anda mau 
cadangannya berapa?” 

Direktur PIMR menegaskan Pertamina 
adalah perusahaan energi yang menjadi 
andalan bagi Pemerintah untuk memi-
liki security of energy. Pertamina harus 
dibiarkan bertumbuh agresif supaya 
bisa menjamin kebutuhan energi untuk 
Indonesia. 

“Saya sudah ngomong ke pemegang 
saham dan menteri yang relevan, biarkan 
kami investasi untuk bisa kelak Per-
tamina mempunyai produksi minyak satu 
juta barel per hari. Jadi nggak ribut lagi 
masalah kelangkaan BBM dan energi lain. 
Sekarang membuat 960 ribu barel per 
hari rasanya susah banget. Makanya give 
it to Pertamina!”WPNS

Investasi yang Seharusnya
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Pengantar Redaksi:
PT Pertamina (Persero) semakin giat berinvestasi, sebentar 

lagi menjadi non listed public company, dan menerbitkan obli-
gasi untuk domestik dan internasional. Akuntabilitas keuangan 
menjadi hal penting, sehingga Direktorat Keuangan kini selain 
menjalankan tugas klasiknya dalam pembayaran dan penagihan, 
penyediaan dana investasi, serta pelaporan, juga berperan seba-
gai mitra bisnis bagi fungsi-fungsi operasi dan sebagai pengon-
trol terhadap seluruh kegiatan perusahaan. Berikut penjelasan 
Direktur Keuangan M. Afdal Bahaudin kepada WePe, di ruang 
kerjanya, Lt. 3 Gedung Utama, Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, 
Senin (15/3). 

DENGAN adanya restrukturisasi organisasi Direktorat 
Keuangan, sejauh mana paradigma fungsi dan organisasi 
Direktorat Keuangan saat ini? Dengan adanya restrukturisasi 
organisasi di lingkungan Direktorat Keuangan, diharapkan Direk-
torat Keuangan akan semakin fokus kepada fungsi dan tanggung 
jawab keuangan dalam rangka berperan sebagai ’Business Part-
ner’ bagi fungsi operasi dan sebagai fungsi kontroler (“Steward”) 
terhadap seluruh kegiatan Perusahaan.  

Sebagai ’Business Partner’, Direktorat Keuangan akan mem-
berikan support dan dukungan, serta advisory untuk pelaksanaan 
transaksi bisnis di semua direktorat, mencakup kegiatan pelapor-
an kinerja keuangan untuk setiap unit bisnis secara periodik 
dalam rangka mendukung pengembangan inisiatif strategik dan 
pengambilan keputusan bisnis, kegiatan penjualan produk dan 
penagihan, pembayaran vendor, pengendalian cashflow perusa-
haan, pendanaan kegiatan operasi dan investasi, dan pengem-
bangan bisnis dan keputusan bisnis lainnya.

Sebagai fungsi ’Controller’ atau ‘Steward’ Direktorat Keuangan 
akan melakukan monitoring dan pengendalian terhadap seluruh 
kegiatan operasi seluruh direktorat, dengan menegakkan Corpo-
rate Governance mencakup pengendalian anggaran perusahaan, 
penyusunan laporan manajemen dan laporan keuangan audit 
untuk pertanggungjawaban kepada shareholders dan stake holders 
lainnya.

Bagaimana pembenahan Direktorat Keuangan seka-
rang? Tentunya setiap direktorat melakukan pembenahan. Untuk 
lingkup Direktorat Keuangan adalah bagaimana menjalankan 
perannya untuk mendukung Perusahaan dalam hal melaksanakan 
kegiatan operasi, investasi, pengendalian anggaran, dan menun-
taskan laporan keuangan unaudited termasuk membantu akuntan  
publik mengaudit keuangan Pertamina secara efisien dan efek-
tif, serta mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh 

Ditkeu 
sebagai Mitra 
dan Pengawas

Perusahaan.
Perencanaan investasi dilakukan di Direktorat Perencanaan In-

vestasi dan Manajemen Risiko. Tentu setelah ada usulan investasi 
dari setiap direktorat, lalu diuji sejauhmana kelayakan investasi 
tersebut, dan saya di Direktorat Keuangan yang berperan untuk 
menyediakan uang itu untuk pembiayaan investasi dimaksud.

Investasi ini harus bisa menjawab kebutuhan target profit 
Rp 25 triliun pada tahun 2010. Direktorat Keuangan tentu harus 
mengawasi implementasi investasi tersebut agar target tercapai. 
Bentuk investasi itu bisa farm in atau work over  lapangan.

Pengendalian anggaran itu bagaimana agar pemasukan 
tidak terhambat. Kalau kita menjual BBM, tentunya saya harus 
mengontrol bagaimana pemasukan cash dari penjualan tersebut 
secara tepat waktu agar dapat mendukung pembiayaan modal 
kerja bagi kegiatan operasional Perusahaan.

Sektor apa yang akan menjadi prioritas Dit Keuangan 
ke depan, setelah terjadi reorganisasi? Sektor yang me-
megang peranan penting bagi Direktorat Keuangan ke depan 
mencakup: (1) Navigator untuk pelaksanaan transaksi bisnis 
perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis yang tepat; (2) 
Analisa Kinerja keuangan untuk setiap unit bisnis perusahaan 
yang akurat dan memberikan nilai tambah bagi setiap keputusan 
bisnis; (3) Pendanaan untuk seluruh kegiatan bisnis perusahaan; 
(4) Pengendalian liquiditas perusahaan; (5) Pelaporan keuangan 
audited dan laporan management; dan pengendalian kegiatan 
operasional perusahaan.

Jadi yang menjadi prioritas dalam waktu dekat? Yang 
menjadi prioritas adalah mengenai penerbitan global bond, lalu 
proses Pertamina menjadi non listed public company, dan dalam 
rangka kewajiban RUPS yaitu membuat laporan keuangan unau-
dited tahun 2009 yang diharapkan selesai Mei 2010 ini.

Dalam hal penagihan piutang di PLN, TNI, Garuda, dan 
lain-lain sungguh besar, seperti apa langkah yang perlu 
dilakukan Pertamina saat ini? Penanganan untuk piutang PLN, 
TNI, dan Garuda akan dilakukan secara holistik mengingat ketiga 
instansi di atas adalah perusahaan BUMN dan lembaga Pemerin-
tah. Tujuan dalam penanganan piutang dimaksud adalah, di satu 
sisi, dalam rangka mempertahankan tingkat saldo piutang yang 
wajar dan tidak mengganggu tingkat kesehatan dan liquiditas pe-
rusahaan, dan di lain pihak, tetap dapat mempertahankan kean-
dalan operasi PLN, TNI, dan Garuda dalam rangka sinergi BUMN.

Penanganan piutang ketiga instansi di atas perlu juga dilaku-
kan melalui koordinasi yang efektif dengan seluruh instansi dan 
departemen Pemerintah terkait, mencakup Departemen Keuang-
an, BUMN, Departemen ESDM, dan Departemen Ketahanan.

Upaya telah dilakukan untuk menurunkan saldo piutang PLN, 
TNI, dan Garuda sampai pada tingkat yang wajar, yaitu melalui 
upaya negosiasi dengan Departemen Keuangan untuk memasti-
kan kecukupan APBN Subsidi Listrik sebagai sumber pelunasan 
piutang PLN dan kecukupan APBN untuk DIPA TNI sebagai sumber 
pelunasan piutang TNI. Untuk penurunan saldo piutang Garuda 
telah dilakukan koordinasi dengan BUMN untuk melakukan 
restrukturisasi hutang Garuda agar pelunasan dapat dilakukan 
secara konsisten.

Kalau dibandingkan dengan piutang dari BUMN dan TNI tahun 
2006 yang mencapai Rp 40 triliun, atau Rp 25 triliun. Untuk saat 
ini saldo piutang dari BUMN dan TNI  relatif berkurang. Kalau 
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piutang itu zero pun tidak mungkin.

Bagaimana solusinya? Ini kan 
menyangkut penggunaan dana APBN. 
Mereka memiliki dana terbatas semen-
tara kebutuhan BBM mereka banyak. 
Kita tidak mungkin menolak kebutuhan  
mereka karena menyangkut kegiatan 
strategis.

 Solusinya, kita mencoba memahami 
persoalan mereka, dan mereka harus 
juga memahami persoalan kita. “Ya, Pak 
kita sama-sama mempunyai KPI, jadi ba-
gaimana solusinya.” Paling tidak piutang 
itu terus dikurangi.

Bagaimana dengan penyempur-
naan implementasi mySAP? Kendala 
apa yang masih menjadi penghalang 
kelancaran dalam transaksi, pem-
bayaran, penagihan dengan pihak 
ketiga? Penyempurnaan implementasi 
mySAP akan tetap dilakukan oleh CSS 
sesuai dengan roadmap yang sudah 
ditetapkan pada waktu pengembangan 
mySAP. Dalam pengembangan ini, Direk-
torat Keuangan akan berperan sebagai 
counter-part Tim CSS untuk melakukan 
identifikasi terhadap kebutuhan aplikasi 
dan proses bisnis yang dibutuhkan untuk 
transaksi perusahaan ke depan.

Kendala yang masih dihadapi teruta-
ma mengubah paradigma bahwa seluruh 
fungsi/user memberikan kontribusi ter-
hadap efektivitas jalannya sistem mySAP. 
Bisnis transaksi bersifat end to end user 
dan rentetan proses ini kadang belum 

dipenuhi secara disiplin sehingga akan 
menganggu output data yang dihasilkan, 
keterlambatan proses pembayaran dan 
sebagainya (contoh adanya keterlam-
batan proses PR, PO dan GR/SA oleh user 
yang akan menyebabkan keterlambatan 
proses pembayaran). Namun trend ini 
semakin lama semakin membaik.

Dan yang paling penting yang perlu 
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Beri 
Kesempatan 
Pertamina 
Berinvestasi
Pengantar Redaksi:

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Risiko Ferederick ST Siahaan banyak memberikan 
perhatian pada pola pikir baru mengenai investasi 
untuk Pertamina. Dari mulai besaran investasi yang 
harus 2x EBITDA (Earning Before Interest, Taxes, 
Depresiation, and Amortization), perhitungan bera-
pa nilai investasi yang harus dibenamkan Pertamina 
untuk mencapai target produksi migas 1 juta barrel 
oil equivalent per day (BOEPD) pada tahun 2015 
yaitu sekitar Rp 300 triliun. Tapi karena produksi 
Pertamina sudah mencapai sekitar 413 ribu BOEPD, 
maka diperlukan sekitar 500 ribu BOEPD lagi. Be-
rarti masih dibutuhkan Rp 150 triliun. Sementarara 
nilai investasi Pertamina tahun 2010 ini sebesar Rp 
44,6 triliun, di mana 70 persennya untuk sektor 
hulu (sekitar Rp 31 triliun). Artinya, masih begitu 
banyak uang investasi yang perlu ditebar di kegiat-
an migas Pertamina agar target produksi, dan tar-
get besar menjadi national oil company (NOC) kelas 
dunia tercapai. Berikut petikan wawancara dengan 
mantan Direktur Keuangan (08 Maret 2006 – 19 
Februari 2010) di ruang kerjanya, Gedung Utama 
Kantor Pusat Pertamina, Jumat (09/04).

LATAR belakang dibentuknya Dit. PIMR? 
Waktu saya di fit and proper test ditanyakan ke-
pada saya tentang investasi Pertamina. Investasi 
Pertamina sangat terlambat menurut saya. Pertama 
besarnya size bisnis di Pertamina, usaha Pertamina 
yang integrated dari sektor hulu sampak ke sektor 
hilir, termasuk anak-anak perusahaan di luar bisnis 
migas. Karena Pertamina ini seperti konglomerat 
BUMN pada saat ini.

Kehadiran direktorat ini seharusnya dari dulu. 
Nah, kenapa saya bilang telat? Karena kalau kita 
melihat perusahaan-perusahaan migas dunia 
investasi itu size-nya dua kali EBITDA. EBITDA 
Pertamina tahun 2008 atau 2009 sebesar Rp 40-50 
triliun artinya investasi Pertamina itu harusnya Rp 
90 triliun. Sekarang investasi Pertamina Rp 44,6 
triliun.

Ada sejarahnya kenapa Pertamina tidak besar 
investasinya? Dan kenapa Pertamina hanya bisa 
seperti sekarang ini? Karena investasinya yang dulu 
tidak dilakukan, atau belum dilakukan, ataupun ka-

UTAMA     BIARKAN PERTAMINA BERINVESTASI

dilaksanakan adalah program untuk men SAP kan manusia/SDM-nya secara 
terus menerus melalui upaya sosialisasi dan integrated change management. 
Lebih lanjut kendala yang dijumpai dalam utilisasi mySAP terhadap proses 
penagihan dan pembayaran sudah dilakukan perbaikan pada saat proses 
stabilisasi mySAP dan saat ini seluruh modul SD dan Procure-to-Pay sudah 
dapat digunakan secara optimal.

Sebenarnya apa yang menjadi kendala dalam pencairan pemba-
yaran oleh Pemerintah mengenai biaya PSO BBM dan PSO Elpiji 3 
Kilogram? Kendala utama dalam penagihan subsidi BBM PSO dan Elpiji 3 
kilogram Public Service Obligation (PSO) adalah kecukupan APBN Pemerintah 
mengingat realisasi penyaluran melebihi target dalam APBN.

Sesuai dengan kejadian pada tahun-tahun sebelumnya, pagu APBN 
Pemerintah yang disediakan untuk subsidi BBM PSO dan Elpiji 3 kilogram 
PSO selalu tidak sesuai dengan realisasi yang ditagihkan oleh Pertamina. Hal 
ini disebabkan terjadi perbedaan dalam penetapan asumsi untuk penetapan 
APBN Pemerintah dimaksud. Dalam hal ini, Pemerintah cenderung menggu-
nakan asumsi yang sangat konservatif dan tidak mengacu pada kondisi pasar 
yang sebenarnya.

Namun, sesuai dengan peraturan yang ada, Departemen Keuangan wajib 
membayar subsidi BBM PSO dan Elpiji 3 kilogram PSO sesuai realisasi yang 
ditagihkan oleh Pertamina (setelah dilakukan verifikasi oleh Departemen 
Keuangan). Dengan demikian, pada prinsipnya seluruh tagihan Pertamina 
untuk subsidi BBM PSO dan Elpiji 3 kilogram PSO yang telah diverifikasi 
oleh Departemen Keuangan dan BPH Migas dan telah diaudit oleh BPK wajib 
dibayarkan oleh Departemen Keuangan, terlepas APBN mencukupi atau 
tidak. Apabila APBN tidak mencukupi maka Departemen Keuangan harus 
mencadangkan tambahan APBN melalui pengajuan APBN-P atau APBN pada 
tahun berikutnya.

Proses administrasi penagihan dan verifikasi antara Pertamina dan De-
partemen Keuangan beserta BPH Migas saat ini sudah  baik.

Bagaimana penjelasan Bapak mengenai target net profit tahun 
2010 yang lebih kecil dibandingkan pencapaian tahun 2008? Apa 
sebenarnya yang mempengaruhi besaran net profit dalam karakteris-
tik perusahaan seperti Pertamina yang memang khas? Target net profit  
tahun 2010 berdasarkan hasil RUPS adalah sebesar Rp 25,0 triliun lebih kecil 
dibandingkan realisasi net profit tahun 2008 (unaudited) sebesar Rp 30,2 
triliun. Faktor utamanya adalah adanya perbedaan harga jual minyak men-
tah (ICP), dalam RKAP tahun 2010  sebesar 65 dolar per Bbl dibandingkan 
dengan harga realisasi ICP rata-rata tahun 2008 sebesar 97 dolar per Bbl, 
di samping juga karena adanya faktor lainnya, antara lain tingkat nilai tukar 
valuta asing atau kurs, volume penjualan dan delta antara harga produk  
(MOPS) dengan harga bahan baku (ICP).

Lebih kecilnya harga ICP pada RKAP tahun 2010 sangat berpengaruh 
pada keuntungan di sektor Hulu. Perbandingan target laba usaha (opera-
ting profit) sektor Hulu tahun 2010  pada tingkat harga ICP 65 dolar per Bbl 
adalah sebesar Rp 29,7 triliun vs  realisasi operating profit tahun 2008 pada 
tingkat harga ICP 97 dolar per Bbl adalah sebesar Rp 34,9 triliun, sehingga 
dapat dikatakan setiap penurunan 1 dolar ICP menyebabkan penurunan  
ope rating profit  kurang lebih Rp 200 miliar.

Untuk sektor hilir turunnya harga minyak mentah belum tentu menim-
bulkan dampak pada naik turunnya keuntungan. Karena banyak faktor yang 
mempengaruhi, namun faktor yang paling utama adalah seberapa besar 
perbedaan (delta) antara harga produk (MOPS) sebagai indikator revenue  
dengan harga minyak mentah (ICP) sebagai indikator biaya, sehingga dapat 
menutup biaya produksi maupun biaya pengelolaannya dan juga faktor 
penetapan besaran Alpha oleh Pemerintah untuk perhitungan penggantian 
subsidi atas pelaksanaan PSO BBM oleh karena lebih dari 50 persen revenue 
sektor hilir  diperoleh dari  hasil penjualan BBM PSO.WPNS
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lau ada, sangat kecil. Hal ini menyebab-
kan Pertamina sekarang harus melakukan 
akselerasi investasi. Begitu Pertamina 
melakukan akselerasi, suasana dan kon-
disinya sudah berubah, industrinya sudah 
berubah.

Bayangkan kalau dulu kita berin-
vestasi di harga minyak 20 dolar per 
barel, betapa murahnya. Sedangkan 
sekarang ini kita berinvestasi di harga 
minyak 80 dolar per barel. Artinya apa? 
Kita sedikit terlambat karena investasi 
itu menjadi lebih mahal. Sementara 
persaingan-persaingan di migas semakin 
kompetitif, return-nya semakin kecil, 
dan risikonya semakin besar. Terjadi 
perubahan parameter investasi di migas, 
sehingga ketika sekarang ini Pertamina 
disuruh berinvesatasi justru dihadapkan 
dengan kondisi yang berbeda dengan 10 
tahun atau bahkan 5 tahun yang lalu. 

Berkaitan juga dengan kualitas 
dan sejauhmana terserapnya in-
vestasi, apa saja kendala implemen-
tasi dari investasi itu? Memang pada 
awal-awalnya terserap rata-rata di 60 
persen, tapi per tahun 2009 rata-ratanya 
naik, hampir 90 persen dari rencana. 
Ada kendala-kendala iya, internal dan 
eksternal. 

Kendala eksternal apa? Sesuatu yang 
tidak bisa kita kontrol. Misalnya masalah 
perizinan, diubahnya rencana tata ruang, 
ada juga karena kerjasama-kerjasama 
yang seringkali tidak seperti yang di-
harapkan atau disepakati sebelumnya.

Sedangkan kendala internal, ada-
lah perubahan-perubahan asumsi kita. 
Kemudian kita sering kali melakukan 
proses-proses yang sering kali belum 
mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 
Contoh kalau kita pengadaan barang, 
owner estimate (OE) kita masih berbasis 
tahun lalu. Begitu harga berubah semes-
tinya semua berubah. Tapi OE kita masih 
tetap berbasis harga tahun sebelumnya. 
Perubahan harga sudah semakin ce-
pat. Dulu siklusnya bisa 5-6 tahun, tapi 
sekarang siklus industri sudah bergerak 
antara 2-3 tahun. 

Kemudian dalam persiapan-persiap-
an. Sudah ada di dalam RKAP, tapi fea-
sibility study tidak ada, kemudian salah 
asumsi. Misalnya Anda mau melakukan 
pembebasan lahan selama tiga bulan, 
tapi kenyataannya bisa sembilan bulan. 
Yang selalu saya kritisi adalah akuisisi 
lahan kan bukan pertama kali. Kita juga 
bukan perusahaan baru. Jadi sebenarnya 
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kita punya learning curve, seharusnya 
semakin pintar mengestimasi proses 
tahapan-tahapannya. 

Sekarang dengan Pertamina ha-
rus mengikuti best practice perusa-
haan kelas dunia yang telah terbiasa 
dengan akuisisi, merger, dan lain-
lain, gambaran ke depan seperti apa? 
Apalagi Pertamina mulai melakukan 
akuisisi sejak 2009? Untuk hulu kriteria 
kita jelas sekarang. Dulu belum jelas, 
terus-terang saja. Sekarang lebih ke pen-
ingkatan produksi dan cadangan. Dulu 
kita masih melakukan eksplorasi seperti 
halnya di Iraq, Sudan. Sekarang kita 
tunda yang namanya eksplorasi di luar. 
Kalau di dalam negeri tetap dilakukan 
pada lahan yang eksisting. 

Tapi untuk lahan yang baru kita tidak 
akan mengakuisisi lahan yang tahapan-
nya baru eksplorasi, yang sangat awal. 
Paling tidak sudah pada tahap pengem-
bangan (development stage) atau yang 
sudah produksi. Kita harus pintar-pintar 
memilih, aset mana yang harus dibeli. 

Bagaimana dengan perbankan 
yang tidak begitu tertarik dengan 
investasi eksplorasi dan produksi. 
Bagaimana pun menjadi sebuah tan-
tangan bagi perusahaan minyak un-
tuk bagaimana kreatif untuk mencari 
pendanaan. Bagaimana Anda melihat 
hal ini? Bagi Pertamina kendalanya bu-
kan dari hal pendanaan, karena balance 
sheet Pertamina masih bisa di-strech out 
untuk mencari pendanaan. Problemnya 
ada lah do we have project yang fit de-
ngan Pertamina dan commercial justifi-
able.

Orang masih mau mendanai Per-
tamina sampai sekarang apalagi Per-
tamina sebagai NOC. Sekarang tinggal 
pintar-pintarnya kita mencari proyek 
yang benar-benar menguntungkan. Nah, 
sekarang kita mau ke obligasi, di sini kita 
melihat lebih cocok untuk portfolio kita. 
Obligasi yang kita inginkan itu 10 tahun. 
Artinya proyek-proyek yang mungkin 
lima tahun baru tanam investasi dan baru 
tahun keenam mulai menghasilkan return 
ini sangat cocok untuk jangka panjang. 

