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Munculnya target ini tidak serta-merta. Ada kepentingan 
besar di balik target ambisius ini, Indonesia! Untuk menga-
mankan kebutuhan energi Nasional pada dekade-dekade 
ke depan. Walaupun pada Kebijakan Energi Nasional 
(KEN, 2008 – 2025) kebutuhan minyak bumi akan semakin 
dikurangi hingga tinggal 20 persen dari seluruh kebutuhan 
dalam negeri pada tahun 2025, tapi spekulasinya sangat 
tinggi ketika energi alternatif lain – gas, batubara, biofuel, 
panasbumi, energi baru dan terbarukan -- sebagai pengganti 
masih belum maksimal pengusahaannya, padahal hari ini 
sudah akhir tahun 2010, yang berarti tinggal 15 tahun lagi 
persiapan semuanya. Waktu 15 tahun di dunia pertamban-
gan, terutama gas yang diproyeksikan 30 persen dari seluruh 
kebutuhan energi.
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SURAT PEMBACA 

CUACA YANG TAK MENENTU
Maria Ekaristi - Cinere

Tahun 2010 ini tahun yang luar biasa, terutama 
dalam hal perubahan iklim dan cuaca. Jika selama 
ini tema perubahan iklim sudah kita baca di koran, 
kita  dengar di radio,  dan kita lihat di televisi, 
sekarang  masalah perubahan iklim dan cuaca ini 
benar-benar  kita alami sendiri. Bukan Cuma satu 
atau dua orang, tetapi kita semua warga Jakarta, 
warga Indonesia dan semua  umat manusia menga-
laminya. 

Di negara kita ada dua musim, musim peng-
hujan (April – Oktober) dan musim kemarau (Ok-
tober – April). Tetapi ketika bulan April telah lewat,  
ternyata  hujan masih terus turun. Jadi tahun 2010 
ini kita tidak mengalami musim kemarau. Alias 
musim hujan yang panjang. 

Tetapi seperti yang kita alami, sampai akhir 
bulan Oktober ini, ketika Jakarta  diguyur hujan 
lebat, yang menyebabkan banjir dan macet total di 
berbagai tempat, rasanya saya dan mungkin Anda 
juga, tidak melihat kesiapan  aparat Pemda Jakarta 
untuk mengantisipasi hujan  yang terus turun setiap 
hari. Kalaupun ada, mungkin itu hanya kegiatan ru-
tin saja aparat pemda, yang kita semua sudah tahu 
hasil kerjanya seperti apa. 

Kalau menurut saya sih, jadi Gubernur Jakarta 
itu  tidak perlu membuat janji-janji yang muluk. Cu-
kup dengan tiga  program saja, saya yakin siapapun 
Gubernur Jakarta akan dikenang rakyatnya. Per-

tama, program penanganan banjir yang semakin 
kerap datang di wilayah Jakarta. 

Kedua, penanganan problem lalu lintas yang 
semakin parah dari tahun ke tahun. Untuk itu, 
tidak bisa tidak, maka  prioritas  harus diberikan 
kepada  sistem transportasi massal, apakah itu 
kereta,  railway, busway, ataupun bus. Mungkin 
sebaiknya juga diintegrasikan dengan wilayah-
wilayah sekitar Jakarta. Dan hapuskan begitu 
banyak moda angkutan darat yang yang ada di 
Jakarta. Tidak efisien dan cuma bikin macet.  

Dan yang ketiga, program penanganan peda-
gang pasar tradisional dan pedagang kaki lima. 
Sektor pedagang kaki lima yang informal, jelas 
memberikan kesempatan kerja yang luas kepada 
warga Jakarta yang  belum mempunyai pekerjaan 
tetap dan masih menganggur.

Di Jakarta ini, banyak universitas dan pergu-
ruan tinggi dengan segudang ahlinya. Yang diper-
lukan hanyalah kemauan politik dan konsistensi 
untuk   mengerahkan semua potensi yang ada, 
termasuk para ahli tersebut, untuk kepentingan 
bersama. Tanpa itu, saya rasa Jakarta masih akan 
tetap sama bahkan semakin memburuk di masa 
yang akan datang. 

Jangan setiap kali habis hujan besar, banjir 
dimana-mana, macet di seluruh penjuru kota,  
lalu masyarakat menyalahkan pemda. Eh, guber-
nur pun ikut menyalahkan masyarakat. Aneh, itu 
kan memang konsekuensi dia sebagai pimpinan.
WP 
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utama waRTa REdaKSI
MuKadIMaH : Puncak Produksi

WARTA REDAKSI

Betul-betul Pertamina tidak berbasa-
basi dengan cita-cita besarnya 
memperkuat diri sebagai NOC kelas 

dunia. Terakhir ini, BUMN terbesar ini me-
nargetkan produksi migas sebesar 1 juta 
barel setara minyak (barrel oil equivalent 
per day, boepd) pada tahun 2015. Pada-
hal sampai jelang akhir tahun ini produksi 
migas Pertamina baru sekitar 430 ribu 
BOEPD.  Masih ada target yang harus 
dicapai sekitar 600 ribu boepd dalam lima 
tahun ke depan. Bisakah?

Sejauh ini Pertamina mendapatkan 
produksi migas dari eks Wilayah Kerja (WK) 
Pertamina yang kini digarap Pertamina EP, 
salah satu anak perusahaan. Di luar eks 
WK, ada garapan Pertamina yang dikelola 
anak perusahaan lainnya, Pertamina Hulu 
Energy (PHE). Ladang-ladang yang ada 
itu rata-rata sudah berusia tua, walaupun 
masih bisa ditemukan ladang baru dan bisa 
dinaikkan produksinya seperti dibuktikan 
oleh PEP.

Sementara PHE sendiri berusaha mak-
simal menaikkan produksi di ladang-ladang 
yang digarap bersama perusahaan lain, 
baik dalam bentuk Joint Operating Body-
Production Sharing Contract (JOB-PSC) 
maupun Pertamina Partitipacing Interest 
(PPI). Juga ada blok akuisi. Dan hingga ta-
hun 2015 PHE diberi target produksi migas 
dari blok-blok akuisi yang saat ini masih 
terus diburu Pertamina. Bagaimanapun 
Pertamina tidak bisa hanya mengandalkan 
aset-aset yang ada, dan harus ada penam-
bahan baik temuan baru, terutama ladang 
akuisisi yang diiperkirakan akan lebih ban-
yak diperoleh dari luar negeri.

WePe mewawancara SVP Perencana-
an Bisnis Hulu Bagus Sudaryanto untuk 
mengetahui kebijakan sektor hulu Pertami-
na dalam rangka mencapai target besar 
ini. Bagaimana PEP dan PHE menjalankan 
titah Pertamina korporat, giliran Presiden 
Direktur PEP Salis Aprilian dan Presiden 
Direk tur PHE Dwi Martono yang digali kete-
rangannya. Tetapi untuk supaya laporan ini 
lebih lengkap, Tim WePe pun berangkat ke 
beberapa lapangan yang menjadi andalan 
PEP dan PHE. Kemana saja? Simak saja. 
Was salaam. Terimakasih. WP Nandang Suher-
lan (NS)

Masa-masa puncak produksi (peak production) migas di Indonesia sudah 
berlalu. Produksi minyak nasional pernah mencapai puncak produksi hingga 
1,5 juta barel per hari (bph), yaitu pada tahun 1977. Setelah masa itu ting-

kat produksi berjalan fluktuatif, bahkan sejak tahun 2000 terus menurun sampai di 
bawah satu juta barel, boro-boro mencapai angka produksi peak seperti itu, bahkan 
mencapai 1 juta bph pun sulit. Target produksi minyak (lifting) nasional sesuai target 
APBN 2010 sebesar 965 ribu bph, itu pun belum tercapai, baru 956 ribu bph.

Kini Indonesia sudah menjadi net oil importer, menjadi pengimpor minyak, 
dan sudah keluar dari keanggotaan organisasi negara-negara pengeskpor minyak 
(OPEC). Sekarang, kita mengekspor sekaligus mengimpor crude oil atau minyak 
mentah. Bingung kan? Ya menjual ya juga membeli?

