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KEMANDIRIAN ENERGI

“Kemampuan memenuhi ke 
butuhan energi menjadi syarat 
mutlak bagi suatu bangsa untuk 
mewujudkan kemandirian energi. 
Hal tersebut ditentukan dengan 
kemampuan dalam mengelola 
sumber energi dan upaya men-
jaga ketahanan energi bangsa 
di tengah tantangan krisis harga 
minyak yang tengah merosot. ”
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Bulan Desember memang selalu istimewa bagi 
Pertamina. Karena, setiap tanggal 10 Desember, 
Pertamina bertambah usia. Tahun ini, genap usia 
perusahaan memasuki 58 tahun. 

Berbilang puluhan tahun melayani kebutuhan 
BBM dan LPG untuk rakyat Indonesia hingga ke 
pelosok negeri, menjadikan Pertamina sangat 
kredibel  dalam menjalankan tugasnya dan 
tak tersaingi. Belum lagi kinerja lain yang terus 
dipertahankan di tengah kondisi perlambatan 
ekonomi global karena terpuruknya harga crude oil  
dan kurs rupiah terhadap dolar.

Sebagai bentuk syukur atas berbagai kinerja 
yang dicapai selama ini, kami mengulas bahasan 
utama tentang hal tersebut.  Seluruh kinerja yang 
tercermin pada edisi Desember 2015, merupakan 
bukti upaya seluruh insan Pertamina.

Seperti pesan Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto dalam pidato HUT ke-58 Pertamina, 
marilah seluruh insan Pertamina terus bekerja keras, 
kerja cerdas, dan kerja ikhlas dengan semangat 
Pertamina Satu berdasarkan tata nilai 6C.

Dirgahayu Pertamina. Selamat ulang tahun untuk 
seluruh insan Pertamina.

Dari Redaksi
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Sebuah fenomena “Gerhana Matahari Total” akan 
berlangsung pada 9 Maret 2016. jalur gerhana 
akan diawali saat matahari terbit di Pulau Sumatera 
hingga Maluku, Indonesia.  Gerhana Matahari Total 
(GMT 2016) ini akan terjadi pada tanggal 9 Maret 
2016, mulai sekitar pukul 7.30 pagi di Sumatera 
dan sekitar pukul 10 pagi di Maluku utara. lain 
wilayah, lain pula waktu mulai gerhananya. Kota-
kota besar di Indonesia yang akan kebagian 
Gerhana Matahari Total ini adalah Palembang, 
Palangka Raya, Balikpapan, Tanjung Pandan, Palu 
dan Ternate.
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jamur tiram. Anugerah Pertamina Awards mengukuhkan 
keberhasilan kiprahnya membawa masyarakat sekitar 
berdikari lewat beragam usaha mandiri. 
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Bulan Oktober lalu saya melihat berita 
di salah satu stasiun televisi nasional, 
Pertamina meluncurkan Bright Gas 5,5 
Kg berwarna pink. Kemasan LPG baru 
tersebut diklaim lebih ringan dan praktis 
bagi masyarakat perkotaan, yang tinggal di 
apartemen.

Satu hal yang menggelitik di benak saya, 
kenapa yang diproduksi hanya kemasan 
dengan warna pink saja? Apakah tidak ada 
warna alternatif lainnya.

 Semoga jika jumlah peminat sudah 
bertambah banyak, Pertamina bisa 
menambah alternatif warna lainnya untuk 
Bright Gas ukuran 5,5 Kg.  

Afifi Maryanto
Salemba, Jakarta Pusat

Redaksi : 
Sebelum meluncurkan Bright Gas 5,5 Kg, 
kami telah melakukan survei pemilihan warna 
kepada konsumen utama Bright Gas 5,5 Kg, 
yakni perempuan dan ibu rumah tangga. 

Kami mengapresiasi perhatian seluruh 
konsumen Bright Gas dan Pertamina. 
Masukan Anda sangat berharga bagi kami 
untuk mengembangkan produk ke depan.

•••

Saya mengucapkan selamat Ulang Tahun 
Pertamina yang ke-58. Semoga Pertamina 
tambah maju dan tetap menjadi kebanggan 
bangsa.  

Sahrul Haetamy
Jakarta Selatan 

Selamat Ulang Tahun

Bright Gas 5,5 Kg

Pertamina Energy Outlook yang 
rutin diadakan setiap akhir tahun 
apakah masih rutin diadakan? 
Mengingat dua tahun terakhir saya 
tidak pernah absen mengikuti forum 
diskusi Energi terbesar di Indonesia 
dengan narasumber dari dalam dan 
luar negeri. 

Belakangan saya baru tahu bahwa 
saat ini ada Pertamina Energi Forum, 
yang kegiatannya sama dengan 
Pertamina Energy Outlook. Sayang 
saya tidak bisa bergabung karena 
sedang tidak ada di Indonesia.

Bisakah saya mendapatkan 
buku Pertamina Energy Outlook 
sebagaimana dibagikan tahun lalu, 
atau materi paparan dalam Pertamina 
Energi Forum ?

Sudarmaji
Ragunan, Jakarta Selatan

Redaksi : 
Terima kasih atas atensi Bapak 
terhadap acara Pertamina Energi 
Forum 2015. Sayang sekali Bapak 
Sudarmaji tidak bisa bergabung 
dalam acara Pertamina Energi Forum 
tahun ini, yang mengangkat tema 
Sustainable For Indonesia Growth. 

Berkaitan dengan materi paparan, 
mohon maaf kami tidak bisa 
memberikan soft copynya, karena 
tidak semua pembicara berkenan 
untuk membagi bahan paparannya 
kepada publik.  Namun garis besar 
bahasannya bisa Bapak dapatkan 
dalam ulasan di beberapa media 
cetak.

Materi Diskusi 
Pertamina Energi Forum
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JAKARTA - Menteri BUMN Rini Soemarno, 
membuka Pekan Olahraga dan Seni 
(Porseni) BUMN 2015 yang diikuti 119 
perusahaan milik negara, Minggu (8/11)

Prosesi pembukaan dimulai dengan 
gerak jalan santai dari Kantor Kementerian 
BUMN Jalan Merdeka Selatan menuju 
Gedung Sarinah, Jalan Thamrin, Jakarta. 

Pertamina ikut ambil bagian dalam 
kegiatan ini. Dalam pembukaan tersebut, 
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
ikut memencet sirine tanda dimulainya 
Porseni BUMN 2015, yang mengambil tema  
“Bintang Untuk Negeri”.

PORSENI BUMN DIBUKA
TEBARKAN SEMANGAT SINERGI BUMN 

Tahun ini Pertamina mengirimkan 
perwakilannya untuk ambil bagian dalam 
beberapa cabang olah raga dan seni, yang 
dipertandingan dalam Porseni BUMN.

 Porseni ke-8 kali ini diharapkan menjadi 
ajang silaturahmi dan prestasi di lingkungan 
keluarga BUMN, serta mencetak bintang 
baru di bidang olah raga dan seni. 

Pembukaan Porseni yang bersamaan 
dengan Car Free Day ini juga diisi Pertamina 
untuk promo program Pertamina Eco Run, 
sebagai salah satu rangkaian kegiatan HUT 
ke-58 Pertamina.  WNR

Pembukaan Porseni BUMN 2015 dimeriahkan dengan gerak jalan dari Jalan Merdeka Selatan hingga Jalan Thamrin, 
Jakarta. Tahun ini Porseni BUMN 2015 bertema “Bintang Untuk Negeri”.
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JAKARTA – Annual Hulu Day Pertamina, 
yang ke-3 kalinya digelar pada 9-10 
November 2015, dengan tema ‘Survive and 
Sustainable Growth : Synergize-Alignment-
Inovate-Motivate’

Forum ini mengetengahkan visualisasi 
perjalanan transformasi, kinerja dan reputasi 
bisnis hulu berikut anak-anak perusahaan 
rumpun hulu Pertamina selama setahun ke 
belakang.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
dalam sambutan pembukaan menyatakan 
di tengah tantangan turunnya harga minyak 

PORSENI BUMN DIBUKA
TEBARKAN SEMANGAT SINERGI BUMN 

dunia, Pertamina masih menuai untung 
dari bisnis hulunya, dari upaya efisiensi di 
seluruh lini operasi dan langkah-langkah 
inovasi serta continuous improvement. 

Annual Hulu Day juga diisi dengan 
diskusi yang dikemas dalam Energy Talk  
dan menghadirkan berbagai narasumber 
dari berbagai lintas profesi. 

Kegiatan ini diharapkan bisa 
menjadi parameter sejauhmana upaya 
pengembangan sektor hulu sebagai bagian 
dari lima Prioritas Strategis Perusahaan 
yang telah diimplementasikan.  DIT HULU

(Kiri-Kanan) : Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, Direktur Keuangan Pertamina 
Arief Budiman dan Direktur Pemasaran Pertamina Achmad Bambang memukul jimbe sebagai tanda dibukanya Annual Hulu 
Day 2015.

   Pameran hasil kinerja Anak-anak perusahaan rumpun hulu Pertamina dan Energy Talk memeriahkan Annual Hulu Day 2015.
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ANNUAL HULU DAY 2015
TRANSFORMASI KINERJA DAN REPUTASI BISNIS HULU
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JAKARTA -  PT Pertamina (Persero) 
menggelar Pertamina Energy Forum 2015, 
sebagai rangakaian HUT Pertamina ke-58. 
Acara yang digelar pada 24 -25 November 
2015 ini, dibuka secara resmi oleh Menteri 
BUMN Rini Soemarno di Hotel Borobudur, 
Jakarta, Selasa (24/11). 

Pertamina Energy Forum 2015 
merupakan ajang eksibisi bisnis Pertamina 
dan tukar pikiran serta pandangan 
stakeholder energi mengenai aspek-aspek 
ketahanan energi untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi.

 Sekitar 350 orang yang terdiri dari 
perusahaan-perusahaan mitra Pertamina, 
pelaku industri migas dan Energi Baru 
Terbarukan yang beroperasi di Indonesia, 

kalangan kampus, pakar nasional dan 
internasional sektor minyak, serta legisatif dan 
eksekutif, menghadiri acara tersebut.

Dalam sambutannya Rini mengatakan 
saat ini hampir tidak ada satupun negara 
yang terlepas dari sektor energi. Karena itu, 
peran BUMN sebagai pilar perekonomian 
bangsa, khususnya BUMN sektor energi harus 
bertransformasi secara cepat untuk dapat 
menjalankan perannya dengan lebih baik. 

 Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto 
mengatakan forum ini merupakan salah satu 
sarana Pertamina menyampaikan capaian dan 
aspirasi korporasi kepada berbagai lapisan 
masyarakat, serta menjadi ajang diskusi untuk 
mencari solusi untuk mewujudkan kemandirian 
energi nasional.  RUDI A

Rangkaian pembukaan Pertamina Energy Forum 2015 dan pameran bisnis Pertamina dihadiri berbagai kalangan dari 
pengamat, akademisi dan pelaku bisnis migas.

Menteri BUMN Rini Soemarno membuka Pertamina 
Energy Forum 2015 dan menggarisbawahi peran BUMN
sektor energi sebagai pilar perekonomian bangsa.

Dr. Jeff Brown, President Facts Global Energy, 
memaparkan Global Energy Outlook 2016 di Pertamina 
Energy Forum 2015.
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PERTAMINA ENERGY FORUM 
SOLUSI UNTUK KEMANDIRIAN ENERGI



11DESEMBER 2015

YOGYAKARTA – Insan Mutu Pertamina 
kembali membuktikan keandalannya 
diantara perusahaan terkemuka lainnya 
dalam Temu Karya Mutu & Produktivitas 
Nasioanl (TKMPN) XIX. Sebuah ajang 
kompetisi inovasi tingkat nasional yang 
diadakan satu tahun sekali. 

Acara yang berlangsung dari tanggal 
23- 26 November 2015 diikuti oleh 119 
perusahaan terkemuka di Indonesia yang 
terdiri 258 tim inovasi dengan total peseeta 
1.300 orang. 

 Pertamina mengirimkan 28 tim yang 
terdiri dari perwakilan tim terbaik dari 
Direktorat maupun Anak Perusahaan. Dalam 
perhelatan bergengsi tersebut, Pertamina 
mendominasi puluhan penghargaan yang 
terdiri dari 19 peringkat Platinum, dan 9 tim 
meraih peringkat Gold. 

Keberhasilan pengelolaan inovasi 
Pertamina tidak lepas dari peranan 
manajemen puncak sehingga kegiatan 
inovasi dapat mendukung kinerja 
perusahaan.  
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PERTAMINA ENERGY FORUM 
SOLUSI UNTUK KEMANDIRIAN ENERGI

FORUM INOVASI NASIONAL 
INSAN MUTU PERTAMINA UKIR PRESTASI FENOMENAL

Tim Pertamina mempresentasikan inovasinya dengan 
berbagai tema dalam forum inovasi nasional.
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CILACAP -  Wakil Presiden RI Jusuf Kalla 
meresmikan pengoperasian Residual Fluid 
Catalytic Cracking (RFCC) Refinery Unit 
IV Cilacap, Kamis (26/11). Pembangunan 
infrastruktur pengolahan yang dibarengi 
dengan pengembangan sektor hulu oleh 
Pertamina, diharapkan bisa mendekatkan 
bangsa ini pada swasembada energi.

RFCC akan mengolah feed stock 
berupa LSWR (Low Sulfur Waxy Residue) 
sebanyak 62.000 barel per hari, yang 
dihasilkan dari Crude Distillation Unit (CDU) 
II menjadi produk bernilai tinggi, yaitu 
HOMC, peningkatan produksi LPG dan 
produk baru Propylene. Proyek dengan nilai 
investasi US$846,89 juta tersebut, pada saat 
diresmikan, RFCC telah ber operasi 100% 

dan dapat mem produksi HOMC sekitar 37.000 
barel per hari, LPG 1.066 ton per hari, dan 
Propylene 430 ton per hari.

Dari produksi HOMC, sebagian besarnya 
di proses untuk dipro duksikan menjadi 
Premium. Dengan beroperasinya RFCC, 
produksi Premium dari Kilang Cilacap akan 
menjadi 91.000 barel per hari sehingga impor 
Premium dapat ditekan. “Dengan demikian bisa 
menambah penerimaan sekaligus peng hematan 
devisa hingga US$3,6 juta per hari. 

Peresmian RFCC dibarengi dengan 
pemancangan tiang pertama Proyek Langit 
Biru Cilacap, serta penandatanganan Head of 
Agreement Refinery Development Master Plan 
Kilang RU IV Cilacap antara Pertamina dan 
Saudi Aramco. DSU

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menekan tombol sebagai tanda diresmikannya kilang RFCC Cilacap.

Penandatanganan Head of Agreement Refinery 
Development Master Plan Kilang RU IV Cilacap antara 
Pertamina dan Saudi Aramco.

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi 
menjelaskan tentang Kilang RFCC kepada Wakil Presiden RI 
Jusuf Kalla, Menteri ESDM dan Menteri BUMN.
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PERESMIAN KILANG RFcc cILAcAP
MENUJU SwASEMBADA ENERGI



PERESMIAN KILANG RFcc cILAcAP
MENUJU SwASEMBADA ENERGI
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 Kemampuan memenuhi ke 
butuhan energi menjadi syarat 

mutlak bagi suatu bangsa untuk 
mewujudkan kemandirian energi. 
Hal tersebut ditentukan dengan 
kemampuan dalam mengelola 
sumber energi dan upaya menjaga 
ketahanan energi bangsa di 
tengah tantangan krisis harga 
minyak yang tengah merosot. 

Menuju 
KeMandirian 

energi



 Tidak seperti biasa, pidato 
syukuran HUT ke-58 

Pertamina diganti menjadi paparan 
kinerja Direksi satu persatu. Usai 
melakukan pemotongan tumpeng 
sebagai wujud syukur atas 
perjalanan panjang perusahaan 
energi ini dalam menjalankan 
bisnisnya, Direktur Utama Dwi 
Soetjipto meminta jajaran Direksi 
yang berada di atas panggung untuk 
tetap mendampingi.“Kami akan 
memaparkan pencapaian yang telah 
dilakukan Pertamina setahun ini, 
dan akan dipaparkan satu-persatu,” 
kata Dwi Soetjipto.