Kalau dividennya sebagian diambil, 
sebagian lagi kita tahan untuk diinvesta-
sikan karena setiap dividen atau laba 
yang kita tahan itu juga meningkatkan 
kemampuan meminjam kita. Jadi bisa 
dua kali lipat. Makanya kita bilang kepada 
Pemerintah jangan ambil dividen terlalu 

banyak, karena kita butuh investasi. Tapi 
masalahnyakan how do you prove bahwa 
laba yang ditahan di Pertamina memberi-
kan return yang lebih baik kepada pe-
megang saham dibandingkan laba yang 
masuk ke APBN dalam bentuk dividen.

Kalau dilihat di sini dalam hal 
menghitung investasi harus ada yang 
terlihat return-nya seperti apa dan 
potensinya. Ke depan akan dibawa 
kemana migas pabum atau akan 
merambah ke berbagai lainnya? 
Tahun 2009 menjadi pengalaman yang 
menarik untuk Pertamina. Hampir semua 
kilang di seluruh dunia rugi dan kalau kita 

melihat komposisi pendapatan Pertamina 
75 persen itu di hilir. Kalau hilir kena hate 
seperti tahun 2009 karena industrinya 
seperti itu, maka laba secara konsolidasi 
akan turun.

Menurut saya, balance portfolio kita 
harus diseimbangkan. Makanya kita bi-
lang, ke depan di sini kita buat kebijakan 
bahwa dalam 10 tahun, 50 persen penda-
patan Pertamina harus dari hulu. 

Prioritas hulu, dan dari sek-
tor hulu pun lebih ke mendapatkan 
lapangan yang sudah berproduksi. 
Apakah memungkinkan diversifikasi 
sejauh menguntungkan, seperti prin-
sip Anda yang mana saja mengun-
tungkan baik di hulu maupun di hilir? 
Kalau di hulu masih banyak, geothermal 
kita kembangkan Pemerintah menetap-
kan harga baru geothermal mulai bangkit 
lagi. Bagaimana kita bisa mempercepat-
nya itu nomor satu. Mungkin geothermal 
kita tidak akan bisa unorganic growth, 
itu organic growth seperti halnya WKP 15 
yang harus dipercepat. 

Nah, untuk mempercepat, PGE 
membutuhkan apa? Misalnya ada hal-hal 
eksternal, misalnya perizinan, konservasi 
lahan, UU lingkungan hidup itu merupa-
kan hal lain. Sedangkan internalnya apa, 
mungkin PGE membutuhkan rig untuk 
mengebor lebih banyak, PDSI kita tidak 
cukup rignya, apa yang kita lakukan? Kita 

melakukan order rig. 
Kepada PDSI kita bilang pesan rig 

jangan cuma 2, tapi 5 atau 10 rig, karena 
kita tahu kebutuhan kita banyak. Kita 
memperoleh rig dari luar karena rig kita 
tidak cukup. Atau kerjasama dengan pe-
rusahaan lain yang bisa mem-provide rig. 
Jadi untuk PGE butuh apa? Pendanaan 
kita siapkan.

Yang lain apa? Kita melihat bisnis 
gas. Karena selalu shortage, karena 
selalu ada krisis selalu ada kesempatan. 
Kita membangun apa? Floating Storage 
Regasification Terminal (FSRT) dan FSRT 
itu apa kriteria-kriterianya. Kalau mau 
membangun FSRT pastikan pembelinya 

ada dan mau harga 
pasar.

Seperti halnya 
PLN mau tidak mem-
beli dengan harga 
pasar, kalau tidak 
mau tidak ada cerita 
harus bangun FSRT, 
biar saja gas tetap 
shortage. Begitu 

PLN mau dengan harga pasar baru kita 
bangun FSRT.

Bagaimana dengan pasar pa-
nasbumi masih tergantung ke PLN? 
Pasar untuk panasbumi masih banyak, 
dan masalahnya pembelinya hanya PLN. 
Di panasbumi kita bilang, Pertamina mau 
integrated project kalau dulu sebagian 
jual steam dan sebagian lagi jual listrik. 
Sekarang kita bilang kita jual listriknya 
sehingga kita bisa terintegrasi sampai ke 
pembangkit. Jadi tidak ada ketergantung-
an dengan PLN. Itu bisa kita lakukan, 
sehingga sekarang kita mengarah kepada 
integrated project di geothermal sehingga 
kita tinggal masuk ke transmisinya PLN. 
Jadi PLN tidak usah pusing-pusing mem-
bangun pembangkitnya.

Apakah arahnya seperti itu? Tidak 
hanya menjual panasbuminya saja? 
Menurut UU Kelistrikan, listrik masih di-
monopoli. Transmisi masih dipegang PLN, 
belum bisa melibatkan swasta. Pembang-
kit boleh dilakukan pihak lain. Pertamina 
bekerjasama dengan swasta untuk mem-
buat pembangkit juga boleh.

Dalam investasi yang sangat 
ketat dan akan progresif tetapi 
terseleksi. Bagaimana dengan pe-
nyapihan antara core dan non core 
business Pertamina kepada anak 
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perusahaan yang masih tersangkut? 
Bagaimana kebijakannya? Tentunya 
setiap investasi kita pasti untuk core. 
Kita tidak melakukan investasi untuk 
non core, kecuali ada anak perusahaan 
non core yang perlu diselamatkan. Atau 
sekalian saja didivestasi kalau itu terlalu 
merugikan. 

Yang non core kita melihat, kita 
mempunyai road map yang telah kita 
buat bagaimana restrukturisasi bisnis 
anak perusahaan non core? Kita setuju 
dulu nggak untuk core business? Oke, 
kalau setuju core business, yang non core 
business seperti apa? Secara bertahap 
kita bilang, punya keahlian tidak di non 
core atau punya subtitusi nggak?

Menurut saya inilah yang harus 
dirasionalisasi yang non core itu seperti 
apa. Termasuk mengurusi asset yang non 
produktif. Begitu kita melakukan melihat 
kembali aset-aset kita, coba kita lihat pe-
masaran dan niaga itu harus cost effi cient 
driven. Artinya apa? Semua biaya-biaya 
yang tidak perlu harus dikurangi. 

Jadi dengan dana investasi yang 
belum ideal, Pertamina lebih fokus 
ke core business? Pokoknya saya strick 
di core business, oil and gas, geothermal 
dan energy alternatif. Di luar itu kalaupun 
harus ada, justifikasinya harus jelas. Dan 
tolong dilihat kembali ke Anggaran Dasar 
kita yang menyatakan bahwa bisnis 
Pertamina adalah bisnis minyak dan gas 
bumi, panasbumi, dan energi alternatif. 

Dalam hal alokasi investasi 
sebenarnya item-item apa saja yang 
menjadi prioritas? Item-itemnya itu 
banyak sebagian besar masih di hulu. Di 
hulu, itemnya ada yang menyebutnya 
bisnis baru atau carry over yang berarti 
kelanjutan tahun sebelumnya. Sedangkan 
bisnis baru harus kita pastikan bahwa itu 
benar-benar bisa diukur keekonomian-
nya. Kita akan ukur bukan hanya dari sisi 
IRR. Kita akan lihat lagi yang namanya 
ROCI (return on capital imployed).

Dulu waktu feasibility study minta Rp 
100 juta. Begitu proyeknya jalan butuh 
menjadi 150 juta. Sekarang return-nya 
justify tidak antara ROCI yang dulu 
de ngan ROCI yang sekarang? Jangan-
jangan  ROCI yang dulu berbeda dengan 
ROCI yang sekarang. Ini kita lihat apa 
yang salah atau salahnya di mana? 

Nah, ini yang saya bilang let’s we 
challence. Ini kan masalah prioritas men-
gapa resouces kita ditaruh di sana kalau 

itu tidak implementable. Saya setuju kita 
bangun SPBU. SPBU COCO kita perba-
nyak saya setuju. Konsepnya untuk kita 
men-secure pasar dan itu saya setuju 
sekali. Tapi please hati-hati apakah 
mungkin over size, over investment?

Strateginya harus pas. Misalnya su-
paya pesaing kita tidak menguasai lokasi, 
kita harus punya 20-30 persen bahkan 
40 persen dari SPBU yang ada, oke saya 
setuju. Tapi jangan yang 20 persen ini 
nantinya rugi sehingga ini menjadi beban. 
Iya kan?  

Kita melakukan investasi bukan 
hanya semangat untuk punya SPBU. Be-
gitu juga dengan teman-teman di kilang, 
Anda ingin berbuat apa? Ok kita dukung. 
Saya setuju dan saya dorong, tetapi ha-
rus rasional, perhitungan bisnisnya harus 
jelas, jangan jadi beban.

Bagaimana Anda menjelaskan 
berbagai paradigma bisnis yang 
masih harus disesuaikan dengan best 
practice? Iya, pertama, investasi bukan 
menjadi alasan agar kita menjadi sibuk. 
Kedua, kita ini punya menurut saya yang 
perlu diubah kita punya RKAP. Saya 
hanya membandingkan dengan perusa-
haan publik yang mempunyai proyeksi, 
tapi bukan RKAP. Di kita itu banyak yang 
namanya pengalihan anggaran.

Pengalihan anggaran itu merupakan 
salah satu indikasi kita tidak mempunyai 
rencana kerja. Kalaupun tidak dilakukan 
pengalihan anggaran belum tentu karena 
disiplin. Bisa jadi karena merasa sudah 
mengebor lima sumur dan sudah dapat 
anggarannya, mau dikerjain saja mau 
ada minyaknya atau tidak itu terserah.

Nah, mindset-mindset seperti ini ka-
lau kita di drive oleh anggaran, spending, 
KPI nya harus jelas. Makanya sekarang 
penajaman KPI, kalau Anda investasi 
ngebor di beberapa sumur Anda mau 
cadangannya berapa? 

Tetapi yang namanya resource itu 
tidak bisa diprediksi? Kan dari indikasi-
indikasi bisa kita ukur. Sekarang kita 
mempunyai Komite Reserve atau Komite 
Cadangan yang bukan orang operasi tapi 
independent, ada orang Pertamina, orang 
universitas. Misalnya ada yang mau 
melakukan pengeboran datanya seperti 
ini, menurut dia cadangan yang ketemu 
seperti ini, betul nggak? Ya, harus kita 
verifikasi. Saya bukan orang teknis tapi 
saya bilang, lets go we back best prac-
tice. Makanya sekarang cadangan pun 

kita minta independen sertifikat. 

Target 2013, 2018, dan 2023 
paling tidak di sisi produksi, itu akan 
berkaitan dengan besaran investasi. 
Berapa besaran investasi agar dapat 
mendukung tercapainya target-tar-
get produksi misalnya? Wah, itu gam-
pang saja. Kalau kita ingin mendapatkan 
tambahan 1 juta barel di hulu investasi 
kurang lebih harus Rp 300 triliun. If I 
have the money now Rp 300 triliun saya 
bisa beli lahan yang produksinya 1 juta 
barel. Kemarin ditawarkan ke kita.

Produksi kita sekarang 413 ribu 
BOEPD. Jadi kalau mau menutupi 500 
ribu BOEPD berarti kurang lebih Rp 150 
triliun investasinya. Tahun ini Rp 44,6 
triliun, 70 persen di hulu, yang berarti 
kurang lebih Rp 30 triliun di hulu. Kita 
harus meningkatkan pertumbuhan itu. 

Saya bilang ke teman-teman di hulu, 
bahwa untuk menemukan cadangan 
organic growth itu lebih mahal daripada 
melakukan akuisisi. Berapa kalau mem-
beli perusahaan yang sudah berproduksi, 
mungkin sekitar 5-7 dolar AS per barrel 
oil equivalent. Kalau kita menghabiskan 
investasi lebih dari itu, mendingan kita 
melakukan akuisisi, karena kita mau 
mendapatkan cepat. 

Ini bagaimanapun kejar-kejaran 
waktu antara tahun sekian dengan 
target-target produksi dan sebagai-
nya. Sementara Anda harus meya-
kinkan juga semua rekan-rekan atau 
pemegang saham dan sebagainya 
mengenai core business bagaimana 
Anda meyakinkan semua pemangku 
kepentingan. Bagaimana? Oh, saya 
bilang posisi Pertamina itu apa sih dari 
sisi perusahaan energi? Perusahaan yang 
menyediakan energi. Pertamina adalah 
andalan bagi Pemerintah untuk memi-
liki security of energy. Sama dengan 
China yang punya PetroChina, CNPC dan 
CNOOC untuk mengamankan suplai ener-
gi. Perta mina harus dibiarkan bertumbuh 
agresif supaya bisa menjamin kebutuhan 
energi Indonesia.

Saya sudah ngomong ke pemegang 
saham dan menteri yang relevan, biarkan 
kami investasi untuk bisa kelak Per-
tamina mempunyai produksi minyak satu 
juta barel per hari. Jadi nggak ribut lagi 
masalah kelangkaan BBM dan energi lain. 
Sekarang membuat 960 ribu barel per 
hari rasanya susah banget. Makanya give 
it to Pertamina! WPNS & NDJ
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JiKa kita berkunjung  ke Gedung Utama Lantai 19 untuk berurusan de ngan 
Direktorat Hulu, maka kita akan bertemu dengan sosok cantik  dan ramah ini. 
Berbagai pekerjaan yang termasuk ranah hulu migas dan panas bumi, baik 
teknis maupun non teknis ditanganinya. Kerap urusan public relations untuk 
Direktorat Hulu pun jatuh ketangannya.   

Isabella Hutahaean, kelahiran 11 Juli 1975, kini menjabat selaku Manager 
General Affairs Direktorat Hulu.  Bella, demikian ia akrab disapa, adalah lulusan 
1994 SMaN 3 Bandung dan alumni Teknik Kimia iTB 1998. Setamat dari iTB, 
Bella tidak membuang kesempatan masuk ke Pertamina. Sesuai dengan 
disiplin ilmunya ia merasa  di Direktorat Pengolahan Pertamina adalah tempat 
pengabdian dan pengembangan karirnya yang tepat. Namun, yang ditunggu 
tak kunjung tiba, sebab ketika itu memang lowongan penerimaan pekerja baru 
di Direktorat Pengolahan tidak ada. Maka,  ia pun mengikuti teman-temannya 
mengirimkan lamaran ke Direktorat EP, sesuai pengumuman penerimaan yang 
saat itu terpampang di papan pengumuman Jurusan Teknik Kimia iTB.  Selang 
beberapa bulan sejak aplikasi dilayangkan ternyata ia diterima. Maka, jadilah 
Bella sebagai BPST EP angkatan Vi/1998.

ia pun lalu mengikuti pendidikan “ke-Pertamina-an” dan pendalaman profesi 
“ke-EP-an” selama kurang lebih 7 bulan,  plus pendidikan kedisiplinan di PUS-
DiK TNi aD Bandung. Selama pendidikan ini, Bella pun bekerja keras mengejar 
ketidaktahuannya akan dunia minyak karena perbedaan latar belakang studi. 
“ibaratnya, seorang lari sprinter yang dituntut berlari dengan kecepatan tinggi,” 
kesan Bella yang memang penggemar lari. 

Bella menjalani on the job training-nya di Prabumulih, DOH Sumbagsel.  
Kemudian setelah pendidikan, ia pun kembali ke Prabumulih karena ditem-
patkan disana selama 4 tahun hingga 2003. Karirnya diawali sebagai  asisten  
Eksploitasi, lalu Production Engineer dan akhirnya ahli Utama Rekayasa. Meski 
wanita, Bella sadar akan dunia kerja yang ditempuhnya bernuansa maskulin. 
Karena itu ia tidak sungkan untuk terjun ke lapangan. Bagi Bella, pengalaman 
lapangan tidak hanya mengasah intelektualitas dan memperkaya khasanah 
pengetahuan ke-EP-an semata, namun kearifan membawa diri dan sense of 
managerial yang terpupuk lewat interaksi dengan para engineer dari berbagai 
disiplin ilmu kebumian membuatnya tahan banting.

Setelah 4 tahun di Prabumulih, pada 2003  Bella terpilih sebagai anggota 
task force (satuan tugas) dan  dipindahkan ke BOB Pertamina - Bumi Siak 
Pusako, dalam pengambil alihan Blok CPP, Riau,  eks Caltex. Berbagai jabatan 
teknis dan nonteknis pernah di-handle-nya, mulai dari Production Engineer 
hingga Corporate Planning Services di bagian Budget Monitoring. Disini Bella 
juga menunjukkan mentalnya yang kuat untuk bekerja. Pekerjaan terakhir ini 
lebih menuntut kemampuan manajerial, bukan sekadar hal yang sifatnya teknis, 
saja. Dari pekerjaan yang lebih kepada technical, kini ia beralih ke  manaje-
rial yang membutuhkan helicopter view lebih tinggi untuk memproyeksikan 
perspektif strategis setiap keputusan yang akan diambil dari rencana kerja dan 
anggaran BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako yang disusunnya. 

Dari BOB Pertamina - Bumi Siak Pusako, april 2009 lalu, Bella pun kemu-
dian ditarik kembali ke Pertamina untuk menduduki posisi Manager General 
affairs (Ga), sesuatu yang menuntutnya untuk mempunyai kemampuan komu-
nikasi, selain manajemen dan teknis ke-EP-an.

apa sih yang dikerjakannya? Bella menjelaskan bahwa Direktorat Hulu ini 
merupakan value and revenue creator Pertamina. Dengan kata lain, Hulu adalah 
backbone-nya Pertamina. “Pertamina dituntut untuk terus mengembangkan say-
ap bisnisnya lewat upaya peningkatan produksi dan menambah cadangan,”jelas 
Bella, menunjukkan dua tugas utama bisnis hulu industri migas. “Nah, karena itu 
diperlukan posisi Manager General affairs, berperan sebagai pintu penghubung 
atau medium komunikasi Direktorat Hulu dengan segenap stakeholders-nya, 
baik di lingkungan internal maupun eksternal,” lanjut Bella, diiringi tersenyum.

Secara implisit, tugas Ga adalah pertama,  sebagai  asisten yang mem-
bantu dan memfasilitasi kelancaran tugas-tugas strategis Direktur Hulu;   kedua, 
sebagai fasilitator dan penghubung dengan stakeholders eksternal Direktorat 
Hulu.  

Dalam urusan internal, ibu tiga anak ini mengibaratkan fungsi Ga sebagai 
polisi lalu lintas atau moderator yang menghubungkan Direktur Hulu dengan  
enam anak perusahaan di lingkungan Hulu (PEP, PHE, PDSi, PGE, Pertagas, 
Pertamina EP Cepu).  Sementara untuk urusan eksternal, ia mengejawantahkan  
tugasnya seumpama pintu yang berhubungan dengan fungsi atau direktorat lain, 
NOC (national oil companies) dan perusahaan-perusahaan minyak dan gas baik 
dalam negeri maupun manca negara. Bahkan kerap ia harus membantu  fungsi 
Sekretaris Perusahaan dalam melayani informasi untuk pemegang saham, 
institusi pemerintahan, dan berbagai lembaga lainnya, termasuk DPR Ri.  “Jadi 
kalau yang ke dalam itu seperti moderator, yang keluar itu sifatnya adalah koor-
dinasi,” terang Bella menunjukkan kesibukan kesehariannya.

Tugas tambahan yang menuntut perhatian, keakuratan, dan ketelitian se-
laku Pemimpin Redaksi sekaligus penanggung jawab Media Hulu juga tertumpu 
di pundak ibu muda yang selalu ceria dan  hobi menyanyi ini. “Tugas Media 
Hulu: pertama dimaksudkan sebagai wahana komunikasi transformasi dan 
kinerja Direktorat Hulu; kedua merupakan etalase untuk mempromosikan aneka 
capaian prestasi Direktorat  Hulu beserta anak-anak perusahaan di jajarannya,” 
jabar Bella menggarisbawahi kerja ekstranya.  Menurut Bella, media tersebut 
cukup berhasil, terutama dalam penyamaan visi dan persepsi serta mempere-
rat Direktorat Hulu sebagai holding dengan manajemen anak perusahaan di 
lingkungannya.

Dari  lapangan lalu ditarik ke pusat untuk menangani tugas-tugas manaje-
men dan komunikasi, Bella mengakui awalnya sangat terkejut. Tetapi ia bersyu-
kur, bahwa ternyata Yang Maha Kuasa menganugerahi setiap wanita dengan 
kemampuan multi tasks. “itulah substansi kekuatan seorang wanita yang harus 
disyukuri, serta dikelola dengan  adil dan proporsional,” tegas ibu muda yang 
kali ini menunjukkan mimik keseriusan. Maka, tak heran bila dalam menjalani 
peran ganda rutinitas keseharian, baik selaku ibu rumah tangga maupun 
sebagai seorang wanita karir, ia berusaha me-manage waktunya dengan baik 
antara keluarga dan pekerjaannya. Untuk itu, ia punya prinsip yang menjadi 
semboyannya dalam menjalani hidup ini. “Do your best, and let God do the rest,” 
ungkapnya dengan intonasi dalam. “Jadi kita kerjakan saja bagian kita dengan 
optimal dan sebaik mungkin yang dapat kita berikan,” tutur Bella mengakhiri 
perbincangan.WP
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BiNSaR Choky Victory Sitohang atau lebih dikenal Choky Sitohang, lahir di Bandung, 10 Juli 1982. Nama 
Choky melejit setelah membawakan ajang EURO 2008 walaupun itu bukanlah acara olahraga pertama yang dipandu-
nya. acara-acara yang pernah dipandu Choky antara lain Dahsyat (RCTi), Stardut 2 (indosiar), Hits Music 
(RCTi), Sing a Song, serta beberapa acara penghargaan seperti indonesian Movie award 2008 dan Puteri 
indonesia 2008. Tahun 2009 ia memandu acara Happy Song, Take Me Out indonesia, Take Him Out 
indonesia, dan Take a Celebrity Out (indosiar) dan Mario Teguh Golden Ways (Metro TV).

Namun siapa sangka sang presenter muda ini juga mantan pengejar berita yaitu 
sebagai Reporter/ Jurnalis untuk media Televisi. Untuk lebih mengenalnya lebih dekat, 
Warta Pertamina berhasil mewawancarainya usai mengisi acara Perayaan Paskah di 
Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (16/4). 

Boleh berbagi cerita, kapan pertama kali Choky terjun ke dunia Televisi? 
awal mula saya bisa terjun ke dunia entertainment pada tahun 2006 saya 
ikut casting-casting dan saya keluar dari pekerjaan saya dulu dimana saya 
dulunya sebagai wartawan di salah satu televisi swasta selama 3 tahun. Saya 
mengundurkan diri dari pekerjaan saya tersebut karena saya ingin mengejar 
fashion saya yang adanya di dunia entertainment seperti sekarang ini. Saya 
mengawali karir bukanlah sebagai presenter variety show seperti sekarang 
ini, tahun 2002 saya mengawali karir sebagai pembaca berita di sebuah 
stasiun televisi swasta sekaligus reporter atau jurnalis. 