Ini yang sering dibingungkan orang. Bahkan seseorang – yang katanya pakar – 
sering memberikan pernyataan tak relevan untuk kondisi permigasan sekarang, yaitu 
kenaikan harga crude oil dunia yang seharusnya menguntungkan dan windfall bagi 
Indonesia. Itu dulu, ketika produksi migas Indonesia menaik dan mencapai puncak 
produksi medio 1970-an sampai 1980-an. Ketika saat itu kapasitas produksi kilang 
masih tidak terlalu jauh kekurangannya memenuhi kebutuhan konsumsi dalam ne-
geri, karena konsumsi belum setinggi sekarang.

Ketika produksi migas mulai menurun, pada saat yang sama tingkat konsumsi 
migas justru semakin menaik. Terjadilah gap lebar antara meningginya demand dan 
semakin turunnya kemampuan supply. Dari sinilah persoalan semakin tidak seder-
hana.

Jenis-jenis minyak mentah yang dihasilkan lapangan dalam negeri yang cocok 
dengan konfigurasi kilang tingkat produksinya semakin tidak bisa mengimbangi 
kebutuhan BBM dalam negeri. Untuk memenuhi produksi kilang sesuai seluruh kapa-
sitas produksinya, terpaksa kita mengimpor crude oil dengan jenis yang cocok sesuai 
spesifikasi dan konfigurasi kilang-kilang dalam negeri. Itu impor minyak mentah, 
sebagai bahan baku!

Tetapi ketika kilang-kilang itu memproduksi BBM dan produk-produk turunan-
nya, ternyata jumlah produksi itu masih belum memenuhi seluruh kebutuhan dalam 
negeri. Ya, akhirnya diimporlah produk jadi berupa BBM siap pakai. Itulah sebab 
ada impor minyak mentah dan impor produk BBM, hanya untuk sekadar memenuhi 
kebutuhan konsumsi rakyat kita.

Jadi memang ada persoalan besar kebutuhan energi – terutama BBM – yang luar 
biasa besar pada masa mendatang. Dalam kebijakan energi nasional (KEN) tahun 
2025 memang sudah di-setting proyeksi kebutuhan setiap jenis energi. KEN lebih 
menitikberatkan pada pemakaian energi alternatif.

Walaupun begitu, pengejaran sumber-sumber produksi migas terus dilakukan, 
karena perusahaan-perusahaan migas dunia pun belum selesai bergerak meski 
diwarnai isu semakin berkurangnya cadangan migas dunia. Orang-orang minyak 
selalu berteori, hari ini mustahil, besok lusa bisa mendapatkan sumber cadangan dan 
temuan besar, “ikan gede” (giant fish).

Menyiapkan pencapaian target besar, yaitu memproduksi minyak dan gas bumi 
1 juta barel minyak ekuivalent per hari (BOEPD) tahun 2015 dari sekarang sekitar 
410 ribu boepd, bukan persoalan kecil. Pastilah, Pertamina tidak bisa mengandalkan 
lapangan eksisting yang sekarang digarap Pertamina EP (PEP) selain karena secara 
gambaran umum, lapangan di Indonesia sudah tidak bisa “dipaksa” menghasilkan 
migas besar. Tahun 2010 ini Pertamina baru mencatat 410 boepd, yang berarti ada 
sekitar 600 boepd yang harus menjadi tambahan produksinya pada 2015.WPNS

Puncak Produksi

MUKADIMAH
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utama
memburu target 
1 juta bOePD
Munculnya target ini tidak serta-merta. Ada kepen tingan 

besar di balik target ambisius ini, Indonesia! Untuk 
mengamankan kebutuhan energi Nasional pada deka-

de-dekade ke depan. Walaupun pada Kebijakan Energi Nasio-
nal (KEN, 2008 – 2025) kebutuhan minyak bumi akan semakin 
dikurangi hingga tinggal 20 persen dari seluruh kebutuhan 
dalam negeri pada tahun 2025, tapi spekulasinya sangat tinggi 
ketika energi alternatif lain – gas, batubara, biofuel, panas-
bumi, energi baru dan terbarukan -- sebagai pengganti masih 
belum maksimal pengusahaannya, padahal hari ini sudah 
akhir tahun 2010, yang berarti tinggal 15 tahun lagi persiapan 
semuanya. Waktu 15 tahun di dunia pertambangan, terutama 
gas yang diproyeksikan 30 persen 
dari seluruh kebutuhan energi.

“Pertamina mengambil peran 
sejauhmana bisa mempertahankan 
keamanan energi nasional,” kata 
Dirut Pertamina Karen Agustiawan 
pada kesempatan diskusi Indonesia 
Incorporated di Jakarta, (22/10).

Untuk mengambil peran itu, 
satu pemikiran pasti, Pertamina 
tidak bisa lagi hanya mengandalkan 
sumber daya alam migas di bumi 
Indonesia saja, tetapi harus bisa 
merambah ke overseas. Itulah  kebi-
jakan Pertamina hingga tahun 2015 
yang menargetkan produksi migas dalam ukuran ekuivalen 
barel minyak, 1 juta barrel oil equivalent per day (boepd).

Pertamina telah membuat penargetan dan tahapan-
tahapan agar target besar itu bisa tercapai. Satu hal pasti, tar-
get besar ini harus diakui untuk memperbesar nilai Pertamina 
dalam pergaulan di bisnis migas dunia. Tanpa level terhormat, 
BUMN ini akan cenderung semakin tersisih dari hingar-bingar 
ketatnya bisnis “emas hitam” ini. Terlebih negara-negara 
berkembang lain, sedang gencar-gencarnya menumbuhbesar-
kan BUMN migasnya. Kenapa Indonesia tidak, lewat Pertami-
na-nya?

KEN yang digulirkan lewat Peraturan Pemerintah (PP) 
Nomor 02 tahun 2006,  terakhir ini banyak dikritisi para pakar 
pertambangan melui blog dan milis mereka. Mereka bukan 

mengritisi kebijakan yang memang sudah tepat untuk meng-
antisipasi habisnya minyak bumi, tapi realitas langkah yang 
sudah dicapai Indonesia hingga hari ini, mengkhawatirkan 
mereka. Oke, dengan dasar seperti itu, tak ada salahnya Per-
tamina yang punya domain di bidang penyediaan energi fosil, 
baik minyak bumi dan gas bumi, melakukan langkah besar.

Cadangan minyak terbukti (proven) adalah 4,7 miliar barel. 
Kalau cadangan yang belum terbukti atau potensial, sekitar 
5 miliar barel. Itu data beberapa tahun terakhir, kira-kira 
seperti itu. Jika tidak ada upaya penambahan cadangan, dalam 
waktu 10 tahun cadangan terbukti kita akan habis. Demikian 
sebagian pakar perminyakan berfatwa. Kalau yang belum 

terbukti ternyata ada, ada 10 tahun 
lagi untuk menikmati mi nyak bumi. 
Tingginya konsumsi BBM lah yang 
mempercepat habisnya cadang an 
minyak Indonesia.

Sehingga di samping terus 
meningkatkan upaya penemuan 
minyak baru, sambil mengoptimal-
kan sumur-sumur tua, memang 
diversifikasi energi sudah tak bisa 
dijalankan apa adanya seperti seka-
rang. Penggunaan gas alam misal-
nya. Indonesia sudah menjadi net 
oil importer dan keluar dari OPEC. 
Artinya, jumlah minyak mentah 

yang kita impor jauh lebih besar dibandingkan jumlah minyak 
mentah yang kita ekspor. 

Produksi minyak kita terus menurun secara alami 15 - 18 
persen setahun, melorot dari angka peak produksi minyak 
sebesar 1,5 juta barel  per hari pada tahun 1977 hingga saat 
ini seperti dipatok target APBN 2010 sebesar 965 ribu bopd. Ini 
produksi nasional, sudah di bawah 1 juta bopd. Padahal kebu-
tuhan minyak mentah Indonesia pada tahun 2025 diperkirakan 
sekitar 1,5 juta bopd. Dengan perkiraan melorotnya produksi 
hingga tinggal 0,5 juta bopd pada tahun itu, maka kekurangan 
1 juta bopd apakah semuanya akan ditutup dari impor? Cukup 
duitkah Pemerintah mengimpor 1 juta boepd? Termasuk siap-
kah mengikuti arus harga minyak mentah dunia?