Di atas panggung Direktur Utama 
Pertamina Dwi Soetjipto bersama Direktur 
Hulu Syamsu Alam, Direktur Gas, Energi 
Baru & Terbarukan Yenni Andayani, Direktur 
Pengolahan Rachmad Hardadi serta Direktur 
Keuangan Arief Budiman. Sementara 
Direktur Pemasaran Ahmad Bambang 
dan Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu 
Daryoto, tak tampak hadir, karena harus 

mewakili perusahaan untuk menerima 
penghargaan yang terus dicapai 
Pertamina hingga bulan Desember.

Setahun lebih jajaran Direksi 
Pertamina yang dilantik pada 28 
November 2014 menakhodai perjalanan 
Pertamina. Sebagai BUMN di bidang 
energi, Pertamina  diharapkan 
dapat menjadi ”the true economic 
powerhouse” yang berperan dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi 
nasional dan mewujudkan kemandirian 
dan ketahanan energi.

Namun tantangan untuk mewujudkan 
hal tersebut begitu dahsyatnya dan 
harus dihadapi. Sejak tahun 2014, krisis 
harga minyak melanda seluruh dunia 
dan berkelanjutan ditandai dengan 
merosotnya harga minyak dunia yang 
terus berlangsung hingga akhir tahun 
2015. Sejumlah pengamat meramalkan 
kondisi tersebut akan terjadi hingga di 
tahun mendatang. Sehingga menjadi 
tantangan berat bagi perusahaan energi 
dalam mengantisipasi serta menghadapi 
tantangan bisnis yang kian berat. 
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Pertamina sebagai 
BUMN yang sebagian besar 
pendapatannya ditopang 
oleh sektor hulu, tentu saja 
merasakan imbas tersebut. 
Sejak tanda-tanda penurunan 
harga minyak dalam jangka 
panjang, jajaran manajemen 
Pertamina setelah dilantik 
oleh Pemerintah, segera 
melakukan pemetaan strategi 
perusahaan. 

Berbagai langkah 
proaktif  disiapkan 
sejak akhir tahun 2014, 
yang dikemas dalam 
lima prioritas strategis 
perusahaan. Terdiri 
dari Pengembangan 
sektor hulu;  Efisiensi di 
semua lini;  Peningkatan 
kapasitas kilang 
dan petrokimia; 
Pengembangan 
infrastruktur dan 
marketing; dan  
Perbaikan struktur 
keuangan.  

Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto dalam 
paparannya menyatakan, 
perusahaan telah melakukan 
berbagai upaya yang didukung 
seluruh insan Pertamina. 
Mulai dari sektor hulu yang 
melakukan cost effectiveness, 
mengoptimalkan aset dan 
menciptakan nilai tambah 
melalui pengelolaan sumber 
daya dan cara pandang yang 
terintegrasi, mengembangkan 
proyek-proyek yang profit-
driven, mengembangkan 
teknologi yang terbaik 
dan tepat untuk kemajuan 
perusahaan.

 Hasilnya kini 
telah dirasakan. 

Hingga akhir Oktober 
2015, produksi migas 
mencapai 584,32 
MBOEPD, lebih 
tinggi 11,3 % pada 
periode yang sama 
tahun sebelumnya 
yang sebesar 524,94 
MBOEPD,”paparnya. 

Selain itu PIEP untuk 
Asset Algeria juga telah 
mencatakan keberhasilan 
sendiri dengan telah 
disetujuinya Revise 
Development Plan (RDP) 
lebih cepat dari target yang 
ditetapkan serta perusahaan 
pertama di Algeria yang 
telah disetujui RDP nya oleh 
Pemerintah Algeria. 

Pemerintah Indonesia 
telah memutuskan untuk 
pengelolaan blok Mahakam 
post terminasi pada tahun 
2018, akan diserahkan ke 
Pertamina. Hal tersebut 
berdasarkan sejarah dari 
akuisisi sebelumnya untuk 
lapangan offshore di 
Offshore North West Java 

(ONWJ) dan West Madura 
Offshore (WMO) yang telah 
berhasil. Terbukti bahwa anak 
bangsa mampu mengelola 
lapangan tersebut dan 
akan mampu meningkatkan 
produksi. “Kemampuan 
Pertamina tidak kalah 
dengan International Oil 
Company (IOC) dan National 
Oil Company (NOC) lainnya 
dalam pengelolaan lapangan 
migas serta didukung dengan 
kemampuan SDM dan 
teknologi yang mumpuni,”kata 
Dwi Soetjito. 

      
Tetap Mengekplorasi

Sementara itu Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu 
Alam menambahkan dalam 
hal pencarian cadangan 
baru serta di tengah 
melemahnya harga minyak 
dunia, Pertamina tetap giat 
dalam kegiatan eksplorasi. 
Setidaknya Pertamina telah 
berhasil menambah temuan 
sumber daya (2C) migas 
hasil pemboran eksplorasi  
dan deliniasi sebesar 238,06 
MMBOE (minyak 93,98 MMBO 
& gas 834,73 BSCF). 
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Direktur Utama Pertamina
Dwi Soetjipto

Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk pengelolaan blok 
Mahakam post terminasi pada tahun 2018, akan diserahkan ke Pertamina. 
Sebelumnya Pertamina telah berhasil mengakuisisi lapangan offshore di 
Offshore North West Java (ONWJ) dan West Madura Offshore (WMO).



 Di sektor Panas Bumi, 
Pertamina melalui anak 
perusahaannya PT Pertamina 
Geothermal Energy sejak 
tahun 2009 sampai 2015 
memproduksi setara listrik 
kumulatif adalah sebesar 
2533 Gwh. Pencapaian ini 
karena telah onstream-nya 
PLTP Kamojang Unit 5 dengan 
kapasitas 35 MW serta 
semakin optimalnya lapangan 
Lahendong dan Ulubelu. 

Pengembangan Gas, 
Energi Baru dan 
Terbarukan

Direktur Gas, Energi Baru 
& Terbarukan Yenni Andayani 
memaparkan secara nyata 
dan berkesinambungan 
bahwa Pertamina telah 
mengembangkan bisnis 
dan infrastruktur gas untuk 
memenuhi kebutuhan energi 
di Indonesia. 

Di dalam negeri, 
Pertamina telah berhasil 
menambah aset eksplorasi 
yaitu Blok Migas Abar 
(100%), Blok Migas 
Anggursi (100%) & Blok 
Migas Unconventional 
Sakakemang. 

Dari kegiatan akuisisi luar 
negeri, tahun ini Pertamina 
juga berhasil melanjutkan 
ekspansi internasional yang 
telah dimulai tahun-tahun 
sebelumnya yaitu akuisisi 
saham Murphy Sabah Oil Co 
Ltd dan Murphy Sarawak Oil 
Co Ltd .

Sektor Hulu juga 
menorehkan prestasi 
dengan diperolehnya 
penghargaan dari SKK Migas 
untuk Pertamina EP yang 

 Hasil ini telah 
melewati target 

yang ditetapkan. 
Temuan terbesar 
berasal dari lapangan 
PHE (Tomori dan 
Nunukan) serta PEP 
(Puspa Asri & Jati Asri). 
Penambahan cadangan 
(P1) migas hasil Plan 
Of Development (POD), 
Put on Production 
(POP) & re-assesment 
cadangan existing 
sebesar 46,22 
MMBOE (minyak 18,33 
MMBO & gas 161,64 
BSCF),”jelas Syamsu 
Alam. 

merupakan perusahaan 
terbaik dan agresif dalam 
melakukan kegiatan survei 
seismik sebagai upaya dalam 
melakukan agresif eksplorasi 
untuk menemukan cadangan 
baru bagi Pertamina. 
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Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno dan 
Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, meresmikan PLTP Kamojang Unit 5 & 
groundbreaking proyek-proyek Pengembangan Geothermal.



 Fasilitas Arun 
LNG Receiving 

& Regasification 
Terminal (Arun Regas) 
telah beroperasi dan 
beberapa proyek 
infrastruktur pipa 
transmisi dapat 
diselesaikan dengan 
total ±230 km sehingga 
akan menambah aset 
pipa existing sepanjang 
1.956 km,”katanya.

 
Arun Regas yang 

terintegrasi dengan Pipa 
Arun-Belawan-Kawasan 
Industri Medan- Kawasan 
Ekonomi Khusus Sei 
Mangkei ke depannya 
akan memperkuat bisnis 
Pertamina dalam memenuhi 
kebutuhan gas di Sumatera 
Bagian Utara. Sementara 
pengembangan Pipa Muara 
Karang-Muara Tawar 
di Jawa Barat dan Pipa 
Porong-Grati di Jawa Timur 
akan memperkuat bisnis 
Pertamina dalam memenuhi 
kebutuhan gas di Pulau 
Jawa. 

Pengembangan 
infrastruktur juga selaras 
dengan percepatan 
pengembangan sumber daya 
gas di Indonesia melalui 
pengelolaan kontrak gas 
niaga sebesar 1.2 bcfd 
hingga tahun 2020. Hal 
tersebut sejalan dengan 
komitmen Pertamina untuk 
mendukung suksesnya 
program Pemerintah dalam 
melakukan diversifikasi 
bahan bakar melalui 
penggunaan gas serta 
sebagai upaya pemenuhan 
kebutuhan LNG domestik 
dengan jaminan security of 
supply. Berbagai  langkah 
dilakukan seperti melakukan 
perjanjian jual beli LNG 
dengan Muara Bakau 
PSC;  penandatanganan 
Master Sales and Purchase 
Agreement dan Confirmation 

Notice dengan Donggi 
Senoro LNG, dimana kargo 
LNG pertama kilang LNG 
Donggi Senoro, telah dikirim 
dan di-unload pada fasilitas 
Arun Regas untuk memenuhi 
kebutuhan industri di wilayah 
Sumatera Utara. 

Dalam rangka 
mensukseskan program 
konversi BBM menjadi 
Bahan Bakar Gas, Pertamina 
kembali mendapat 
kepercayaan dari Pemerintah 
untuk membangun dan 
mengoperasikan infrastruktur 
CNG Transportasi berupa 
SPBG, MRU (Mobile 
Refueling Unit) berikut pipa 
distribusi menggunakan 
dana APBN. Pertamina telah 
membangun 34 infrastruktur 
CNG di Jabodetabek, 
Surabaya, Semarang, 
Balikpapan dan Palembang. 

Presiden RI Joko Widodo 
didampingi Menteri ESDM 
Sudirman Said, Direktur 
Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto dan Komisaris 
Utama Pertamina Tantri 
Abeng, meresmikan Kargo 
LNG Pertama kilang LNG 
Donngi Senoro untuk 
dikirim dan di-unload pada 
fasilitas Arun Regas untuk 
memenuhi kebutuhan 
Industri di wilayah 
Sumatera Utara.

Peresmian beroperasinya 
infrastruktur CNG 
Transportasi berupa SPBG, 
MRU (Mobile Refueling 
Unit). Peresmian dilakukan 
oleh Dirjen Migas 
Kementerian ESDM IGN 
Wiratmaja Puja bersama 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto serta Direktur 
Utama PT Pertagas Niaga 
Hendra Jaya.
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Direktur Gas, Energi Baru 
dan Terbarukan
Yenni Andayani



Bahkan Pertamina kembali 
mendapatkan kepercayaan 
untuk membangun 18 unit 
SPBG, serta mendapat 
penugasan pemanfaatan gas 
untuk rumah tangga. Dimana 
pada Desember 2015 telah 
siap melakukan pengaliran gas 
bagi rumah tangga di wilayah 
Bekasi, Bunyu, Ogan Ilir, dan 
Sidoardjo tahap II dengan 
jumlah ±16.000 sambungan 
rumah tangga. 

Pertamina juga telah 
mengoperasikan LNG 
filling station di Plant 26 PT 
Badak untuk komersialisasi 
pemanfaatan LNG sebagai 
bahan bakar kendaraan 
tambang dan pemenuhan 
kebutuhan gas industri di 
sekitar Kalimantan Timur 
dengan menggunakan isotank. 
Pertamina juga bekerja 
sama dengan PT Kereta Api 
Indonesia untuk pemanfaatan 
LNG pada lokomotif dan 
genset kereta api. 

Upaya pengembangan 
bisnis Energi Baru dan 
Terbarukan (EBT), ditargetkan 
dalam lima tahun ke depan 
bisa mencapai kapasitas 
pembangkit 1,13 Giga Watt, 
dengan menggandeng partner. 

Penerapan EBT di 
unit-unit operasi maupun 
anak perusahaan seperti 
pemasangan Solar PV roof top, 
Solar PV dan Wind Turbine di 
kilang gencar dilakukan. Dalam 
mengembangkan bisnis power, 
Pertamina mengupayakan 
pemanfaatan gas dalam proyek 
IPP untuk mendukung program 
Pembangkit Listrik 35 GW. 

Tingkatkan Kapasitas 
Kilang, Kurangi Impor 
Produk

Di sektor Hilir, Direktur 
Pengolahan Rachmad 
Hardadi menyampaikan 
banyaknya proyek dan 
inisiatif yang telah dilakukan 
selama tahun 2015 untuk 
meningkatkan kapasitas 
kilang. Seperti konversi 
kerosene menjadi Avtur. 

 Kero atau minyak 
tanah yang 

sebelumnya berlebih 
dan diekspor dengan 
harga yang rendah telah 
dikonversi menjadi 
avtur dengan produksi 
sebanyak 400 MB/ 
bulan,”papar Rachmad 
Hardadi. 

 Pembangunan kilang 
Residual Fluid Catalytic 
Cracking (RFCC) Cilacap 
juga telah selesai, dan mulai 
beroperasi pada tanggal 30 
September 2015. Dengan 
pengoperasian RFCC, 
diperoleh tambahan produksi 

Premium sebanyak 730.000 
barrel/ bulan, HOMC 92 
sebanyak 200.000 barrel/ 
bulan, LPG sebanyak 31.800 
ton/ bulan, dan Propylene 
sebesar 12.900 ton/ bulan. 

Pada saat bersamaan 
dengan beroperasinya 
RFCC, Pertamina juga 
mengoperasikan Kilang 
TPPI sesuai mandat yang 
diberikan Pemerintah. Dan 
dalam waktu singkat, Kilang 
TPPI dapat dioperasikan 
pada kapasitas 100% untuk 
feed, dan 125% untuk 
platformer. 

 Dengan pengoperasian 
RFCC dan Kilang TPPI 
telah memberikan dampak 
yang luar biasa, yakni tidak 
diperlukan lagi impor HOMC, 
tidak ada lagi ekspor naphta 
karena naphta telah diolah 
menjadi gasoline. Dan 
yang terpenting mampu 
memangkas impor Premium 
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Pertamina
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hingga 37%, Solar sebanyak 44%, 
dan LPG sejumlah 12%. “Sehingga 
secara total, tambahan revenue yang 
diperoleh Pertamina dengan adanya 
tambahan dua infrastruktur ini adalah 
US$ 9,5 juta/ hari,”tambah Hardadi. 

Beberapa proyek juga telah 
dimulai diantaranya  Proyek Langit 
Biru Cilacap (PLBC) tanggal 26 
November 2015 dengan nilai 
investasi sebesar US$ 392 juta. 
Ada juga proyek pekerjaan SPL 
(Sea Pipeline)/ SPM (Single Point 
Mooring) dengan investasi US$ 216 
juta dengan target penyelesaian pada 
tahun 2018. 

Selain itu juga telah dilakukan  
pembangunan Calciner Plant di RU 
II Dumai, kerjasama pembangunan 
TDAE (Treated Distilate Aromatic 
Extract) dengan Repsol di Cilacap, 
penandatanganan HOA Proyek 
RDMP Cilacap dengan Saudi Aramco 
pada tanggal 26 November 2015, 
dengan nilai investasi sebesar US$ 
5,2 miliar. Nantinya juga akan disusul 
dengan proyek Refining Development 

Master Plan (RDMP) Balikpapan dengan nilai investasi 
sebesar US$ 5,5 miliar dan Project NGRR (New Grass 
Root Refinery) di Tuban. 

Menciptakan Terobosan di Tengah Pasar 
Kompetitif

Di Bidang Pemasaran, Dwi Soetjipto menegaskan 
selama tahun 2015, telah dilaksanakan program 
Marketing & Operation Excellence (MorE), dimana value 
creation yang dihasilkan hingga bulan Oktober 2015 
mencapai US$ 184 juta. 

Sejumlah inovasi produk juga berhasil diluncurkan, 
di antaranya adalah peluncuran Pertalite dimana hingga 
November 2015, bahan bakar dengan RON 90 tersebut 
telah dijual di 1.931 SPBU di Sumatera Utara, Sumatera 
Selatan, DKI Jakarta & Jawa Barat, Jawa Tengah & DIY, 
Jawa Timur & Bali, Kalimantan, Sulawesi, dengan volume 
penjualan sebanyak 2.700 KL per hari. 