Pernah mencoba ke dunia akting? Pernah, tahun 2007 pernah 
bermain dalam film Sang Dewi dan 2009 main film SUKa SaMa SUKa. 
Tapi sekarang belum punya waktu lagi untuk kembali ke dunia akting 
karena masih disibukkan untuk menjadi presenter di berbagai acara.

Jadi sebenarnya lebih fokus kemana? Presenter atau akting? 
Presenter. 

Dunia akting dan presenter telah Choky jalani, ingin coba 
bidang lain yang mungkin jauh dari dunia entertainment? Sebe-
narnya saya telah melebarkan sayap untuk menjajal bidang bisnis. 
Dan karena saya suka makan maka saya memilih pada bidang 
makanan. Saya telah membuka toko roti sehat dari Jepang yang beri 
nama Hoshi Bread terletak di Central Park Mall Jakarta Barat. Selain 
itu, Tuhan telah kasih saya bakat untuk bernyayi jadi dengan suara 
yang saya miliki saat ini saya pikir saya bisa menjadi penyayi. Jadi 
target saya ke depan yaitu ingin jadi pengusaha dan penyanyi. 

Dari perjalanan karir, prestasi tertinggi apa yang telah dica-
pai dan begitu berkesan? Saya berhasil menjadi pembawa acara 
kuis/game show terfavorit pada ajang Panasonic Gobel award ke-13 
2010. itu adalah penghargaan pertama selama saya berkecimpung di 
dunia hiburan. 

Sebagai seorang yang mobilitasnya tinggi, pasti kamu 
membutuhkan bahan bakar yang terbaik buat mobil, bahan bakar 
apa yang seringkali Choky gunakan? Untuk Mobil pribadi sendiri saya 
selalu menggunakan Pertamax dan memang dari dulu hingga sekarang saya 
menggunakan produk Pertamina. Bagi saya lebih baik memberikan kontribusi 
kepada negara karena Pertamina adalah perusahaan milik indonesia daripada 
harus menggunakan produk asing. Karena kualitas yang dimiliki oleh Pertamina 
telah mampu bersaing dengan produk asing.

Bagaimana pandangan Choky mengenai Pertamina? Saya berharap tidak 
ada lagi masalah terhadap ukuran jika mengisi di SPBU. Tapi saya merasa saat ini 
tidak ada masalah karena sekarang dengan mudah kita bisa mendapatkan SPBU 
yang bersertifikat Pasti Pas.

Melihat perkembangan saat ini apalagi saran buat pertamina? Untuk ke 
depannya, saya berdoa dan berharap Pertamina sebagai perusahaan migas nasional 
dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas. Karena tanpa adanya integritas 
maka orang akan mudah tergiur dengan uang, korupsi, tidak memperhatikan hajat hidup 
orang banyak. Jadi buat saya integritas adalah nomor satu. Dan pelayanan publik harus 
diutamakan dan dijalankan dengan  profesional  untuk menambah devisa negara.WP
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PenAMPilAnnyA santai dan tidak terlalu menarik 
perhatian. Bicaranya tidak terlalu keras, dengan suara yang 
agak serak dan khas. 

Demikian gede Prama, yang dikenal luas oleh publik  
sebagai motivator, inspirator ataupun pembicara publik.  
Gede Prama lahir di Desa Tajun, Bali Utara. ia sempat 
melanjutkan pendidikan tinggi ke lancaster, inggris dan 
Fontainebleau, Prancis. Pengalaman profesionalnya antara 
lain bekerja di sebuah perusahaan Jepang serta  memimpin 
perusahaan dengan ribuan karyawan di saat usianya baru 
38 tahun. Sebagai konsultan, ia pernah menjadi konsultan 
untuk RCTi, Blue Bird, dan banyak perusahaan lain. Seba-
gai pembicara publik,  ia berbicara di berbagai forum baik 
nasional maupun internasional, dan diundang World Bank, 
Unilever Global,  iBM, Microsoft,  Citibank, dll. 

Gede Prama kerap tampil di  stasiun radio dan tele-
visi, sementara artikelnya muncul di media cetak, seperti 
Kompas dan info Bank. Demikian pula  buku-bukunya pun 
terbit dan  selalu  menarik perhatian para pencinta jalan 
spiritual.  

Sejauh-jauh ia terbang, ia selalu kembali ke tempat 
kelahirannya di Desa Tajun, Bali Utara, tempat dimana ia 
bercakap-cakap dengan alam, bertaman, bermeditasi dan 
menuliskan perenungannya. 

Warta Pertamina mendapatkan Gede Prama di salah 
satu acara Pertamina eP di Menara SCBD lantai 29, awal 
bulan April 2010. Berikut petikan percakapan singkat men-
jelang ia tampil berbicara.

Anda sering disebut sebagai motivator, inspirator 
atau  istilah-istilah seperti itu. Bagaimana sebe-
narnya profesi ini? yah, saya orang biasa saja. Saya 

orang biasa, cuma karyanya mengubah banyak orang. lewat tu-
lisan, lewat ceramah, lewat radio, lewat televisi, lalu kan sebagian 
orang hidupnya berubah. Karena itu ada tools-tools seperti itulah. 
Bagi saya, saya menyebut diri saya sendiri sebagai orang biasa. 
Sama dengan yang lain. 

Tetapi bukankah untuk bisa mencapai suatu wisdom 
seperti yang Anda katakan ’orang biasa’ itu, tidak semua 
orang bisa. Bagaimana Anda  bisa mencapai suatu tingkat-
an wisdom seperti itu? Sebagaimana juga orang lain, dari dulu 
juga banyak, tidak sedikit, di umur muda kan kita banyak yang 
masih  heran. Heran bagaimana bisa kaya, heran bagaimana bisa 
terkenal, heran untuk bagaimana bisa disebut yang hebat-hebat 
itu. itu kan khas anak muda. Anak-anak saya sekarang juga 
mengalaminya. Mereka ingin jadi yang hebat, yah,maklum, usia  
mereka masih  dibawah 30 tahun. Cuma saja, di suatu waktu, 
harus ada kata ‘cukup’ untuk yang hebat-hebat itu. Kalau saya 
bilang, umur 40 tahunlah. Di usia 40 tahun itu harus berani untuk 
mengatakan,”Cukup!” 

Kalau masih dibawah usia 40, ya bolehlah ada space untuk  
bertumbuh. Tetapi begitu menginjak usia 40, harus ada kata 
‘cukup’.

Angka usia 40 ini, patokan usia biologis ataukah juga 
faktor kematangan jiwa seseorang secara psikologis? ini 
lebih kepada kematangan jiwa seseorang. Karena banyak orang 
biarpun sudah di atas usia 40, herannya juga  masih banyak. 
Tetapi begitu masuk usia 40, seharusnya belajar, paling tidak 
mendidik diri sendiri untuk bijaksana. Kalau tidak, nanti saat dia 
menua, akan terasa berat.  

Seperti apa beratnya? Fisik kita kalau muda itu kan masih 
kuat  dan masih sehat. Tetapi kalau sudah tua, ya mulai keropos. 
yang dimaksud ‘ menua  tetapi terasa  berat’  adalah badannya 
mulai keropos tetapi  gendongan keinginannya masih banyak.  
yang bagus kalau usia 40 sudah mulai belajar merasa cukup, 
nanti di usia tuanya gendongan keinginannya mulai sedikit. itulah 
menua yang indah. Menua yang berat adalah  badan  sudah kero-
pos, tetapi gendongan keinginannya masih banyak. 

Itukah yang menjadikannya berat sama sekali untuk 
banyak orang? ya, untuk banyak orang. Dan itu bisa membawa 
konsekuensi kemana-mana. Penyakit, perceraian, anak-anak pun 
bisa kena imbasnya, bahkan bisa sampai ke cucu. 

 
Mengapa ceramah-ceramah dari para motivator atau 

inspirator selalu disukai publik? Apakah ada banyak ruang 
yang kosong dalam kehidupan  banyak orang saat ini? 
Kehidupan itu seperti samudera. Bisa diakses dari banyak sungai. 
Sungai yang bermuara ke samudera  kan banyak. Tidak mungkin 
samudera didekati lewat satu sungai saja.  Banyak. Ada yang 
mengatakan institusi ini buruk, institusi itu begitu negatif, tidak. 
Samudera kehidupan bisa diakses lewat  berbagai macam  sungai. 
Semua ada tempatnya. institusi agama ada  tempatnya, institusi 

HARUS 
ADA 
KATA
CUKUP
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sekolah ada tempatnya, lSM ada tempatnya,  pembicara publik 
seperti saya ini juga ada tempatnya. Semua ada perannya. 

Tidak pakai  lebih-lebihan buat saya. ego saja yang menyebut  
diri lebih orang-orang itu. 

jadi semua ada perannya dan semua ada porsinya. Arti-
nya itu mungkin keselarasan ya? iya, artinya seperti  di mulut 
kita. Ada barang yang keras namanya gigi, ada yang lembut na-
manya lidah. Dua-duanya itu dibutuhkan di waktu yang berbeda. 
Seperti itulah. Tidak ada yang dilebihkan kalau dengan saya. 

Tentang ruang-ruang kosong dalam jiwa seseorang, 
apakah ini akibat dari  kerja yang hanya  mengejar ma-
teri saja?   Salah satu sebab dominan kan karena kehidup-
an bukan hanya hasil saja, tetapi juga  proses. 

Kebanyakan orang hanya melihat hasil? iya. 
Tetapi ini bukan menyalahkan, tetapi bagi  kebanyakan 
orang, situasi  sekarang seperti terbius oleh lingkungan. 
Apa kata lingkungan, itu yang diikuti. itu kan terbius. 
Orang baca koran, mendengarkan radio, melihat televisi, 
semuanya konsumtif...televisi kita  kan menjadi yang paling 
asing. 

lihat saja sinetron-sinetron kita. Rumah mewah 
itu kan sewaan, bukan milik pemain sinetron-
nya, bukan juga punya sutradaranya. 
Sebagian besar sewa. Tetangga 
saya di Bali rumahnya 
juga dipinjam untuk 

shooting sinetron. Tetapi bagi orang lain yang menonton itu 
adalah kemewahan dan dia ingin punya. 

Padahal di semua agama, dan di semua budaya, tidak 
semua orang punya putaran kehidupan menjadi kaya. Seperti 
orang Tionghoa di indonesia, dikira semuanya kaya. Tidak, di 
Pontianak juga banyak yang miskin. lalu orang bikin stigma 
seolah-olah orang Tionghoa kaya. Orang islam kan juga 
ada yang kaya, ada yang miskin. Samalah di semua tempat 

begitu.

Keinginan untuk men-
jadi kaya, keinginan untuk 

memiliki harta berlebih, 
sebenarnya kan tidak 
salah? Tidak salah, tetapi 
sejauh prosesnya benar. Jadi 
ada dua tema, hasil iya, 
proses iya.  Kebanyakan 
orang kan maunya hasil 
saja, tetapi prosesnya tidak 
peduli. itu yang bahaya, 

lihat saja mereka yang kena 
ciduk karena korupsi. 

Artinya ingin mendapat 
hasil dengan cara yang  

cepat?  ya, menda-
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patkan hasil tetapi tidak peduli prosesnya 
benar atau tidak. Memang, kedua-duanya 
penting. Hasil iya, proses iya. Tetapi di 
atas usia 40,  Anda sudah harus mulai 
bergeser ke proses. Kalau dibawah usia 
40,  nanti kayak stroom listriklah. Di atas 
usia 40, Anda harus mengetahui bahwa 
hidup ini ternyata ya proses, ya hasil. 
Semakin tua, semakin menyatu dengan 
proses. 

Bagaimana Anda melihat masalah 
manajemen kerja dan waktu di da-
lam sebuah perusahaan? ya, ling-
kung an kerja semakin majulah. Tahun 
1980-an, saya belajar  juga tentang 
ma na jemen. Sekarang maju dan cang-
gih. Hanya saja kemajuan manajemen 
itu kayak pi sau. Mau dipakai untuk apa? 
Pisau bisa dipakai untuk membunuh 
orang, tetapi juga bisa dipakai untuk 
memotong bawang. Dunia kerja sekarang 
maju sekali dan banyak hal yang saya 
tidak mengerti mengenai manajemen. 
Sama dengan teknologi. Cuma sekarang 
begini, di tangan siapa kemajuan itu akan 
dibawa?

jadi seperti kata pepatah, yang 
penting adalah  manusia yang ada 
dibelakang senjata tersebut?   O, iya. 
Tetap manusianya. 

Apa yang sebenarnya bisa 
membuat pekerja termotivasi untuk 
bekerja lebih baik bagi perusahaan 
tempatnya bekerja?  Kalau awalnya, 
motivasi pasti bersumber dari hal yang 
luar dan kasat mata. Tetapi lama-kela-
maan, tidak lagi bergantung pada hal 
yang luar, tetapi pada hal yang di dalam. 
Hal-hal di dalam itu seperti berkecukupan 
dan  bersyukur. 

Berapa banyak pekerja yang 
punya pemikiran  seperti itu? Sedikit.   
Pertama, karena kebanyakan orang seka-
rang ini membiarkan dirinya didikte oleh 
lingkungan. lingkungan sangat mendikte 
sekali, terutama dengan televisinya. Ka-
lau orang dewasa, kan, kalau Anda mau 
serius ya belajar di jalan kebijaksanaan, 
langsung baca secukupnya...

Maaf, apa maksudnya dengan 
‘jalan kebijaksanaan’? Artinya jalan 
kebijaksanaan itu lebih ke dalam diri. Di 
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luar kan lingkungannya seperti begitulah. 
Dan kebijaksanaan sama dengan berke-
cukupan, dengan bersyukur. 

Kalau boleh saya katakan, jalan 
kebijaksanaan ini tidak menempat-
kan materi sebagai hal nomor satu? 
Saya menyebutnya sebagai seimbang. 
Hasil dan juga proses, kendatipun ke-
seimbangan itu berbeda di tingkatan 
umur yang berbeda. Keseimbangan anak 
kecil tentu berbeda dengan keseimban-
gan orang tua. Anak kecil naik sepeda 
balap, seimbang juga. Tetapi orang tua 
yang penggemar sepeda onthel, kan 
seimbang juga.  nah, itu kan berbeda. 
Jadi kita harus terus mencari. 

Sebaiknya ketika seseorang be-
kerja, apa yang harus dicari? Seka-
dar aktualisasi diri? Tergantung pada 
tingkat pertumbuhan seseorang, tidak 
bisa digeneralisir. Bagi orang yang di 
tingkat awal, dia berbahagia dengan hal-
hal yang sifatnya luar, seperti handphone 
atau  televisi. nah, itu kan khas anak 
muda. Tetapi ketika mulai menua, mulai-
lah   mencari sumber kepuasan tidak lagi 
di luar, tetapi di dalam diri sendiri. 

Banyak perusahaan, dalam 
konteks ini   BUMN seperti Per-
tamina, yang telah berbuat banyak 
untuk masyarakat, memberikan 
bantuan seperti program-program 
CSR, tetapi masih sering didemo 
oleh masyarakat itu sendiri... ya, itu 
ada beberapa kemungkinan sebabnya. 
Barangkali memang jumlahnya masih 
kurang, atau yang kedua, barangkali su-
dah cukup tetapi mereka masih  kurang 
didengar.  CSR itu kan seperti orang ber-
buat  baik ya...seperti orang dermawan. 
Ada orang dermawan yang ketahuan, 
dan   ada orang  yang dermawan tetapi 
tidak ketahuan. Tetapi yang ketahuan 
sudahlah, sementara yang tidak ketahuan 
sejauh ia melakukannya dengan tulus, 
suatu hari ia juga akan ketahuan.  Jadi 
bisa masih kurang, bisa juga belum keta-
huan, bisa juga belum nyambung. 

Belum nyambung itu artinya begini... 
Anda itu butuhnya sekian, sementara pe-
rusahaan kasihnya tidak sampai sekian. 
Atau  Anda butuh satu karung, semen-
tara perusahaan kasih pisau, kan tidak 
nyambung. 

BUMn dengan seluruh kompleksitas-
nya itu seringkali tidak nyambung dengan 
orang-orang bawah. Di Bali, saya punya 
teman yang bercerita bahwa ia butuh 
sekolah. yang ia butuhkan sekolahan, 
karena  daerahnya ini  terpencil. Tetapi 
dari Jakarta, yang dikirimnya bus. ya 
dikembalikan bus itu. Setelah dicek kem-
bali, inilah yang disebut distorsi. Birokrasi 
itu kan banyak distorsinya.

nah, CSR dari BUMn itu, saya men-
duganya, banyak yang tidak nyambung 
karena hal seperti itu. Masyarakat butuh-
nya sekolah, dikirimnya bus. 

Tadi Anda mengatakan  ada 
orang yang menyumbang diketahui, 
tetapi ada juga yang menyumbang 
namun tidak diketahui. Tetapi dalam 
konteks bisnis, perusahaan ingin 
menyumbang dan harus diketahui 
masyarakat, karena akan memben-
tuk citra baik perusahaan.  Kalau saya, 
dengan jalan saya, bagusnya menyum-
bang tetapi cukup diketahui oleh yang 
menerima saja. Tidak perlu ba nyak orang 
yang mengetahui. Sebab nanti yang 
menerima pasti akan mengetahui...apala-
gi kalau nyambung... Suatu hari orang 
tetap akan mengetahuinya. Kebaikan itu 
juga ada hukumnya. Matahari terbit atau 
tidak terbit, ya lakukan saja. 

Namun dengan demikian, perlu 
waktu yang lama agar publik menge-
tahuinya bahwa perusahaan telah 
memberikan sumbangan? Ada hukum 
di alam ini  tidak perlu Anda dahului. Ma-
tahari terbit dan matahari tenggelam kan 
ada hukumnya. Jadi tidak usah dipaksa-
paksalah.

Bagaimana sebaiknya hubungan 
antara perusahaan dengan karyawan 
atau pekerjanya? Bertumbuh. Seharus-
nya bertumbuh.  Perusahaannya tumbuh, 
karyawannya juga tumbuh. Kalau bisa 
pertumbuhan perusahaan dan pertum-
buhan karyawan  itu sejalan. Sering-
kali di banyak perusahaan,  hal itu tidak 

sejalan. Perusahaannya kaya sekali, 
karyawannya miskin sekali. Ada juga 
perusahaannya dalam kesulitan, tetapi 
karyawannya menerima gaji berlebih-
an. yang penting adalah sejalan. Kalau 
perusahaan bertumbuh, karyawan juga 
bertumbuh. Kalau perusahaan menu-
run, karyawan kalau bisa mene rima 
penghasilannya ikut menurun, sama-
samalah. 

jadi  tampaknya  ada hubungan 
antara perusahaan dengan serikat 
pekerja yang harus dibenahi? nah, 
disitu perlunya komunikasi dari hati 
ke hati biar tidak ada salah satu pihak 
yang dikhianati. Disini, menyangkut 
perusahaan dan tenaga kerja,  ke-
san umumnya yang timbul walaupun 
mungkin tidak benar, perusahaan 
menipu dan serikat pekerja ditipu;  kan 
relatif ya, tidak selalu benar. Ada juga 
perusahaan yang baik. Cuma stigma 
yang ada ya begitu. Masalahnya, 
bagaimana sekarang kita mengubah 
stigma itu agar kita bisa jalan searah. 

Pemahaman kami tentang stig-
ma, ini tentang Pertamina yang se-
lalu dicap negatif. Mungkin stigma 
ini sudah ada sejak lama, dari era 
tahun 1970-an. Bagaimana meng-
ubah stigma yang sudah tertanam 
puluhan tahun? Wah itu lama sekali 
dan tidak mudah, apalagi melibatkan 
birokrasi. BUMn menjadi lebih rumit, 
karena yang diubah kan bukan hanya 
karyawan, tetapi pemegang saham.  
Pemegang saham itu banyak.  Dari 
DPR, dari pemerintah,  tidak seder-
hanalah. Sehingga Pertamina harus 
bertekad langsung atau tidak langsung, 
akan mencerminkan kematangan kita 
dalam berdemokrasi.

Kalau politiknya tidak matang, akan 
berimbas ke Pertamina sebagai institusi 
milik negara. Tidak sederhana, kan.WP 

    

Pewawancara : Urip Herdiman Kambali
Fotografer : Kuntoro
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HILIR   Oleh : REDESMON MUNIR Marketer Pertamina lubricants

KeTiKA melakukan market survey di toko oli di yangon,  
Myanmar, kami menemukan oli-oli buatan negara UAe dijual se-
harga 1.000 kyats (= 1 USD) dan dikemas dalam botol minuman 
alkohol. Siapa konsumennya? Taxi. Ternyata, sebagian sopir taksi 
di yangon selalu menambah oli ke jeroan mesin mobilnya tanpa 
perlu dikuras semua olinya. Konsumen tersebut tidak perlu oli 
branded, tetapi  yang penting bisa melumasi kendaraannya dan  
jalan. Padahal harga sebuah mobil di Myanmar, bisa berkali lipat 
dari indonesia. nissan Cedrig buatan 90-an di indonesia berhar-
ga Rp 50 jutaan, di Myanmar di banderol hampir Rp 1 milyar. Jadi 
yang punya mobil adalah orang sugih di Myanmar.

itulah seninya menjual pelumas di negara orang lain. Beda 
negara beda tipe konsumennya. Memasarkan Pelumas ke luar 

Marketing Pelumas 
Menembus 
Asa Konsumen 
Myanmar

negeri seperti Australia, Dubai bahkan Pakistan 
merupakan sebuah penyusunan marketing plan 
yang menarik. Apalagi baru sekitar dua tahun 
Pertamina bermain di pasar negara lain, maka pe-
mahaman mengenai perilaku konsumen, pe netrasi 

produk ke pasar, aktifitas para pesaing harus dilakukan evaluasi 
dan analisis secara cermat. Kalau selama ini berkutat di indonesia 
Pertamina menjadi penguasa pasar, price setter, paham benget 
karakter konsumen, kuat di jalur distribusi, sehingga menjadi 
sasaran “gebuk” dan penggerogotan volume dari pesaing. Setiap 
pesaing menjadikan Pertamina Pelumas sebagai musuh yang 
harus dikeroyok beramai-ramai.  Di negara orang menjadi seba-
liknya, Pertamina yang memata-matai pergerakan pesaing dan 
mencuri pasarnya. Sebagai follower, Pertamina harus pintar-pin-
tar mempositioningkan produknya, baik dari harga, komunikasi,  
dan lain-lain.