Soal angka prediksi bisa berubah, tetapi trend ketergan-
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UTAMA     AMANKAN ENERGI DALAM  NEGERI

tungan bangsa kita pada BBM yang masih besar pada 15 
tahun ke depan, sulit dinafikan. Musababnya, pengembangan 
energi alterntif belum terlihat gempitanya hingga hari ini. 
Pengembangan batubara, panasbumi, biofuel, energi surya 
dan lain-lain masing-masing mengoleksi persoalan yang tidak 
sederhana, dari aspek infrastruktur, teknologi, pendanaan, pe-
masaran, hingga mindset masyarakat industri, rumah tangga, 
dan transportasi yang masih merindukan BBM.

AGAR TETAP POWERFUL
Menjadi perusahaan raksasa adalah demi Pertamina tetap 

powerful secara bisnis dan supply energi (minyak bumi, gas 
bumi, panasbumi). Pertamina tidak akan bisa berbuat banyak 
menjawab persoalan masa depan bangsa di bidang energi 
kalau posisi dan levelnya masih relatif  kecil 
jika dibandingkan de ngan NOC dan IOC 
kelas dunia.

Kajian tahun 2000 memberikan pilihan 
ekstrem, menjadi besar sama sekali se-
bagai perusahaan migas kelas dunia, atau 
kecil dan lalu menghilang dari percaturan 
bisnis migas nasional, regional, terlebih 
dunia. Menjadi BUMN terbesar di level 
Indonesia, rasanya tak cukup lagi. Zaman 
global dengan arus investasi dan teknologi 
yang berseliweran tanpa melihat batas negara, 
membawa konsekuensi “Apakah Anda ingin 
menjadi warga dunia yang powerful, atau Anda 
akan tersingkir dan kesulitan?” Pilihan Pertamina 
jelas, 15 besar perusahaan migas dunia pada 
tahun 2023. Pilihan yang tidak mudah  mencapai-
nya, sehingga dalam waktu 4-5 tahun ke depan 
harus mendapatkan produksi migas sekitar 600 
ribu boepd untuk menutupi kekurangan produksi 
terkini sekitar 430 ribu boepd.

Karena peta kondisi cadangan migas Indonesia 
tidak seraksasa negara lain seumpama cadangan pu-
nya Arab Saudi, Irak, Rusia, dan lain-lain, maka salah 
satu strategi pasti adalah dengan strategi organik 
dan anorganik. Strategi organik berupa peningkat-
an kegiatan eksplorasi dan pengembangan lapang an 
migas eksisting, fokus di Region Jawa dan Sumbagsel; 
peningkatan produksi dengan pola kemit raan; dan 
penerapan teknologi EOR.

Sedangkan strategi anorganik adalah bagaimana 
upaya peningkatan PI (participating interest) pada 

KKKS yang akan terminasi, seperti di Blok  West Madura dan 
Blok Mahakam, dan akuisisi lapangan migas di domestik, baik 
level aset maupun korporasi.

Akuisisi aset merupakan bagian dari skenario anorganik 
yang dalam 2010 akan lebih kita gencarkan lagi agar produksi 
Pertamina  bisa meningkat pesat dalam rangka kebijakan 
menjaga security of supply untuk  bahan baku kilang-kilang 
kita. Program ini akan dievaluasi terus sesuai  dinamika 
perkembang an lingkungan strategis bisnis migas dunia.

Pertamina berharap sekali  berekspansi pada lapangan-
lapangan yang akan terminasi, atau lapangan-lapangan yang 
sudah akan habis masa kontraknya, entah itu dalam bentuk 
peningkatan participating interest (PI) seperti di Blok West 
Madura dan Blok Mahakam. Pertamina juga melakukan akuisisi 
terhadap lapangan migas di domestik, baik level aset maupun 
korporasi. Juga kemungkinan PPI di blok-blok potensial baik di 
dalam maupun di luar negeri.

Sementara itu penambahan cadangan Pertamina terfokus 
pada lahan di dalam ngeri melalui play play baru eksplorasi. 
“Kemudian kita masuk ke kawasan regional serta ring satu 
di wilayah jazirah Arab dan Afrika Utara,” katanya.

Dengan target besar ini Pertamina tidak bisa bekerja 
sendirian tanpa dukungan kebijakan yang mendukung 
dari Pemerintah dan dukungan politik dari DPR. Tanpa 
itu semua, Pertamina hanya akan menjadi pejuang 
yang tak didukung oleh anak bangsa lain. Belum 
sampai tujuan, badannya sudah dikoyak-koyak oleh 
kepentingan tidak profesional dan proporsional. 
“Dalam ruang lingkup bisnis tidak adanya intervensi, 
birokrasi yang rumit, dan rezim fiskal,” katanya.
WPNS



8 Warta Pertamina • November 2010

Pertamina,
Kabarmu Hari Ini
Apa kabar Pertamina hari ini? 

Kabar Pertamina hari ini adalah 
kabar Pertamina yang memban-

gun diri seacara besar-besaran. Tar-
getnya tidak main-main, menjadi NOC 
kelas dunia. Konkret programnya saat 
ini, target produksi migas 1 juta boepd 
pada tahun 2015!

Pertamina hari ini adalah BUMN 
berusia 53 tahun yang sudah ban-
yak berubah ke arah yang lebih baik. 
Ibarat dalam sistem jalur kereta api, 
arah perjalanan Pertamina sudah on 
the right track, sudah benar di relnya. 
Tinggal bagaimana agar bisa diiba-

ratkan kereta cepat yang menempuh 
tujuan dengan cepat. Menjadi kelas 
dunia adalah pilihan terbaik ketimbang 
perusahaan ini tetap berjalan apa 
adanya, tanpa greget dan target ketat. 
Transformasi perusahaan ini telah 
mengubah banyak hal. Itu antara lain 
kabar terbaru BUMN terbesar ini.

Tetapi menjadi terbesar sebagai 
BUMN tak cukup buat Pertamina kini 
dan ke depan. Visi menjadi national oil 
company (NOC) dengan target akhir 
setidaknya masuk dalam jajaran 15 be-
sar perusahaan elit dunia pada tahun 
2023. Saat ini Pertamina masih terlalu 

kecil dibandingkan perusahaan besar 
seperti Exxon Mobil, Total, Conoco 
Philip, Chevron, BP, Vico di jajaran 
international oil company (IOC) atau 
dibandingkan dengan jajaran NOC 
seperti Saudi Aramco, National Iranian 
Oil Company, Gazprom (Rusia), INOC 
(Iraq National Oil Company), Qatar 
Petroleum, PDVSA (Petroleos de Ve-
nezuela SA), Kuwait Petroleum Corpo-
ration, ADNOC (Abu Dhabi National Oil 
Company), Nigerian National Petroleum 
Corporation.

Pertamina ibarat menghadapi para 
raksasa di jagat bisnis migas. Tapi 
jangan berkecil hati. Target produksi 
migas 1 juta boepd pada tahun 2015 
justru sebagai geliat perusahaan beru-
sia 53 tahun ini untuk membesarkan 

dirinya sendiri. Menjadi perusahaan 
minyak nasional kelas dunia (world 
class NOC) salah satunya berbicara 
soal besaran produksi. Mengandal-
kan produksi di dalam negeri jelas 
tidak akan tercapai. Natural decline di 
seluruh wilayah Nusantara rata-rata 15 
– 18 persen setahun, semakin meng-
gerus perolehan hasil produksi.

Kita tidak usah lagi mengingat den-
gan perasaan pilu ketika tahun 1977 
produksi minyak nasional mencapai 
1,5 juta bph. Sekarang mencapai 965 
ribu bph pun rasanya tidak mudah lagi. 
Sejak tahun 2000 produksi minyak 

nasional terjun bebas seperti tak bisa 
ditahan. Pertamina pun berada pada 
urutan kedua setelah Chevron untuk 
produksi minyak dan urutan kedua set-
elah Total E&P untuk urusan produksi 
gas.

Perhitungan di atas kertas, 
menggenjot target nasional di atas 1 
juta bph untuk perusahaan-perusahaan 
minyak pemegang Kontrak Kerja Sama 
(KKS) di berbagai lapangan Indonesia 
semakin tidak mudah. Dalam Outlook 
Minyak dan Gas Bumi 2006 misalnya 
dari 60 cekungan yang ada di Indone-
sia, 38 cekungan di antaranya sudah 
tereksplorasi secara intensif. Dari jum-
lah itu 15 cekungan sudah berproduksi 
gas dan minyak bumi, 11 cekungan 
belum berproduksi, dan 12 cekungan 
belum terbukti. Apakah perusahaan-
perusahaan minyak akan bersemangat 
mengadu nasib di 22 cekungan yang 
belum tereksplorasi?