21DESEMBER 2015

Dalam waktu singkat, Kilang TPPI dapat 
dioperasikan pada kapasitas 100% untuk feed, 
dan 125% untuk platformer.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (ketiga dari kanan) saat meremikan RFCC 
Cilacap dan mulai beroperasi pada tanggal 30 September 2015.  

Direktur Pengolahan Pertamina Rachmad Hardadi (kedua dari kiri) saat 
melakukan peninjauan ke RFCC Cilacap.
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Selain itu dilahirkan  
brand baru LPG Pertamina 
BRIGHT GAS dengan varian 
baru tabung 5,5 kg untuk 
menyasar konsumen yang 
menginginkan kepraktisan dan 
harga terjangkau. Pada bisnis 
ELPIJI 12 kg, yang awalnya rugi 
akhirnya bisa mencapai profit 
sebesar Rp809 miliar hingga 
Oktober 2015. 

Di sektor Petrokimia, 
dilaksanakan akuisisi TAC 
swasta, pembangunan terminal 
aspal baru dan pengembangan 
produk Aspal modifikasi sebagai 
strategi peningkatan market 
share Aspal. Di lingkup Anak 

Perusahaan, PT Pertamina 
Lubricants berhasil melakukan 
akuisisi perusahaan pelumas 
di Thailand, Amaco, pada akhir 
tahun 2014 lalu, dan telah 
berhasil mencatatkan profit 
Rp3,76 miliar.

Produk Pelumas Pertamina 
juga kian dipercaya menjadi 
official lubricants di 129 dealer 
Lamborghini di seluruh dunia. 
Pertamina juga mulai start up 
tahap I fasilitas Production Unit 
Pelumas Jakarta, dengan total 
kapasitas sebesar 270 juta 
liter per tahun yang dilengkapi 
teknologi terkini.

Fungsi Shipping, terus 

berkontribusi meningkatkan 
operational excellence dalam 
berbagai prosesnya. Total 
efisiensi yang dibukukan 
Fungsi Shipping pada tahun 
2015 ini mencapai USD 89,57 
juta, sedangkan total revenue 
yang dibukukan oleh Shipping 
dari bisnis Charter Out dan 
Marine Services mencapai 
US$ 69,75 juta. 

Sebagai upaya untuk 
mengembangkan bisnis 
sebagai storage provider, 
dilakukan upgrading 
Terminal BBM Sambu, yang 
diharapkan beroperasi pada 
2016 sebagai Hyper Terminal 
dengan kapasitas 835.000 KL. 

Efisiensi Kinerja 
Keuangan

Hingga akhir Oktober 
2015, efisiensi OPEX 
mencapai ~ US$ 1 milyar, 
pencapaian berbagai 
breakthrough projects 
menembus angka US$ 500 
juta, dan margin EBITDA 
di pertengahan 2015 telah 
mencapai 10,76%. Marjin 
tertinggi dalam 3 tahun 
terakhir dan merupakan 
prestasi yang membanggakan 
di tengah penurunan harga 
minyak dunia yang hampir 
60%. 

Di bidang perpajakan, 
perubahan konsep PPh 21 
pekerja dari gross menjadi 
net juga berhasil menghemat 
cash flow sebesar Rp 360 
milyar di 2015. Pinjaman 
jangka pendek berhasil 
diturunkan lebih dari 60%, 
sehingga menghemat biaya 
bunga sebesar US$ 24,5 juta 
hingga Oktober 2015. 

Peresmian Proyek-
proyek Infrastruktur Migas 
Pertamina. Acara tersebut 
dihadiri Dirjen Migas 
Kementerian ESDM IGN 
Wiratmaja Puja bersama 
Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto, Direktur 
Pemasaran Pertamina 
Ahmad Bambang dan  
Direktur Gas, Energi 
Baru & Terbarukan Yenni 
Andayani.

Peluncuran Pertalite 
dimana hingga November 
2015, bahan bakar 
dengan RON 90 tersebut 
telah dijual di 1.931 
SPBU di Sumatera Utara, 
Sumatera Selatan, DKI 
Jakarta & Jawa Barat, 
Jawa Tengah & DIY, Jawa 
Timur & Bali, Kalimantan, 
Sulawesi, dengan volume 
penjualan sebanyak 2.700 
KL per hari. 

Peluncuran Bright 
Gas 5.5 kg. Dilahirkan  
Brand baru LPG 
Pertamina BRIGHT GAS 
dengan varian baru 
tabung 5,5 kg untuk 
menyasar konsumen yang 
menginginkan kepraktisan 
dan harga terjangkau.
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 Pertamina 
untuk pertama 

kalinya melakukan 
aktivitas lindung nilai 
(hedging) valuta asing 
dengan transaksi 
lebih dari US$ 400 
juta dan menjadikan 
Pertamina sebagai 
role model bagi BUMN 
di Indonesia,”kata 
Direktur Keuangan Arief 
Budiman. 

 Perbaikan sistem 
pengelolaan keuangan 
dan investasi dengan 
dukungan teknologi juga 
terus dilakukan, di antaranya 
adalah sistem pemantauan 
pembayaran secara on-line 
dengan mobile application, 
dashboard kinerja on-line, 
serta penerapan sistem 
investasi online (BTP SIIP) di 
mana proyek-proyek utama 
kini tercatat dan dapat 
dimonitor progress-nya 
secara on-line. 

Dari sisi pelaporan 
Keuangan, transparansi 
dan pelaporan Pertamina 

telah diakui oleh masyarakat 
dengan diperolehnya 
Penghargaan Annual Report 
Award OJK sebagai BUMN 
Non Keuangan non-listed 
terbaik di Indonesia, yang 
pertama kalinya diraih oleh 
Pertamina. 

Secara organisasi, 
Pertamina telah menerapkan 
organization streamlining 
program dengan fokus 
tidak hanya pada sisi 
operational excellence, 
namun juga mengedepankan 
competitiveness untuk 
mencapai business 
sustainability. Selanjutnya, 
Universitas Pertamina 
diharapkan akan mulai 
beroperasi pada tahun 
ajaran mendatang, sebagai 
upaya membangun profit 
center melalui Lembaga 
Sertifikasi Profesi (LSP) 
Pertamina akan digarap 
setelah mendapatkan izin 
penyelenggaraan sertifikasi 
profesi dari Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) 

pada bulan Desember 2015. 
LSP Pertamina saat ini memiliki 
10 Tempat Uji Kompetensi yang 
tersebar di seluruh wilayah 
operasi Pertamina. 

Berbagai terobosan dan 
inovasi melalui Continuous 
Improvement Program didorong 
terus, bahkan CIP Pertamina 
berhasil meraih prestasi 
membanggakan di tingkat 
nasional dan internasional yakni 
di Singapura, Korea, Australia, 
Jepang, dan Shanghai. Inovasi 
putra-putri terbaik bangsa yang 
ada di Pertamina ini juga berhasil 
menciptakan value creation 
sebesar 10.2 triliun rupiah pada 
2015. Angka ini jauh lebih tinggi 
dibandingkan tahun sebelumnya 
yang sebesar Rp8 triliun. 

Di bidang HSSE, Untuk 
menjamin keselamatan kerja dan 
keberlanjutan usaha berdasarkan 
kepada aspek-aspek yang diakui 
di dunia usaha internasional, 
Pertamina berkomitmen untuk 
terus menurunkan angka 
kecelakaan dan mencegah 
kerusakan lingkungan. 

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman didampingi Direktur Utama Pertamina 
Dwi Soetjipto saat melakukan penandatanganan Kesepakatan Transaksi Lindung 
Nilai dan disaksikan Menteri BUMN Rini Soemarno.
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Direktur Keuangan 
Pertamina

Arief Budiman



Sepanjang tahun 2015 PT 
Pertamina (Persero) bersama Anak 
Perusahaan juga telah secara aktif 
melakukan upaya pengelolaan 
lingkungan hidup. 

Buah dari kerja keras tersebut 
adalah diraihnya penghargaan 
PROPER dari Kementerian 
Lingkungan Hidup dimana 6 
lokasi kerja Pertamina meraih 
PROPER Emas. Yakni PT Pertamina 
Geothermal Energy Area Kamojang, 
PT Badak NGL, Terminal BBM 
Rewulu, PT Pertamina EP Field 
Subang, PT Pertamina EP Field 
Rantau dan RU VI Balongan.

Sebagai wujud komitmen 
terhadap penerapan tata kelola 
perusahaan yang baik, Pertamina 
menyelenggarakan assessment 
GCG berdasarkan parameter dari 
Kementerian BUMN setiap tahun. 
Pertamina juga mendapatkan 
penghargaan dari KPK sebagai Unit 
Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Inisiatif Efisiensi di Semua 
Lini

 Hingga akhir Oktober 2015, 
Pertamina mampu melakukan 
efisiensi sebesar US$1,278 miliar 

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman (ketiga dari kanan) saat memperoleh Penghargaan Annual Report Award 
OJK sebagai BUMN Non Keuangan non-listed terbaik di Indonesia, yang pertama kalinya diraih oleh Pertamina. 

Bersama dengan Direktur Hulu Syamsu Alam dan Direktur Keuangan 
Arief Budiman, Direktur SDM & Umum Dwi Wahyu Daryoto 
mendengarkan paparan salah satu inovasi yang dipamerkan di 
Pameran APQ Award 2015.
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dan berhasil meraih laba bersih sebesar US$ 1,39 
miliar. Sebagai perbandingan, laba bersih Pertamina 
sepanjang tahun 2014 lalu adalah sebesar US$ 1,57 
miliar.  

Pencapaian yang diraih sejauh ini merupakan 
buah dari berbagai breakthrough projects dan inisiatif 
yang dilakukan seluruh pekerja dalam melakukan 
efisiensi dan upaya-upaya lainnya sebagaimana telah 
saya paparkan sebelumnya. Pencapaian tersebut 
bukan sekadar angka -angka, tetapi diwujudkan nyata 
dalam mendorong kemandiran energi bangsa. 
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28 HILIR

Peningkatan target kargo 
yang diangkut Pertamina 
tentu saja akan berimplikasi 
pada kebutuhan akan 
pengoperasian kapal juga 
semakin meningkat. Tentu 
saja dalam prosentase yang 
kurang lebih sama sekitar 
3,5% per tahun. Untuk 
keperluan domestik saja, 
pada tahun 2015 Fungsi 
Shipping mengoperasikan 
239 unit kapal yang terdiri 
dari 57 unit kapal milik, 146 
unit kapal kapal charter, dan 
kurang lebih 36 unit kapal 

Dalam kurun 
waktu lima tahun 
terakhir, target 
kargo yang diangkut 
Pertamina melalui 
armada kapalnya, 
terus meningkat 
sekitar 3,5% per 
tahun. Pertamina 
menargetkan 
penambahan 19 
unit kapal dalam 
berbagai ukuran 
hingga tahun 2020, 
untuk memperkuat 
distribusi energi ke 
seluruh negeri. 

HILIR Penulis : Ardan Afwal Maula -Officer Shipping Strategic Initiative Improvement

Penguatan arMada MiliK, 
Menuju KeMandirian 
DIStrIbuSI EnErgI

untuk pengangkutan kargo 
dengan sistem Contract of 
Affreighment (COA). 

Angka ini belum 
ditambah dengan kebutuhan 
kapal untuk penugasan 
baru yaitu pengangkutan 
kargo impor yang mulai 
diemban sejak bulan Juli 
2015, serta kapal-kapal 
yang dioperasikan untuk 
keperluan Charter Out.

Pertamina sangat 
menyadari dalam 
menjalankan tugasnya 
mendistribusikan energi ke 
seluruh negeri memerlukan 
jajaran armada kapal yang 
kuat. Yaitu armada kapal 
yang mampu berlayar 
menembus ganasnya 
perairan internasional untuk 
mengambil muatan di 
belahan dunia lain, sekaligus 
armada yang berdedikasi 
dalam menyalurkan BBM ke 

seluruh pelosok negeri. 
Meskipun jumlah 

kapal yang dioperasikan 
tidak pernah mengalami 
penurunan, namun 
keberadaan kapal milik 
tersebut sempat mengalami 
penurunan. Era 70-an 
merupakan era kejayaan 
Fungsi Shipping (dulu 
Direktorat Perkapalan dan 
Telekomunikasi) dimana 
jumlah kapal milik mencapai 
77 unit kapal dari 133 unit 
kapal yang dioperasikan. 

Penyusutan organisasi 
dan kebijakan scrapping 
kapal yang tidak diimbangi 
dengan investasi kapal baru 
menyebabkan jumlah kapal 
milik menurun hingga 32 
unit kapal saja pada tahun 
2000. Keberadaan kapal 
milik disadari sangat krusial 
dalam menjaga kehandalan 
pelayanan distribusi BBM. 
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Selain menjadi 
penyeimbang dalam 
menjaga stabilitas 
shipping market 
domestik, kapal milik 
menjadi andalan 
dalam menjaga 
ketahanan dan 
stabilitas nasional 
melalui perannya 
dalam menyalurkan 
BBM ke daerah 
pelosok dan melayani 
daerah konflik atau 
bencana. 

Industri pelayaran 
merupakan industri yang 
sarat dengan regulasi 
internasional yang ketat. 
Ketentuan MARPOL 73/78 
tahun 2003 secara tegas 
menyatakan bahwa kapal 
berlambung tunggal (single 
hull) tidak boleh dioperasikan 
lagi pada tahun 2015. 

Jika Pertamina 
mengacu pada aturan 
ini dan Pertamina tidak 
melakukan investasi kapal 
baru, maka pada tahun 
2015 ini jumlah kapal milik 

Pertamina akan tinggal 
11 unit saja mengingat 21 
unit kapal milik Pertamina 
masih berlambung tunggal. 
Pertamina masih dapat 
bernafas sedikit lega karena 
Pemerintah Indonesia masih 
memberikan kelonggaran 
melalui Kepmen No. 66 
tahun 2005 yang mengijinkan 
kapal berlambung tunggal 
masih dapat dioperasikan di 
perairan Indonesia dengan 
memenuhi syarat Condition 
Assessment Scheme (CAS). 

Namun demikian, 
pengoperasian kapal yang 
berusia tua cenderung 
berisiko tinggi dari sisi 
keamanan dan keselamatan. 
Sehingga meskipun ada 
kelonggaran dari Pemerintah, 
namun Oil Major Terminal 
(KKKS) tetap membatasi 
usia kapal pengangkut crude 
oil yang boleh masuk ke 
pelabuhan mereka. 
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Program 
peremajaan kapal 
milik mutlak 
diperlukan dalam 
mewujudkan cita-
cita besar untuk 
mensejajarkan diri 
dengan perusahaan 
pelayaran tingkat 
dunia.

Perusahaan pelayaran 
tingkat dunia acap kali 
dinilai dari bagaimana 
penerapan operational 
excellence di perusahan 
tersebut. Salah satu 
parameter yang dijadikan 
penilaian diantaranya adalah 
Tanker Management Self 
Assesment (TMSA) untuk 
shore based management. 
TMSA merupakan panduan 
yang dirilis oleh Oil Company 
International Maritime 

Forums (OCIMF), dimana 
Pertamina menjadi salah 
satu anggotanya,  untuk 
dijadikan standar bagi 
Ship Operator dalam 
melakukan evaluasi atas 
penerapan ISM Code dan 
komitmen terhadap “safety 
& environmental excellence”. 
Dalam perjalanannya 
penerapan TMSA tidak 
dapat dipisahkan dari Ship 
Inspection Report (SIRE) 
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Jumlah Kapal Beroperasi (Internal Kargo)
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yaitu sistem informasi audit 
untuk kapal yang dilakukan 
oleh OCIMF Inspector dan 
dipublikasikan dalam web 
OCIMF dalam kurun waktu 2 
bulan. Laporan SIRE tersebut 
selanjutnya dijadikan acuan 
oleh setiap Terminal untuk 
menentukan kapal–kapal 
mana saja yang akan 
diterima atau ditolak untuk 
memasuki Terminal. Fungsi 
Shipping telah menerapkan 

Charter

Milik
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TMSA sejak tahun 2012. 
Sejak saat itu, Fungsi 

Shipping selalu berusaha 
memperbaiki shore based 
management yang dibuktikan 
dengan peningkatan skor 
dari tahun ke tahun. Sampai 
dengan akhir tahun 2015,  
skor TMSA Shipping telah 
mencapai 1,8 dengan jumlah 
kapal yang SIRE mencapai 
19 buah kapal. 