OLI MURAH – MOBIL MAHAL
Para ahli marketing mengibaratkan menebak pikiran kon-

sumen seperti berada dalam kotak hitam. Bertahun-tahun para 
ahli marketing dan perilaku konsumen untuk coba mendalami 
apa-apa yang diinginkan konsumen. Tidak mudah memang, tetapi 
harus selalu diselami. Maka, market survey untuk mendapat 
customer insight menjadi salah satu cara memahami konsumen, 
seperti di Myanmar tadi. Metode etnography semakin populer 
dilakukan para marketers untuk mendalami keinginan konsumen.

28 Warta Pertamina • Mei 2010
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HILIR  Marketing Pelumas Menembus Asa Konsumen Myanmar

Temuan-temuan pasar ini menjadi 
materi  diskusi dengan Country Dis-
tributor dalam merumuskan strategi 
dan taktikal yang tepat. Kalau oli dari 
Arab masuk dengan harga murah untuk 
segmen yang sensitive, maka Pertamina 
masuk satu atau dua tingkat di atas itu. 
Kita tidak mau bermain dengan harga 
yang ‘berdarah-darah’, sehingga menda-
patkan profit yang rendah. Dengan label 
sebagai produk impor maka kita bisa 
membangun persepsi produk berkualitas 
dan me nyusun price build up yang relatif 
tinggi dibanding pesaing terdekat.

Pertamina Pelumas membuat produk 
sudah sesuai dengan teknologi mesin 
kendaraan, standarisasi internasional 
(APi, JASO dll), teknologi produksi 
modern dan beberapa faktor lainnya. 
Berbeda dengan oli murahan yang for-
mulanya saja tidak jelas, apakah olinya 
mengandung aditif yang diperlukan oleh 
kendaraan. Maka, kalau ada yang bilang 
olinya bisa lebih murah tetapi berkualitas, 
itu pantas diragukan klaimnya. Pertamina 
jelas tidak bermain di segmen oli murah 
tersebut, even  itu di Myanmar.

Dubes indonesia di Myanmar, Se-
bastianus Sumarsono menyambut baik 
upaya Pertamina masuk ke Myanmar. 
Walaupun Pemerintah saat ini dipimpin 
junta militer, tetapi Myanmar akan segera 
menuju demokrasi. Tahun 2010 ini akan 
dilakukan pemilu legislatif. ini akan 
menjadikan Myanmar sebagai negara 
demokrasi, sehingga ekonominya makin 
berkembang seperti Vietnam. Mengingat 
potensi sumber daya alamnya yang relatif 
banyak, biaya tenaga kerja murah, kesta-
bilan politik,dan lain-lain. Sampai-sampai 
Dubes Ri akan membantu Pertamina 
untuk mendapatkan kesempatan dalam 
pembangunan industri di Myanmar.

MyANMAR, PASAR yANg UNIK
Myanmar terdiri dari 7 state dan 7 

division. Bedanya, state lebih didomi-
nasi oleh suku-suku tertentu, sementara 
division warganya lebih heterogen. Dunia 
tidak terlalu tahu banyak mengenal 
Myanmar, yang dulunya bernama Burma, 
karena pemerintahannya sangat tertu-
tup. info mengenai tokoh oposisi Aung 
San Su Kyi yang lebih sering diberitakan 
media ketimbang ekonomi. Memang 
tidak banyak industri besar yang berop-
erasi di Myanmar.. Minyak diproduksi 
secara terbatas, tampilan SPBU masih 
sederhana seperti SPBU 2 tak Pertamina 
tempo dulu. Tambang batu giok justru 

yang terbesar, sehingga Myanmar dikenal 
sebagai yang terbesar di tambang batu 
mineral ini. 

Menikmati kota yangon yang bebas 
dari kemacetan jelas sangat menyenang-
kan. Hanya penduduk yang mempunyai 
penghasilan tinggi yang bisa membeli 
mobil, karena setiap mobil yang di-
beli harus mendapatkan nomor import 
license. Kecuali untuk transportasi umum 
seperti taksi lebih mudah untuk import 
license-nya. Makanya tidak ada ATPM 
(Agen Tunggal Pemegang Merek) yang 
mengimpor dan menjual mobil kepada  
masyarakat. Pemerintah yang mengen-
dalikan devisa negara sangat membatasi 
jumlah kendaraan yang diimpor. Toyota 
sebagai kendaraan paling banyak di 
jalan, mulai dari produksi tahun 60-an 
hingga tahun 2010 seperti jenis Prado, 
tapi lexus dan Ferrari pun ada.

Anda yang bawa dollar Amerika ke 
Myanmar tidak bisa leluasa membelanja-
kan uang. Anda harus punya partner di 
Myanmar untuk dapat menukarkan dollar 
dengan kyats, kalau tidak menukarnya 
di pasar gelap. Hanya hotel dan tempat-
tempat tertentu yang bisa menerima 
dollar dan kartu kredit. Akibatnya waktu 
membayar makan di restoran misalnya, 
maka tidaklah aneh orang-orang mem-
bawa segepok uang untuk membayar. 
Dengan tingkat kejahatan yang rendah, 
maka aman-aman saja membawa uang 
banyak ke restoran atau pasar.

Maka pasar pelumas industri men-
jadi primary target dalam penetrasi di 
Myanmar, disamping ada ceruk pasar di 
otomotif. Jenis pelumas yang dibutuhkan 
adalah Meditran SX, Meditran S, Meditra 
40, 50 sementara di Otomotif adalah 
Mesran Super, Prima XP dll. Harga Mesran 
Super 1 liter sekitar 3.000 kyats. Pesaing 
utamanya berasal dari Shell, Caltex, dll. 
Umumnya pelumas ini masuk melalui 
Singapura, selain dari Dubai. Selain 
menjual dalam kemasan lithos, Pertamina 
juga melayani dalam pail dan drum. 

Dengan target satu juta liter terjual di 
2010, maka Pertamina memprediksikan 
dapat menguasai pangsa pasar 2-5%. 
Country Distributor Pertamina adalah 
Best luck., Pty. ltd yang beralamat 
di  no. 12B(43), Shwe Kainnayi, Hous-
ing Complex, nanataw Street, Kamayut 
Township, yangon Myanmar. yang me-
ngelola perusahaan ini adalah anak-anak 
muda Myanmar yang energik dan memi-
liki jejaring yang luas, termasuk dengan 
Pemerintah. Melalui swadana, Best luck 

memasang billboard di sisi jalan tol 
antara yangon dengan nay Pyi Taw dalam 
bahasa Myanmar.  itu sebabnya kita 
optimis, target tahun 2010 ini akan terca-
pai. Apalagi Dubes Ri sangat membantu 
Pertamina dalam penetrasi di Myanmar.

MAKE IT SIMPLE
Membingkai sebuah kegiatan pema-

saran di Myanmar menjadi sebuah peker-
jaan yang menarik.  Berbeda dengan 
pas ar Australia yang sangat rasional, 
kalau di Myanmar pendekatan cultural, 
practice dan down to earth. Pasar mem-
beri inspirasi kepada marketer. Sebuah 
pelajaran simpel diajarkan penjual oli di 
yangon. Selain mendisplai botol-botol oli, 
juga didisplai contoh oli dalam gelas kecil. 
Untuk memilih oli yang baik, penjual oli 
tinggal membalikkan gelas kecil. Bagi oli 
yang paling lama turunnya, maka itu oli 
yang paling baik. Bahkan warna oli yang 
lebih jernih itu yang lebih bagus. Tentu 
saja ini dalam kekentalan yang sama.

ini mengajarkan kepada marketer, 
tidak perlu teknik-teknik edukasi yang 
rumit. Selain kegiatan promo dengan 
memberi gift, penyebaran contoh produk, 
mengikuti pameran, kunjungan ke 
pasar hingga pemasangan billboard dan 
pemasangan sticker di kaca mobil. Pada 
segmen industri akan dilakukan pelatihan 
kepada user. Dalam mendukung itu, ap-
proval dari OeM, APi, JASO dll disampai-
kan kepada konsumen. Beberapa bentuk 
apresiasi dari ATPM, kepuasan pelanggan 
dibutuhkan dalam membangun persepsi.

Kalau dilihat pergerakan para pesaing 
di Myanmar cenderung menggunakan 
harga dalam bersaing. Beli oli berhadiah 
handuk kecil, beli 3 liter berhadiah 1 liter. 
Tidak ada yang beriklan di televisi, hanya 
ada branding di shelter bus, billboard dan 
shop sign. Jadi pertempurannya memang 
di level activities. 

Beberapa material POS (Point of 
Sales) dikirimkan dari Jakarta, semen-
tara komunikasi seperti flyer dan poster 
dibuat di yangon dengan bahasa Myan-
mar. Bahkan saat pameran Indutrial 
Myanmar Exhibition  awal Maret 2010 
yang dibuka oleh letnan  Jenderal Mien 
Shwe telah dipublikasikan melalui media 
cetak. Kedekatan dengan pemerintah 
sangat diperlukan dalam kelancaran 
bisnis di Myanmar. Hari ini, kita sudah 
mulai menanamkan merek Pertamina di 
Myanmar, semoga menjadi aset merek 
dan bisnis yang positif. WP
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Transformasi dalam Bingkai 
UU No. 8 Tahun 1971?
PERTAMINA DALAM BINgKAI UU NO. 8 
TAHUN 1971
Undang-Undang no. 4 Prp Tahun 1960 
mengamanatkan bahwa pengusahaan min-
yak dan gas bumi hanya dapat dilakukan 
oleh negara. UU ini dijadikan dasar oleh 
Pemerintah untuk membentuk Pn Per-
tamina, yang merupakan gabungan dari Pn 
Pertamin dan Pn Permina, sebagai satu-
satunya pemegang kuasa pertambangan 
migas di indonesia. Sejak UU itu diberlaku-
kan, seluruh kontraktor asing pada waktu 
itu beralih status menjadi kontraktor Pn 
Pertamina. Prinsip dari UU tersebut kemu-
dian disempurnakan melalui penerbitan 
UU no. 8 Tahun 1971, yang memberikan 
kewenangan cukup besar kepada Pertam-
ina dalam mengusahakan minyak dan gas 
bumi di indonesia: mulai dari eksplorasi, 
eksploitasi, pemurnian dan pengolahan, 
hingga pengangkutan dan penjualan. 

Selain memberikan kewenangan yang 
besar, UU no 8 Tahun 1971 juga mem-
berikan kesempatan yang luas kepada 
Pertamina untuk memupuk modal dan 
berinvestasi, terutama untuk mengelola 
lapangan-lapangan migas yang baru, agar 
tumbuh menjadi perusahaan yang besar. 
Pasal 14 ayat (1) UU tersebut de ngan jelas 
menyebutkan bahwa Pertamina berhak 
atas: (a) 40% dari penerimaan bersih hasil 
usaha sendiri; (b) 40% dari penerimaan 
bersih hasil Kontrak Pro duction Shar-
ing (KPS); dan (c) 40% dari penerimaan 
bonus-bonus perusahaan yang diperoleh 
dari KPS.

Di samping itu, dengan skema PSC 
yang mewajibkan kontraktor melalui ‘pintu’ 
Pertamina, proses alih teknologi juga 

diharapkan terjadi dari kontraktor asing 
ke perusahaan negara. Konsep ini menarik 
perhatian negara-negara lain untuk me-
niru, termasuk Petronas (Malaysia) dan 
Petrobras (Brasil). 

namun demikian, akibat salah kelola 
manajemen, korupsi, serta dijadikannya 
sebagai ‘sapi perah’ Orde Baru pada waktu 
itu, membuat Pertamina tetap kerdil dan 
tidak bisa tumbuh menjadi perusahaan 
besar, ditengah kelimpahan modal dan 
setumpuk kewenangan. Praktis, Pertamina 
hanya menikmati keuntungan ekono-
mis dari UU no 8 Tahun 1971 selama 4 
(empat) tahun pertama, sebelum akhirnya 
terjerembab ke dalam tumpukan utang. 
Puncaknya terjadi pada tahun 1974.

Kondisi tersebut memaksa Pemerin-
tah mengeluarkan inpres no 12 Tahun 
1975, yang mewajibkan Pertamina untuk 
menyetorkan seluruh penerimaan migas 
ke rekening Pemerintah cq Departemen 
Keuangan. inpres itu merupakan hasil 
‘pertarungan’ antara faksi militer dan 
teknokrat di sekeliling Soeharto (Syeirazi, 
2009). Kelompok teknokrat mendesak agar 
keuangan Pertamina dikendalikan lang-
sung oleh Pemerintah melalui Departemen 
Keuangan, bukan oleh Pertamina yang 
waktu itu dikuasai oleh para jendral Tni.

Ketentuan inpres tersebut menyebab-
kan investasi Pertamina di sektor hulu 
menjadi sangat terbatas. inpres itu pulalah 
yang menyebabkan akhirnya Pertamina 
lebih fokus pada industri hilir. Pertamina, 
waktu  itu, tak ubahnya perusahaan 
penjual BBM. Hal itu diperkuat dengan 
kenyataan bahwa Pertamina memang 
mengemban misi sosial, yakni menga-

mankan pasokan BBM nasional. Pemba-
yaran dari Pemerintah yang sering molor 
membuat Pertamina benar-benar kesulitan 
untuk mengembangkan sektor hulu. Jadi-
lah sektor ini tetap kerdil, meskipun sudah 
lebih dari 40 tahun beroperasi. Produksi 
Pertamina sendiri, selama berlakunya UU 
no 8 Tahun 1971 dan  inpres no 12 Tahun 
1975 tersebut, tidak pernah lebih dari 10% 
produksi nasional.

PERTAMINA DALAM BINgKAI UU NO. 
22 TAHUN 2001 

UU no. 22 Tahun 2001 mengubah 
secara drastis tata kelola migas di indo-
nesia. UU tersebut lahir dengan semangat 
liberalisasi dan deregulasi, yang ‘dipak-
sakan’ oleh iMF terhadap sektor-sektor 
strategis di indonesia, antara lain migas, 
listrik dan air, melalui skema loi (Letter of 
Intent). Berbeda dengan dua UU sebelum-
nya yang terlihat lebih ‘nasionalis’, UU ini 
lebih didominasi oleh intervensi asing. Hal 
ini diakui secara terbuka oleh USAiD dalam 
situs resminya, http://www.usaid.gov/
pubs/cbj2002/ane/id/497-013.html. Di situ 
dinyatakan dengan jelas: “USAID helped 
draft new oil and gas policy legislation sub-
mitted to Parliament in October 2000”.

Diberlakukannya UU baru tersebut 
membawa beberapa konsekuensi bagi 
Pertamina. Pertama, Pertamina bukan lagi 
pemegang kuasa pertambangan migas, 
melainkan diserahkan kepada BPMiGAS. 
Kedua, Pertamina diperlakukan sebagai 
pemain ‘biasa’, bukan lagi sebagai peru-
sahaan istimewa yang didirikan secara 
khusus berdasarkan UU, melain kan harus 
tunduk kepada UU BUMn dan UU Perse-
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roan Terbatas. Ketiga, sektor hulu dan 
hilir harus dipecah (unblunded) ke dalam 
ranting-ranting usaha hulu dan hilir. Per-
tamina bukan lagi an integrated state oil 
company. Keempat, kewajiban Pertamina 
dalam menjamin pasokan BBM dalam 
negeri dihapus. Meskipun sampai saat ini, 
karena kelengkapan infrastruktur distribusi 
BBM yang dimiliki, Pertamina masih diberi 
kepercayaan untuk melakukannya. Kelima, 
Pertamina bukan lagi sebagai satu-satunya 
‘pintu’ investasi migas bagi para kontrak-
tor, baik nasional maupun asing. Kini, para 
kontraktor tersebut harus melalui rentetan 
tiga pintu: Ditjen Migas, BPMiGAS dan 
Depkeu cq Bea Cukai. 

Di bawah UU Migas yang baru, Per-
tamina dihadapkan pada tantangan yang 
cukup berat. Pertamina dituntut untuk 
memperbaiki tata kelola perusahaan, seka-
ligus memupus citra buruk yang selama 
ini melekat, antara lain: KKN, inefisien, 
kualitas pelayanan yang buruk, tidak trans-
paran, dan sebagainya. namun, tantangan 
tersebut ditanggapi oleh Pertamina secara 
positif, dengan melakukan pembenahan 
dalam berbagai sisi, melalui program yang 
dikenal de ngan Transformasi Pertamina. 

Melalui program transformasi, Per-
tamina kini memiliki long-term plan (RJPP) 
yang jelas – hal yang sebelumnya tidak 
pernah dilakukan, dengan target menjadi 
world class national oil company pada 
2023. Perubahan budaya organisasi dan 
pengembangan SDM menjadi perhatian 
utama. Pertamina juga berusaha lebih 
fokus pada core business-nya. Tata nilai 
perusahaan dibangun sedemikian rupa, 
bersama-sama dengan program pencitraan 
yang masif, dalam rangka memupus citra 
buruk tadi. 

Hingga awal 2010 ini, hasil proses 
transformasi itu sudah mulai terlihat. Pro-
gram breakthrough project (BTP) menjadi 
salah satu bukti perubahan budaya organ-
isasi menuju budaya kinerja. Di sektor hilir, 
perubahan itu terlihat jelas dengan melihat 
perkembangan SPBU-SPBU, serta market 
share pelumas Pertamina yang terus men-
ingkat, di tengah serbuan merek-merek 
pelumas asing. Di sektor hulu, hasil trans-
formasi juga terlihat dengan pencapaian 
produksi yang terus meningkat, di tengah 
menurunnya produksi migas kontraktor-
kontraktor lainnya. 

TRANSfORMASI DALAM BINgKAI UU 
NO. 8 TAHUN 1971? 

Sekilas, memang terlihat bahwa trans-

MANAjEMEN   Transformasi dalam Bingkai UU no. 8 Tahun 1971?

BPMiGAS dan BPHMiGAS. Pendapatan 
Pertamina pun, kini, murni dari hasil usa-
hanya sendiri. Karenanya, Pertamina perlu 
berjuang keras agar bisa survive. 

Kedua, UU Migas yang baru memberi-
kan peluang munculnya pesaing-pesaing 
raksasa, baik dalam industri hulu maupun 
hilir. ibarat seorang manusia yang dilepas 
di tengah hutan yang penuh macan. Pada 
kondisi itu, kemampuan ‘bawah sadar’ dia 
akan keluar. Dia akan mampu melompati 
tebing yang tinggi sekalipun, bila dikejar 
oleh macan. Kini kita semua bisa melihat, 
ternyata Pertamina pun mampu berbenah 
sampai pada level yang sulit dipercaya oleh 
banyak orang sebelumnya. itulah kekua-
tan ‘alam bawah sadar’ Pertamina, akibat 
dikejar oleh ‘macan’ Petronas dan Shell, 
yang siap melibas pasar sektor hilir migas 
di indonesia.   

UU no. 22 Tahun 2001 sama sekali 
tidak memberikan pijakan hukum yang 
‘membesarkan’ Pertamina. yang terjadi 
justru sebaliknya: Pertamina dikerdil-
kan. efek psikologis dari UU itulah yang 
men-trigger Pertamina agar tumbuh besar 
dengan usahanya sendiri. 

Di sisi lain, banyak yang melihat bahwa 
‘keterpurukan’ Pertamina di masa lalu 
tidak terlepas dari UU no. 8 Tahun 1971. 
Padahal, seperti yang sudah dipaparkan 
sebelumnya, UU itu jelas-jelas ‘membesar-
kan’ Pertamina. Karena itu, kita bisa meny-
impulkan bahwa keterpurukan di masa lalu 
bukanlah akibat UU Pertamina, melainkan 
masalah moral dan salah kelola (missman-
agement). Patut disayangkan, UU itu lahir 
di tengah rezim politik yang tidak menye-
hatkan iklim usaha, minimnya transparansi 
dan lemahnya penegakan hukum. Karena 
itu, patut kita renungkan kembali, ba-
gaimana seandainya transformasi itu masih 
dalam bingkai UU no 8/1971, di tengah 
iklim politik yang sudah semakin demokra-
tis ini? Saya tidak bisa membayangkan 
bagaimana besarnya Pertamina saat ini, 
jika transformasi itu berjalan dalam bingkai 
UU Pertamina. 

Renungan semacam ini bukan ber-
maksud memupus semangat untuk 
tetap menatap masa depan. Tidak sama 
sekali! Transformasi harus tetap dan terus 
berjalan. Ketika pada saatnya nanti iklim 
politik berubah dan Pertamina kembali di-
percaya oleh rakyat dan Pemerintah untuk 
memegang kendali manajemen migas sep-
erti pada saat UU Pertamina dulu, kita akan 
lebih siap. Dan Pertamina akan jauh lebih 
besar dari yang kita saksikan hari ini!WP

formasi yang terjadi di tubuh Pertamina 
seolah-olah tidak terlepas dari perubahan 
statusnya sebagai PT, akibat diberlakukan-
nya UU no. 22 Tahun 2001. namun, jika 
kita kaji lebih jauh, peran UU tersebut 
sebenarnya terletak pada ‘efek psikolo-
gis’ yang ditimbulkannya, bukan sebagai 
‘pijakan’ transformasi itu sendiri. Mari kita 
lihat bagaimana efek psikologis itu bekerja.

Pertama, UU tersebut membuat 
Pertamina merasa ‘kecil’, akibat status-
nya sebagai pemain ‘biasa’. Sejumlah 
kewenangannya telah diambil alih oleh 
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DAlAM rangka menjadi perusahaan 
minyak nasional berkelas dunia, Per-
tamina akan melakukan ekspansi bisnis 
besar-besaran mulai 2010 ini. lebih 
dari  RP 40 T akan diinvestasikan pada 
2010 ini, demikian pernyataan Dirut 
Pertamina dalam rangka menyambut 
Direksi Baru (Pojok Manajemen Media 
Pertamina 22 Februari 2010)*. lalu 
running text sebuah televisi menyata-
kan bahwa Rp 45 T akan digelontorkan 
pada tahun ini untuk memenuhi hal 
tersebut. Kita semua tentu mengharap-
kan keberhasilan ekspansi bisnis yang 
besar tersebut. Sebab dengan investasi 
yang besar kita bisa berbuat banyak 
agar perusahaan yang kita cintai ini 
semakin nyata kepaknya di dunia inter-
nasional, dan efeknya adalah kontribusi 
pada negara dan bangsa.