Di situ ada peluang, tapi sudah be-
rada di area yang sulit dan hanya bisa 
digarap dengan modal besar, teknologi 
tinggi. Mungkin-mungkin saja, tapi 

tidak  mudah. Pe-
rusahaan minyak 
seringkali lebih 
realistis. Seperti 
Pertamina misal-
nya lebih memilih 
tempat-tempat 
yang secara 
potensial sung-
guh besar. Ini 
soal prioritas di 
tengah dana yang 
terbatas. 

Soal kerja keras, Pertamina melalui 
PEP dan PHE sudah membuktikan 
bagaimana kedua anak perusahaan 
ini mampu mendorong peningka-
tan produksi dalam beberapa tahun 
terakhir. Anak-anak perusahaan yang 
lain Pertamina diharapkan bisa memer-
ankan diri secara maksimal. 

Apa kabar Pertamina hari ini? 
Sebuah  kabar gembira karena Per-
tamina sudah melakukan program 
ekspansi hulu ke sejumlah negara. Hari 
ini Pertamina ada di Malaysia, Vietnam, 
Sudan, Libya, Qatar, Irak, Australia. 
Walaupun program overseas juga 
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dilakukan produk pelumas, SPBU, dan 
trading out kembali kapal milik Per-
tamina yang dimulai oleh MT Gunung 
Geulis P 8000.

Pencapaian ini juga didukung 
perubahan struktur keorganisasian. 
Dengan bentuk organisasi sebagai 
holding company, Pertamina di sektor 
hulu mengandalkan kepada anak-anak 
perusahaannya. Ada enam anak peru-
sahaan di bawah Direktorat Hulu dan di 

antaranya dua anak 
perusahaan yang 
aktif di eksplorasi 
dan produksi, yaitu 
PEP dan PHE.

Dukungan lain 
adalah track yang 
betul di sisi strategi. 
Pertamina agresif! 
Pertamina berpikir 
ke luar negeri men-
cari sumber-sumber 
minyak karena di 
dalam negeri sudah 
sulit lagi diharapkan 
lebih banyak. Target 
produksi migas 1 
juta boepd diyakini 
sulit tercapai kalau 
hanya mengandal-
kan lapangan-lapan-
gan di dalam negeri, 
walaupun PEP 
sudah membuktikan 
prestasinya mening-

katkan produksi di ladang-ladang tua.
Pembagian tugas antara PEP dan 

PHE cukup sinergis. PEP yang tekun 
memaksimalkan produksi di eks WK 
Pertamina zaman dulu sudah membu-
kukan produksinya yang terus menaik. 
PHE pun yang menggarap JOB-PSC 
dan PPI memaksimalkan area-area 
garapannya. Dengan kabar seperti ini, 
memang belum terlalu menggembira-
kan kalau diukur dari target besarnya. 

Pekerjaan Pertamina  masih berat, 
karena setidaknya harus menambah 
lagi tingkat produksi sekitar 600 ribu 
boepd pada tahun 2015 untuk  meng-
genapkan produksi hari ini, sekitar 430 
ribu  boepd.

Apak kabar Pertamina di sisi posisi 
di antara perusahaan asing di Indone-
sia? Masih nomor dua baik untuk ting-
kat produksi minyak (di bawah Chev-
ron) maupun gas (di bawah Total E&P). 
Melihat tahapannya, seharusnya tahun 
2011, kedua perusahaan itu sudah bisa 
disalip oleh produksi dari PEP saja, 
itupun jika target PEP sebesar 570 ribu 
boepd tercapai. 

Pertamina how are you today? 
Sedang sibuk! Sedang diburu target 
besar! Pertamina tahun 2015 harus 
membuktikan kabarnya baik-baik 
saja. Ketika masyarakat menanya-
kan bagaimana Pertamina saat ini? 
Lagu legenda karya Alice May How 
are You Today mengalun di barak 
ladang-ladang hulu sebuah blok nun 
jauh di pegunungan dan di tengah 
lautan, tempat para laskar minyak kita 
berjuang mencari  barel demi  barel 
minyak, kaki kubik demi kaki kubik 
gas. ....mereka bersenandung... with 
me everything is ok. WPNS

Rig ONwJ -- Salah satu 
terobosan yang dilaku-
kan Pertamina melalui 
salah satu anak peru-
sahaannya, Pertamina 
Hulu Energi, adalah 
dengan mengakuisisi 
Offshore North West 
Java  (ONWJ) yang 
memberikan kontribusi 
peningkatan produksi.
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Kebijakan Pertamina beberapa 
tahun ke depan adalah mem-
perkuat sektor hulu. “Dahulu, 

Pertamina hanya dikenal pada kegiatan 
usaha hilir yaitu pengolahan serta pe-
masaran dan niaga. Seandainya sejak 
dahulu Pertamina diberi kesempatan 
untuk pengembangan hulu, pasti saat 
ini Pertamina akan jauh lebih baik dari 
sekarang bahwa sudah mencapai kelas 
dunia,” tegas Direktur Utama Pertami-
na Karen Agustiawan dalam kesem-
patan diskusi Indonesia Incorporated di 
Jakarta (22/10).

Menurut Karen Pertamina telah 
menyiapkan sejumlah skenario untuk 
pencapaian target produksi migas 1 
juta boepd pada tahun 2015.

Tak hanya untuk membesarkan 
Pertamina, tapi lebih jauh lagi adalah 
untuk mengamankan pasokan BBM 
Indonesia.

Mencapai target sebesar itu tidak 
bisa hanya mengandalkan lapangan di 
dalam negeri. Strateginya kata Karen 
Agustiawan dengan strategi organik 
dan an-organik. Dari sisi organik sektor 
hulu berusaha meningkatkan kegiat-

Perkuat Lagi 
Sektor Hulu

Bagus Sudaryanto  - Senior Vice President  Perencanaan dan Evaluasi Direktorat Hulu

an eksplorasi, khususnya di daerah-
daerah yang segera dapat diproduksi 
(put on production) dan mempercepat 
pengembangan lapangan migas den-
gan fokus region Jawa dan Sumbagsel, 
di samping upaya menggenjot produksi 
dengan pola kemitraan, serta penerap-
an teknologi EOR. 

Sementara dari sisi anorganik, 
dilakukan Peningkatan PI (Participating 
Interest) pada wilayah-wilayah kerja 
(WK-WK) Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) yang akan berakhir (ter-
minasi), seperti di Blok  West Madura 
dan Blok Mahakam, serta  mengakuisisi 
lapangan migas di domestik, baik level 
aset maupun korporasi seperti akui-
sisi saham Medco di Blok Tuban dan 
akuisisi Blok ONWJ. Juga penyertaan 
Pertamina Participating Interest (PPI) 
di blok-blok potensial di dalam atau di 
luar negeri 

           •••

Sementara itu Senior Vice President 
Perencanaan dan Evaluasi Direktorat 
Hulu Bagus Sudaryanto memapar-
kan untuk mencapai skenario tersebut 
harus fokus dan bertahap. Misalnya 
pada 2010 ini Pertamina masih fokus 
pada upaya pembangunan landasan 
yang kuat  di dalam negeri, belum 

banyak ke luar negeri. “Akuisisi aset 
merupakan bagian dari skenario an-
organik yang dalam 2010 akan lebih 
kita gencarkan lagi agar produksi 
Pertamina  bisa meningkat pesat dalam 
rangka kebijakan menjaga security of 
supply untuk  bahan baku kilang-kilang 
kita. Program ini akan dievaluasi terus 
sesuai  dinamika perkembangan ling-
kungan strategis bisnis migas dunia,”  
papar Bagus menggelar langkah stra-
tegis untuk menomor satukan hulu.

Menurut Bagus Sudaryanto kendati 
sebagian besar lapangan-lapangan 
eksisting Pertamina yang dikelola 
anak perusahaan Pertamina EP (PEP) 
adalah ladang tua, namun berdasar-
kan pengalaman selama ini, Direktorat  
Hulu optimistis bahwa produksi masih 
dapat dioptimalkan melalui intensifikasi 
dan ekstensifikasi lapangan-lapangan 
produksi, serta reaktifikasi sumur-
sumur suspended karena dulu diang-
gap tidak ekonomis.