Masih diperlukan kerja 
keras dari seluruh insan 
Shipping yang didukung 
dengan kekuatan armada 
milik yang berkinerja optimal 
agar skor TMSA-nya 
dapat disejajarkan dengan 
perusahaan kelas dunia.

Tahun 2000-an adalah 
awal kebangkitan armada 
milik Pertamina. Program 
peremajaan kapal digalakkan 
selain untuk menambah 
jumlah kapal juga untuk 
menggantikan kapal-kapal 
yang sudah tua. Dimulai dari 
program peremajaan 32 unit 
kapal yang dicanangkan 
pada tahun 2002 dan 
akan direalisasikan secara 
bertahap sampai dengan 
tahun 2015. Namun sayang 

program ini baru dapat 
direalisasikan sebanyak 
4 unit kapal ketika 
pengadaannya dibatalkan 
oleh Pemerintah. Sejak 
Pertamina menjadi persero, 
program peremajaan kapal 
mulai dijalankan kembali 
meskipun menemui 
beberapa kendala. 

Dalam kurun waktu 
2005-2007, tercatat kurang 
lebih 8 kali lelang yang 
berujung pada kegagalan. 
Kondisi pasar yang 
sedang berpihak pada 
galangan kapal akibat 
order book yang tinggi, 
keengganan galangan 
untuk mengikuti proses 
lelang, kondisi ekonomi 
dunia yang sedang 
memburuk, dikombinasikan 
dengan spesifikasi 
tanker Pertamina yang 
cukup unik karena harus 
mengakomodasi perairan 
dangkal di Indonesia 
dengan desain shallow 
draught, mengakibatkan 
Shipping sangat sulit untuk 
merealisasikan rencana 
investasi kapal. Dengan 
berbagai upaya, perlahan 

namun pasti dari tahun 2008-
2014 Fungsi Shipping telah 
berhasil menandatangani 42 
kontrak pembelian kapal. 

Total penambahan kapal 
baru sejak tahun 2002 adalah 
sebanyak 34 unit kapal. Ini 
belum ditambah dengan 11 
unit kapal yang saat ini masih 
dalam tahap pembangunan 
di galangan. Kapal-kapal 
yang dibangun merupakan 
kapal-kapal dari berbagai 
tipe (dari yang terkecil ukuran 
Small 1 3.500 DWT sampai 
dengan kapal ukuran Aframax 
115.000 DWT) dan kargo 
(crude oil, white oil, LPG) dan 
telah dioperasikan dengan 
baik untuk mendistribusikan 
BBM dari dalam dan luar 
negeri. Kapal MT Gunung 
Geulis (berukuran Aframax) 
telah berhasil mengangkut 
kargo dari lapangan minyak di 
Aljazair. Sedangkan di perairan 
regional tercatat kapal MT 
Sambu, MT Sei Pakning, dan 
MT Sungai Gerong (berukuran 
Medium Range 30.000 DWT), 
serta kapal MT Gamalama, 
MT Gamkonora, dan MT 
Gamsunoro (berukuran 
Aframax). 



5 SMALL LPG
2 MIDSIZE LPG 

8 L ARGE R ANGE 
(85.000 Ton)

VLGC (2)
“The Biggest LPG 

Vessel  in the wor ld”

KAPAL MILIK PERTAMINA DALAM ANGKA

Setelah bertahun-tahun berbisnis 
di bidang LPG, tahun 2011 adalah kali 
pertama Pertamina memiliki kapal LPG 
yaitu MT Arimbi (berukuran 5,000 CuM). 
Dan pada tahun 2015, Pertamina telah 
memiliki 9 unit kapal pengangkut LPG 
dengan berbagai ukuran. Dua diantaranya 
adalah kapal MT Pertamina Gas 1 dan MT 
Pertamina Gas 2, yang merupakan kapal 
Very Large Gas Carrier (VLGC) terbesar di 
dunia. Kedua kapal VLGC ini juga telah 
berhasil mengangkut kargo dari Ruwais 
dan dari Malaysia. 

Penambahan jumlah kapal Pertamina yang 
cukup pesat ini perlu juga diimbangi dengan 
pemenuhan kru baik segi jumlah maupun 
kecakapan. Secara kuantitas, kru kapal 
Pertamina memang telah memenuhi persyaratan 
minimum safe manning sesuai regulasi. Namun 
kuantitas ini masih harus ditingkatkan untuk 
memenuhi komposisi kru pekerja yang ideal, 
agar  rotasi kru dapat berjalan lancar. Kunci 
sukses dari pemenuhan kru adalah recruitment 
kru berpengalaman dan tetap melakukan 
pembinaan/pelatihan secara reguler kepada kru-
kru yang Pertamina yang bisa difasilitasi melalui 
pelatihan online.



8 GENER AL PURPOSE
(17.500 Ton)

1 BULK LIGHTER
(1500 Ton)

13 SMALL I I 
(6 .500 Ton)

2 FSO
(85.000 Ton)

13 MEDIUM R ANGE
(45.000 Ton)

11 SMALL I
(3500 Ton)

Tantangan Pertamina ke depan 
semakin berat demi untuk memenuhi 
target yang semakin besar. Saat ini 30% 
kapal milik telah berusia lebih dari 30 tahun 
dengan segala risiko yang melekat. Untuk 
mempertahankan kinerja Fungsi Shipping 
saat ini, mau tidak mau kapal-kapal berusia 
tua harus segera diremajakan. 

Di sisi lain, peningkatan jumlah kapal 
dengan berbagai tipe juga tidak dapat 
dihindari mengingat jumlah kargo diangkut 
termasuk kargo impor semakin bertambah. 
Keterbatasan infrastruktur distribusi BBM 

juga memaksa Fungsi Shipping berperan 
dengan meningkatkan jumlah kapal yang 
beroperasi demi menjaga stabilitas nasional. 

Seiring dengan perluasan bisnis Fungsi 
Gas, Energi Baru & Terbarukan di bidang 
energi, cita-cita memiliki kapal LNG dan 
Floating Power Plant juga merupakan target 
penguatan armada milik dalam 5 tahun ke 
depan. Total sebanyak 19 unit kapal dalam 
berbagai ukuran sudah direncanakan untuk 
diadakan sampai dengan tahun 2020. Sebuah 
cita-cita yang besar yang perlu dukungan dari 
seluruh insan Pertamina.  ARDAN



34 HULU

Penambahan cadangan minyak sedang menjadi fokus 
utama Pertamina dalam upaya memenuhi kebutuhan minyak 
mentah, yang semakin meningkat di Indonesia. Beralaskan 
kebijakan tersebut maka Enhance Oil Recovery atau yang lebih 
dikenal dengan istilah EOR menjadi program unggulan dalam 
meningkatkan produksi.

 HULU

KEMbAngKAn EOr
 AgAr PrODuKSI tEtAP bErKIbAr
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 Sebagian besar lapangan 
yang kita kelola baik di PEP 

(Pertamina EP) ataupun PHE 
(Pertamina Hulu Energi) adalah 
lapangan tua yang sudah 
mature,” cetus Syamsu Alam, 
Direktur Hulu Pertamina saat 
memberikan arahanya pada 
acara Pertamina Annual EOR 
Meeting di Bali (2-4/12/2015). 

Oleh karenanya menurut Alam, sudah 
tidak tepat jika engineer Pertamina, hanya 
fokus melakukan kegiatan-kegiatan yang 
sifatnya primary recovery. 

PT Pertamina (Persero) sebagai satu-
satunya National Oil Company (NOC) ikut 
bertanggung jawab dalam membantu 
ketahanan energi nasional. Penambahan 
cadangan minyak sedang menjadi fokus 
utama Pertamina dalam upaya memenuhi 
kebutuhan minyak mentah yang semakin 
meningkat di Indonesia. Beralaskan 
kebijakan tersebut maka Enhance Oil 
Recovery atau yang lebih dikenal dengan 
istilah EOR menjadi program unggulan dalam 
meningkatkan produksi. 

Saat ini Direktorat Hulu, sebagai 
operation holding dari kegiatan seluruh 
anak perusahaan Pertamina yang bergerak 

di bidang bisnis hulu minyak dan gas, 
terutama jajaran PEP dan PHE diminta 
komitmennya untuk memaksimalkan 
manajemen produksi lewat kegiatan EOR.  

Masalah klasik yang dihadapi selama 
ini dalam mengembangkan EOR di 
Pertamina adalah tidak pernah fokus 
menuntaskan salah satu, dua, atau tiga 
dari proyek-proyek pilihan untuk EOR. 
Karena itu berbagai cara telah dilakukan, 
mulai dari menentukan pilot project hingga 
membentuk organisisi yang bertugas 
mengawal jalannya program EOR. “Hal 
yang harus kita lakukan sekarang adalah 
Action! setelah kita menyamakan presepsi 
bahwa EOR adalah merupakan jalan yang 
harus ditempuh Pertamina untuk mencapai 
target produksi 1,9 juta Barel Oil Equivalent 
Per Day (BOEPD) pada 2025 mendatang,” 
tegas Alam.

EOR adalah metode tahap lanjut yang 
dilakukan untuk menguras sisa minyak 
yang masih tertinggal di sumur produksi, 
karena reservoir-nya telah mengalami 
depleted. Caranya, dengan menginjeksikan 
material berupa cairan, gas, atau campuran 
kimia tertentu ke dalam reservoir. Metode 
EOR ini dilakukan setelah tahap perolehan 
pertama (primary recovery) tidak mampu 
lagi mengambil sisa minyak yang terdapat 
di dalam batuan reservoir. Jika mencermati 
laporan cadangan di PEP maupun PHE, 
maka terlihat remaining reserve Pertamina 
masih cukup bagus, dibadingkan dengan 
temuan eksplorasi yang prospek siap 
bornya hanya berukuran sekitar 5-15 
juta barel. Cadangan tersisa itulah yang 
harus dijadikan target, karena cadangan 
hidrokarbonnya memang terbukti 
keberadaannya. Kondisi tersebut, berbeda 
dengan eksplorasi yang masih bersifat 
spekulatif, meraba-raba keberadaan 
minyak berdasarkan interpretasi berbagai 
data jauh di bawah permukaan, dan masih 
memiliki risiko  belum tentu berhasil.

Direktur Hulu Pertamina
Syamsu Alam



SVP Upstream Development & Technology
Amran Anwar
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Menjawab tantangan tersebut, Pertamina 
untuk saat ini akan fokus pada 3 proyek 
waterflood yaitu di Lapanan Tanjung 
(Kalimantan Selatan), Jirak (Sumatera Selatan), 
dan Rantau (Sumatera Utara). Untuk dikerjakan 
hingga tuntas, supaya  dapat diketahui benar 
bagaimana melaksanakan kegiatan EOR dari A 
sampai Z. 

 Jika praktiknya sudah dikuasai, 
diharapkan model eksekusinya 

bisa direplikasi ke lapangan lain yang 
memungkinkan,” ungkap Amran 
Anwar, SVP Upstream Development & 
Technology. 

Langkah tersebut, akan dilanjutkan dengan 
mengidentifikasi 25 struktur yang memiliki 
kumulatif sisa original oil in place (OOIP) sebesar 
3,8 miliar barel. Pada 25 struktur, itu akan 
diimplemetasikan metode EOR baik waterflood, 
maupun dengan media alkaline surfactant polymer 
(ASP) atau CO2 flooding. “Targetnya tidak muluk-
muluk, yakni sekitar 64 ribu barel per hari pada 10 
tahun ke depan, dengan rincian PEP menyumbang 
38 ribu MBOPD, PHE 23 MBOPD, dan PEPC 
sebanyak 4 MBOPD,”  tutur Amran mengurai 
rencana.

Menurut Amran, pelaksanaan EOR di 
Pertamina diterapkan dalam koridor best 
petroleum practice, Pertamina Upstream 

Development Way khusus EOR (PUDW 
EOR), Integrated Project Management 
Practices, dan sistem monitoring serta 
kontrol berbasis informasi teknologi. 
Nantinya, aktifitas implementasi 
operasi EOR akan berada di bawah 
kontrol Direktur Pengembangan di 
setiap Anak Perusahaan Hulu (APH). 
Meski demikian, berhubung kegiatan 
EOR sebagian besar masih dalam 
tingkat studi, Amran berharap agar 
Upstream Technology Center (UTC) 
mengambil peran penuh. “Dengan 
begitu, kegiatan ini tidak menjadi 
beban APH yang telah disibuki oleh 
kegiatan produksi rutin,” ujar Amran 
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menggambarkan posisi 
UTC dan kegiatan EOR di 
Pertamina.

Sesuai dengan kondisi 
sifat reservoir masing-
masing lapangan yang akan 
di-EOR-kan, setidaknya 
terdapat empat metode EOR 
yang akan diterapkan di 
Pertamina, khususnya PEP 
yaitu: waterflood, surfactant, 
polymer, dan CO2 flooding. 
Adapun ukuran cadangannya 
mulai dari 50 juta stock 
tank barrel (MMSTB) hingga 

lebih dari 200 MMSTB. 
Pada umumnya, batuan 
reservoir dari sumur-sumur 
yang akan di-EOR adalah 
batupasir dengan lingkungan 
pengendapan fluvio-deltaic, 
coastal, dan fluvial. Untuk 
itu penguasaan teknologi 
mutlak adanya. Dari 
pertimbangan tersebut, saat 
ini UTC sedang membangun 
laboratorium yang dapat 
menampung seluruh aktivitas 
penyusunan formula bahan 
kimia yang sesuai  bagi 

kegiatan EOR yang berbasis 
chemical. Oleh sebab itu, 
kegiatan laboratorium yang 
selama ini dilaksanakan di 
berbagai perguruan tinggi 
seperti ITB, UGM, IPB, 
dan UPN akan ditarik ke 
laboratorium EOR milik 
UTC yang diharapkan mulai 
beroperasi pada Januari 
2016. “Kita harapkan dengan 
adanya laboratorium ini akan 
mengakselerasi kegiatan 
EOR di Pertamina,” ucap 
Amran optimis.  HULU
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Safir Senduk

Penampilannya atraktif 
dan supel. Ketika berbicara, 
intonasinya penuh semangat. 
Safir Senduk, mengawali 
kariernya sebagai Konsultan 
Perencanaan Keuangan dan 
pengasuh rubrik keuangan 
di media massa sejak tahun 
1998. 

Pria berusia 30 tahun 
ini, mencoba memberikan 
solusi masalah keuangan 
yang dihadapi masyarakat 
Indonesia, kala krismon 
(krisis moneter) melanda. 
Terlilit KPR dan pinjaman 
berbunga tinggi, menjadi 
pertanyaan rutin di rubrik 
tanya jawab pengelolaan 
keuangan yang diasuhnya. 

Mengatur
anggaran
orang lain

Anggaran rumah 
tangga, di era masa 
kini bukan lagi 
menjadi hal tabu 
untuk dibagi kepada 
pihak lain. Kehadiran 
perencana keuangan, 
membuat sebagian 
orang mulai terbuka 
dan menyerahkan 
pengaturan anggaran, 
untuk menggapai 
kehidupan yang lebih 
baik. Safir Senduk, 
perencana keuangan 
yang teruji saat 
krismon melanda 
negeri ini.

Tips yang diberikannya 
simpel dan mudah 
diimplementasikan. 
Belakangan, justru publik 
lebih mengenal dirinya dari 
media massa dan karya 
tulisnya di sebuah majalah 
ibukota. 

Tanggapan di media 
massa, ternyata tak 
semulus tanggapan calon 
klien. Dalam menawarkan 
jasanya sebagai konsultan 
keuangan, tak sedikit orang 
menolaknya. “Ketika itu, saya 
bahkan menawarkan jasa 
konsultasi keuangan dengan 
cara menghubungi beberapa 
orang lewat telepon. Jasa 
konsultasi keuangan yang 

Saran di Atas Kertas

Teks : Megha K Nugraha / Foto : Priyo Widiyanto



DESEMBER 2015 39

saya berikan berupa saran-
saran keuangan yang ditulis 
di atas kertas,” kenang pria 
yang berdomisili di bilangan 
Karawaci, Tangerang. 

Mencapai puncak 
kesuksesan, bagi Safir 
tidaklah mudah. Berbagai 
upaya dilakoninya dengan 
penuh keyakinan dan 
kesabaran, hingga akhirnya 
dia dikenal sebagai 
konsultan keuangan ternama 
hingga ke luar negeri. Jatuh 
bangun dihadapi, dan kini 
Safir Senduk pun sudah 
memiliki Kantor Perwakilan 
di Hong Kong, Singapura 
dan Malaysia.