Sebagai pebisnis tentunya tidaklah 
berlebihan dan adalah hal yang wajar 
bila kita meminimalkan risiko yang 
mungkin terjadi. Setiap aktivitas pasti 
mempunyai potensi risiko. Contoh 
sederhana, dengan berjalan kaki saja 
kita mempunyai risiko jatuh. Apakah 
itu tersandung, terpeleset, atau di-
senggol sesuatu dan lain lain. Dalam 
melakukan ekspansi bisnis, tentunya 
kita berikatan dengan pihak lain yang 
lazim disebut pihak ketiga. Sehingga, 
risiko akibat perikatan dengan pihak 
lain tersebut harus kita petakan.

Kalau berjalan kaki saja kita 
mungkin terjatuh, apalagi bila berika-
tan dengan pihak lain. Semua risiko 
yang potensial (potential risk) bagi 
ekspansi usaha (kegiatan bisnis) yang 
sedang dan akan kita lakukan,  kita 
buat pemetaannya, lalu kita kelom-
pokkan berdasarkan besarnya risiko 
yang mungkin terjadi. Sebetulnya ada 
banyak potensi risiko yang terjadi, 
tetapi disini penulis lebih membata-

Risiko Legal dan 
Risiko Bisnis

sinya kepada risiko legal saja. Sengaja 
penulis sebut risiko legal dan bukan 
risiko hukum, karena pengertiannya 
lebih umum. Kalau risiko hukum mung-
kin pikiran kita akan terarah ke law, 
padahal bukan itu maksudnya.

Dalam tulisan ini, risiko legal kita 
definisikan sebagai risiko yang dapat 
terjadi pada perusahaan sebagai akibat 
dari hal-hal yang berkaitan dengan 
masalah legal. Masalah-masalah legal 
tersebut antara lain: klaim pihak ke-
tiga, transaksi bermasalah, kesalahan 
dalam perjanjian asuransi, bangkrut-
nya counterpart bisnis kita, masalah-
masalah hukum di negara tempat 
kita melakukan kegiatan usaha, tipu 
muslihat pihak ketiga, kontrak yang 
tidak bisa dijalankan secara hukum 
(unenforceable contract), salah perhi-
tungan dalam melakukan jual-beli, dan 
kelemahan pada kontrak. 

Dalam berikatan dengan pihak ke-
tiga, biasanya direpresentasikan dalam 
suatu perjanjian tertulis berupa kon-
trak. Bisa saja dalam berikatan terse-
but kita terikat dalam kontrak jual-beli 
misalnya jual-beli lapangan migas, jual 
beli kapal, jual beli bahan-bahan kimia, 
kontrak pengerjaan konstruksi, kontrak 
investasi, kontrak sewa menyewa 
peralatan besar, kontrak bagi hasil, dan 
banyak lagi kontrak lainnya. Ada ba-
nyak risiko bisnis yang mungkin terjadi 
dalam suatu perikatan atau kontrak. 

Bagaimana kita mengetahui po-
tensi risiko pada kegiatan usaha yang 
sedang kita lakukan? Caranya adalah 
dengan melakukan pemetaan ter hadap 
aktivitas yang sedang kita geluti, 
lalu kita lakukan identifikasi. Setelah 
dilakukan identifikasi, kita perdalam 
penelusuran dengan melakukan as-
sessment secara menyeluruh terhadap 
seluruh proses. lalu kita lakukan 

pengelompokan berdasarkan besarnya 
potensi risiko.

Bila kita telah memiliki daftar 
potensi risiko, lalu kita lihat yang 
mana akan menyebabkan gangguan 
operasional perusahaan dan yang 
mana akan berpotensi merusak atau 
mengganggu bisnis perusahaan. Atas 
dasar ini kita perlu melakukan mitigasi 
risiko. Mitigasi risiko kita lakukan den-
gan cara membuat langkah-langkah 
antisipasi bila risiko tersebut terjadi 
dan bila dimungkinkan adalah melaku-
kan kegiatan sehingga risiko tersebut 
tidak terjadi. Misalnya dalam kontrak 
disebutkan, bila supply per bulan 
tidak mencapai nilai tertentu misal-
kan sebesar X, maka kita akan kena 
penalti sebesar y. Kita harus berupaya 
agar mampu menghasilkan nilai X. Bila 
tidak, kita antisipasi dengan membeli 
produk sejenis sehingga nilai X ter-
penuhi, kalau itu lebih menguntungkan 
daripada membayar sebesar y. Ada 
banyak contoh untuk hal-hal seperti 
ini.

Berdasarkan pengamatan penulis, 
salah satu yang berpotensi paling be-
sar menyebabkan risiko bisnis adalah 
risiko akibat dari kontrak. Kontrak 
adalah pengikat dan sekaligus seba-
gai rujukan bagi para pihak manakala 
terjadi sengketa (dispute). Risiko-risiko 
yang dapat terjadi dari kontrak ada 
banyak sekali, antara lain: kontrak 
yang berisi hak dan kewajiban yang 
tidak seimbang sehingga merugikan 
salah satu pihak, pilihan hukum atau 
pilihan forum yang tidak tepat, isi atau 
content yang menguntungkan salah 
satu pihak, risiko HSe (health, safety, 
and environment) yang tidak diantisi-
pasi, materi yang diperjanjikan tidak 
dianalisis secara detail dan mendalam 
sehingga kelemahan yang ada tidak 
diketahui dan tidak diantisipasi.

Berikut adalah solusi alternatif 
untuk mengantisipasi risiko legal dari 
kontrak. Pembahasan pertama untuk 
kontrak yang belum ditandatangani. 
Draft kontrak dianalisis oleh beberapa 
staf yang terlibat – sebaiknya multidi-
sipliner dengan tidak melupakan staf 
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yang berpengalaman dalam masalah 
yang sedang dibahas dalam kontrak, 
misalnya untuk jual-beli lapangan mi-
gas harus melibatkan ahli geologi dan 
geofisika – lalu masing-masing mem-
buat kesimpulan dan membubuhi paraf 
pada pasal-pasal yang dianalisisnya.

Setelah masing-masing staf 
melakukan analisis, hasilnya dipleno 
dengan melibatkan seorang atau 
beberapa orang ahli didalamnya. lalu 
direview kembali oleh masing-masing 
staf sebelum difinalisasi. Bila masih 
ada “catatan” atau hal-hal yang belum 
matang, maka harus dilakukan lagi 
review sampai semua pihak merasa su-
dah benar. Bila semua anggota tim me-
nyatakan draft kontrak sudah baik dan 
siap ditandatangani, maka ketua tim 
harus memberikannya kepada pihak 
yang tidak terlibat tetapi mempunyai 
kompetensi untuk hal yang dibahas, 
lalu memintanya untuk membaca dan 

memberi pendapatnya. Hal ini di-
maksudkan sebagai second-opinion. 
Bila pendapat ahli ini sudah sepaham 
dengan kesimpulan tim, maka bolehlah 
kontrak ditandatangani. Bila tidak, 
lakukan lagi review, dan seterusnya.

Sekedar gambaran saja, jual beli 
lapangan migas sepertinya masalah 
sederhana, tetapi tidak demikian ke-
nyataannya. Bisa saja data geologi dan 
data geofisika lapangan yang akan kita 
beli tersebut menunjukkan prospek 
migas yang baik, tetapi itu perlu kita 
uji kebenarannya. Hal pertama yang 
harus kita lakukan adalah memastikan 
bahwa semua data yang kita peroleh 
betul-betul merepresentasikan keadaan 
sebenarnya. Bila tidak, besar kemung-
kinan kita mendapatkan lapangan atau 
sumur bodong. Ketika dibor yang kita 
peroleh hanya – mungkin – angin dan 
lumpur campur air. Syukur-syukur 
bukan lumpur panas. Untuk itu perlu 

dibuat klausul kontrak untuk menganti-
sipasi hal ini. 

Demikian pula sebaliknya, bila 
kita yang menjual lapangan migas 
kita perlu mengantisipasi klaim dari 
pembeli. Bisa saja pembelinya curang. 
Mungkin saja pembeli mengatakan 
bahwa lapangan anda ternyata tidak 
punya prospek kenapa kok data yang 
diperikan kepada kami prospektif. 
Hal-hal seperti inipun harus diantisipasi 
klausulnya dalam kontrak. Banyak hal-
hal sejenis yang berisi kenakalan-ke-
nakalan mitra bisnis yang terjadi dalam 
praktek, sehingga harus diantisipasi 
dalam  kontrak.

Orang bijak bilang, dalam berbisnis 
selalulah ramah kepada mitra anda 
tetapi antisipasilah segala sesuatu-
nya seakan-akan mitra kita itu jahat. 
Tujuan dari pernyataan ini sebenarnya 
sederhana, yaitu mempersiapkan diri 
terhadap sesuatu hal yang mungkin 

Sebagai perusahaan migas yang memiliki tingkat risiko tinggi, Pertamina harus sangat 

cermat menjalankan bisnisnya. Berbagai potensi risiko, baik risiko bisnis maupun risiko 

legal, menjadi perhatian utama perusahaan agar bisa terus mengembangkan usahanya.
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merugikan kita. Bila semua potensi 
risiko sudah diantisipasi maka secara 
bisnis kita tentu lebih tenang, sehingga 
perhatian bisa difokuskan kepada hal-
hal lain untuk mempercepat selesainya 
suatu proyek atau kegiatan.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan 
dalam menyusun kontrak adalah do-
kumentasi. Semua kegiatan menyusun 
draft kontrak dari mulai kegiatan awal 
sampai akhir harus didokumentasikan 
secara lengkap dan komprehensif. 
Semua catatan atau pendapat yang 
muncul harus didokumentasikan, walau 
sekecil apapun itu. intinya kronologi 
penyusunan kontrak harus terlihat 
jelas. Dengan adanya dokumentasi ini, 
bila kelak akan dilakukan review ter-
hadap potensi risiko, maka akan lebih 
mudah untuk mengidentifikasinya.

lalu bagaimana dengan kontrak-
kontrak yang sudah terlanjur ditanda-
tangani? Untuk hal ini penanganannya 
agak berbeda. Sesuai dengan judul 
tulisan ini bahasan kita adalah risiko 
legal dan risiko bisnis, sehingga kon-
trak yang sangat perlu untuk direview 
adalah yang berpotensi menjadi risiko 
bisnis. Bagaimana menentukan kontrak 
mana yang menjadi risiko bisnis? Jawa-
bannya, ada 2 (dua) hal utama yang 
menyebabkan risiko kontrak menjadi 
risiko bisnis. Pertama, karena besaran 
keuangannya dan kedua karena risiko 
sosialnya.

Terhadap kontrak yang telah 
dilakukan evaluasi, selain dilakukan 
pengelompokan, dibuat juga kategori-
sasi berdasarkan parameter tertentu. 
Kemudian hal ini didokumentasikan 
dan bila dimungkinkan dibuat suatu 
program komputer semacam knowl-
edge management (KM) sehingga kita 
mempunyai kamus yang dapat diper-
gunakan sewaktu-waktu. 

Analisis risiko legal pada kontrak 
karena besaran keuangan dibuat den-
gan menentukan nilai kontrak berapa 
yang akan di-review. Misalnya semua 
kontrak yang bernilai Rp 50 M keatas 
akan di-review, maka itulah yang men-
jadi obyek review. Prosesnya hampir 
sama dengan yang kita sebutkan 

diatas tadi. Beberapa 
pekerja yang diang-
gap mempunyai 
kompetensi untuk 
kontrak tersebut di-
minta untuk melaku-
kan review dan 
membuat catatan. 
lalu hasil masing-
masing pekerja atau 
staf tadi dipleno. Setelah itu masing-
masing staf menganalisis kembali. Bila 
tidak ada lagi pendapat baru maka 
ketua tim memberinya kepada orang 
yang dianggap berkompeten dan tidak 
berkomunikasi dengan pihak reviewer 
pertama. Tujuannya adalah sebagai 
second opinion. 

Setelah dilakukan review, lalu 
dilihat ada berapa banyak kontrak 
yang mempunyai risiko legal. Bila tidak 
ditemukan masalah pada kontrak yang 
direview boleh diturunkan menjadi 
dibawah nilai yang disepakati sebelum-
nya, yaitu menjadi dibawah Rp 50 M. 
Sampai nilai berapa yang akan dire-
view tergantung kebutuhan kita. Bila 
ternyata ditemukan ada kontrak yang 
berpotensi mengandung risiko legal, 
maka harus segera dilakukan antisipasi 
dan mitigasi.

lalu bagaimana dengan kontrak 
yang berdampak sosial? Untuk ini kita 
lihat isi dari kontrak tersebut, setelah 
sebelumnya kita mempunyai pedoman 
dari bagian atau fungsi HSe kegiatan 
apa saja yang mempunyai kemung-
kinan risiko sosial. Sebagai contoh 
pengeboran, misalnya kasus lapindo 
brantas. Contoh lain pengangkutan 
minyak. Hukum maritim mengatakan 
bahwa bila terjadi tumpahan min-
yak atau oil spill, hal ini sepenuhnya 
menjadi tanggungjawab pengangkut.  
Walaupun produk minyak, gas, atau 
oli kita diangkut oleh kapal non-
Pertamina – artinya bukan tanggung 
jawab Pertamina, tetapi kita harus 
menyiapkan langkah-langkah strategis 
jika seandainya terjadi hal-hal yang 
tidak diinginkan. Andaikata (walaupun 
tidak kita harapkan)  kapal tersebut 
mengalami kebocoran atau mengalami 

kecelakaan di laut, maka harus segera 
diantisipasi melalui kerjasama dengan 
fungsi humas untuk mengumumkan 
bahwa yang tenggelam itu adalah ka-
pal PT Anu yang kebetulan membawa 
produk Pertamina sehingga Pertamina 
mengalami kerugian dan sebagainya…

Kerugian material atau nominal 
yang dialami perusahaan mungkin 
kecil, tetapi bila tidak cepat diantisipasi 
dan pers terlanjur mem-blow-up bahwa 
produk Pertamina telah mencemari laut 
(baca: lingkungan hidup) sehingga ikan 
banyak mati, biota-biota laut punah 
dan nelayan tidak bisa melaut dan 
seterusnya maka citra Pertamina akan 
rusak. Hal ini jelas merupakan risiko 
bisnis.

Apa yang penulis utarakan diatas 
sebetulnya masih merupakan kegiatan 
task-force. Di perusahaan-perusahaan 
multinasional, kegiatan ini biasanya 
dilakukan oleh fungsi Management 
Risiko legal yang betul-betul fokus 
melakukan assessment dan audit 
terhadap semua risiko legal yang 
mungkin terjadi. Fungsi Management 
Risiko legal akan berusaha seoptimal 
mungkin meminimalkan terjadi risiko 
legal, sehingga pada kenyataannya 
risiko legal yang dievaluasi bukan saja 
yang menyebabkan risiko bisnis, tetapi 
juga yang menyebabkan risiko op-
erasi. Fungsi ini akan selalu melakukan 
evaluasi apakah itu legal assessment 
atau legal audit secara periodik dan 
berkesinambungan. Semoga tulisan 
singkat ini dapat menjadi trigger bagi 
kita untuk mengantisipasi risiko legal 
lebih dalam lagi demi suksesnya bisnis 
perusahaan yang kita cintai ini.WP 

* (angka terakhir yang kami dapatkan adalah Rp 
44,6 T. Lihat Pojok Manajemen No. 16/XLVi, 16 
april 2010. – Red.)

MANAjEMEN   Risiko legal dan Risiko Bisnis
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MANAjEMEN   Oleh : yANTI DHARMONO Jakarta

Pentingnya Arsip
bagi Kehidupan 
Perusahaan
BeRBiCARA tentang arsip, mem-
bayangkan suatu gundukan sampah, 
tempat pembuangan, siapa saja bisa 
menangani adalah suatu anggapan 
yang keliru. Padahal asrip bukan hanya 
sekedar gundukan kertas/catatan, tapi 
informasi dalam bentuk fakta dan de-
tail. Arsip merupakan mata kesatuan/ 
hubungan yang utuh dan tidak ter-
pisah-pisah, karena bagian yang satu 
melengkapi dan merupakan tambahan 
informasi dengan bagian yang lain.

Founding fathers, kearsipan di 
dunia, seperti  Muller (1898), Jakni-

son (1922), Schellenberg (1955/65), 
Kennedy (1998), menyatakan bahwa 
arsip begitu penting karena adequate, 
complex, meaningful, comprehensive, 
accurate, authentic, inviolable (tidak 
dapat diganggu gugat).

Arsip merupakan sumber ingatan 
(we know less and less of more and 
more and know more and more of less 
and less). Jauh lebih berkarya daripada 
daya ingatan manusia yang sering lupa 
baik pribadi maupun kelompok (people 
forget but records remember).

Sebagai ingatan, arsip sangat 

stabil dan konsisten, tidak berubah dan 
merupakan endapan-endapan kegiata n 
sehari-hari kita. Dengan kata lain,  
merupakan peninggalan atas apa yang 
telah kita laksanakan, kita pikirkan, kita 
rundingkan, dan kita putuskan.

Dunia tanpa arsip merupakan dunia 
tanpa ingatan, tanpa kebudayaan, 
tanpa hukum, serta tanpa identitas 
nasional. Karena itu pengelolaannya 
harus secara profesional, untuk kepen-
tingan operasional perusahaan secara 
keseluruhan dan pertanggungjawaban 
nasional/ sebagai bahan bukti dan per-
tanggungjawaban yang otentik.

Meskipun peraturan-peratuan telah 
lama dikeluarkan (sejak tahun 1971), 
Undang Undang no. 7, namun apre-
siasi terhadap pentingnya arsip atau 
dokumen perusahaan sampai seka-
rang masih rendah karena kurangnya 
sosialisasi, sehingga kurang mendapat 
perhatian yang baik. Padahal pengelola 
dokumen atau arsip aktif, inaktif di 
unit-unit karsipan merupakan pengelola 
asset perusahaan.

Undang Undang no. 7 tahun 1971 
tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
Kearsipan dan Peraturan Pemerintah 
no. 34 tahun 1979 tentang penyusutan 
arsip menyatakan betapa pentingnya 
arsip termasuk dalam hal penyelamat-
annya yang meliputi penyimpanan, 
perawatan, pemeliharaan, pengaman-
an, dan penyusutannya (termasuk juga 
pentransferan dan pemasukannya).

Perlindungan terhadap arsip tidak 
boleh diabaikan, selain segi fisik, yang 
lebih penting adalah segi informasinya 
yang terkandung didalamnya. “nyawa” 
arsip sebenarnya terletak pada infor-
masi yang dikandung. Terlebih untuk 
arsip-arsip permanen (vital), bila hilang 
atau musnah akibat kebakaran, tidak 
bisa diganti dengan uang berapapun, 
karena pentingnya nilai guna, sebagai 
bukti autentik yang dikandungnya. 
Dalam pengertian tidak bisa diganti 

atau diperoleh lagi untuk 
keduakalinya. 

Begitu pula segi penga-
manannya karena menda-
patkan perhatian, memer-
lukan penanganan khusus, 
antara lain dengan me-
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ningkatkan kesadaran “security” bagi 
seluruh pekerja, pemimpin, terutama 
untuk yang berklasifikasi rahasia.

Semakin berkembangnya peru-
sahaan, tentu saja semakin naiknya 
demand atas perkerjaan yang berkaitan 
dengan arsip. Kurangnya kesadaran 
dan perhatian terhadap pentingnya ar-
sip bagi kehidupan atau jalannya roda 
organisasi perusahaan demi kelancaran 
seluruh proses administrasi inilah yang 
sealu menjadi masalah utama yang dih-
adapi oleh perkantoran dimana saja.

Dengan tersedianya informasi yang 
akurat yang diperoleh melalui data-data 
arsip ini sangat diperlukan agar proses 
pengambilan keputusan bagi pemimpin 
bisa cepat, tepat, yang akan berpen-
garuh bagi peningkatan daya mampu 
perusahaan dalam mengantisipasi set-
iap tantangan, hambatan, dan peluang 
yang timbul dari adanya perubahan.

Daya mampu dan daya tanggap ini 
akan memberikan kontribusi yang nya-
ta dan optimal bagi perusahaan serta 
meningkatkan produktifitas-produktiv-
itas dan daya saing di era globalisasi 
ini. Dengan adanya data dan informasi 
yang benar, lengkap, nyata dan up to 
date, seluruh kegiatan organisasi dapat 
diarahkan secara tepat untuk menca-
pai tujuan. Dengan cara berdayaguna, 
efektif, dan efisiensi.

Tidaklah berlebihan, bila informasi 
disini sekaligus bisa merupakan ‘sen-
jata’ untuk bersaing. Karena itu arsip 
perlu dikelola dan dilibatkan dalam 
proses manajemen termasuk di dalam-
nya proses manajemen informasi.

Beberapa tantangan yang harus di-
hadapi di era persaingan saat ini sehu-
bungan denagn peran pentingnya arsip 
didalamnya, antara lain : Pertama, per-
lunya pembinaan sumber daya manusia 
dibidang administrasi dan kearsipan. 
Pekerja bidang kearsipan sebenarnya 
merupakan suatu kaki, jantung, atau 
otak dari top manajemen. Kedua, 
budaya sadar dan tertib administrasi 
kearsipan diseluruh jajaran perusahaan 
agar proses penyediaan arsip sebagai 
sumber informasi yang up to date, 
bahkan bukti dan pertanggungjawaban 
secara cepat, tepat, dan akurat.

Budaya sadar dan tertib ini dapat 
dijadikan sebagai usaha pengembangan 
budaya disiplin organisasi untuk men-
ingkatkan efisiensi dan efektivitas kerja 
dan meningkatkan daya saing (efisiensi 
merupakan kunci untuk memenangkan 
kompetensi).

Dengan adanya Undang Undang 
Kearsipan (UU no.7 tahun 1971) 
sebagai landasan yuridis personal 
yang menjadikan keselamatan bahan 
pertanggungjawaban, menjadikan be-

MANAjEMEN   Transformasi dalam Bingkai UU no. 8 Tahun 1971?

tapa pentingnya arsip sebagai sumber 
pembuktian yang tak tergantikan oleh 
kecanggihan tenologi informasi apapun.

Pemaknaan inilah yang seharusnya 
terus-menerus disosialisasikan bagi 
seluruh elemen organisasi perusahaan 
dimana saja. Kecanggihan teknologi 
hanya sebagai alat bantu saja, aspek 
manusia ada sebagai subjek yang pal-
ing menentukan.