Selain itu PEP juga akan melakukan 
percepatan eksplorasi dengan strategi 
PAFE (percepatan area fokus eks-
plorasi), mencari reservoir baru (new 
play concept, contoh: basement), dan 
membuka ruang kebijakan kerja sama/
KSO untuk area dengan potensi baik 
tetapi memiliki risiko tinggi. 

Pertamina menyadari sebagian 
besar lapangan eksisting PEP adalah 
ladang tua, sehing ga optimalisasi 
produksi pun tentu ada batasnya. Nah, 
oleh karena itu, lanjut Bagus Sudary-
anto, Pertamina melalui PHE dengan 
pertimbangan yang matang, akan 
agresif melakukan  skenario anorganik 
terutama untuk ladang-ladang migas 
dalam negeri yang masih potensial.

 “Di samping itu kita juga ingin 
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mencari ladang raksasa di Indonesia bagian timur  
melalu play Pra Tersier,” cetusnya  penuh optimis. 
Sebab, di Indonesia bagian barat secara geologis 
sudah sangat matang diusahakan. Peluang yang 
ada tinggal di wilayah timur Indonesia, namun 
daerahnya yang remote dan  frontier, umumnya  
berada di kawasan laut dalam. Kondisi demikian, 
memerlukan teknologi dan kesiapan SDM dengan 
kualifikasi khusus. Pengalaman Pertamina di Blok 
SK-305,  Lepas pantai Sarawak (Malaysia) dan di 
Blok ONWJ, Lepas Pantai Jawa Barat Utara, telah 
menambah keyakinan dan rasa percaya diri SDM 
Pertamina untuk melawan tabu selama 50 tahun, 
bahwa Pertamina tidak boleh main di operasi lepas 
pantai. Nyatanya ditangan Pertamina kedua Blok 
tersebut produksinya meningkat.

Ia juga menjelaskan, bahwa sektor hulu akan memperkuat 
dalam ekspansi overseas,dengan 3 Ring skala prioritas yakni: 
Ring 1 kawasan regional ASEAN, Ring 2 kawasan regional  
Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Ring 3 masuk wilayah 
regional Asia Tengah.

Ke ketiga kawasan tersebut  secara bertahap sesuai 
pertimbangan dan kalkulasi teknoekonomi aktivitas hulu 
Pertamina akan masuk baik pada aset eksplo rasi maupun 
aset produksi. Pertamina juga akan mengevaluasi wilayah 
potensial migas dimana saja, sesuai sekala prioritas ring-ring 
tadi,  dalam rangka memba ngun strategi kemitraan dengan 
NOC, terutama perusahaan-perusahaan migas Negara yang 
sudah memiliki hubungan kerjasama dengan Indonesia dalam 
berbagai sektor lainnya.

             •••            

Sektor hulu Pertamina, saat ini memiliki enam anak 

perusahaan yang bergerak dalam bidang eks-
plorasi,  produksi, serta jasa bidang hulu industri 
migas dan panas bumi. Mulai dari PT. Pertamina 
EP (PEP) yang dipercaya mengelola pengusahaan 

migas di wilayah kerja (WK) eksisting seluas 140.000 km2, 
meliputi tiga region operasi yakni Region Sumatera, Region 
Jawa, dan Region Kalimantan-KTI.

PT. Pertamina Hulu Energy (PHE) lebih diarahkan menjadi 
vehicle usaha hulu dalam mengelola portofolio wilayah kerja 
sama di dalam maupun luar negeri dengan format PSC, JOB-
PSC, IP/PPI.

Untuk eksploitasi panas bumi, PT. Pertamina Geothermal 
Energy (PGE) yang diberi kepercayaan me ngelolanya. Se-
mentara PT. Pertamina EP Cepu (PEPC) mengelola Blok Cepu, 
sedangkan manajemen jasa pengeboran dilakoni PT. Pertami-
na Drilling Service Indonesia (PDSI). PT. Pertamina Gas diberi 
tugas dalam jasa transmisi dan pemipaan gas, pengolahan,  
serta niaga gas. 

Dari hal tersebut sudah jelas pembagiannya, dimana un-
tuk mening katkan produksi dan menambah cadangan adalah  
tugas Direktorat Hulu, yang dalam tataran operasio nalnya 
saat ini dibebankan pada PEP, PHE, dan PEP Cepu.  WPDSU/IK
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Investasi 
Hulu, 

Mutlak 
Perlu!

Adanya direktorat baru, Direk-
torat Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Risiko (PIMR) dalam 

jajaran Direksi terbaru, menunjukkan 
Pertamina memiliki kepentingan per-
lunya investasi. Target produksi migas 
tahun 2015 sebesar 1 juta boepd sudah 
diputuskan dalam Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan (RJPP) yang sudah 
disetujui pemegang saham, berkorelasi 
pada seberapa besar investasi. Terak-

hir, Pertamina mencanangkan besaran 
investasi sekitar 1 – 1,5 miliar dolar AS. 

“Kita punya target ambisius untuk 
hulu,” ujar Direktur PIMR Ferederick ST 
Siahaan yang diwawancara, di Gedung 
Utama, Kantor Pusat.

Menurut Ferederick ST Siahaan, 
perlunya investasi di sektor hulu sam-
pai harus mencapai produksi raksasa 
itu adalah untuk menyeimbangkan 
pendapatan (revenue) hulu dan  hilir. 

Pendapatan dari hilir – pengolahan dan 
pemasaran niaga -- memberikan kontri-
busi 75 persen dari seluruh pendapatan 
Pertamina secara konsolidasi. Semen-
tara kalau bicara margin maka 85 – 90 
persen justru berasal dari sektor hulu.

Biaya proses produksi BBM dan non 
BBM di kilang sekitar 80 persen terse-
dot ke pembelian bahan baku, yaitu 
minyak mentah. Dengan demikian, 
faktor harga minyak mentah dunia naik 
atau turun sangat mempengaruhi biaya 
di kilang. Hal ini disebabkan ketergan-
tungan kilang Pertamina pada impor 
minyak mentah sangat besar.

Tetapi dengan posisi pendapatan 
seperti itu, ternyata sangat sensitif 
terhadap perubahan di sektor hilir 
yang menyebabkan perubahan kinerja 
Pertamina secara keseluruhan. Contoh 
kilang Pertamina memproduksi kurang 
lebih 360 juta barel setahun. Setiap 
perubahan harga di pasar 1 dolar AS 
saja per barel, menyebabkan peruba-
han laba Rp 3,5 triliun, naik atau turun. 
Jadi sangat, sangat sensitif di  hilir 
karena besarnya kontribusi hilir dari sisi 
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revenue. 
Ferederick ST Siahaan menyontoh-

kan dari asumsi harga minyak mentah 
dari 65 dolar AS ke 80 dolar AS per 
barel misalnya, itu tidak otomatis mem-
buat Pertamin secara keseluruhan lebih 
baik. “Untuk sektor hulu kenaikan itu 
iya, lebih baik, tapi di hilir tidak. Karena 
yang namanya margin kilang – dengan 
kenaikan harga minyak mentah – justru 
menjadi lebih kecil,” jelasnya. 

Dalam struktur keuangan Pertam-
ina, menurut Ferederick, pendapatan 
dari  hilir ini terlalu besar, atau penda-
patan hulu kurang besar. “Sehingga kita 
memerlukan kontribusi hulu lebih besar, 
supaya dia lebih meningkat, kita bilang 
tahun 2015 harus memproduksi migas 
1 juta barel minyak ekuivalen per hari,” 
katanya.

Dengan penguatan di sektor hulu, 
kata Ferederick, porsi hulu semakin 
lama semakin besar. Sehingga sensitivi-
tas di hilar tidak berdampak pada Per-
tamina secara keseluruhan. Sekarang, 
keuntungan di sektor hulu tergerus 
kerugian di sektor hilir. Tahun 2010 hilir 
rugi karena di tahun ini hampir seluruh 
kilang di dunia merugi, hanya satu-
dua kilang yang mencatat laba. “Orang 
tanya, dengan kenaikan harga minyak 
mentah dunia Pertamina seharusnya di-
untungkan. Oh, sekarang belum tentu. 
Itu yang menyebabkan kita semakin 
agresif di hulu,” kata Ferederick.