Sebelum dikenal seperti 

sekarang, Safir berupaya 
membagikan ilmunya melalui 
tulisan. Buku perdananya 
tentang ‘Kiat Mempersiapkan 
Dana Pendidikan Anak’, 
menjadi titik balik pembuka 
jalan kariernya. Semangatnya 
untuk berbagi melalui buku 
kian tak terbendung. Hingga 
dia meluncurkan kembali 
buku berikutnya berjudul  
‘Siapa Bilang Jadi Karyawan 
Nggak Bisa Kaya?’. Buku 
kedua membuahkan hasil 
gemilang. Terjual lebih dari 
30 ribu eksemplar dan 
menjadi best seller. 

Nama Safir pun mulai 
meroket. Kiprahnya mulai 
dikenal. Dia kebanjiran 
tawaran menjadi pembicara 
di berbagai seminar dan 
pelatihan. “Pertama kali 
saya mengisi seminar Public 

Speaking pada tahun 2000, di 
depan para karyawan Kompas 
Gramedia. Gila, gugupnya 
setengah mati,” ungkap pria 
yang memiliki hobi fotografi ini.

Meski begitu, Safir berupaya 
tampil maksimal. Belajar 
berbicara di depan publik 
dijalaninya secara otodidak. 

“Saya tidak pernah 
mengikuti kursus public 
speaking seperti orang lain, 
jadi betul-betul start dari jelek,” 
terang alumnus Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi (STIE) Institut 
Bisnis Manajemen Indonesia 
(IBMI) Jakarta ini. 

Menurutnya, berbicara di 
depan orang banyak tidaklah 
mudah untuk dilakukan. Apalagi 
topik yang dibahas tentang 
pengelolaan keuangan. “Jika 
tidak dikemas dengan baik, 
bisa-bisa kita ditinggalkan 

Buku Laris, 
Mendongkrak Karier

 Mencapai puncak kesuksesan bagi Safir tidak mudah. 
Berbagai upaya dilakoninya dengan penuh keyakinan dan 

kesabaran, hingga akhirnya dia dikenal sebagai konsultan keuangan 
ternama hingga keluar negeri”.“
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audiens,”ujarnya. 

Ketika artikel tentang ekonomi 
negara dan perusahaan, kerap 
menghiasi kolom-kolom di pelbagai 
media cetak, Safir tetap konsiten 
dengan tulisan tentang perencanaan 
ekonomi keluarga. Baginya, 
ekonomi keluarga sangat berperan 
penting bagi seseorang untuk 
mendapat kesuksesan. Kesuksesan 
individu yang terjadi secara masif, 
menurutnya akan mendorong 
pertumbuhan perekonomian negara. 

Dari situlah, muncul idealisme 
seorang Safir memperkenalkan 
kepada publik ihwal betapa 
pentingnya ekonomi keluarga. Ia 
pun menyontohkan bahwa seorang 
karyawan dengan penghasilan 
cukup, secara ekonomi bisa tidak 
stabil jika terlilit hutang dimana-
mana. “Dia tidak akan bisa fokus 
dalam bekerja,”tegasnya. Karena 
itu, Safir mencoba terjun langsung 
menjadi seorang konsultan 
keuangan, yang bisa membantu 
seseorang bisa mencapai kehidupan 
ekonomi yang lebih baik. “Kekayaan 
seseorang tidak diukur dari besar 
penghasilannya. Akan tetapi 
kekayaan diukur dari seberapa 
banyak kita berinvestasi,” jelas dia.  

Untuk memahami perencanaan 
keuangan dengan bijak, menurut 
Safir sangatlah mudah. “Jangan 
menganggap perencanaan 
keuangan itu susah. Keuangan 
itu sesuatu yang menyenangkan, 

karena itu harus diberikan 
pengertian ambil pemahaman 
besarnya, rajin baca media 
massa tentang artikel keuangan 
yang bisa dipelajari dan 
dilakukan, minimal mengikuti 
seminar,” bebernya.

Bahkan seseorang yang 

Kaya, bukan diukur dari 
besarnya penghasilan
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sudah pensiun pun menurutnya butuh 
perencanaan keuangan. Terutama untuk 
membiayai kehidupan sehari-harinya. Untuk 
itu, sambung dia, ada beberapa bisnis yang 
bisa diandalkan. Yakni bisnis yang tidak 
membutuhkan modal besar. Bagi mereka yang 
memiliki modal terbatas disarankan untuk 
melakukan trading. Meskipun modal yang 

dikeluarkan sedikit tapi bisa menghasilkan 
pendapatan dalam waktu jangka panjang. 
“Kalau bisnis, ya, carilah bisnis dengan 
modal terbatas. Seperti fotografi, broker, 
ataupun titip barang,”jelasnya. 

Bagi yang tak mau repot 
melakukan investasi sendiri, biasanya 
mempercayakan jasa Safir Senduk 

 Safir memperkenalkan kepada 
publik ihwal betapa pentingnya 

ekonomi keluarga. Ia pun mencontohkan 
bahwa seorang karyawan dengan 
penghasilan cukup, secara ekonomi bisa 
tidak stabil jika terlilit hutang dimana-mana. 
“Dia tidak akan bisa fokus dalam bekerja,” 
tegasnya.

“



lewat sebagai Perencanaan 
Keuangan, untuk mengelola 
anggarannya. 

 

Bagi Safir, ada beberapa 
kiat jitu mengelola keuangan 
di masa depan. Di antaranya, 
miliki harta produktif sebanyak 
mungkin. Jangan berharap 
banyak dari besaran gaji. 
“Andalkan dari hasil investasi 
aset. Karena kesejahteraan 
dilihat dari seberapa besar kita 
berinvestasi,” paparnya. 

Lebih lanjut, tambah Safir, 
terdapat dua macam harta 
produktif, di antaranya harta 
berupa produk keuangan. 
“Produk keuangan yaitu 
segala macam investasi dalam 
bentuk paper. Misalnya seperti 
deposito, asuransi, reksadana. 
Kalau orang keuangan 
istilahnya paper asset,” ungkap 
Dia. Sedangkan yang kedua 
adalah aset berwujud atau aset 
yang dapat dipegang. Seperti 
emas, properti, barang koleksi 
dan lain sebagainya.

Selanjutnya, siapkan masa 
depan dengan menghindari 
sifat pemborosan dan atur 
pengeluaran. “Lakukan 
prioritas pada pengeluaran. 
Cicilan utang, tabungan dan 
investasi, premi asuransi, serta 
biaya hidup. Fokus pada satu 
investasi saja,” saran Safir.

Tanpa panjang lebar, Safir 
pun membeberkan empat 

resep mujarab lainnya. 
Pertama adalah saham. 
Ia menegaskan, bahwa 
investasi saham tidak 
sama dengan judi.  Secara 
harfiah saham adalah surat 
tanda kepemilikan pada 
suatu perusahaan. Karena 
dengan membeli saham, 
seseorang bisa membeli 
sebuah bisnis tanpa harus 
terikat mengelola bisnis dari 
awal. “Menariknya kita tidak 
perlu terlibat di dalamnya. 
80 persen investor saham 
di Indonesia itu adalah 
trading. Karena itu, pilih 

perusahaan yang kira-kira 
bisa raising hingga 10 tahun 
mendatang,” ungkapnya.

Kedua, reksadana 
merupakan investasi 
berupa uang yang dikelola 
pihak ketiga. Misalnya oleh 
seorang ahli atau profesional 
yang berpengalaman. 
Menurutnya, bagi orang 
yang malas berinvestasi, 
reksadana adalah pilihan 
yang tepat. Reksadana 
bisa dibeli di beberapa 
perusahaan aset manajemen. 
“Jadi Anda memberikan 
uang dan mereka yang akan 

Kiat Jitu Kelola Keuangan 

 Bagi Safir, Ada beberapa 
jitu mengelola keuangan di 

masa depan. Diantaranya, miliki harta 
produktif sebanyak mungkin. Jangan 
berharap banyak dari besaran gaji. 
“Andalkan dari hasil investasi aset. 
Karena kesejahteraan dilihat dari 
seberapa besar kita berinvestasi”.

“



menentukan uang Anda. 
Seorang karyawan yang 
melakukan trading maka 
bisa dipastikan sulit untuk 
melakukannya. Karena dia 
tidak fokus,” pungkasnya.

Ketiga, Emas. Namun 
demikian, ia mengingatkan 
jangan jadikan emas sebagai 
tempat mencari keuntungan. 
Ia juga menegaskan 
kembali bahwa emas tidak 
memberikan keuntungan. 

Dan keempat, properti. 
Ada dua sistem menyewa 
properti, yakni sewakan 
properti dengan frekuensi 

sewa pendek. “Misalnya 
apartemen karena bisa 
disewakan per hari. Ada juga 
Condotel, yaitu pengelolaan 
penyewaan apartemen yang 
diserahkan kepada pihak 
ketiga,” tukasnya.

Sedangkan investasi 
jangka panjang adalah 
rumah. Safir mengakui, 
bahwa rumah tinggal 
jarang sekali disewakan 
selama satu hari. Biasanya 
rumah tinggal lebih sering 
menyewakan secara bulanan 
atau tahunan. “Rumah 
tinggal sebenarnya bisa, 

namun tidak sering terjadi,” 
tambahnya.

Untuk itu, saran Safir, 
sewakan kepada banyak 
penghuni seperti rumah yang 
bisa dijadikan tempat kost. 
“Banyak orang membeli 
properti karena berharap 
harganya bakalan naik di 
masa yang akan datang. 
Namun perlu diketahui, 
bahwa menjual rumah tidak 
semudah menjual kacang 
goreng,”pungkas pria yang 
belakangan ini lebih fokus 
sebagai pembicara di 
seminar.  MEGHA
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Rombongan remaja antusias berbincang 
dengan penggagas gerobak minuman 
bertenaga surya Gatsu Drink, yang hadir 
di pameran Gebyar Energi Pertamina, di 
Ambarukmo Plaza, Yogyakarta, pertengahan 
Desember lalu. Gatsu Drink, adalah gerobak 
yang menawarkan berbagai minuman 
dari jus buah, teh, kopi serta susu dengan 
memanfaatkan tenaga matahari sebagai 
sumber energi untuk menggerakkan alat 
pendukungnya. 

Gebyar enerGi Pertamina
mendekatkan bisnis enerGi 
kePada masyarakat
Teks : Dewi Sri Utami - Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Pertamina memperkenalkan kiprahnya dalam menyediakan sumber energi 
ke masyarakat melalui kegiatan Gebyar Energi Pertamina. Beragam 
aktivitas dikemas untuk mengedukasi sekaligus menyosialisasikan aksi 
hijau dari berbagai lini bisnis Energi Baru Terbarukan yang telah dilakukan 
Pertamina. 

Solar cell dipasang di atap gerobak. 
Energi yang didapat selanjutnya disimpan 
pada baterai atau aki yang menghasilkan 
listrik. Listrik tersebut yang kemudian 
dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin 
blender pembuat jus buah, memanaskan air, 
menghidupkan lampu listrik dan keperluan 
lainnya. 

Penggagas Gatsu Drink, Irfan Zidny 
tiada henti menjelaskan pemanfaatan 
energi baru terbarukan untuk mendukung 
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kegiatan ekonomi kreatif itu. Gatsu 
Drink menjadi salah satu contoh upaya 
pengembangan energi baru terbarukan 
dalam mendukung bisnis UKM gerobak 
minuman. Kehadiran Gatsu Drink dalam 
pameran tersebut, menjadi media untuk 
mengedukasi masyarakat bahwa krisis 
energi yang menjadi ancaman manusia 
di bumi ini harus disikapi dengan ide-ide 
pemanfaatan energi baru terbarukan. 
Salah satunya pemanfaatan energi surya, 
yang begitu melimpah di bumi Indonesia 
ini.

Gebyar Energi Pertamina yang 
diadakan dalam rangka memperingati 
HUT Pertamina ke-58 tersebut tak hanya 
diadakan di Yogyakarta. Sebelumnya 
acara yang sama juga dihelat di Surabaya 

selama 3 hari pada 13 – 14 November, dengan 
menampilkan pameran kegiatan CSR dan Small 
Medium Enterprise & Partenrship Program (SME 
PP), pengembangan Energi Baru Terbarukan, 
pameran produk Pertamina, workshop, lomba serta 
hiburan bagi pengunjung pameran.

 

 Gebyar Energi Pertamina menjadi 
ajang yang memungkinkan 

masyarakat luas untuk lebih mengenal 
Pertamina dan berbagai kontribusi 
yang telah perusahaan dilakukan, 
utamanya dalam pengembangan 
energi baru dan terbarukan,”jelas 
Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto saat membuka pameran 
Gebyar Energi Pertamina di 
Yogyakarta, 18 Desember 2015.

“

“Gatsu Drink, adalah gerobak yang menawarkan berbagai minuman dengan 
memanfaatkan tenaga matahari. Solar cell dipasang di atap gerobak. Energi yang 
didapat selanjutnya disimpan pada baterai atau aki yang menghasilkan listrik.
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Dwi menambahkan, 
Gebyar Energi Pertamina 
juga berfokus kepada 
pengembangan energi 
baru dan terbarukan serta  
menggambarkan peran 
Pertamina dalam penyediaan 
bahan bakar gas untuk 
transportasi, pengembangan 
energi dari biomassa dan 
bio gas, mini hydro, surya, 
dan angin, geothermal 
untuk listrik. Pasokan uap 
geothermal Pertamina 
ditargetkan bisa menyuplai 
listrik hingga 1,13 GW pada 
2019. Pertamina juga tengah 

melakukan pengembangan 
sampah kota untuk LNG, 
micro algae, green diesel, 
dan bioavtur untuk bahan 
bakar transportasi dengan 
total volume sekitar 1,28 juta 
KL per tahun pada 2019.

Pertamina melihat 
pentingnya mengembangkan 
energi baru dan terbarukan 
dalam mendukung program 
bauran energi yang 
dicanangkan pemerintah. 
Dimana pada tahun 2030 
diharapkan pengunaan 
energi bauran mencapai 25 
persen. 

“ Ketika saat ini 
upaya ke arah sana 
masih sedikit dilakukan, 
maka kita perlu usaha 
bersama menyosialisasikan 
kepada masyarakat untuk 
penggunaan energi bauran 
terbarukan dan juga 
menguasai teknologinya. 
Semua pihak bisa ikut 
menyumbangkan ide untuk 
memperbaiki lingkungan 
dengan menciptakan energi 
baru dan terbarukan,”kata 
Dwi Soetjipto.

“Direktur utama Pertamina Dwi Soetjipto didampingi 
Corporate Secretary wisnunturo dan Vice President Corporate 
Communication wianda Pusponegoro meninjau mitra binaan 
yang ikut berpartisipasi di Gebyar Energi Pertamina
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 Bagi masyarakat 
kehadiran Gebyar 

Energi Pertamina di 
ruang publik menjadi 
sarana edukasi yang 
bermanfaat dan bisa 
menjangkau berbagai 
kalangan. “Selama 
ini saya tahu bisnis 
Pertamina di bidang 
minyak dan gas saja. 
Setelah lihat pameran,  
ternyata Pertamina 
sudah melakukan 
pengembangan energi 
alternatif lainnya,”kata 
Emi Wahyu, warga 
Godean, Sleman yang 
datang bersama keluarga. 

Satu hal yang membuat 
Emi senang karena dia 
bisa mengikuti workshop 
hidroponik gratis dan anak-
anak bisa mendapatkan 
banyak ilmu dari pameran 
yang ada. “Pas banget 
diadakan saat liburan 
sekolah, anak-anak senang 
orang tuanya juga dapat 
ilmu,”kata Emi yang 
mengusulkan Gebyar Energi 
bisa diadakan di seluruh 
Indonesia setiap musim 
liburan sekolah. “Selain di 
mall, mungkin bisa dicari 
di beberapa lokasi lahan 
terbuka dengan aktivitas 
yang menarik,”jelas Emi 
yang sumringah karena 
mendapatkan doorprize usai 
mengikuti sesi workshop 

hidroponik itu.
Acara Gebyar Energi 

semakin berwarna dengan 
beragam hiburan tari dan 
musik yang diisi oleh 
seniman lokal dan nasional. 
Ratusan pengunjung yang 
hadir setiap hari, memenuhi 
berbagai agenda kegiatan 
yang dirangkai ruang publik 
itu. “Kita jadi lebih tahu 
tentang Pertamina. Saya 
rasa acara semacam ini 
sangat,perlu dan kalau bisa 
merangkul sekolah agar bisa 
menjadi bahan pembejaran 
bagi mereka,”kata seorang 
pengunjung yang juga 
menjadi anggota salah satu 
komunitas blogger.