Selain pentingnya menumbuhkan 
budaya kepakaran (profesional), yang 
lebih penting adalah mental personal-
nya terutama yang terkait secara lang-
sung dengan penciptaan arsip, harus 
dipersiapkan dengan baik.

Arsip akan memberikan sumbangan 
besar bagi manajemen bila dikelola 
dengan baik dan benar bagi perusa-
haan apapun. Manajemen kearsipan 
harus benar-benar memperhatikan 
esensi keberadaannnya sebagai profit 
center dan kesiapan dalam memasuki 
era globalisasi. Meningkatkan kesiapan 
informasi untuk kelancaran operasional 
pemakaian, baik dalam peningkatan 
efisiensi intern maupun efisien per-
anannya sebagai sub-sistem dalam era 
globalisasi. 

ini semua merupakan modal dan 
assets yang penting, menampilkan 
cerita yang baik dan terbuka.WP

Arsip akan memberikan sumbangan besar bagi 

manajemen bila dikelola dengan baik dan benar 

bagi perusahaan apapun. Manajemen kearsipan 

harus benar-benar memperhatikan esensi ke-

beradaannnya sebagai profit center dan kesiapan 

dalam memasuki era globalisasi. Meningkatkan 

kesiapan informasi untuk kelancaran operasional 

pemakaian, baik dalam peningkatan efisiensi intern 

maupun efisien peranannya sebagai sub-sistem da-

lam era globalisasi. 
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LINgKUNgAN    Oleh : AHMAD jAUHARI Peneliti P3Bi Jakarta, Dosen FT - UMJ

Lingkungan 
Industri dan 
Kesehatan 

Pekerja
Di DAlAM suatu lingkungan peru-
sahaan atau industri terkumpul popu-
lasi pekerja yang mempunyai tujuan 
sama. Populasi pekerja ini berhadapan 
dengan bahan baku, proses produksi, 
dan bahan jadi yang semuanya dapat 
mempengaruhi kesehatannya. Selain 
itu, para pekerja juga berhadapan 
dengan berbagai bahan berbahaya yang 
termasuk dalam kelompok kimia, fisika, 
biologis, dan ergonomis. 

Berbagai bahan berbahaya terse-
but perlu dikelola dan diupayakan agar 
tidak menimbulkan gangguan terh-
adap kesehatan dan keselamatan para 
pekerja. Agar tujuan kegiatan industri 
dapat tercapai dengan baik dan tidak 
menimbulkan masalah baru, maka 
perlu dilakukan pengelolaan tersendiri 
terhadap lingkungan industri. Pengelo-
laan lingkungan industri yang terencana 
dengan baik akan memberikan kenya-
manan, kesehatan dan keamanan bagi 
para pekerja.

Pengelolaan lingkungan industri 
dapat dimulai dengan menjaga kualitas 
bangunan serta isinya yang disesuaikan 
dengan proses industri agar efisien dan 
tidak mempengaruhi keselamatan dan 
kesehatan pekerja. Usaha pencegahan 
penyakit terhadap para pekerja mempu-
nyai peran sangat penting bagi keber-
langsungan kegiatan industri. 

Banyak penyakit yang timbul akibat 
pengaruh lingkungan industri yang tidak 
sehat akan sulit untuk dapat diatasi dan 
disembuhkan. Penyakit akibat jabatan 
yang mungkin timbul akibat beban kerja 
berlebihan tidak bersifat reversibel atau 
dapat dipulihkan. Misalnya ketulian kar-
ena bising atau kerusakan syaraf, ginjal, 
hati karena zat kimia. Pada umumnya 
usaha kuratif untuk mengatasi timbul-
nya penyakit seperti ini tidak banyak 
manfaatnya. Karena itu sangat diper-
lukan unsur rekayasa untuk mencegah 
terjadinya penyakit seperti ini.

Upaya rekayasa untuk mencegah 
terjadinya penyakit seperti ini da-
pat dilakukan dengan mengendalikan 
kebisingan, mengendalikan uap zat 
kimia, memperbaiki ventilasi dan sirku-
lasi udara dan sebagainya. Selain itu, 
perusahaan juga harus menyediakan 
fasilitas dasar yang terpenuhi seperti 
sanitasi dan air bersih. Selanjutnya, 
limbah industri yang padat, cair maupun 
gas juga perlu dikelola dengan baik 
sehingga tidak menimbulkan masalah 
terhadap lingkungan dan tidak men-
jadi sumber penyakit bagi pekerja dan 
masyarakat di sekitar industri.

  
PENyAKIT BEBAN KERjA

Perusahaan industri beraneka 
macam, antara lain dikelompokkan 

berdasarkan jenis produk yang dihasil-
kannya, seperti industri perminyakan 
dan gas, tekstil, kertas, logam, kimia, 
pengolahan pangan dan sebagainya. 
Tentu saja permasalahan lingkungan 
yang dihadapi masing-masing perusa-
haan industri tersebut berbeda-beda 
tergantung faktor yang mempengaruhi 
masing-masing perusahaan. Tetapi dari 
masing-masing perusahaan industri 
tersebut terdapat potensi yang hampir 
sama dalam mempengaruhi terjadinya 
penyakit terhadap karyawan, yaitu 
penyakit jabatan atau penyakit beban 
kerja.

Jabatan pekerja yang meningkat 
dengan beban pekerjaan yang semakin 
meningkat pula serta kemungkinan 
terpapar faktor penyebab penyakit yang 
semakin meningkat dapat menyebabkan 
seorang pekerja semakin berpeluang 
terkena penyakit akibat kerja. Dalam 
manajemen perusahaan, penyakit yang 
timbul akibat jabatan perlu dikompen-
sasi sesuai peraturan perundangan yang 
berlaku. Hal ini perlu mendapat per-
hatian manajemen perusahaan karena 
penyakit akibat kerja tidak dibenarkan 
terjadi.

Ada beberapa hal yang menyebab-
kan tidak dibenarkannya terjadi penya-
kit akibat kerja. Pertama, lingkungan 
kerja merupakan suatu lingkungan bua-
tan manusia sehingga dapat direncana-
kan agar tidak berbahaya bagi pekerja. 
Kedua, kerugian yang timbul akibat 
penyakit jabatan atau beban kerja akan 
diderita oleh kedua belah pihak yaitu 
pekerja sendiri dan pengusaha. Pekerja 
akan kehilangan hari kerja, kemung-
kinan cacat atau bahkan meninggal 
dunia. Sedangkan pengusaha harus 
memberikan uang ganti rugi, kehilangan 
pekerja yang sudah terlatih, dan dapat 
kehilangan kepercayaan dari karyawan. 
Ketiga, kerugian juga diderita oleh 
masyarakat mulai dari keluarga pekerja 
yang mungkin kehilangan kepala kelu-
arga sampai pada kehilangan sumber 
pendapatan keluarga.

Berkaitan dengan hal di atas, pe-
nyakit jabatan atau beban kerja perlu 
didiagnosa sedini mungkin sehingga 
tidak menimbulkan kerugian tersebut. 
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LINgKUNgAN    lingkungan industri dan Kesehatan Pekerja

Sebenarnya penyakit jabatan atau be-
ban kerja dapat dicegah dengan peman-
tauan yang baik melalui pemantauan 
kesehatan pekerja maupun lingkungan 
kerjanya yang mengandung penyebab 
penyakit. Usaha pencegahan dapat 
dimulai dengan mencari kemungkinan 
adanya faktor lingkungan kerja yang 
tidak memenuhi standar yang berlaku 
(nilai Ambang Batas). Bila ternyata 
ditemukan hal yang demikian maka 
perlu dilakukan upaya penanggulangan 
untuk memperbaikinya. 

Penanggulangan dapat dilakukan 
dengan melakukan substitusi bahan 
baku atau proses produksi sehingga 
sumber pencemar penyebab penyakit 
dapat dihilangkan. Apabila hal tersebut 
tidak dimungkinkan maka perlu di-
lakukan upaya isolasi terhadap sumber 
penyakit. Upaya isolasi dilakukan untuk 
mencegah terjadinya pemaparan sum-
ber pencemaran yang dapat menimbul-
kan penyakit terhadap pekerja.  

Apabila isolasi tidak dapat dilakukan 
dan faktor penyebab penyakit berupa 
debu maka dalam proses produksi di 
perusahaan yang bersangkutan dapat 
dilakukan dengan “metoda basah”. Un-
tuk faktor yang lain dapat ditanggulangi 
dengan memasang ventilasi setem-
pat. Dan jika berbagai hal tersebut di 
atas tidak dapat dilakukan maka perlu 
dipikirkan penggunaan ventilasi umum, 
kebersihan rumah tangga (housekeep-
ing) perusahaan, atau pengaturan jam 
kerja pegawai dan penggunaan alat 
pengaman perseorangan.

PEMANTAUAN LINgKUNgAN
Pemantauan terhadap faktor 

penyebab penyakit akibat kerja tidak 
hanya dilakukan di lingkungan kerja 
di dalam perusahaan tetapi juga perlu 
dilakukan di lingkungan masyarakat 
di sekitar perusahaan. Hal ini perlu 
dilakukan terutama di sekitar perusa-
haan yang menggunakan bahan radiasi 
berbahaya bagi kesehatan. Beberapa 
hal yang perlu didapat melalui peman-
tauan antara lain adalah: (1) tingkat 
radioaktivitas alamiah, (2) terjadinya 
tingkat perubahan radioaktivitasnya, (3) 
apakah terdapat kebocoran, (4) perlu 

adanya penen-
tuan standar 
radioaktivitas.

Pemantauan 
di luar peru-
sahaan atau 
pabrik perlu 
dilakukan untuk 
mengetahui 
pengaruh ter-
hadap lingkun-
gan sekitarnya 
dan terhadap masyarakt di sekitarnya. 
Misalnya, perlu diperiksa radioaktivitas 
udara, tanah, air, lumpur, tumbuhan, 
makanan dan lain-lain. Hal ini sangat 
penting dilakukan terutama terkait 
dengan pembuangan limbah industri ke 
lingkungan.

Mengingat bahaya bahan beradiasi 
maka pengelolaan lingkungan harus 
dilakukan secara cermat dan seksama. 
Perhatian utama tentu perlu dilakukan 
terhadap pekerja yang mungkin terpa-
par pada waktu bekerja dan masyarakat 
umum yang mungkin terpapar buangan 
limbah atau bocoran bahan radiasi. 
Pengelolaan lingkungan dapat dilakukan 
melalui beberapa cara, antara lain ber-
dasarkan jarak dari sumber radiasi dan 
waktu pemaparan.

Perpanjangan jarak fisik perlu 
dilakukan disamping juga perlu di-

lakukannya pemasangan perisai atau 
menjauhkan pekerja dari radiasi dengan 
melakukan otomatisasi suatu proses 
kerja. Selain itu, juga perlu diperhatikan 
baku mutu pemaparan yang menentu-
kan dosis maksimum yang diperbole-
hkan bagi pekerja dan masyarakat di 
sekitar perusahaan.

Pengelolaan lingkungan perusahaan 
industri yang terencana dengan baik 
tidak hanya akan memberikan kenya-
manan, keselamatan dan kesehatan 
terhadap para pekerja dan masyarakat 
di sekitarnya, tetapi juga akan mem-
berikan keuntungan berupa keberlang-
sungan investasi dan operasi perusa-
haan. Perusahaan industri yang tidak 
melakukan pengelolaan lingkungan 
dengan baik akan menghadapi berbagai 
masalah yang merugikan, baik kerugian 
ekonomis maupun kerugian sosial.WP 

Jabatan pekerja 
yang meningkat 
dengan be-
ban pekerjaan 
yang semakin 
meningkat pula 
serta kemung-
kinan terpapar 
faktor penyebab 
penyakit yang 
semakin me-
ningkat dapat 
menyebabkan 
seorang pekerja 
semakin berpe-
luang terkena 
penyakit akibat 
kerja. 
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RESENSI Buku, Film, Musik   Oleh : LILy WARDHANI ILHAM

Judul  : 
Tubrukan Kapal Pertamina dengan 

Elixir di Perairan Jakarta
  Penulis : 

Capt. H. Win Pudji Pamularso, 
SH,M.H, M.Mar 

Penerbit : 
Yayasan Obor indonesia, 

Jakarta  2009
  Kolasi :

 xii + 122 hlm

Tubrukan 
Kapal Pertamina 
dengan Elixir 
di Perairan jakarta
Win PUDJi PAMUlARSO, 
seorang nahkoda kapal tanker Perta mi-
na (Master Ocean Going 1992, Master 
Marine 2001) mengabdikan hidupnya di 
laut selama 19 tahun. Adalah se seorang 
yang sangat  prihatin terha dap masalah  
tubrukan ini dan tujuan  penulisan ada-
lah agar kita berhati-hati, baik nahkoda 
kapal, awak kapal, pihak pelayaran, 
pihak yang berkenaan dengan penyele-
saian hukum/litigasi, kearsipan sehingga 
apa yang bisa dicegah, dicegah, karena 
bila sudah terjadi kerugian baik moril 
atau materiil akan lebih besar lagi baik 
bagi pekerja maupun bagi PT Pertamina 
(Persero).

Tubrukan kapal (Perils of the Sea) 
menyangkut berbagai hukum, baik 
keterkaitan  hukum  suatu  negara 
dengan negara lain dan memiliki sifat 
internasional. Banyak masalah yang dih-
adapi akibat tubrukan ini, baik masalah 
Hukum Perdata internasional, Hukum 
Asuransi, Hukum Acara, Hukum Kesela-
matan Pelayaran yang menggunakan 
dasar Konvensi internasional Maritime 
organization (iMO) dan berbagai aturan 
yang bersifat internasional.

Tulisan ini menyadarkan pada kita 
betapa sedikit sekali praktisi yang 
menulis hukum maritim.  Tabrakan kapal 
yang terjadi antara kapal MT Sele yang 
berbendera indonesia dengan kapal 
elixir yang berbendera Malta, seharus-
nya menurut locus Delicti, memakai 
teori hukum dimana kejadian tersebut,  
yaitu memakai hukum indonesia, karena 
terjadi di Pulau Seribu. namun karena 
satu dan lain hal, waktu yang disediakan 
untuk mengajukan gugatan (40 hari) 
tidak dilakukan, bahkan sudah lebih dari 

6 bulan, sehingga hukum yang dipakai 
adalah hukum internasional.

Kelebihan buku ini ada beberapa, 
yaitu : 
1. Menyadarkan pada kita semua, 

betapa kurangnya pengetahuan 
kita mengenai hukum maritim serta 
mengingatkan bahwa usaha di bidang 
perkapalan yang menggunakan modal 
besar, resiko besar tetapi memberi-
kan nilai komersial yang besar bila 
dikelola dengan baik. Buku ini meru-
pakan salah satu referensi bagi kita 
untuk mengurangi kelangkaan akan  
hukum maritim.

2. Merupakan peringatan awal agar 
kita semua berhati-hati mengenai 
tubrukan kapal, lebih merupakan 
tindakan preventif yang sangat diper-
lukan dalam pelaksanaan tugas. Baik 
sebagai awak kapal, pihak pelayaran, 
kearsipan (penyimpanan arsip yang 
rapi sehingga bila diperlukan doku-
men segera dapat digunakan). 

3. Secara implisit, penulis juga mengin-
gatkan kita agar lebih pro aktif terh-
adap masalah yang berkaitan dengan 
hukum. Karena menurut teori friksi, 
semua orang sudah harus dianggap 
mengetahui peraturan hukum yang 
sudah diundangkan, tidak ada alasan 
tidak tahu, ketidaktahuan yang akan 
menimbulkan kerugian yang tidak 
sedikit.

4. Mengulas secara rinci mengenai 
tubrukan kapal dan segala sesuatu 
yang terkait dengannya secara sisti-
matis. Dimulai dari apa saja yang bisa 
menyebabkan tubrukan, bagaimana 
penyelesaian hukum setelah tubrukan 
terjadi, biaya ganti rugi yang timbul 

sampai pada pemeliharaan kapal, 
karena laik tidaknya kapal berlayar 
bisa merugikan posisi suatu perusa-
haan di pengadilan.

5. Tulisannya tidak terlalu teknis seh-
ingga mudah dimengerti oleh pem-
baca yang awam mengenai bidang 
perkapalan.

Walaupun tidak tepat disebut se-
bagai kekurangan adalah penambahan 
gambar-gambar atau bagan pada setiap 
bab yang dibahas, akan membuat buku 
ini lebih menarik untuk dibaca. Dan pada 
bab pendahuluan diberikan gambaran 
secara sistimatis mengenai isi buku, se-
hingga pada awal membaca kita sudah 
tahu ruang lingkup buku ini. Pada setiap 
akhir bab perlu ditambahkan kesimpulan 
dengan 4 atau 5 baris kalimat.

Tidak bisa dipungkiri bahwa unsur 
keselamatan kerja adalah gabungan dari 
teknologi, SDM (people) dan prosedur. 
Teknologi sudah baik pun bila SDM-nya 
kurang kompeten dan tidak/kurang  
peduli terhadap keselamatan kerja & 
prosedur yang harus dipatuhi, akan 
menyebabkan kecelakaan, apalagi kalau 
ditambah teknologi tidak memenuhi 
syarat, keadaan menuju terjadinya 
insiden semakin tinggi.

 Marilah kita jaga keselamatan kerja 
di direktorat atau fungsi masing-masing 
dengan memperhatikan TSP, yaitu 
teknologi, SDM dan prosedur. Jangan 
sampai karena kelalaian kita, akan men-
imbulkan kerugian yang lebih besar.WP

Tulisan ini diterbitkan kembali karena ada kesala-
han teknis pada alinea pertama. Tertulis, “William a. 
Cohen....”, seharusnya, “Win Pudji Pamularso”.
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Saayun                                Salangkah
WISATA   Oleh : ARINI TATHAgATI Jakarta

di Bukit Tinggi

BUKiTTinGGi merupakan salah 
satu tujuan wisata utama di provinsi 
Sumatera Barat. Bisa dianalogikan bahwa 
kota Bukittinggi ini merupakan ‘Bogor’nya 
Padang, berjarak kurang lebih 90 km dari 
kota Padang. Bukittinggi dikenal juga 
sebagai ‘kota wisata’, karena hampir se-
mua wisatawan yang menuju ke Sumate-
ra Barat terkonsentrasi di Bukittinggi, 
baik yang datang melalui kota Padang 
(wisatawan domestik dan mancanegara, 
terutama dari negeri jiran Malaysia) atau 
datang dari kota Pekanbaru. Terletak di 
ketinggian 930 meter di atas permukaan 
laut, Bukittinggi merupakan kota paling 
dingin di Sumatra Barat, bahkan suhu di 
malam hari bisa mencapai 18°C. Bukit-
tinggi diapit oleh tiga gunung, yaitu 
Gunung Singgalang, Gunung Merapi dan 
bukit Tandikat, sehingga dikenal juga 
sebagai Puncak TriArga. 

Bukittinggi juga merupakan kota 
bersejarah, karena merupakan kota 
kelahiran Bung Hatta, serta memegang 
peranan sebagai pusat pemerintahan 
atau pusat komando militer sejak jaman 
penjajahan Belanda, Jepang, dan pada 
saat perang kemerdekaan, Bukittinggi 
pernah menjadi ibukota Pemerintahan 
Darurat Republik indonesia (PDRi) saat 
yogyakarta jatuh ke tangan Belanda pada 
saat Agresi Militer ii tahun 1948.

jAM gADANg, IKON KOTA BUKIT-
TINggI

Obyek wisata yang tak boleh 
dilewatkan saat berkunjung ke Bukit-
tinggi adalah Jam Gadang. Jam Gadang 
merupakan landmark kota Bukittinggi, 
terletak di Taman Sabai nan Aluih di alun-
alun atau pusat kota Bukittinggi. Menara S
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Saayun                                Salangkah
di Bukit Tinggi

Jam Gadang didirikan oleh Controlleur 
Rook Maker pada tahun 1926, ketika itu 
ia diberi hadiah sebuah jam berukuran 
besar dari Ratu Belanda, dan kemudian 
meminta kepada arsitek kota untuk 
membuat sebuah bangunan tempat me-
letakkan jam hadiah tersebut. Peletakkan 
batu pertama dari menara Jam Gadang 
ini dilakukan oleh anak Rook Maker yang 
ketika itu berusia 6 tahun.

Ukuran diameter jam ini adalah 80 
cm, oleh karena ukuran yang lain dari 
ukuran jam pada umumnya ini maka 
jam ini disebut dengan “Jam Gadang”, 
yang berarti jam besar. Denah dasar dari 
menara Jam Gadang adalah 13x4 meter 
sedangkan tingginya 26 meter. Pemban-
gunan Jam Gadang ini konon mengha-
biskan total biaya pembangunan 3.000 
Gulden.

Simbol khas Bukittinggi dan Sumat-
era Barat ini memiliki cerita dan keuni-
kan dalam perjalanan sejarahnya. Hal 
tersebut dapat ditelusuri dari ornamen 
pada Jam Gadang. Pada masa penjaja-
han Belanda, ornamen jam ini berbentuk 
bulat dan di atasnya berdiri patung ayam 
jantan. Pada masa penjajahan Jepang, 
ornamen jam berubah menjadi klenteng. 
Sedangkan pada masa setelah kemerde-

kaan, bentuknya ornamennya berubah 
dengan bentuk atap gonjong seperti 
rumah adat Minangkabau. Bangunan 
yang berdiri sekarang merupakan hasil 
rancangan putra Minangkabau Jazid dan 
Sutan Gigih Amen.

Ada keunikan dari angka-angka ro-
mawi pada Jam Gadang ini. Bila penu-
lisan huruf Romawi biasanya pada angka 
empat adalah iV, Jam Gadang ini menulis 
angka empat dengan simbol iiii. Fakta 
lain yang juga perlu untuk diketahui, 
mesin Jam Gadang diyakini juga hanya 
ada dua di dunia. Kembarannya tentu 
saja yang saat ini terpasang di Big Ben, 
inggris. Mesin jam yang bekerja se-
cara manual tersebut oleh pembuatnya, 
Forman (seorang bangsawan terkenal), 
diberi nama Brixlion. 