Ditegaskan, harga minyak naik 
tidak selalu menguntungkan. Di hulu 
diuntungkan dengan kenaikan harga 
minyak mentah. Target labanya naik. 
Tapi ada juga bisa terkurangi jika ada 
kenaikan nilai rupiah terhadap dolar. 
“Karena kalau harga minyak naik 
tapi kalau rupiahnya menguat maka 
pendapatan kita dalam rupiah itu jadi 
berkurang,” paparnya.

Contoh di tahun 2010 ini akibat 
kenaikan harga minyak dari 65 dolar 
AS ke 80 dolar AS, pendapatan di 
hulu bisa naik hampir Rp 3 triliun. Tapi 
karena kursnya pada saat yang sama 
menguat, maka kondisi ini berpengaruh 
di sisi downstream. Kondisi-kondisi 
sensitif seperti ini yang menjadi alasan 
sektor hulu harus dinaikkan tiga kali  
lipat, karena kontribusi revenue dari 

hilir sekarang 75 persen. Agar efek 
perubah an harga minyak tidak ber-
dampak negatif terhadap keuangan 
Pertamina secara keseluruhan, maka 
revenue di hulu harus tiga kali lipat dari 
sekarang. 

Tetapi kasusnya memang tidak 
selalu begitu. Ada kalanya hulu dan 
hilir diuntungkan secara bersamaan. 
Bagaimanapun, di hilir itu bicara soal 
selisih antara harga produk kilang se-
perti BBM dan lain-lain, sebagai bahan 
jadi, dengan harga minyak mentah 
sebagai bahan baku. Direktur PIMR me-
nyontohkan tahun 2008 ada kenaikan 
harga minyak mentah tapi saat yang 
sama ada posisi harga solar pada posisi 
tetap menguntungkan dengan selisih-
nya sampai 36 dolar AS per barel. Jadi 
untung betul itu hilir dan hulu. Tetapi 
sekarang selisihnya cuma 7 – 8 dolar 
AS per barel. “Jadi habis margin kilang 
kita,” kata Ferederick.

Diakui memang ada kondisi harga 
pasar yang tidak bisa dikontrol peru-
sahaan, ya itu tadi, selisih harga pasar 
produk kilang dengan harga minyak 
mentah sebagai bahan baku. Tetapi 
ada juga sisi yang bisa dikontrol untuk 
mengurangi potensi-potensi kerugian 
itu, yaitu dengan melakukan up grading 
kilang seperti melakukan revamping. 
Intinya, menurut Ferederick membuat 
kilang Pertamina bisa menghasilkan 
produk bernilai jual tinggi sehingga bisa 
bersaing dengan harga pasar.

Dalam penguatan hulu ini, strategi 
investasi, menurut Ferederick, Pertami-
na masuk ke strategi anorganic growth, 
yaitu pengembangan produksi melalui 
akuisisi-akuisisi blok-blok baik di dalam 
maupun di luar Indonesia, di mana 
tahapan lapangan-lapangan tersebut 
sedang dalam tahapan produksi atau 
tahap pengembangan. Tapi Pertamina 
pun tidak mengabaikan tahap eksplora-
si, karena hal ini pun diperlukan untuk 
memperpanjang usia produksi dalam 
jangka panjang.

“Yang dalam tahap eksplorasi men-
jadi prioritas kedua. Karena kalau bi-
cara anorganic growth itu juga membu-
tuhkan dana yang besar, membutuhkan 
kompetensi kita untuk pengambilalihan 
sebagai operator,” paparnya.

Dijelaskan, dalam mencari cadan-
gan yang sudah proven (terbukti) 
memang berkejaran dengan waktu, 
karena semakin lama semakin ma-
hal. Setiap 1 barel cadangan minyak 
bisa dibeli dengan harga 20 dolar per 
barel, atau 25 dolar per barel, atau 
lebih mahal lagi. Investasi berkejaran 
dengan peluang, posisi harga setiap 
lapangan, dan likuiditas perusahaan. 
Termasuk seberapa besar kemampuan 
perusahaan bisa meminjam pendan-
aan. Semua ada batas-batasnya, ada 
strategi-strateginya.

“Sekarang likuiditas kita dipenga-
ruhi oleh piutang yang tidak lancar. 
Sebenarnya kalau piutang tidak lancar 
itu kita monotise, kita mempunyai 
peluang aset tambahan sekitar 50 
ribu barel per hari. Itu bisa kita pakai. 
Apabila itu dapat, itu akan memudah-
kan pendanaan. Yang saya bayangkan 
adalah setiap aset yang kita beli mes-
tinya bisa kita leverage untuk mendap-
atkan pendanaan. Atau aset-aset yang 
ada sekarang bisa kita leverage untuk  
mencari aset-aset yang baru,” jelas 
Ferederick ST Siahaan.

Jumlah likuiditas Pertamina seka-
rang kurang lebih Rp 120 trilun – Rp 
130 triliun, yang berarti Pertamina 
berkemampuan untuk meminjam sam-
pai dengan level itu. Ferederick me-
nyontohkan proses penawaran saham 
perdana (IPO, Initial Public Offering) 
adalah sebagai bagian dari strategi 
untuk me-leverage aset Pertamina 
mendapatkan aset-aset baru.

Target produksi migas 1 juta boepd 
pada tahun 2015 memang program 
ambisius. Tetapi  menurut Ferederick 
kalau Pertamina mau menjadi NOC 
kelas dunia yang kuat di up stream, 
bukan di down stream, target itu harus 
dicapai. “Kalau tidak, nanti orang 
melihat Pertamina semacam perusa-
haan trading saja, di mana sekarang 
trendnya mau melepas eksposur di 
hilir. Alasannya, di hilir itu marginnya 
tipis, volutalitasnya sangat tinggi.  Jadi 
daripada pusing-pusing, yang pa-
ling stabil adalah hulu. Tapi hulu perlu 
tahapan-tahapan tertentu untuk bisa 
meraih 1 juta boepd,” katanya panjang 
lebar.WPNS 
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Genjot 
Ladang 

Eksisting

Target Produksi migas 1 juta 
boepd (barel oil ekuivalent per 
day) pada tahun 2015 yang 

ditetapkan Pertamina tentu saja 
menjadi pekerjaan rumah bagi PT 
Pertamina (Persero) beserta anak-anak 
perusahaan sektor hulu. Pertamina EP, 
selaku anak perusahaan yang bergerak 
di bidang eksplorasi eksploitasi, dan 
produksi minyak dan gas punya tugas 
mendukung pekerjaan rumah ini. 

Pertamina EP yang diberi keper-
cayaan mengelola blok eksisting telah 
membuat serangkaian program kerja 
guna mencapai target yang ditetapkan. 
Pada anggaran tahun 2011 nanti mi-
salnya Pertamina EP telah mengajukan 
target yang disetujui BPMIGAS sebesar 
132 ribu barel per hari, dan produksi 
gas sebesar 926,24 juta kaki kubik per 
hari.  “Sesuai target produksi migas 
pada RJP diharapkan hingga tahun 
2015, Pertamina EP mampu mencapai 
produksi 372,2 mboepd,” kata Presiden 
Direktur Pertamina EP Salis Aprilian 
optimis. 

Tentu saja hal tersebut bisa dicapai 
dengan catatan serangkaian strategi 
untuk mempertahankan pertumbuhan 
produksi pada tahun-tahun sebelumnya 
tetap dilaksanakan secara konsisten, 
kegiatan EOR (termasuk up-grading 
& realibilty fasilitas produksi), dilak-
sanakan secara terpadu dan berkesi-
nambungan, serta tidak ada kendala 
perijinan untuk kegiatan eksplorasi dan 
pemboran.  

Optimisme yang disampaikan Salis, 
bukan sekedar target yang ditulis 
diatas kertas saja. Namun bukti telah 

menunjukkan bahwa sejak didirikan 5 
tahun lalu, produktivitas anak perusa-
haan Pertamina ini kian optimal dalam 
upaya pencapaian target produksi. 
Upaya “menggenjot” ladang eksisting 
guna meningkatkan produksi minyak 
dan gas menunjukkan angka yang 
signifikan setiap tahunnya. 