Sementara itu Elsa, 
mahasiswi asal Yogya yang 

“
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tengah mengisi liburan, 
mengaku mendapatkan 
banyak manfaat dari kegiatan 
Gebyar Energi. “Inspiratif, 
keren dan seru. Jalan-jalan 
ke mall bukan sekadar cuci 
mata, tapi dapat info yang 
bermanfaat,”katanya. Salah 
satu yang dinilai isnpiratif 
yakni hasil karya pemenang 
Olimpiade Sains Pertamina 
yang juga turut dipamerkan. 

Proyek sains Breakwater 
Hybrid Building atau 
B-Hyding, karya mahasiswa 
Universitas Brawijaya. Yakni 
pemanfaatan gelombang 
laut yang diubah menjadi 
energi listrik. Proyek yang 
meraih juara ke-2 OSN 2015 
itu, digarap tiga mahasiswa 
dengan membuat desain 
alat Breakwater Hybrid 
Building.  Suatu rancang 
bangun pembangkit listrik 
berbasis piezoelectric yang 
memanfaatkan pemecah 
ombak sebagai bahan 
pendukungnya. Gelombang 
yang menghantam bangunan 
pemecah ombak tersebut, 
ternyata bisa diubah menjadi 

energi listrik. “Wilayah Indonesia 
sebagian besar terdiri dari 
perairan, khususnya laut dan 
ternyata belum digarap serius. 
Semoga Pertamina kelak bisa 
mewujudkannya,”harap Elsa.

Proyek sains tersebut 
merupakan salah satu 
kontribusi nyata Pertamina 
dalam program tanggung 
jawab sosialnya di bidang 
pendidikan. Yakni mendukung 
kegiatan inovatif anak muda 
dalam pengembangan energi 
baru terbarukan yang dikemas 
lewat kompetisi Olimpiade Sains 
Pertamina. 

1

2

3 4
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 Manager CSR Pertamina Agus Mashud 
menyatakan dalam menjalankan bisnisnya 

Pertamina berkomitmen dalam melakukan 
kegiatan tanggung jawab sosial masyarakat 
yang difokuskan pada empat pilar, yakni 
Pertamina Cerdas, Pertamina Hijau, Pertamina 
Sehat dan Pertamina Berdikari. “Program 
tersebut menjangkau seluruh wilayah Indonesia, 
khususnya ring satu daerah operasi, kami juga 
menjalankan di beberapa wilayah terluar dan 
perbatasan di Indonesia,”jelas Agus. 

Keempat pilar program CSR dan SME PP Pertamina 
ditampilkan melalui visualisasi poster yang informatif, pameran 
karya mitra binaan, serta berbagi kisah sukses para penerima 
manfaat program tanggung jawab sosial Pertamina.  DEWI

“

5

1.    Direktur Utama Pertamina Dwi 
Soetjipto mencoba juice maker, yang 
dipamerkan di salah satu stan Gebyar 
Energi Pertamina

2.   Hiburan tari dan musik yang meriah

3.   Sekertaris Perseroan Pertamina, 
Wisnuntoro memberikan bantuan secara 
simbolis kepada Yayasan Kasih Anak 
Kanker Yogyakarta  

4.   Dafina, minyak goreng yang dibuat dari 
minyak kelapa segar.

5.   Proyek sains juara ke-2 OSN 2015, 
Breakwater Hybrid Building. Suatu 
rancang bangun pembangkit listrik 
berbasis piezoelectric yang memanfaatkan 
pemecah ombak untuk menghasilkan 
listrik.
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Tidak ada firasat apa-apa bagi Rumdani 
Prakti Sumiwi saat menghadiri Malam 
Anugerah Pertamina Awards 2015, di Kantor 
Pusat Pertamina 10 Desember 2015. Ibu 
tiga anak itu tiada henti mengucap syukur 
bisa masuk nominasi penerima Anugerah 
Pertamina Awards untuk kategori Pertamina 
Berdikari.

Perempuan kelahiran 2 Juni 1962 ini, 
bersama finalis lainnya duduk dalam satu 
meja bersama belasan finalis lainnya yang 
lolos menjalani serangkaian seleksi penjurian 
yang melibatkan tim internal Pertamina dan 
dari kalangan eksternal. 

rumdani 
doronG 
masyarakat 
berdikari 
Teks : Irli Karmila / Dewi Sri Utami - Foto : Wahyu NR / Adityo Pratomo

Tradisi penganugerahan Pertamina 
Awards kembali digelar pada rangkaian 
acara HUT ke-58 Pertamina. Memasuki 
tahun ketiga, anugerah Pertamina Awards 
diberikan kepada sosok inspiratif bagi 
masyarakat sekitar yang merupakan para 
penerima manfaat program tanggung jawab 
sosial dan lingkungan Pertamina.

Pertamina Awards diberikan kepada 
sosok inspiratif dalam beberapa kategori 
yakni Berdikari, Hijau, Mitra Unggulan, 
Sehati, Cerdas. Menurut salah satu dewan 
juri Kuswandi menyatakan calon-calon 
penerima Pertamina Awards tahun ini 

Bermula dari kegiatan 
PKK dan Posyandu, 
Rumdani mendorong 
anggotanya  
menekuni usaha 
budidaya jamur tiram. 
Anugerah Pertamina 
Awards mengukuhkan 
keberhasilan 
kiprahnya membawa 
masyarakat sekitar 
berdikari lewat 
beragam usaha 
mandiri. 
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merupakan perwakilan dari penerima 
manfaat Pertamina dari unit operasi, 
pengolahan maupun Anak Perusahaan.  
“Tentunya kandidat yang dikirim adalah 
yang terbaik dari para penerima manfaat 
program tanggung jawab sosial Pertamina. 
Saya melihat saat wawancara mereka 
adalah orang-orang yang menjalankan misi 
untuk memajukan masyarakat sekitar tanpa 
pamrih,”kata Kuswandi yang merupakan 
VP CSR dan Small Medium Enterprise 
Partnership Program Pertamina.

Seluruh kandidat wajib melewati 
tahap wawancara, termasuk Rumdani. 
Selama menjalani penjurian, ia mengaku 
memaparkan kegiatan yang dilakukan 
selama ini yang tentunya tak lepas dari 
dukungan program CSR Pertamina. “Semua 
saya sampaikan dari awal mula merintis 
kegiatan PKK dan Posyandu hingga 
mengelola usaha jamur dan olahannya,”kata 
perempuan berkacamata itu.

Perjuangan yang dilakukan 
Rumdani selama 10 tahun, 
ternyata berbuah manis. Rumdani 
berhasil meraih Juara 1 Pertamina 
Awards Kategori Berdikari. “Saya 
tidak menyangka mendapatkan 
pengahrgaan ini. Tentunya 
bangga, bahagia dan penghargaan 
ini menjadi hadiah bagi seluruh 
ibu-ibu yang bersama kami 
berjuang untuk mengembangkan 
usaha budidaya jamur dan 
makanan olahan,”katanya 
berkaca-kaca.

 Perempuan berpenampilan sederhana 
tapi supel itu pun bercerita tentang 
perjalanannya bersama para ibu-ibu di 
Kelurahan Tegalkamulyan, merintis kegiatan 
mandiri untuk mendorong peningkatan 
ekonomi warga.
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Mengelola kelompok 
PKK dan Posyandu, identik 
dengan kerja sosial. Tak 
banyak orang mau terlibat 
dalam kegiatan yang hasilnya 
lebih kepada kepuasan 
batin semata.  Namun hal 
tersebut tak terjadi pada 
Rumdani. Perempuan paruh 
baya asal Cilacap ini, bisa 
dibilang tak bisa diam dalam 
berbagai aktivitas. “Dari dulu 
saya aktif dan berupaya 
menggerakkan kegiatan ibu-
ibu PKK,”kata Rumdani.

Rumdani dengan 
tangan dinginnya, 
melebur bersama 
masyarakat, 
khususnya ibu rumah 
tangga. Meski hanya 
tamatan Sekolah 
Menengah Pertama, 
Rumdani punya 
cita-cita memajukan 
perekonomian 
masyarakat lewat 
tangan-tangan 
terampil ibu rumah 
tangga.

Bermula 
dar i  Kegiatan 
Posyandu
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Dibawah bendera 
Posyandu Puspa Ayu 14, 
Rumdani dam kawan-
kawannya tidak sekadar 
melaksanakan tugas pokok 
sebagai kader posyandu. 
Disamping memonitor 
perkembangan balita, 
mereka juga menciptakan 
peluang usaha untuk 
memberikan tambahan 
penghasilan bagi ibu rumah 
tangga.

Budidaya jamur tiram 
putih dan pengolahannya 
menjadi bisnis awal yang 
ditekuni Rumdani dan 
kelompoknya.  Dengan 
modal awal 500 media 
tanaman jamur pada 
tahun 2005 usaha tersebut 
berkembang menjadi lebih 
dari 10 ribu media yang 

dikelola. Kumbung atau rumah 
untuk budidaya jamur yang 
semula berukuran 3 x 3 meter, 
kini sudah mencapai 12 x 20 
meter. Upaya tersebut perlahan 
mendongkrak penghasilan warga.

Selama tiga tahun kelompok 
yang bermarkas di rumah 
Rumdani  Jalan Baruna Raya 1 
RT04/14, Desa Tegalkamulyan, 
Cilacap Selatan tak tinggal diam. 
Bermula dari kreativitas Rumdami 
mengolah aneka makanan 
berbahan baku jamur tiram. 

Perlahan tapi pasti, 
usaha tersebut menjadi 
catering berbahan baku 
jamur dengan 40 varian, 
diantaranya sate, empek-
empek, bakso, pizza, 
pepes, kerpik dan lain-
lain. “Awalnya belajar 
otodidak saja, sementara 
idenya karena melihat 
kebutuhan masyarakat 
yang kurang menjangkau 
bahan baku daging untuk 
catering. Saya coba buat 
alternatif bahan baku 
dari jamur,  seperti untuk 
baso,”jelas Rumdani.

 Ternyata tanggapan 
pelanggan sangat positif. Bahkan 
ragam makanan berbahan baku 
jamur justru menjadi pilihan 
kalangan menegah atas karena 
rendah kolestrol dan sehat.

Sebagai Ketua Kelompok, 
Rumdani tidak menyerah sampai 
disitu, dirinya kembali tergerak 
untuk mendorong warga sekitar 
untuk ikut membudidayakan 

jamur tiram putih agar usaha 
tersebut berkembang. 
Pada tahun 2009, Rumdani 
mengajukan proposal dan 
mendapatkan bantuan 
Corporate Social Responsibility 
(CSR) dari Pertamina. Dibaha 
payung kelompok Bina Usaha 
Patra Asri, Rumdani dan 
anggotanya mendapatkan 
peralatan pendukung 
pembibitan jamur, alat produksi, 
1.000 media tanam dan rumah 
untuk kembang biak jamur. 

Kemajuan tersebut membuat 
ibu rumah tangga lainnya ikut 
bergabung. Anggota bertambah, 
dan kini sudah ada lebih dari 
20 orang. Agar tidak saling 
bersaing, masing-masing 
anggota memiliki spesifikasi 
produksi makanan. Seperti 
Ningrum, salah satu anggota 
kelompok yang lebih menekuni 
pembuatan keripik dan empek-
empek jamur. Demikian halnya 
dengan anggota lainnya. 
Ada juga anggota yang tetap 
menekuni kegiatan pembibitan 
jamur. “Masing-masing punya 
kesibukan sendiri, tapi kita tetap 
satu kelompok. JIka ada satu 
anggota dapat pesanan dan 
tidak bisa diselesaikan sendiri, 
maka yang lain membantu,”kata 
Rumdani dengan logat Jawa 
yang kental.

Pertemuan rutin tetap 
dilakukan, bahkan setelah 
menjadi penerima manfaat 
program CSR Pertamina, 
Rumdani mengaku sering 
dimonitor perkembangan 
usahanya. “Usaha kita dimonitor 
terus, kadang ditanya ada 
kebutuhan pelatihan apa dan 
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paling senang kalau ada 
kegiatan Pertamina,  produk 
kami sering diikutsertakan 
dalam pameran sehingga 
ma kin dikenal,”katanya.

Produk-produk makanan 
biasanya dijual dalam 
kemasan, dengan harga 
Rp 10.000 per bungkus 
sampai Rp 90.000 per kg 
untuk keripik jamur tiram. 
Sementara untuk jenis 
pempek jamur mini  dijual 
satuan seharga Rp 2.000 
per buah.  Belum lagi dari 
penghasilan pembuatan 
baglog jamur tiram yang 
sudah dipesan beberapa 
petani budidaya jamur di 
wilayah Jawa Tengah dan 
sekitarnya. “Dari pembibitan 
hasilnya juga lumayan, 

karena pesanan tak pernah 
berhenti,”kata Rumdani. 
Desa Tegalkamulyan pun 
dikenal sebagai sentra 
budidaya dan penghasil 
olahan jamur tiram.

Perjalanan Rumdani 
untuk mandiri bersama 
anggotanya, kini mulai 
dirasakan manfaatnya.

Rata-rata per bulan 
minimal setiap anggota bisa 
mengantongi penghasilan 
hingga Rp 1,5 juta rupiah.  
“Lumayan lah Mba…buat 
masyarakat di Cilacap, 
bisa membantu suami, 
serta biaya sekolah anak-
anak,”kata Rumdani yang 
telah mengantarkan ke tiga 
anaknya meraih gelar sarjana 
itu.

Anugerah Pertamina 
Awards menurut Kuswandi 
selain memberikan apresiasi 
kepada para penerima 
manfaat program tanggung 
jawab sosial Pertamina, 
sekaligus menjadi bukti 
bahwa kegiatan CSR 
Pertamina memberikan 
manfaat positif bagi warga. 
“Dari mereka para penerima 
Pertamina Awards terbukti 
bahwa program tanggung 
jawab sosial yang kami 
laksanakan bukan memberi 
ikan, tetapi memberi kail 
agar kelak masyarakat 
mandiri dan tidak selalu 
tergantung kepada bantuan 
dari berbagai pihak,”pungkas 
Kuswandi.  IRLI / DEWI
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Didasari oleh permasalahan 
penanggulangan tumpahan minyak (Oil 
Spill) di TBBM Manggis, Karangasem, 
Bali yang belum efisien, Tim GKM Belah 
Duren dari Marine Region V – Shipping, 
Direktorat Pemasaran berinisiatif berinovasi 
melakukan subsitusi peralatan LLP 
(Lindungan Lingkungan Perairan) existing 
dengan menggunakan bahan alami berupa 
kulit durian yang ternyata lebih efisien dan 
memiliki kemampuan serap (absorbent) 
cemaran minyak yang lebih kuat dari pada 
peralatan existing. Penelitian bahan yang 
sementara dinamai “Kuldur” (Kulit Durian) 
ini ternyata  menghasilkan hasil penemuan 
yang sangat luar biasa bagi perseroan.

Proses flushing  hose  
yang tidak maksimal 
membuat pelayanan 
bunker di  Terminal 
BBM Pangkalbalam 
dinilai belum optimal 
oleh pelanggan. 
Pemasangan 
alat pendorong 
pada pangkal 
selang dengan 
menggunakan 
kompresor menjadi 
alternatif solusi. 
Pelanggan puas, dan 
zero losses. 

TEKNO

teks : Arsh Starfy Firdausy / Foto: Adityo Pratomo

AtASI tuMPAhAn MInyAK DEngAn 

Kulit durian

Dengan judul risalah “Meningkatkan 
Efisiensi Penanggulangan Tumpahan 
Minyak Melalui Pemanfaatan Kulit 
Durian Sebagai Material Substitusi 
Oil Absorbent Di TBBM Manggis”, 
Tim FT-Prove Belah Duren ini berhasil 
menyabet penghargaan The Best 
Functional Team Improvement pada 
Annual Pertamina Quality (APQ) 
Awards tahun ini. Menurut Irwan Dwi 
Aprianto, anggota tim GKM Belah 
Duren, pemilihan kulit durian sebagai 
bahan subtitusi adalah karena kulit 
durian memiliki kandungan pectin yang 
lebih banyak daripada beberapa pilihan 
lain seperti kulit pisang, kulit jeruk, kulit 
mangga ataupun serbuk kayu yang 
sempat diteliti oleh timnya.
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Irwan menjelaskan pula inovasi 
ini memanfaatkan limbah kulit durian 
yang selama ini tidak dimanfaatkan 
dan banyak keberadaannya di sekitar 
lokasi TBBM Manggis. “Karena di sekitar 
lokasi kami, di TBBM Manggis di Bali 
itu memang banyak kulit durian yang 
tidak terpakai, kemudian setelah melalui 
riset dan studi literatur, dan bekerjasama 
dengan ITS, kami temukan di kulit durian 
itu mengandung suatu zat, namanya zat 
pectin, yang itu bisa untuk menyerap 
minyak, dan kami sudah coba untuk 
minyak jenis MFO dan MDO,” ucap 
Irwan. 