NgARAI SIANOK
ngarai Sianok atau lembah Pendi-

ang, adalah lembah curam yang terletak 
di jantung kota Bukittinggi. ngarai yang 
dikenal sebagai “Grand Canyon-nya indo-
nesia” ini memanjang dan berkelok dari 
selatan Koto Gadang sampai di ngarai 
Sianok enam Suku, dan berakhir di daer-
ah Palupuh, Agam. nama “Sianok” berarti 
diam, diberikan karena pada jaman dahu-

lu di ngarai ini banyak ditemukan jenasah 
korban penyiksaan tentara Jepang, yang 
hanya ‘membisu’ ketika dilempar dari 
atas ngarai. ngarai ini memiliki kedala-
man hingga 100 meter membentang 
sepanjang 15 km dengan lebar sekitar 
200 meter, dan merupakan bagian dari 
Patahan Semangko yang memisahkan 
pulau Sumatera menjadi dua bagian me-
manjang. Patahan ini membentuk dinding 
yang curam dan lembah yang hijau, yang 
dialiri sungai Batang Sianok yang jernih. 
Pada masa penjajahan Belanda, lembah 
dikenal sebagai Kerbau Sanget, karena di 
dasar ngarai terdapat banyak kerbau liar. 
Untuk menikmati pemandangan ngarai 
Sianok, pengunjung dapat menyaksikan 
dari Taman Panorama. Di sana juga ter-
dapat menara pandang untuk menyaksi-
kan pemandangan ngarai Sianok dengan 
lebih leluasa. ngarai Sianok pernah 
diabadikan pada uang kertas 1000 rupiah 
terbitan tahun 1980.

LUBANg jEPANg
Di Taman Panorama juga terda-

pat lubang Jepang, yang merupakan 
jaringan terowongan yang dibangun dan 
digunakan oleh tentara Jepang sebagai 
markas di kota Bukittinggi. Terowongan 
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ini dibuat pada tahun 1942 di bawah 
pimpinan Jendral Watanabe. Pembuatan 
terowongan ini digali tanpa pelindung 
atau penyangga, karena jenis tanahnya 
adalah tanah andesit, sehingga langsung 
padat jika menyerap air. Pada tahun 
1945, terowongan ini ditinggalkan saat 
Jepang menyerah pada Sekutu. Sebe-
lum ditemukan pada tahun 1946 oleh 
penduduk setempat, tak ada yang me-
nyangka bahwa di bawah kota Bukittinggi 

terdapat gua buatan manusia.  Terletak 
di kedalaman hingga 50 meter di bawah 
kota Bukittinggi, terowongan ini memiliki 
total panjang 1470 meter dengan lebar 2 
meter, membuat lubang Jepang ini meru-
pakan gua Jepang yang terpanjang yang 
ada di indonesia (gua Jepang yang lain 
terdapat di Taman Hutan Raya Juanda 
Bandung dan di Biak Papua). Di dalam 
lubang ini terdapat 12 barak militer, 12 
tempat tidur, 6 ruang amunisi, 2 ruang 

makan romusha, dan 1 ruang sidang. 
Selain itu terdapat juga ruangan dapur 
dan ruang penjara.

Saat ini, lubang Jepang sudah 
direnovasi dan ditambah beberapa 
fasilitas seperti tangga, lampu, dan 
tidak ketinggalan pemandu wisata yang 
bersertifikat, sehingga para pengunjung 
dapat memasukinya dan berjalan-jalan di 
dalamnya dengan leluasa, serta mem-
peroleh keterangan mengenai sejarah 
lubang tersebut dari pemandu wisata 
yang disediakan. Untuk masuk ke lubang 
Jepang, pengunjung dapat masuk melalui 
jalan masuk di Taman Panorama. Terdap-
at beberapa pintu masuk menuju lubang 
Jepang ini, yaitu di Taman Panorama, 
tepi ngarai Sianok dan di samping istana 
Bung Hatta, namun yang saat ini dibuka 

untuk umum adalah pintu masuk di Ta-
man Panorama. Pintu masuk ini aslinya 
adalah lubang ventilasi, yang kemudian 
diperbesar dan diberi anak tangga. Untuk 
turun ke dalam lubang, tersedia 128 anak 
tangga sepanjang 40 meter.

TAMAN BUNDO KANDUANg
Terdapat 4 obyek wisata di Taman 

Bundo Kanduang, yaitu Benteng Fort de 
Kock,  Taman Margasatwa dan Budaya 

Lubang Jepang

Jembatan Limpapeh

Sumber : upload.wikimedia.org
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Kinantan, Jembatan limpapeh, dan Mu-
seum Rumah Adat Baanjuang.

Benteng Fort de Kock berdiri di atas 
Bukit Jirek, didirikan oleh Captain Bauer 
pada tahun 1825. nama benteng ini 
diambil dari nama Jendral Baron Hendrik 
Markus De Kock, yang ketika itu menja-
bat sebagai Wakil Gubernur Jendral Hin-
dia Belanda. nama sebenarnya dari ben-
teng ini adalah Sterreschans, yang berarti 
bintang pelindung, sedangkan nama “Fort 
de Kock” sebenarnya digunakan Belanda 
untuk menyebut kota Bukittinggi secara 
keseluruhan. Benteng ini digunakan oleh 
tentara colonial Belanda sebagai kubu 
pertahanan dari serangan rakyat Minang-
kabau saat meletusnya perang Paderi. 
Baru pada saat masa penjajahan Jepang, 
nama “Fort de Kock” perlahan-lahan 
hilang dan diganti menjadi Bukittinggi. 
nama Bukittinggi secara resmi menjadi 
nama kota tersebut pada tahun 1949. Di 
areal benteng Fort de Kock dapat dilihat 
menara air, beberapa meriam tua, dan 
parit perlindungan. 

Selain Fort de Kock, di Taman Bundo 
Kanduang ini terdapat juga Taman Marga 
Satwa dan Budaya Kinantan, yang meru-
pakan salah satu kebun binatang tertua 
di indonesia dan satu-satunya di provinsi 
Sumatera Barat. Dibangun pada tahun 
1900 oleh Controlleur Strom Van Govent, 
dan dijadikan kebun binatang oleh Dr. J. 
Hock pada tahun 1929. Walaupun kebun 
binatang ini berskala kecil, namun koleksi 
binatangnya cukup lengkap. Kebun 
binatang ini terhubungkan dengan areal 
Benteng Fort de Kock oleh Jembatan 
limpapeh. Jembatan ini berdiri di atas Jl. 
A. yani, berkonstruksi beton ini memiliki 
arsitektur atap yang berbentuk gonjong 
khas rumah adat Minangkabau. Dari atas 
jembatan ini kita dapat menyaksikan 
keindahan alam Bukittinggi dan kerama-
ian Jl. A. yani.

Kemudian terdapat Museum Rumah 
Adat Baanjuang yang berupa replika 
Rumah Gadang atau rumah tradisional 
Minang, yang digunakan sebagai museum 
untuk menyimpan benda-benda sejarah 
dan budaya (pakaian adat, alat musik, 
ketrampilan, dan senjata). Rumah adat 
ini dibangun oleh Mr. Modelar Countrol-
leur pada tanggal 1 Juli 1935 berbentuk 
bangunan tradisional. Tujuan pembangu-
nan museum ini dilakukan dalam upaya 
untuk menghimpun benda-benda sejarah 
dan budaya Minangkabau. Pada awalnya 

museum ini bernama 
Museum Bundo Kan-
duang, namun pada 
tahun 2005 maka 
berganti nama menjadi 
Museum Rumah Adat 
Baanjuang.

 
RUMAH KELAHIRAN 
BUNg HATTA

Salah satu situs 
sejarah yang ada di 
Bukittinggi adalah ru-
mah tempat kelahiran 
H. Mohammad Hatta, 
atau dikenal sebagai 
Bung Hatta, salah satu 
proklamator indonesia. 
Rumah ini terletak di 
Jl. Sukarno Hatta no. 
37. Rumah ini terdiri 
dari dua lantai, diban-
gun dengan pengaruh 
gaya Belanda, di mana 
dindingnya terbuat 
dari kombinasi papan 
dan anyaman bambu 
dengan pintu dan 
jendela lebar, namun tetap mendapat 
sentuhan Minangkabau, dengan bagian 
plafon berukir bambu dan rotan, serta 
lantai yang menggunakan anyaman rotan 
sebagai lapisan lantai yang terbuat dari 
papan. Rumah ini direnovasi pada tahun 
1995 atas kerjasama yayasan Pendidikan 

Bung Hatta/Universitas Bung Hatta dan 
Pemerintah Kota Bukittinggi. Saat melak-
sanakan renovasi, rumah ini dipertah-
ankan bentuk dan kondisi aslinya sesuai 
dengan memoir yang ditulis Bung Hatta, 
dan perabot serta koleksi di dalamnya 
dikumpulkan dan ditata atau direplika 
mendekati kondisi aslinya.WP

Rumah Kelahiran Bung Hatta
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WISATA   Oleh : SUSAN MONALUSIA Bandung

NuART 
SCULPTURE PARK

SUATU siang di kota Bandung. Hari itu 
cuaca sedikit mendung. Angin berhembus 
agak kencang. Saya melajukan kend-
araan menuju jalan Surya Sumantri. Di 
tengah perjalanan, Saya melihat papan 
nama dengan arrow sign yang menunjuk 
pada sebuah tempat bernama nuART. 
Saya ingat nuART adalah milik seorang 
pematung terkenal nyoman nuarta. Saya 
pun bergerak ke sana.

Memasuki kompleks perumahan Se-
tra Duta,sebuah relief bertuliskan nuART 
Sculpture Park  terlihat menyambut ke-
datangan saya. Pohon-pohon dan rumput 
hijau menambah sejuk udara di sana. 
Sebuah air mancur pun ikut menghiasi 
taman selain patung-patung yang indah 
tentunya. Bahkan, salah satu pohon yang 
ada di sana yaitu pohon sakura adalah 
pohon yang langsung di beri oleh seorang 
kolega nuarta dari Jepang. Seperti na-
manya nuART Sculpture Park, tempat ini 
memang sengaja dibangun dengan kon-
sep taman terbuka untuk menampilkan 
seluruh karya seni yang telah dibuat oleh 
nyoman nuarta sang pemilik sekaligus 
pematung terkenal indonesia. lahan 
seluas kurang lebih tiga hektar ini benar-
benar diciptakan oleh seorang nyoman 
nuarta sebagai tempat berkumpulnya 
seniman dan para pecinta seni.

Area NuART Sculpture Park 
nuART Sculpture Park terbagi men-

patung Arjuna Wijaya yang teletak di 
Jalan Thamrin Jakarta, atau patung Jales-
veva Jayamahe yang berada di Pelabuhan 
Tanjung Perak Surabaya. Karya lain yang 
tak kalah hebatnya adalah Patung Garuda 
Wishnu Kencana di Bali.

Saya kemudian berjalan menuju 
sebuah bangunan yang di beri nama Craft 
Boutique. Di tempat ini kita bisa mem-
beli berbagai barang seni karya nyoman 
nuarta dalam bentuk miniatur. Selain itu 
ada juga beberapa karya dari seniman 
lain, baik seniman dalam maupun luar 
negri.

Keluar dari toko cindera mata, 
saya  berjalan menuju bawah. Dekat 
dengan sebuah sungai yang membelah 
areal taman menjadi dua bagian. Di situ 
berdiri sebuah bangunan yang menjadi 
workshop milik nyoman nuarta. Dalam 
tempat tersebut biasanya seorang nyo-
man nuarta mendesain dan menyelesai-
kan karyanya. Serunya lagi, workshop 
tersebut terbuka untuk umum. Kalau 
kita sedang beruntung, kita bisa bertemu 
dan melihat langsung bagaimana sang 
Maestro bekerja. Di sana kita juga bisa 
belajar banyak hal. Dari mulai melukis, 
membuat patung, membatik dan lain-
lain. Meskipun tentunya harus dengan 
perjanjian dulu sebelumnya. 

Perjalanan  saya diakhiri di sebuah 
tempat makan yang sangat nyaman. 
n Café namanya. Di mana pun pilihan 
kita duduk, kita tetap bisa melihat ke-

luar memandangi pohon-pohon hijau nan asri. Karena bangunan 
tersebut  dibatasi oleh sebuah kaca besar yang tembus pandang. 
Saya memilih duduk di teras yang sejuk. Berbagai nama makanan 
terutama makanan khas Bali tampak berderet dalam menu. Saya 
memilih nasi campur Bali. Menurut seorang staf  café, makanan 
tersebut menggunakan resep asli Bali dari nyoman nuarta sendiri. 
Dan rasanaya, hmmm…..  Jadi benar-benar seperti makan di Bali.

Tentang Nyoman Nuarta
nyoman nuarta lahir di Tabanan, Bali tanggal 14 november 

1951. Pada awalnya nuarta masuk Fakultas  Seni Rupa iTB Jurusan 
Seni lukis. namun setelah dua tahun, ia memutuskan untuk pin-
dah jurusan ke Seni Patung. Tidak salah memang pilihan nuarta. 
Banyak karya hebat yang telah dihasilkan dari tangan dinginnya. 
Bahkan beberapa mendapat penghargaan dari berbagai organisasi, 
baik dalam maupun luar negri. Beberapa penghargaan yang di-
terimanya antara lain berasal dari dalam negeri seperti dari Taman 
ismail Marzuki juga dari nanyang Academy Singapura, Manila dan 
Amerika. 

Benar-benar sore yang menyenangkan. Setiap sudut nuART 
Sculpture Park memang layak untuk dinikmati. Patung, areal taman 
dan tentu saja makanannya. Mengenyangkan buat jiwa dan raga.WP

Sebuah Taman bagi Raga dan Jiwa
jadi beberapa bagian. Saya memulai tour 
dari gallery. Berlokasi dalam gedung nu 
ART, gallery memiliki dua lantai. lantai 
pertama khusus digunakan sang pemilik 
untuk memajang semua hasil karyanya. 
Sementara lantai atasnya merupakan 
ruangan yang bisa dipakai seniman lain 
untuk mengadakan pameran. Banyak 
karya nuarta yang dapat  kita lihat di 
lantai satu. Ada dua patung yang menjadi 
favorit saya. yaitu sebuah patung dengan 
sosok manusia memakai jubah. Hanya 
jubahnya saja yang tampak melekat 
pada sosok manusia. Patung tersebut 
terbuat dari kuningan dan tembaga, 
dibuat pada tahun 1978. Satu lagi adalah 
patung  orang naik sepeda yang terkena 
hembusan angin. Patung tersebut dibuat 
pada tahun 1992. Hampir semua karya 
nuarta menggunakan material tembaga 
dan kuningan. Karya nuarta mencer-
minkan seni patung modern dengan gaya 
naturalistik. 

Tak habis-habisnya saya mengagumi 
karya nuarta siang itu. Seperti juga 
beberapa karya nuarta lain yang berada 
di areal umum, seperti patung Sukarno-
Hatta di Taman Proklamasi Jakarta. 
nuarta membuatnya saat menjadi salah 
seorang peserta lomba yang diadakan 
pemerintah kota Jakarta. Kala itu nuarta 
masih menjadi seorang mahasiswa. ia 
pun berhasil menang dan sampai seka-
rang karyanya masih menghiasi Taman 
Proklamasi. Selain itu karya lain seperti 
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NuART 
SCULPTURE PARK
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gALERI fOTO   Oleh : DADANg RACHMAT PUDjA Fotografer Warta Pertamina

Teks : Urip Herdiman Kambali • Lokasi : Citra Jetty, Medan
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Di Atas 
Jetty
Di atas jetty, banyak pekerjaan yang harus 

diselesaikan. Satu pekerjaan selesai, sudah 

menunggu pekerjaan lain yang harus disele-

saikan. Tidak ada waktu untuk berleha-leha.  

Semua harus dikerjakan, semua harus di-

selesaikan. Tepat waktu. Dan di ujung senja, 

mungkin tidak banyak yang melihat, masih 

ada keindahan yang bisa dilihat.
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Character Building

ESAI   Oleh : MASKURUN MULyOSUKARTO Staf Ahli Komisaris Pertamina

SeBelUM abad 19, kita mengenal 
ahli-ahli strategi perang dari Cina,  satu 
diantaranya adalah Sun Tzu yang kemu-
dian ajarannya dipakai sebagai strategi 
bisnis dalam pengelolaan perusahaan di 
zaman modern. Memasuki abad 19,  di  
india dikenal Mahatma  Gandhi dengan 
ajaran Ahimsa atau nir-kekerasan yakni 
perjuangan melawan penjajah tanpa kek-
erasan untuk mencegah terjadinya korban 
manusia. Di Jepang dikenal Meiji Restora-
tion yang meletakkan fondasi kedigdayaan 
Jepang hingga saat ini sebagai negeri yang 
maju dan modern meskipun pernah ‘kalah’  
dalam PD ii. Di  Malaysia kita mengenal 
encik Mahathir Muhammad yang meletak-
kan Malaysia Vision.  Di Singapura, lee 
Kuan yew merupakan tokoh pemimpin yang 
disegani rakyatnya karena mampu merubah  
karakter dan budaya rakyatnya yang terdiri 
dari 90 % lebih etnis Cina menjadi bangsa 
yang memiliki disiplin tinggi, berpendidikan 
baik, bersih, pendapatan per kapita tinggi 
dan tidak ada korupsi (kecil).  

Di Afrika Selatan  ada nelson Mandela 
yang telah dipenjara sekian puluh tahun 
dan setelah bebas lalu menjadi idola bagi 
rakyatnya karena berkarakter pemaaf dan 
mampu mempersatukan seluruh warganya 
yang terdiri dari kulit hitam dan putih. Man-
dela menjadi presiden  kulit hitam pertama 
di dunia yang memimpin dua warna kulit 
dengan tenteram dan damai. Setelah itu ba-
rulah Barack Hussein Obama yang mampu  
meyakinkan rakyat Amerika Serikat yang 
mayoritas kulit putih, memilihnya  sebagai 
Presiden kulit hitam pertama (namun ibunya 
adalah warga kulit putih) pada pemilu 2008. 
Kebetulan ibunya dan Obama pernah tinggal 
lama di Jakarta dan indonesia sehingga 
kedatangan Obama di Jakarta sangat dinan-
tikan oleh sebagian rakyat kita.  

Mereka yang disebut diatas adalah 
sebagian kecil warga dunia yang telah 
membuktikan dirinya sebagai manusia yang 
berkarakter didalam memimpin (berbeda 
dengan charisma).   Dari MnC banyak 
ditemui pemimpin yang memiliki karakter 
yang kuat sehingga dapat membawa orga-
nisasi perusahaannya dari ‘kecil’ men-
jadi ‘besar’.  Di dunia para pembaca tentu 

jauh lebih tahu dibanding penulis,  Daftar 
individu yang berkarakter dan memiliki 
kepemimpin an yang kuat, berkomitmen, 
berintegritas, dan membawa sukses besar 
di bidangnya. Tentu  saja bukan hanya  
pemimpin negara tetapi juga pemimpin 
formal dan informal lainnya termasuk 
pemimpin perusahaan. Banyak sekali. 

Penulis meyakini bahwa nama-nama 
yang disebut di atas adalah merupakan 
pemimpin sejati yang memiliki karakter 
yang kuat dan bisa dibuktikan dengan sifat 
legowo saat digantikan oleh successor yang 
lebih muda.     

Kata bijak mengatakan, “Seorang a 
real leader (dibaca : berkarakter) adalah 
a leader  yang dapat  melahirkan new 
leaders sebagai penggantinya dengan 
kepemimpin an yang lebih baik dari dirinya.” 
Kata kuncinya adalah pada karakter. 
Karakter seseorang bukan dilahirkan tetapi 
‘dibentuk’.  Pembentukan karakter melalui 
suatu proses yang panjang, bukan instant.  
Kadang menyakitkan seperti  dipenjarakan, 
diasingkan/dibuang. Melalui organisasi poli-
tik dan sosial-kemasyarakatan. Melalui pros-
es pendidikan, latihan, magang, memberi 
tantangan, special assignment dan banyak 
lagi cara untuk membentuk pemimpin yang 
berkarakter di bidangnya. 

Karakter merupakan kristalisasi dari 
sifat positif manusia dalam berbagai sudut 
seperti pendidikan, sikap, tingkah laku, 
etika, moral, keberanian, kejujuran  dan 
banyak lagi. Contoh karakter yang telah 
menjadi bagian tata kehidupan masyarakat/
bangsa dapat dilihat di Jepang. Di Jepang 
sangat tabu mengambil barang milik orang. 
Kalau ada mobil ditinggal ditempat parkir  
dan si pemilik lupa mengunci dan kebetulan 
didalamnya ada laptop atau kamera ber-
harga,  tidak usah khawatir seperti disini. 
Setelah pemilik datang lagi, dapat dipasti-
kan  barang tersebut masih tetap ditem-
patnya dan tidak bergeser satu sentimeter 
pun. Atau,  ada sepeda tamu yang diparkir 
didepan rumah tanpa dikunci, sampai sele-
sai bertamu, sepeda tetap saja masih utuh 
(tidak hilang).  

Dari cerita diatas yang patut digaris 
bawahi, bahwa  karakter (positif)  sese-

orang terbentuk utamanya dilandasi oleh 
etika dan moral yang tinggi (dalam man-
agement disebut integrity). Pembuktian 
karakter individu yang baik jelas bukan 
semata-mata untuk dirinya tetapi juga 
bagi masyarakat secara keseluruhan. Kalau 
semua orang memiliki karakter baik, maka 
cerita di masyarakat Jepang di atas akan 
dapat terjadi/ditemui dimana-mana di atas 
bumi.          

Berbicara tentang karakter, penulis jadi 
teringat  saat  masih duduk di  SD dan SMP 
pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, 
dimana TV hitam putih belum disiarkan 
apalagi berwarna. yang ada baru radio,  
itupun radio yang masih dengan bola gelas 
didalamnya; belum beredar radio transistor 
kecil yang dapat ditenteng.  Jumlah pemilik 
radio gede saat itupun masih dapat dihitung 
dengan jari. Di kota kecil dimana  penulis 
tinggal, tidak lebih dari  delapan rumah 
warga yang memiliki radio. Penulis se ring 
mendengarkan radio dirumah tetangga 
terutama saat warta berita. inilah hobi atau 
kesenangan penulis sejak dulu hingga kini. 
Disaat ini bukan lagi warta berita dari radio 
yang didengar tetapi dari TV lalu diperkaya 
dari surat kabar.  Mengapa radio perlu 
diangkat pada tulisan ini, karena pada saat 
itu tahun 1960-an, radio adalah “penyam-
bung” atau sekarang media satu-satunya 
bagi setiap orang yang senang mendengar-
kan pidato Presiden Ri Pertama yang juga 
Proklamator Kemerdekaan, Bung Karno 
(BK).  Suaranya menggelegar, bahasanya 
merakyat, mudah dipahami, memberi 
motivasi untuk cinta tanah air, dan berani 
melawan bangsa yang diyakininya sebagai 
penjajah.  Penulis mendengar pidato BK 
lewat  radio  tetangga pada pukul tujuh  
malam saat siaran ulang.  Dan ingat,  bukan 
hanya penulis  sendiri yang nongkrong 
didepan radio, mendengarkan pidato BK,  
tetapi  banyak orang tua dan dewasa juga 
ikut mendengarkannya. Saat itu belum ada 
istilah  nonton bareng  sambil minum kopi 
dan  makan seperti yang kita lihat di mall 
kalau ada acara spesial olah raga seperti 
World Cup, tinju  atau balap  Formula 1.