Produksi Minyak Pertamina EP terus 
mengalami peningkatan sejak 2003 
dengan tingkat pertumbuhan rata-rata 
(Capital Average Gross Ratio/CAGR) 
mencapai 3,1 persen dari level produk-
si 95,6 ribu barrel per hari (mbopd) di 
2003 menjadi 102,2 mbopd di 2006. 
Produksi ini mengalami pertumbuhan 
6,7 persen di 2007 menjadi 110,3 
mbopd dan kembali naik sebesar 
7,8 persen di 2008 dengan produksi 
rata-rata Pertamina EP 2008 mencapai 
116,6 mbopd. Pada tahun 2009, Per-
tamina EP berhasil meningkatkan reali-
sasi produksi sebesar 9 persen dengan 
pencapaian 127,1 ribu barel per hari. 
Kinerja ini menempatkan Pertamina 
EP sebagai produsen minyak terbesar 
kedua di Indonesia.

Bahkan produksi minyak pada se-
mester pertama 2010 telah melampaui 

target produksi 2010 dengan angka 
pencapaian sebesar 130,4 ribu barrel 
per hari atau 102 persen dari target 
rata rata produksi 2010 sebesar 128 
ribu barrel per hari.  Yang menggem-
birakan, pada pertengahan Juni 2010 
angka produksi sempat menyentuh 
140 ribu barel per hari. “Meski angka 
tersebut hanya bertahan satu hari, 
pencapaian ini merupakan bukti nyata 
keberhasilan program percepatan yang 
dilaksanakan sebagai rangakaian trans-
formasi Pertamina EP,” jelas Salis.

Beberapa lapangan Pertamina EP 
yang berhasil meningkatkan produksi 
pada semester pertama 2010, di 
antaranya Lapangan Rantau di Nangroe 
Aceh Darusalam dengan peningkatan 
produksi dari 2.200 menjadi 4.400 
barel per hari. Lapangan Bunyu di Ka-
limantan Timur juga berhasil mening-
katkan produksi lebih dari 4 kali lipat 
dari rata-rata April 2010 sebesar 1.400 
barel minyak perhari menjadi 6.400 
barrel per hari. 

Cerita dibalik prestasi yang diper-
oleh lapangan Bunyu tentu saja tak 
lepas dari keuletan, kesabaran dan 
kegigihan para pekerja EP Area Bunyu. 
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Penurunan produksi di area ini justru 
menjadi cambuk untuk mengelola 
sumur tua. Sumur di BN 18 yang dibor 
pada 2007 itu, kembali dibuka, dan 
menghasilkan minyak hingga 500 bar-
rel per hari (atau nett oil 224 bopd) 
sejak Mei 2010. “Catatan positif itulah 
yang membuat Pertamina EP tiada 
henti mencari peluang di wilayah kerja 
(WK) seluas 140.000 km2.”

Membaca trend pertumbuhan 
tersebut, tak salah jika Pertamina EP 
optimis bisa memenuhi target produksi 
yang telah ditetapkan untuk tahun 
2010. Pencapaian target ini tentunya 
merupakan salah satu upaya kami 
untuk mencapai visi menjadi produsen 
minyak dan gas terbesar di Indonesia. 

Sampai saat ini kontribusi produksi 
Pertamina masih didominasi oleh 

Region Jawa. Namun demikian tidak 
hanya itu, ada beberapa lapangan yang 
menjadi tulang punggung produksi 
Pertamina EP selain lapangan Bunyu di 
Region KTI ada juga Limau di Sumate-
ra Selatan.   

Pertamina EP kian agresif dalam 
mencari cadangan baru.  Dimana pada 
semester pertama 2010 telah ditemu-
kan cadangan minyak baru sebesar 61 
Juta barrel dan gas sebesar 619 milliar 
kaki kubik gas, dari kegiatan eksplorasi 
di wilayah Jawa Barat  dan Sumatera 
Selatan.

Di wilayah Jawa Barat meliputi  
sumur Akasia Bagus 1, Karang Luhur 
1, dan Karang Degan 1. Selanjut-

nya temuan di wilayah Bekasi yakni 
dari sumur Pondok Mekar 1, Pondok 
Makmur 3 dan 4 . Semenetara wilayah 
Sumatera Selatan, sumur-sumur yang 
menghasilkan penemuan cadangan 
baru adalah Pagardewa 6X, Manduru 1, 
dan Ginaya 1. Peningkatan penemuan 
cadangan baru ini merupakan hasil 
dari exploration campaign yang gencar 
dilaksanakan oleh PT Pertamina EP 
pada 2010.

Sementara untuk mencari cadang-
an di daerah Remote & Frontier, 
Pertamina EP melakukan studi regional 
cekungan, sedimentasi & structure. 
Melakukan kajian pemetaan geologi 
tektonik lapangan dan analisa sampling 
petrologi dan unsur geokimia. Survei 
pendahuluan dengan metode gaya be-
rat, serta survei seismik 2 D Regional 

untuk mengkonfirmasi konfigurasi 
cekungan dan sedimen.   

Pertamina EP juga melakukan 
berbagai upaya diantaranya dengan 
menerapkan new exploration play. Ada 
tiga contoh keberhasilan penerapan 
play konsep baru. Pertama, keberhasil-
an Tim PAFE (Percepatan Area Fokus 
Eksplorasi) Rengasdengklok dalam 
melakukan penemuan dan pengem-
bangan exploration play berupa frac-
tured “marble basement” play dan 
stratigraphyc play in Oligocen Clastic 
struktur Pondok Makmur. Keberhasilan 
tersebut telah membuktikan kon-
sep eksplorasi baru di basement dan 
menambah cadangan minyak dan gas 

untuk operasi Pertamina EP. 
Kedua, Tim PAFE Pagardewa berha-

sil menggunakan play konsep baru di 
Pagardewa dan Prabumenang dan telah 
pula berhasil memberikan penambahan 
cadangan minyak dan gas, yang mem-
berikan kontribusi cukup besar bagi 
Pertamina EP.  

Selain itu, keberhasilan juga 
dicapai oleh tim Eksplorasi Sumatera 
dalam melakukan play konsep baru 
pada reservoir fracture basement di 
Karangringin Sumatera Selatan. Dalam 
upaya pencarian cadangan baru, tim 
eksplorasi juga telah melakukan survei 
seismik 2D dan 3D di area kerja PEP. 
Plan survey di-schedule-kan bersa-
maan dengan kegiatan PSC lain yang 
berdekatan yang sedang ada ‘party 
survey’ sehingga terjadi penghematan 
dari sisi biaya dan waktu. 

Contohnya di Rengasdengklok 
Timur Kabupaten Bekasi dan Kabupa-
ten Karawang. Ini merupakan operasi 
akuisisi darat pertama di Indonesia 
dengan luasan ±1.000 km2 pada dae-
rah padat penduduk/perkotaan dengan 
aspek sosial yang sangat tinggi. 
Pekerjaan ini berhasil dilaksanakan 4 
bulan lebih cepat atau setara dengan 
penghematan biaya 500.000 dolar AS 
dengan zero accident dan kualitas data 
yang sangat baik. 

Di balik kemudahan tentu saja ada 
kendala yang dihadapi Pertamina EP 
yang menargetkan daya serap investasi 
sampai dengan akhir tahun 2010 
sebesar 88 persen. “Ada beberapa 
faktor yang mempengaruhi daya serap 
investasi terkait regulasi, terutama 
permasalahan perijinan kehutanan dan 
lingkungan yang bekaitan dengan UU 
32 / 2009 tentang Pengelolaan Ling-
kungan Hidup,” kata Salis. 

Meski demikian, Pertamina EP tetap 
berkomitmen eksplorasi yang dilakukan  
mendukung perolehan cadangan baru. 
Sehingga dari setiap barrel minyak 
maupun setiap kubik gas yang yang 
diproduksikan harus dapat digantikan 
dengan temuan baru ekplorasi da-
lam jumlah yang sama atau melebihi. 
Dengan demikian kesinambungan dan 
pertumbuhan produksi dapat diperta-
hankan.WP DSU/ARYA



16 Warta Pertamina • November 2010

Untuk  menunjang target 
produksi migas 1 juta boepd, 
sebagai anak perusahaan 

Pertamina Hulu Energy (PHE) menun-
jang sepenuhnya. Menurut Presiden 
Direktur PHE Dwi Martono pihaknya 
melakukan dua hal, yaitu optimali-
sasi aset yang ada saat ini. Ada juga 
melalui produksi lapangan-lapangan 
akuisisi.