Mengandung pectin sebanyak 
2,56%, kulit Durian mampu melebihi 
kandungan pectin kulit pisang 
sebanyak 1,09%, Kulit Jeruk sebanyak 
0,8%, dan Kulit mangga sebanyak 
1,7%. Pectin sendiri merupakan 
kandungan yang berfungsi mengikat 
dan menggumpalkan minyak bersama 
kandungan selulosa yang sangat 
berpengaruh terhadap daya serap dan 
daya ikat suatu material. Selain itu, 
kandungan selulosa kulit durian yang 
mencapai 60% juga menjadi alasan 
mengapa raw material durian pantas 
untuk dipilih dan dikembangkan tim 
GKM Belah Duren.
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menjelaskan bahwa selama ini, timnya 
hanya memanfaatkan limbah Super Market 
di sekitar TBBM Manggis. ”Mereka kan 
senang sekali bisa dibantu, karena mereka 
kan kebingungan, ini kan limbah, kami 
terima limbahnya dari mereka, terus bisa 
kita manfaatkan, disini kan jadi stocknya 
ada terus,” ucap Irwan.

Selain itu, Menurut Uji coba 
laboratorium yang dilakukan oleh tim FT 
– Prove Belah Duren di Balai Karantina 
Pertanian Kelas I Denpasar Kementrian 
Pertanian, didapatkan rata-rata hasil 
perbandingan Daya Serap minyak Kulit 

Dalam kesempatan Pameran di APQ 
2015, Irwan mengatakan bahwa kulit durian 
yang digunakan merupakan kulit durian yang 
terpilih, untuk selanjutnya diproses sehingga 
menghasilkan bentuk akhir berupa paparan 
segi empat yang dapat menyerap volume 
lebih banyak dari berat Kuldur itu sendiri 
selama hingga 2-3 kali pengguaan. 

Sempat berkali-kali tim GKM Belah 
Duren gagal, namun tim Belah Duren tidak 
menyerah dan berakhir pada penemuan 
paparan Kuldur dengan gagang yang 
dapat sesuai dan nyaman untuk digunakan 
saat terjadi pencemaran. Irwan juga 

Kulit Durian mampu melebihi kandungan pectin kulit pisang sebanyak 1,09%, 
Kulit jeruk sebanyak 0,8%, dan Kulit mangga sebanyak 1,7%. Pectin sendiri 
merupakan kandungan yang berfungsi mengikat dan menggumpalkan minyak 
bersama kandungan selulosa yang sangat berpengaruh terhadap daya serap 
dan daya ikat suatu material. Selain itu, kandungan selulosa kulit durian yang 
mencapai 60%. 
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Durian Kering dengan Sorbent Pillow sebanyak 
167 % : 157 % yang menyatakan keunggulan 
daya serap kulit Durian dibanding Existing 
tools. Selain kemampuan serap yang lebih 
banyak ini, Tim Belah Duren juga mendapati 
bahwa untuk menyiapkan LLP Existing 
seperti  Oil Dispersant, Oil Dispersant Pump, 
Oil Absorbent sebelum dilepas ke perairan 
membutuhkan waktu sekitar 20 menit lebih 
lama dibandingkan penyiapan Kuldur (Kulit 
Durian) yang ternyata hanya membutuhkan 1 
menit persiapan.

Tidak hanya secara kuota penyerapan 
dan responsiveness yang lebih baik di atas, 
dijelaskan pula bahwa Kuldur dapat melakukan 

biaya efisiensi penganggulangan 
tumpahan minyak hingga 71.7% 
dari biaya sebelum perbaikan, serta 
memberikan cost saving dari yang 
sebelumnya Rp. 26.343.500 menjadi 
hanya Rp. 7.570.625 per sekali tumpahan, 
dan penghematan pengadaan peralatan 
LLP (absorbent) dari yang sebelumnya 
100 juta menjadi hanya sebesar Rp. 
3.270.000 saja dengan total cost saving 
mencapai Rp. 187.728.750 dengan waktu 
pengadaan selama 3 minggu, lebih cepat 
dari yang sebelumnya membutuhkan 
waktu pengadaan paling cepat hingga 1 
tahun.  STARFY

Pada Kesempatan di Pameran APQ 2015, Menteri ESDM  Sudirman Said 
meninjau stan Tim FT-Prove Belah Duren. Kulit durian (Kuldur) yang 
digunakan merupakan kulit durian yang terpilih, untuk selanjutnya diproses 
sehingga menghasilkan bentuk akhir berupa paparan segi empat yang dapat 
menyerap volume lebih banyak dari berat Kuldur itu sendiri selama hingga 
2-3 kali pengguaan. 
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Sebuah fenomena “Gerhana 
Matahari Total” akan berlangsung 
pada 9 Maret 2016. jalur gerhana 
akan diawali saat matahari terbit 
di Pulau Sumatera hingga Maluku, 
Indonesia.  Gerhana Matahari Total 
(GMT 2016) ini akan terjadi pada 
tanggal 9 Maret 2016, mulai sekitar 
pukul 7.30 pagi di Sumatera dan 
sekitar pukul 10 pagi di Maluku 
utara. lain wilayah, lain pula waktu 
mulai gerhananya. Kota-kota besar 
di Indonesia yang akan kebagian 
Gerhana Matahari Total ini adalah 
Palembang, Palangka Raya, 
Balikpapan, Tanjung Pandan, Palu 
dan Ternate.

Gerhana Matahari Total 

di

”Kejadian alam itu memang sangat 
langka dan indah sehingga kita akan 
mengemas menjadi sesuatu hal yang 
menarik untuk bisa mendatangkan 
wisatawan asing dan lokal, apalagi gerhana 
matahari total itu pada tahun depan hanya 
akan terjadi di Indonesia,” kata Menteri 
Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo 
kepada pers, Jakarta.

Selain waktu mulai gerhana yang 
berlainan antar wilayah, fase gerhana 
total (yaitu ketika Matahari sepenuhnya 
tertutup oleh piringan Bulan) pun berlainan 
dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Jadi 
puncak gerhana di Palembang tidak sama 
waktunya dengan puncak gerhana di 
Ternate. 

Fenomena Alam di tahun 2016



Peta GMT 2016. Wilayah yang dilalui garis biru kebagian gerhana total. 
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Menurutnya, fenomena alam 
eksotis gerhana matahari total 
(GMT) akan melewati daerah, yaitu 
Palembang (dengan lama 1 menit 
52 detik), Belitung (2 menit 10 detik), 
Balikpapan (1 menit 9 detik), Luwuk 
(2 menit 50 detik), Sampit (2 menit 8 
detik), Palu (2 menit 4 detik), Ternate 
(2 menit 39 detik), Bangka (2 menit 
8 detik), Palngkaraya (2 menit 29 
detik), Poso (2 menit 40 detik), serta 
Halmahera (1 menit 36 detik).

Gerhana matahari sebagian juga 
bisa dinikmati di Padang (95,43 
persen), Bandung (88,76 persen), 
Denpasar (76,53 persen), Kupang 
(65,49 persen), Surabaya (83,08 

persen), Banjarmasin (98 persen), 
Manado (96,66 persen), Jakarta (88,76 
persen), Pontianak (92,96 persen), 
Makassar (88,54 persen), serta Ambon 
(86,90 persen).

“Terakhir, fenomena alam yang 
pernah terjadi dan melewati Indonesia 
terjadi pada 30 tahun lalu, yaitu pada 
11 Juni 1983 dan baru akan terjadi lagi 
dalam 250 tahun yang akan datang,” 
katanya.

Selain di Indonesia gerhana yang 
akan berlangsung pada pagi hari 
ketika matahari beranjak dari ufuk 
timur, katanya, gerhana matahari 
total juga akan melintas di Samudera 
Pasifik.  DARI BERBAGAI SUMBER

Fenomena Alam di tahun 2016



Film KARTINI bercerita tentang kisah Raden Ajeng 
Kartini yang merasa perempuan selalu berada di 
bawah derajat laki-laki. Setelah berhasil keluar dari 
pingitannya, Kartini berusaha mengubah keadaan 
itu dengan mendirikan sekolah kabupaten bersama 
Kartinah untuk memajukan kaumnya, baik yang 
ningrat maupun rakyat jelata. Ia juga mengajarkan 
cara membatik. Kartini yang dilamar oleh Bupati 
Rembang Djojoadiningrat menerimanya dengan 
syarat, Kartini boleh meneruskan cita-citanya dan 
syarat tersebut disetujui.

Sutradara : Hanung Bramantyo
Produser : Robert Ronny
Pemain : Dian Sastrowardoyo
Rilis : April 2016

Selama 14 tahun sudah film ini ditunggu-tunggu 
masyarakat. Film Ada Apa Dengan Cinta 2 (AADC 2) 
merupakan lanjutan dari film AADC yang dirilis pada 
2001. AADC merupakan film fenomenal yang turut 
membangkitkan perfilman Indonesia. Sekuel AADC 
2 akan melanjutkan kisah Rangga dan Cinta, yang 
dimulai saat Rangga kembali dari luar negeri.

Sutradara : Riri Riza
Produser : Mira Lesmana
Pemain : Nicholas Saputra, Dian Sastrowardoyo
Rilis : April 2016

Mungkin banyak yang penasaran, film-film box office apa yang akan dirilis pada tahun 2016 ini. 
Memasuki penghujung tahun 2015, maka sudah tak sabar untuk menikmati film-film tersebut di 
tahun 2016. Dan inilah 8 film dari dalam dan luar negeri versi Energia, yang akan ditayangkan 
sepanjang tahun 2016 dan paling ditunggu oleh para pecinta film di Indonesia. 

aadC 2
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Memulai langkah awal

Metafora Kehidupan

Sejarah Marathon
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Hanung Bramantyo serta Erick Thohir sebagai produser, ingin 
membangkitkan superhero lndonesia. Kabar ini sudah terdengar 
gaungnya selama setahun silam. Gundala akan dirilis pada 2016.

“Saya mungkin bagus membuat film drama, tapi sejak awal 
menonton film Gundala saya sudah sangat tertarik. Saya cari 
siapa komikusnya, siapa yang memegang copyright-nya. Sampai 
dua tahun lalu saya bertemu dengan Erick Tochir,” ungkap 
Hanung saat talkshow di PopCon Asia 2014 Gedung SMESCO 
Exhibition Jakarta Selatan, Minggu (21/9/2014).

Sutradara : Hanung Bramantyo
Produser : Erick Thohir
Rilis : 2016

Aktor senior tanah air kita, Ray Sahetapy akan bermain pada 
film terbaru “Captain America: Civil War” sebagai sosok antagonis 
bernama Auctioneer.

Iron Man, Black Widow, Hawkeye dan sejumlah superhero 
buatan Marvel akan muncul dalam film ini. Film yang dijadwalkan 
dirilis pada 19 April 2016 di Inggris dan 6 Mei 2016 di Amerika 
Serikat (AS), akan mengisahkan tentang kepemimpinan Captain 
America di Avengers. Tony Stark (Iron Man) akan melawan 
keputusan yang diambil oleh Steve Rogers atau Captain America 
(Chris Evans). 

Sutradara : Anthony Russo dan Joe Russo
Rumah Produksi :  Marvel Entertainment, Marvel Studios
Rilis : 6 Mei 2016

Untuk pertama kalinya Superman dan Batman akan 
dipertemukan dalam sebuah film layar lebar. 

“Dawn of Justice” ber-setting beberapa tahun setelah cerita film 
“Man of Steel”, ketika Superman yang merupakan sosok pahlawan, 
dimana Lex Luthor dan Batman yang menjadi penghalang 
perjalanannya.

Ketika ditugaskan ke Timur Tengah, Lois Lane memerlukan 
bantuan Superman untuk menyelamatkannya. Hal tersebut 
menyebabkan insiden internasional, dan akhirnya semua negara 
menganggap Superman sebagai “senjata” Amerika.

Sutradara : Zack Snyder
Produser : Charles Roven, Deborah Snyder
Rilis : 25 Maret 2016

GundaLa

Captain America : Civil War

Batman v Superman : Dawn of Justice
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Film hollywood “Finding Dory” 2016 merupakan sebuah film 
lanjutan dari film Finding Nemo. Film Finding Dory sebernarnya 
berjudul awal sebagai Finding Nemo 2. Film ini masih di sutradarai 
oleh sutradara yang sama dengan film Finding Nemo yaitu 
Andrew Stanton dan Angus MacLane dan naskah skenarionya 
di tulis oleh Andrew Stanton. Beberapa karakter di film Finding 
Nemo sebelumnya juga akan muncul pada film Finding Dory ini, 
seperti Nemo, Marlin, dan karakter utama, Dory. Pixar Animation 
Studios yang memproduksi film ini akan merilis Finding Dory ini 
pada tanggal 17 Juni 2016.

Sutradara : Andrew Stanton dan Angus MacLane
Naskah Skenario : Andrew Stanton
Rilis : 17 Juni 2016

“Independence Day 2: Resurgence” menceritakan 20 tahun 
setelah peristiwa film pertama, bala bantuan alien akhirnya tiba 
di Bumi untuk menanggapi sinyal marabahaya yang dikirim 
oleh alien ‘gelombang pertama’. Ini menjawab pertanyaan 
para penonton film pertama seperti “Jika kita menang dalam 
peperangan dengan alien dan menghancurkan semua kapalnya, 
apakah planet dimana alien tersebut berasal tidak mencari tahu 
apa yang terjadi?”

Sutradara : Roland Emmerich
Produser :  Dean Devlin, Roland Emmerich, Harald Kloser
Rilis : 24 Juni 2016

Warcraft adalah film yang didasarkan dari video game 
terkenal – World of Warcraft. Film ini menggambarkan kisah awal 
pertemuan antara manusia dan Orc. Lokasi atau karakter yang 
ada di game juga akan ditampilkan di dalam film ini.

Sutradara : Duncan Jones
Penulis Skenario : Charles Luavitt, Ducan Jones, Chris Metzen
Pemain : Travis Fimmel, Dominic Cooper, 
                Ben Foster, Toby Kebbell
Rilis : 10 Juni 2016

Finding Dory

Independence Day 2

Warcraft 
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Teks : Urip Herdiman K / Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

LAKON

Bak lakon Sentilan Sentilun, Butet 
Kertaredjasa berkolaborasi dengan Direktur 
Pengembangan PHE Bambang Manumayoso 
menjadi moderator dalam acara Energy Talk di 
Kantor Pusat Pertamina, Selasa (10/11). Pria 
asal Yogya tersebut memandu diskusi yang 
membahas tentang Synergy and Alignment 
in The Industry dengan narasumber Direktur 
Hulu Pertamina Syamsu Alam, Ketua DEN 
Andang Bachtiar dan Pengamat Energi 
Marwan Batubara.

Dialog yang dikemas santai tetapi tanpa 
mengurangi makna tersebut, menyedot 
perhatian pekerja yang tetap bertahan hingga 
diskusi berakhir jelang jam 13.00. “Saya 
bangga pekerja antusias mengikuti diskusi ini 
sampai selesai. Semoga bukan karena bos-
nya jadi narasumber,”kata Butet penuh canda.

Satu hal yang digarisbahwai Butet dalam 
diskusi tersebut bahwa semangat seluruh 
pekerja Pertamina di tengah kondisi bisnis 
migas yang tengah terpuruk akibat penurunan 
harga minyak tetap tinggi, untuk memberikan 
kontribusi bagi bangsa.

“Dalam kondisi seperti saat ini Pertamina 
harus tetap speed up agar seluruh kegiatan 
hulu tetap berjalan. Sesuai strategi 
perusahaan terkait pengembangan sektor 
hulu seperti menggarap ladang migas dalam 
dan luar negeri, alihkelola lahan migas yang 
akan habis kontraknya, serta mencurahkan 
seluruh teknologi yang ada. Kalau ingin 
survive dan maju semua opportunity yang 
dimiliki  harus dikerahkan,”katanya optimis. 