Salah satu pidato BK yang masih di-
ingat dan mungkin sering dibicarakan oleh 

pemimpin setelah BK adalah seperti yang 
jadi pengantar tulisan di atas yaitu tentang 
karakter,   tentang bangsa yang berkarak-
ter dan juga pemimpinnya. Kata-kata  BK 
adalah  Nation and Character Building.  BK 
menekankan perlunya membangun bangsa 
yang memiliki karakter agar  bangsa indo-
nesia menjadi bangsa yang besar, berdiri 
sama tinggi - duduk sama rendah dengan 
bangsa lain, bukan menjadi bangsa ‘tempe’ 
sesuai katanya. Meskipun menurut penulis 
tempe itu enak dan makanan favorit penulis 
dan bahkan sekarang juga sudah go inter-
national. Pidato BK berisikan tentang bang-
sa indonesia harus memiliki jati diri yang 
kuat, budaya yang kuat, sehat dan cerdas, 
ekonomi yang kuat, politik yang kuat, 
berdikari (berdiri di kaki sendiri). intinya, 
BK mendambakan agar bangsa indonesia 
menjadi bangsa besar untuk mewujudkan 
sila ke-5 dari Pancasila yakni Keadilan Sosial  
bagi Seluruh Rakyat  indonesia.  Adil dalam 

ekonomi, adil dalam hukum, adil dalam 
social,  politik dan sebagainya.  

Mengapa BK menyatakan demikian? 
Karena beliau meyakini adanya dukungan 
kekuatan sumber daya nasional meliputi 
rakyat yang besar, kekayaan (saat itu) 
yang masih utuh, meskipun belum memi-
liki keuangan-negara yang cukup seba-
gai bangsa merdeka yang masih relative 
“muda” tetapi memiliki modal keberanian 
atau semangat yang siap untuk mandiri.

Pesan ini di masa era pemerintahan 
Soeharto kemudian diformulasikan menjadi 
ipoleksosbud Hankam (ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan) yang kokoh.  Substansinya 
sama, hanya cara meracik, meramu lalu 
membukunya saja yang berbeda. Dimasa 
Pak Harto, formula di atas diajarkan secara 
formal dalam pelatihan atau penataran para 
pamong praja (pemimpin). namun dalam 
prakteknya, pelatihan dan panataran berlalu 
begitu saja dan hasilnya sampai akhir  Pak 
Harto menyatakan berhenti sebagai Presi-
den, pekerjaan rumah yang ditinggalkannya 
masih menumpuk, kompleks  dan belum 
selesai sampai kini. 

Ada banyak pertanyaan yang  muncul 
untuk dijawab secara jujur oleh ahlinya. 
Jangan dijawab asal-jawab dan muter-
muter. Masih adakah upaya membangun 
karakter bangsa seperti yang dicita-citakan 

BK? Atau jangan-jangan malah sudah 
terlupakan karena sibuk sendiri-sendiri 
dengan power bargaining atau power shar-
ing para elit sehingga kelupaan akan tugas 
pokoknya sebagai  pemimpin, yakni untuk 
mensejahterakan bangsanya, karena ingin 
enak sendiri? Masih inginkah kita memiliki 
pemimpin yang berkarakter kuat seperti 
nama-nama pemimpin dunia di atas  dan 
bahkan telah membawa rakyatnya menjadi 
pandai, beretika dan berkarakter?

Penulis sengaja mengajukan pertanyaan 
ini untuk mengingatkan kembali bahwa 
selain pembangunan fisik, pendidikan, 
modernisasi dan lain-lain,  hendaknya 
tidak melupakan pembangunan karakter 
bangsa sebagai landasan untuk menuju mo-
dernisasi.  Karakter dibangun melalui proses 
yang panjang sehingga menghasilkan indi-
vidu yang memiliki sifat-sifat yang positif 
dimanapun yang bersangkutan berada. 
Karakter yang positif  sangat diperlukan 

(mandatory) sejak zaman dulu, sekarang 
dan sampai kapanpun selama bangsa ini 
masih exist. Gambaran sederhananya (dari 
buku Lead to Bless Leader – Paulus Bam-
bang WS), didalam rumah - karakter adalah 
kebaikan; didalam bisnis - karakter adalah 
kejujuran; didalam masyarakat - karakter 
adalah kesopanan; dalam pekerjaan - kara-
kter adalah kecermatan;  didalam olah raga 
- karakter adalah sportivitas. 

Pada saatnya karakter akan men-
jadi pemimpin bagi diri seseorang untuk 
memimpin  orang lain, pegawai negeri 
(PnS),  karyawan, kelompok atau organisasi 
masyarakat atau politik dan lainnya. 

Pemimpin yang berkarakter sangat 
dibutuhkan dimana saja termasuk dinegeri 
ini (nasional) atau diperusahaan-perusahan. 
Hal yang sudah sangat dipahami oleh 
seorang pemimpin yang berkarakter, bahwa 
dirinya  adalah sebagai “agen perubahan” 
bukan agen kemapanan. Kalau sebelum-
nya hanya pandai bertanya, kini (sebagai 
pemimpin) harus pandai menjawab  dengan 
“apik” dan tepat,  baik  pertanyaan yang 
datang dari “kanan-kiri atau atas bawah”. 
Kalau  sebelumnya hanya bisa menun-
juk adanya  kesalahan (seseorang) maka  
sebagai pemimpin yang berkarakter justru 
harus berani dan siap kalau ditunjukkan 
kesalahannya. Setiap kata yang diucapkan 
adalah sabdo padito ratu  – akan dituruti 

oleh anggotanya - dan oleh karenanya tidak 
boleh asal berkomentar, tetapi harus bener 
lan pener. 

Semoga bangsa ini akan selalu di 
pimpimpin oleh orang-orang yang berkarak-
ter, yang berani mengambil keputusan yang 
mensejahterakan rakyat, adil dan berani 
bertanggung jawab atas keputusan yang 
telah dibuatnya.

Demikian sedikit catatan yang mungkin 
bermanfaat bagi pembaca WePe yang budi-
man.WP
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Character Building

ESAI   Oleh : MASKURUN MULyOSUKARTO Staf Ahli Komisaris Pertamina

SeBelUM abad 19, kita mengenal 
ahli-ahli strategi perang dari Cina,  satu 
diantaranya adalah Sun Tzu yang kemu-
dian ajarannya dipakai sebagai strategi 
bisnis dalam pengelolaan perusahaan di 
zaman modern. Memasuki abad 19,  di  
india dikenal Mahatma  Gandhi dengan 
ajaran Ahimsa atau nir-kekerasan yakni 
perjuangan melawan penjajah tanpa kek-
erasan untuk mencegah terjadinya korban 
manusia. Di Jepang dikenal Meiji Restora-
tion yang meletakkan fondasi kedigdayaan 
Jepang hingga saat ini sebagai negeri yang 
maju dan modern meskipun pernah ‘kalah’  
dalam PD ii. Di  Malaysia kita mengenal 
encik Mahathir Muhammad yang meletak-
kan Malaysia Vision.  Di Singapura, lee 
Kuan yew merupakan tokoh pemimpin yang 
disegani rakyatnya karena mampu merubah  
karakter dan budaya rakyatnya yang terdiri 
dari 90 % lebih etnis Cina menjadi bangsa 
yang memiliki disiplin tinggi, berpendidikan 
baik, bersih, pendapatan per kapita tinggi 
dan tidak ada korupsi (kecil).  

Di Afrika Selatan  ada nelson Mandela 
yang telah dipenjara sekian puluh tahun 
dan setelah bebas lalu menjadi idola bagi 
rakyatnya karena berkarakter pemaaf dan 
mampu mempersatukan seluruh warganya 
yang terdiri dari kulit hitam dan putih. Man-
dela menjadi presiden  kulit hitam pertama 
di dunia yang memimpin dua warna kulit 
dengan tenteram dan damai. Setelah itu ba-
rulah Barack Hussein Obama yang mampu  
meyakinkan rakyat Amerika Serikat yang 
mayoritas kulit putih, memilihnya  sebagai 
Presiden kulit hitam pertama (namun ibunya 
adalah warga kulit putih) pada pemilu 2008. 
Kebetulan ibunya dan Obama pernah tinggal 
lama di Jakarta dan indonesia sehingga 
kedatangan Obama di Jakarta sangat dinan-
tikan oleh sebagian rakyat kita.  

Mereka yang disebut diatas adalah 
sebagian kecil warga dunia yang telah 
membuktikan dirinya sebagai manusia yang 
berkarakter didalam memimpin (berbeda 
dengan charisma).   Dari MnC banyak 
ditemui pemimpin yang memiliki karakter 
yang kuat sehingga dapat membawa orga-
nisasi perusahaannya dari ‘kecil’ men-
jadi ‘besar’.  Di dunia para pembaca tentu 

jauh lebih tahu dibanding penulis,  Daftar 
individu yang berkarakter dan memiliki 
kepemimpin an yang kuat, berkomitmen, 
berintegritas, dan membawa sukses besar 
di bidangnya. Tentu  saja bukan hanya  
pemimpin negara tetapi juga pemimpin 
formal dan informal lainnya termasuk 
pemimpin perusahaan. Banyak sekali. 

Penulis meyakini bahwa nama-nama 
yang disebut di atas adalah merupakan 
pemimpin sejati yang memiliki karakter 
yang kuat dan bisa dibuktikan dengan sifat 
legowo saat digantikan oleh successor yang 
lebih muda.     

Kata bijak mengatakan, “Seorang a 
real leader (dibaca : berkarakter) adalah 
a leader  yang dapat  melahirkan new 
leaders sebagai penggantinya dengan 
kepemimpin an yang lebih baik dari dirinya.” 
Kata kuncinya adalah pada karakter. 
Karakter seseorang bukan dilahirkan tetapi 
‘dibentuk’.  Pembentukan karakter melalui 
suatu proses yang panjang, bukan instant.  
Kadang menyakitkan seperti  dipenjarakan, 
diasingkan/dibuang. Melalui organisasi poli-
tik dan sosial-kemasyarakatan. Melalui pros-
es pendidikan, latihan, magang, memberi 
tantangan, special assignment dan banyak 
lagi cara untuk membentuk pemimpin yang 
berkarakter di bidangnya. 

Karakter merupakan kristalisasi dari 
sifat positif manusia dalam berbagai sudut 
seperti pendidikan, sikap, tingkah laku, 
etika, moral, keberanian, kejujuran  dan 
banyak lagi. Contoh karakter yang telah 
menjadi bagian tata kehidupan masyarakat/
bangsa dapat dilihat di Jepang. Di Jepang 
sangat tabu mengambil barang milik orang. 
Kalau ada mobil ditinggal ditempat parkir  
dan si pemilik lupa mengunci dan kebetulan 
didalamnya ada laptop atau kamera ber-
harga,  tidak usah khawatir seperti disini. 
Setelah pemilik datang lagi, dapat dipasti-
kan  barang tersebut masih tetap ditem-
patnya dan tidak bergeser satu sentimeter 
pun. Atau,  ada sepeda tamu yang diparkir 
didepan rumah tanpa dikunci, sampai sele-
sai bertamu, sepeda tetap saja masih utuh 
(tidak hilang).  

Dari cerita diatas yang patut digaris 
bawahi, bahwa  karakter (positif)  sese-

orang terbentuk utamanya dilandasi oleh 
etika dan moral yang tinggi (dalam man-
agement disebut integrity). Pembuktian 
karakter individu yang baik jelas bukan 
semata-mata untuk dirinya tetapi juga 
bagi masyarakat secara keseluruhan. Kalau 
semua orang memiliki karakter baik, maka 
cerita di masyarakat Jepang di atas akan 
dapat terjadi/ditemui dimana-mana di atas 
bumi.          

Berbicara tentang karakter, penulis jadi 
teringat  saat  masih duduk di  SD dan SMP 
pada tahun 1950-an dan awal 1960-an, 
dimana TV hitam putih belum disiarkan 
apalagi berwarna. yang ada baru radio,  
itupun radio yang masih dengan bola gelas 
didalamnya; belum beredar radio transistor 
kecil yang dapat ditenteng.  Jumlah pemilik 
radio gede saat itupun masih dapat dihitung 
dengan jari. Di kota kecil dimana  penulis 
tinggal, tidak lebih dari  delapan rumah 
warga yang memiliki radio. Penulis se ring 
mendengarkan radio dirumah tetangga 
terutama saat warta berita. inilah hobi atau 
kesenangan penulis sejak dulu hingga kini. 
Disaat ini bukan lagi warta berita dari radio 
yang didengar tetapi dari TV lalu diperkaya 
dari surat kabar.  Mengapa radio perlu 
diangkat pada tulisan ini, karena pada saat 
itu tahun 1960-an, radio adalah “penyam-
bung” atau sekarang media satu-satunya 
bagi setiap orang yang senang mendengar-
kan pidato Presiden Ri Pertama yang juga 
Proklamator Kemerdekaan, Bung Karno 
(BK).  Suaranya menggelegar, bahasanya 
merakyat, mudah dipahami, memberi 
motivasi untuk cinta tanah air, dan berani 
melawan bangsa yang diyakininya sebagai 
penjajah.  Penulis mendengar pidato BK 
lewat  radio  tetangga pada pukul tujuh  
malam saat siaran ulang.  Dan ingat,  bukan 
hanya penulis  sendiri yang nongkrong 
didepan radio, mendengarkan pidato BK,  
tetapi  banyak orang tua dan dewasa juga 
ikut mendengarkannya. Saat itu belum ada 
istilah  nonton bareng  sambil minum kopi 
dan  makan seperti yang kita lihat di mall 
kalau ada acara spesial olah raga seperti 
World Cup, tinju  atau balap  Formula 1.

Salah satu pidato BK yang masih di-
ingat dan mungkin sering dibicarakan oleh 

pemimpin setelah BK adalah seperti yang 
jadi pengantar tulisan di atas yaitu tentang 
karakter,   tentang bangsa yang berkarak-
ter dan juga pemimpinnya. Kata-kata  BK 
adalah  Nation and Character Building.  BK 
menekankan perlunya membangun bangsa 
yang memiliki karakter agar  bangsa indo-
nesia menjadi bangsa yang besar, berdiri 
sama tinggi - duduk sama rendah dengan 
bangsa lain, bukan menjadi bangsa ‘tempe’ 
sesuai katanya. Meskipun menurut penulis 
tempe itu enak dan makanan favorit penulis 
dan bahkan sekarang juga sudah go inter-
national. Pidato BK berisikan tentang bang-
sa indonesia harus memiliki jati diri yang 
kuat, budaya yang kuat, sehat dan cerdas, 
ekonomi yang kuat, politik yang kuat, 
berdikari (berdiri di kaki sendiri). intinya, 
BK mendambakan agar bangsa indonesia 
menjadi bangsa besar untuk mewujudkan 
sila ke-5 dari Pancasila yakni Keadilan Sosial  
bagi Seluruh Rakyat  indonesia.  Adil dalam 

ekonomi, adil dalam hukum, adil dalam 
social,  politik dan sebagainya.  

Mengapa BK menyatakan demikian? 
Karena beliau meyakini adanya dukungan 
kekuatan sumber daya nasional meliputi 
rakyat yang besar, kekayaan (saat itu) 
yang masih utuh, meskipun belum memi-
liki keuangan-negara yang cukup seba-
gai bangsa merdeka yang masih relative 
“muda” tetapi memiliki modal keberanian 
atau semangat yang siap untuk mandiri.

Pesan ini di masa era pemerintahan 
Soeharto kemudian diformulasikan menjadi 
ipoleksosbud Hankam (ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan 
keamanan) yang kokoh.  Substansinya 
sama, hanya cara meracik, meramu lalu 
membukunya saja yang berbeda. Dimasa 
Pak Harto, formula di atas diajarkan secara 
formal dalam pelatihan atau penataran para 
pamong praja (pemimpin). namun dalam 
prakteknya, pelatihan dan panataran berlalu 
begitu saja dan hasilnya sampai akhir  Pak 
Harto menyatakan berhenti sebagai Presi-
den, pekerjaan rumah yang ditinggalkannya 
masih menumpuk, kompleks  dan belum 
selesai sampai kini. 

Ada banyak pertanyaan yang  muncul 
untuk dijawab secara jujur oleh ahlinya. 
Jangan dijawab asal-jawab dan muter-
muter. Masih adakah upaya membangun 
karakter bangsa seperti yang dicita-citakan 

BK? Atau jangan-jangan malah sudah 
terlupakan karena sibuk sendiri-sendiri 
dengan power bargaining atau power shar-
ing para elit sehingga kelupaan akan tugas 
pokoknya sebagai  pemimpin, yakni untuk 
mensejahterakan bangsanya, karena ingin 
enak sendiri? Masih inginkah kita memiliki 
pemimpin yang berkarakter kuat seperti 
nama-nama pemimpin dunia di atas  dan 
bahkan telah membawa rakyatnya menjadi 
pandai, beretika dan berkarakter?

Penulis sengaja mengajukan pertanyaan 
ini untuk mengingatkan kembali bahwa 
selain pembangunan fisik, pendidikan, 
modernisasi dan lain-lain,  hendaknya 
tidak melupakan pembangunan karakter 
bangsa sebagai landasan untuk menuju mo-
dernisasi.  Karakter dibangun melalui proses 
yang panjang sehingga menghasilkan indi-
vidu yang memiliki sifat-sifat yang positif 
dimanapun yang bersangkutan berada. 
Karakter yang positif  sangat diperlukan 

(mandatory) sejak zaman dulu, sekarang 
dan sampai kapanpun selama bangsa ini 
masih exist. Gambaran sederhananya (dari 
buku Lead to Bless Leader – Paulus Bam-
bang WS), didalam rumah - karakter adalah 
kebaikan; didalam bisnis - karakter adalah 
kejujuran; didalam masyarakat - karakter 
adalah kesopanan; dalam pekerjaan - kara-
kter adalah kecermatan;  didalam olah raga 
- karakter adalah sportivitas. 

Pada saatnya karakter akan men-
jadi pemimpin bagi diri seseorang untuk 
memimpin  orang lain, pegawai negeri 
(PnS),  karyawan, kelompok atau organisasi 
masyarakat atau politik dan lainnya. 

Pemimpin yang berkarakter sangat 
dibutuhkan dimana saja termasuk dinegeri 
ini (nasional) atau diperusahaan-perusahan. 
Hal yang sudah sangat dipahami oleh 
seorang pemimpin yang berkarakter, bahwa 
dirinya  adalah sebagai “agen perubahan” 
bukan agen kemapanan. Kalau sebelum-
nya hanya pandai bertanya, kini (sebagai 
pemimpin) harus pandai menjawab  dengan 
“apik” dan tepat,  baik  pertanyaan yang 
datang dari “kanan-kiri atau atas bawah”. 
Kalau  sebelumnya hanya bisa menun-
juk adanya  kesalahan (seseorang) maka  
sebagai pemimpin yang berkarakter justru 
harus berani dan siap kalau ditunjukkan 
kesalahannya. Setiap kata yang diucapkan 
adalah sabdo padito ratu  – akan dituruti 

oleh anggotanya - dan oleh karenanya tidak 
boleh asal berkomentar, tetapi harus bener 
lan pener. 

Semoga bangsa ini akan selalu di 
pimpimpin oleh orang-orang yang berkarak-
ter, yang berani mengambil keputusan yang 
mensejahterakan rakyat, adil dan berani 
bertanggung jawab atas keputusan yang 
telah dibuatnya.

Demikian sedikit catatan yang mungkin 
bermanfaat bagi pembaca WePe yang budi-
man.WP
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Mendatar :
    1. Kemungkinan lain, pilihan lain, cadangan    
    7. Sebuah jumlah yang bulat  
    8. Hak (Bahasa inggris)  
    9. Sebutan bagi jumlah 12 buah
  10. South East asia Treaty Organization
  11. Research Octane Number 
  12. Nama salah satu proyek panasbumi di Sulawesi Utara  
  13. Salah satu nama mata angin
  15. Sebuah alat angkut untuk penumpang  
  16. Perbedaan harga

Menurun :
    1. Kecepatan gerak kendaraan yang dapat dipengaruhi oleh 

angka oktan dari BBM yang digunakannya
    2. Kanal besar yang menghubungkan dua samudera   
    3. Tugas yang dilakukan berkali-kali dan setiap waktu tertentu
    4. Terkikis oleh gesekan    
    5. Salah satu negara bagian di amerika Serikat
    6. istilah yang digunakan dalam dunia perminyakan ketika 

mengangkut BBM tetapi tak ada yang hilang
  10. Pertemuan ilmiah yang dipimpin seorang ahli
  12. Tidak berubah
  14. Lembaga Survei indonesia 
  15. Kelelawar (bahasa inggris)M
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Kirim jawaban beserta data diri ke REDAKSI :
Jl. Perwira 2-4 Jakarta,  Ruang 301 Kode Pos 10110  
atau Fax. 3815852
atau email ke : bulletin@pertamina.com

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

PEMENANG TTS 
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JAWABAN TTS EDISI APRIL 2010 :
MENDATAR : 1. Koktail, 5.Kar, 7. Memorabilia, 8. Ltr, 9. Selamat, 11. Trend, 12. Katun, 13. Fragmen, 14. Bak, 15. Run, 16. Nonstop
MENURUN : 1. Komplit, 2. Kemerdekaan, 3. air, 4. Labil, 5. Kalimat, 6. Ria, 9. Sedimen, 10. Tangkap, 12. Kanon, 13. Far, 14. But
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liSA AYESHAdEWi 
Jl. Cempaka 3/60 

Jati Kramat Indah I - Bekasi 17421

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

dengan membawa identitas diri. 
Paling lambat 20 Mei 2010.