  

BUTET KERTARADJASA :
PERTAMINA SPEED UP
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Untuk yang ke-2 kalinya, Menteri Kelautan dan 
Perikanan Susi Pudjiastuti mengikuti Pertamina Eco 
Run yang diselenggarkan Pertamina dalam rangka 
menyambut hari jadinya yang ke – 58, pada (29/11).

Seperti tahun sebelumnya, sebelum ikut lari, Susi 
bergabung bersama Menteri BUMN Rini Soemarno 
dan jajaran Direksi Pertamina berdiri di podium untuk 
ikutmelepas para pelari tepat pukul 06.00 WIB.

“Senang saja ikut lari. Selain sehat karena 
semangatnya Hijaunya Indonesia, Hijaunya Dunia tentu 
saja mengingatkan kita jadi peduli lingkungan,”kata 
Susi yang mengaku ikut lari dan bersepeda pada 
Pertamina Eco Run tahun ini. 

Usai finish, perempuan energik  itu tiada henti 
diminta beberapa peserta untuk foto bersama. 
Keringat masih mengucur, namun Susi tetap melayani 
dengan senyum. Dan Susi tetap menjadi magnet 
di antara kerumunan para pelari dari berbagai usia 
tersebut.  

Teks : Urip Herdiman K / Foto : Kuntoro

Teks : Urip Herdiman K / Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

 Lama tak kelihatan, diva pop tanah air, Vina 
Panduwinata, kembali tampil menghibur dalam 
perhelatan Anugerah Pertamina Awards 2015. Ibu 
satu putera itu tampil memukau dengan lagu-lagu hit 
andalannya yang tak lekang dimakan jaman.

Ditengah jeda acara, Vina dengan suara khas serak 
basahnya, angkat bicara pandangannya tentang kiprah 
Pertamina di usianya yang ke-58 tahun.  “Sebagai 
BUMN yang mengelola energi nasional, Pertamina 
merupakan salah satu pilar bagi Indonesia dalam 
menopang kemandirian energi nasional.

Karena sumber daya alam yang dikelola Pertamina 
merupakan harta anak cucu, tentunya harus dijaga dan 
dikelola dengan baik, “ungkap Pelantun lagu ‘Burung 
Camar’ itu.  

Teks : Megha KN / Foto : Wahyu NR

Vina Panduwinata :
PERTAMINA PILAR 
BAGI  NEGERI

SUSI PUDJIASTUTI :
SEHAT DAN PEDULI LINGKUNGAN 
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Teks : Megha / Foto : Kuntoro

Pertamina di mata Adam, bassist 
Sheila on 7, ibarat brand yang sudah 
melekat dalam kehidupannya sehari-
hari. “Dari bangun tidur, pas nyalain 
kompor sudah ingat Pertamina 
karena pakai Elpiji,”kata pria bernama 
lengkap Adam Muhammad Subarkah 
ini.

Pria kelahiran Yogya, 22 Februari 
itu menambahkan bahkan untuk 
menunjang aktivitasnya sehari-hari, 
dia akan sering bersentuhan dengan 
Pertamina. “Mau show kemana 
saja naik mobil isi BBM-nya jelas 
ke SPBU Pertamina, sebulan sekali 
ganti oli Pertamina juga,”katanya 
saat diwawancarai Energia usai 
mengisi acara Syukuran HUT ke-58 
Pertamina di Kantor Pusat Pertamina.

Menurut Adam, Pertamina sudah 
melekat di hati seluruh masyarakat 
Indonesia dan menjadi perusahaan 
kebanggaan bangsa. Karena itu, dia 
merasa bangga dengah pencapaian 
yang diraih Pertamina selama 
tahun 2015, yang dinilai bisa eksis 
ditengah krisis harga minyak dunia. 
“Kinerjanya sangat bagus. Nah kalau 
kinerjanya sudah oke dan sudah 
melekat di hati masyarakat, tentunya 
layanan Pertamina harus ditingkatkan 
menjadi lebih baik lagi,”pesannya. 

ADAM “SHEILA ON 7” :
PERTAMINA MELEKAT DI HATI
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Anugerah Jurnalistik Pertamina 2015 
menjadi momen bahagia untuk Jurnalis 
senior Harian Kompas, Maria Clara 
Wresti. Pasalnya, selain penghargaan 
sebagai juara satu kategori Hardnews 
yang ia dapatkan, juga dianugerahi 
penghargaan Best of The Best dari 
sembilan kategori AJP 2015 yang diikuti 
sebanyak 1043 Karya Jurnalis dari 
seluruh Indonesia. Hadiah untuknya 
pun tidak tanggung-tanggung. Selain 
menyabet grand prize sebesar 20 juta 
rupiah, ia juga menerima paket short 
course jurnalistik ke luar negeri.

“Ini kejutan banget buat saya. Tulisan 
ini sudah beberapa bulan yang lalu, dan 
saya diminta  mengirimkan saja,” ucap 
jurnalis yang menulis “Blok Mahakam 
ke Pertamina” untuk bisa menjuarai AJP 
tahun ini.

Maria mengatakan  penghargaan 
Anugerah Jurnalistik Pertamina 
merupakan ajang yang dapat memotivasi 
jurnalis untuk terus meningkatkan 
kapabilitas para insan media. Selain itu, ia 
juga mengapresiasi hadiah yang diberikan 
Pertamina sebagai hadiah yang edukatif 
bagi peserta. “Kalau seperti ini yang saya 
dapat, untuk belajar short course, untuk 
belajar sesuatu yang lain, itu benar-benar 
meningkatkan kapasitas kita sebagai 
wartawan. Itu yang patut untuk dikejarlah, 
ajang-ajang seperti ini,” pungkas Maria.  

  

MARIA CLARA WRESTI :
BEST OF THE BEST AJP 2015
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Sebagai negara yang berada di antara Benua Asia dan 
Eropa, Turki terkenal dengan kekayaan sejarah dan 

budaya. Perpaduan antara budaya barat dan timur menjadi 
daya tarik Turki yang berbatasan dengan beberapa negara 

seperti Bulgaria, Yunani, Armenia, Azerbaijan, Georgia, 
Syiria, Irak dan Iran.
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Turki
Perpaduan Budaya 

Dua Benua



Luas negara Turki 
750.000 kilometer persegi. 
Meski ibukota Turki ada 
di Ankara, namun kota 
yang begitu dikenal dan 
terbesar adalah Istanbul. 
Karena lokasinya yang 
strategis di persilangan 
dua benua. Budaya Turki 
yang merupakan campuran 
budaya Timur dan Barat 
sangat unik dan sering 
diperkenalkan sebagai 
jembatan antara dua 
peradaban.

Turki menjadi salah satu 
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dari banyak negara yang 
menjadi tujuan wisata para 
traveler. Tempat wisata tidak 
sekadar indah, tetapi juga 
menyimpan banyak cerita 
sejarah yang bisa menambah 
pengetahuan. Di Turki, 
setidaknya ada 11 situs yang 
diakui sebagai warisan dunia 
menurut UNESCO, salah 
satunya Blue Mosque yang 
berlokasi di Istanbul.

Sebagai pintu gerbang 
kota, Turki memiliki dua 
bandara internasional yaitu 
Bandara Ataturk dan Sabiha 

DESEMBER 2015

Budaya Turki 
yang merupakan 
campuran 
budaya Timur 
dan Barat sangat 
unik dan sering 
diperkenalkan 
sebagai jembatan 
antara dua 
peradaban.



Gökçen. Sebagian besar 
penerbangan internasional 
akan mendarat di Ataturk, 
Istanbul. Karena menjadi 
salah satu destinasi wisata 
yang banyak diminati, Turki 
memberikan kemudahan 
bagi wisatawan untuk 
mengurus visa dengan 
sistem Visa on Arrival untuk 
kunjungan dibawah 30 hari 
dan bisa diakses secara 
online.

Begitu mendarat di 
Ataturk, wisatawan langsung 
bisa mengunjungi beberapa 
lokasi penting di kota yang 
sempat dikenal dengan 
nama  Konstantinopel.  Kota 
metropolitan terbesar di 
Turki ini dulunya merupakan 
pusat kerajaan Byzantine 
dan menjadi pusat 
kerajaan Ottoman di masa 
pemerintahan Ottoman.

Beberapa tempat wisata 
bisa dijangkau dengan 
mudah menggunakan trem 
dan bus. Berikut beberapa 
tempat wisata yang bisa 
dikunjungi di Istanbul.

 
Blue Mosque 
atau Masjid 
Biru

Blue Mosque  merupakan 
bangunan yang menjadi 
kebanggaan masyarakat 
Turki. Nama masjid ini 
sebenarnya adalah Masjid 
Sultan Ahmed, terletak di 
sekitar Sultanahmet Square, 
Istanbul. Daya tarik utama 
dari Blue Mosque adalah 
enam menaranya yang 
megah serta desain kubah 
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yang seolah bertumpuk. 
Dibangun pada tahun 
1609, dinding dalam masjid 
dihiasi sekitar 20 ribu keping 
keramik berwarna biru serta 
berbagai ornamen abstrak 
yang memiliki nilai seni 
tinggi. Karena didominasi 
dengan interior warna biru, 
maka masjid ini sering 

disebut sebagai Masjid Biru.
Masjid ini dibangun pada 

bulan Agustus 1609 atas 
perintah Sultan Ahmed I, 
yang kemudian menjadi nama 
masjid tersebut. Masjid ini 
terletak di kawasan tertua di 
Istanbul, di mana sebelum 
1453 merupakan pusat 
Konstantinopel, ibukota 

1

2
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Kekaisaran Bizantin/
Bizantium.  Wisatawan 
perempuan yang ingin 
masuk ke dalam masjid 
diwajibkan menutup aurat, 
dimana jubah dan kerudung 
disediakan oleh pengelola.

 
Hagia Sophia 
(Ayasofya)

Terletak di distrik Fatih 
bersebelahan dengan Sultan 
Ahmed Mosque. Bangunan 
yang merupakan landmark 
terkenal di Istanbul ini 
merupakan bangunan yang 
tertua di kota ini. Dibangun 

pertama kali pada tahun 
537 saat kota ini masih 
bernama Konstantinopel 
sebagai Gereja Orthodox 
hingga tahun 1453. Pada 
saat Konstantinopel jatuh 
ditangan Kerajaan Ottoman 
pada tahun 1453, bangunan 
ini diubah menjadi masjid 
oleh Sultan Mehmed II. 
Setelah itu, bangunan ini 
diubah lagi menjadi museum 
pada tahun 1937 saat negara 
Turki menjadi republik, 
dibawah kepemimpinan 
Mustafa Kemal Ataturk. Di 
dalamnya terdapat ornamen 
serta bagian bagungan yang 

menggambarkan dengan 
detil sejarah penggunaan 
Hagia Sophia sebagai gereja, 
kemudian menjadi masjid. 

Hagia Sophia merupakan 
salah satu karya besar 
arsitektur Byzantium yang 
saat ini masih bertahan. 
Bangunan ini memiliki 
satu kubah (dome) yang 
berukuran sangat besar 
dan bagian interior dihiasi 
dengan mozaik. Saat diubah 
menjadi masjid, 4 minaret 
ditambahkan di bagian 
luar bangunan, dan pada 
bagian dalam bangunan 
ditambahkan mimbar dan 

1.   Ornamen bagian dalam didominasi dengan 
warna biru, maka masjid Sultan Ahmed ini 
sering disebut sebagai Masjid Biru.

2.   Masjid Biru tampak luar.

3.   Sebelum memasuki Masjid Biru, setiap 
pengunjung wajib menaati peraturan yang 
tercantum di gerbang depan masjid.

4.   Detil sejarah penggunaan Hagia Sophia, 
sebagai gereja dan dilanjutkan sebagai 
masjid, terlukis di langit-langit dalam 
bangunan tertua di Istanbul tersebut.

5.   Mimbar di Hagia Sophia menjadi salah satu 
interior yang ditambahkan saat bangunan ini 
berubah fungsi menjadi masjid.3 5

4
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mihrab. Saat ini museum Hagia 
Sophia bisa dikunjungi setiap 
hari.

Istana Topkapi
Istana Topkapi dahulu 

merupakan istana kediaman 
para sultan Ottoman selama 400 
tahun. Pertama kali dibangun 
pada tahun 1459 atas perintah 
Sultan Mehmed II. Pada 
awalnya istana ini bernama New 
Palace (Yeni Saray) tetapi pada 
abad ke-19 namanya diubah 
menjadi Topkapi (cannon gate) 
setelah ditambahkan pintu 
gerbang (gate) dan paviliun.

Kompleks bangunan seluas 
hampir 700 ribu meter persegi 
ini terdiri atas harem, ruang-
ruang kamar untuk keluarga 
sultan dan para abdi istana, 
dan 4 halaman utama. Di 
halaman tersebut terdapat 
bangunan kecil seperti masjid, 
pusat kesehatan, dapur istana, 
dan taman-taman. Saat ini ini 
Topkapi Palace merupakan 
museum yang menyimpan 
berbagai koleksi dari Ottoman 
Empire termasuk manuskrip 
Islam.

Grand Bazaar (Kapalıçarşı)
Merupakan pasar tradisional terbesar dan tertua, bukan 

hanya di Istanbul, tetapi juga di dunia. Pasar yang telah ada sejak 
periode Ottoman Empire ini memiliki 61 lorong utama dengan 
lebih dari 3.000 toko di dalamnya. Setiap hari, jumlah pengunjung 
yang datang ke sini antara 250 hingga 400 ribu orang. Segala 
macam barang kebutuhan sehari-hari bisa ditemukan di pasar 
ini, termasuk perhiasan, emas, furniture, karpet, tekstil, keramik, 
lantern, dan tentu saja souvenir khas Turki. Pasar ini terletak di 
distrik Fatih, membentang di antara Masjid Beyazit dan Masjid 
Nuruosmaniye.

Jika tidak sempat ke Grand Bazaar souvenier khas Turki 

6

7
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Gulhane Park 
(Gülhane Parkı)

Merupakan taman 
kota yang luas dan tertua 
di Istanbul . Taman yang 
ditumbuhi berbagai macam 
bunga dan pepohonan ini 
terletak di distrik Eminönü, 
berbatasan dengan Topkapi 
Palace. Gulhane diambil 
dari bahasa Persia yang 
berarti “house of flowers”. 
Dulunya area ini merupakan 
bagian dari taman Topkapi 
Palace yang digunakan 
sebagai makam. Tetapi pada 
tahun 1912, pemerintah 
kota memutuskan untuk 
membangun taman di area 
ini. Di sisi barat taman 
terdapat  Museum of The 
History of Science and 
Technology in Islam yang 
menyimpan berbagai koleksi 
sains dan teknologi Islam dari 
abad ke-8 hingga ke-16.

juga bisa di beli di beberapa pasar atau kios souvenir di sekitar 
Istanbul dengan harga murah. Souvenir yang paling diburu 
biasanya berbagai gantungan kunci, tempelan kulkas, scarf, 
pashmina, serta aneka keramik dengan ornamen yang menarik.     
DARI BERBAGAI SUMBER

6.    Gerbang luar istana Topkapi.

7.    Gerbang kedua istana Topkapi. 

8.   Pergola taman kota yang terletak di distrik Eminönü, berbatasan 
dengan Topkapi Palace.

9.   Berbagai macam bunga dan pepohonan menjadi daya tarik 
utama taman kota tertua di Istanbul.

8

9



Sekitar 5.000 peserta berasal dari 
berbagai kalangan, mulai dari pekerja 
Pertamina, masyarakat umum bahkan 
banyak warga negara asing ikut serta 
dalam lomba lari Marathon Pertamina 
Eco Run 2015, pada (29/11). Lomba lari 
Marathon ini terbagi menjadi dua kategori 
yaitu 5K dan 10K, dengan mengambil 
start dan finish di Plaza Gelora Bung 
Karno Senayan. Lomba yang dilepas oleh 
Menteri BUMN Rini Soemarno, juga diikuti 
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan 
Susi Pudjiastuti serta seluruh Direksi 
Pertamina.  Dengan tema “Hijaunya 
Indonesia, Hijaunya Dunia”, acara yang 
diselenggarakan dalam rangka HUT ke-58 
Pertamina  tersebut  juga diisi dengan 
berbagai kegiatan yang berhubungan 
dengan lingkungan dan kesehatan, 
pembagian pohon, juice maker, peserta 
juga berkesempatan mendapatkan aneka 
door prize dan bernyanyi bersama  Band 
Nidji.  KUN

“BERLARI HIJAUKAN NEGERI”
FOTO : KUNTORO & ADITYO
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