Posisi produksi minyak dan gas 
bumi PHE dari lapangan eksiting seka-
rang (2010) adalah 140 ribu boepd. 
Saat ini PHE mengelola 8 lapangan 
JOB-PSC, yang terdiri atas 12 blok 
dan 8 blok di luar negeri yang berada 
di 7 negara. “Ini adalah optimalisasi 
aset,” katanya.

Pada tahun 2015 produksi dari 
lapangan eksisting ini ditargetkan 
pada tahun 2015 ini sebesar 203 ribu 
boepd. Nah, nanti ada tambahan dari 
lapangan akuisisi baru dengan target 
350 ribu boepd. Sementara lapangan 
akusisi yang ada sekarang seperti 
lapangan ONWJ, termasuk dalam 
kategori eksisting PHE atau aset yang 
ada dalam target 203 ribu boepd. 

Dwi Martono tetap menekankan 
perlunya eksplorasi, karena kalau hal 
ini diabaikan, maka rasio cadangan 
terhadap produksi itu atau dengan 
istilah R/P, akan semakin pendek. 
Yang artinya, cadangan semakin tipis 
karena terus diproduksi, tanpa ada 
penemuan cadangan baru . Secara 
teknis, R/P harus dipertahankan mini-
mal untuk masa 10 tahun.

Untuk itu PHE memiliki target 
cadangan minyak sebesar 408 mmboe 
dan gas 4,5 tcf. Sekarang PHE banyak 
memiliki aset eksplorasi yang baru 
pada tahun 2015 menjadi cadangan 
terbukti (proven). “Cadangan kita 
harapkan kita akan naik sekitar 1,2 

Ekspansi 
Overseas

juta billion,” katanya.
Lapangan-lapangan akusisi di 

mana memang menjadi domain Direk-
torat Hulu Pertamina sebagai induk. 
Dan untuk investasinya sendiri, Dwi 
Martono tak menyebutkan berapoa 
persisnya. Karena untuk investasi 
menjadi urusan PT Pertamina (Per-
sero). “Capex naik 12 persen antara 
700 – 800 dolar AS per tahun,” kata 
Dwi. Itu rencana investasi.

Ketika Persero memberikan target 
produksi dan besaran investasi, pihak 
PHE mengaku tidak melakukan “ta-
war-menawar” walaupun berapa  yang 
harus disanggupi, akan berkaitan 
sejauhmana pencapaiannya.

“Sebetulnya sekarang dengan 
diputuskan 2015  1 juta semua effort 
kita kejar target 2015. Tidak ada lagi 
tarik menarik, karena ini sudah dipu-
tuskan kita harus kejar dari aset kita. 
Makanya saya bilang optimalisasi  aset 

kita bagiamana. Kalau kita bisa naik 
berapa nih, kalau kita bisa naik dari 
203  sisanya berapa, gitu aja, langkah 
sekarang kita bisa mencapai langkah 
optimalisasi yang sudah kita target-
kan,” papar Presiden Direktur PHE Dwi 
Martono. 

Untuk bisa mencapai target, 
menurut Dwi Martono, adalah ba-
gaimana me-maintain produksi agar 
tetap berjalan. Contoh di lapangan 
Sukowati, Jawa Timur, masih bertahan 
di atas 40 ribu barel per hari padahal 
sudah tiga tahun. “Targetnya suko-
wati masih bisa naik antara 56- 58. 
Mudah-mudahan itu bisa kita eliminir. 
Biar nggak cepet habis, nggak rusak 
reservoir-nya, produksi harus di-
maintaint di level berapa supaya ng-
gak rusak. Jangan terlalu kecepetan, 
karena produksi airnya banyak keluar. 
Itu yang kita jaga,” paparnya.

Secara teknis ada karakteristik 
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setiap lapangan yang harus ditangani 
secara khusus. Intinya bagaimana 
total produksi di akhir tahun, apakah 
tercapai atau tidak targetnya. Sehing-
ga recovery optimalisasi lebih penting 
daripada delay rate recovery. Suko-
wati selalu dijaga proses produksinya, 
karena terlalu banyak air di bawah 
permukaannya. 

“Naturally decline akan terjadi, 
tetapi bagaimana kita bisa menahan 
decline itu. Kalau ini digenjot terus ya 
jelas decline. Airnya naik,” katanya. 

Persoalan tidak teknis semata-
mata. Juga bagaimana penerapan 
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan Ling-
kungan Hidup. Ada beberapa batasan-
batasan yang harus diperhatikan oleh 
seluruh Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS). “Kalau harus kita se-
mua sudah siap,” tegas Dwi Martono. 

Dwi berharap BP Migas mendu-
kung seluruh KKKS dalam pelaksana-
an kualifikasi yang diharapkan oleh UU 
lingkungan hidup yang berlaku sejak 
awal 2009 tersebut. Menurut Direktur 
Operasional PHE Eddy Pur nomo, yang 
mendampingi wawancara Dwi Mar-
tono, merujuk UU lingkungan hidup 
ada batasan  kebisingan, limbah, tem-
perature, dan bau. 

“Banyak sekali. 
Yang kita alami 
sekarang adalah 
gas buang se perti 
yang terjadi di 
Jatim, sementara 
untuk kebisingan 
kita sudah melaku-
kan upaya mengu-
ranginya. Mudah-
mudahan dalam 
waktu dekat gas ini 
bisa aman,” papar 
Eddy Purnomo. 

Memang ada 
sedikit hambatan 
buat produksi. 
Misalnya kalau 
memproduksi mi-
nyak ada reservoir 
gasnya yang juga 
ikut. Jadi ada yang 
tidak bisa dikontrol, 

yaitu ikutnya gas tersebut. “Kalau 
kita produksi miyak 1000, ada gasnya 
ikut 100. Nggak bisa ambil minyaknya 
saja, gasnya pasti ikut. Jadi untuk 
mengurangi gasnya, ya produknya 
kita turunkan. Jadi ini gas associ-
ated, ikut. Jadi kalau gas dibatasi ya 
minyaknya dikurangi,” papar Eddy 
Purnomo. 

“Sebenarnya kita hanya minta 
waku untuk menyesuaikan UU itu. 
Tidak berarti gak setuju dengan UU 
itu,” kata Dwi Martono.

Masalah perizinan juga menjadi 
kendala serius di daerah operasi. 
Daerah operasi perminyakan sesuai 
ketentuan tidak di lingkungan kehu-
tanan, lingkungan permukiman dan 
persawahan. Hal ini perlu perizinan 
yang berlaku di daerah yang satu 
berbeda dengan yang lain.

Menurut Presiden Direktur PHE 
Dwi Martono, pihaknya menemukan 
sumur hampir 35. Hanya 10 sumur 
yang disetujui dan ada 25 sumur 
yang terletak di hutan lindung. Tapi 
Terhadap kesulitan-kesulitan itu, Dwi 
Martono menegaskan sikapnya. “Se-
bagai pelaksana kita mengikuti proses 
yang berlaku. Itu langkah yang harus 
dilakukan. Jadi semua bangsa ini mau 

menaikkan produksi. Hambatan kita 
usahakan untuk diselesaikan, tapi jika 
sudah berurusan dengan aturan, kita 
sebagai operator harus ikuti proses 
yang ada,” ungkap Dwi Martono. 

Sementara itu mengenai ekspansi 
ke luar negeri (overseas) Dwi Martono 
merekomendasikan bahwa resources 
paling besar adalah di Timur Tengah, 
yang kedua di Afrika. “Dua kawasan 
itu yang harus dilirik,” katanya.

Bagaimana dengan kawasan 
Amerika Latin? Menurut Dwi secara 
kandungan minyak mungkin besar, 
tapi tergolong jenis minyak  berat, 
sehingga pemakaian teknologinya pun 
harus yang berbeda. Tingkat kesulitan 
tinggi, dan banyak terpengaruh kondi-
si geopolitik kawasan dengan gerakan 
militer. Seperti juga di negara-negara 
bekas Uni Soviet, yang sebetulnya 
menarik tapi berada di negara-negara 
yang tidak stabil keamanannya.

Dwi Martono melihat kepentin-
gan Pertamina  di luar negeri adalah 
mencari minyak untuk  mengamankan 
energi di dalam negeri, karena sum-
ber daya alam gas di Indonesia saat 
ini tidak masalah. Bisa gas tapi harus 
membangun infrastruktur, semisal 
membangun LNG Plant.WPNS
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Serpihan Cerita dari 
Ladang-ladang Kita
Wilayah Kerja (WK) itu se-

luas 140.000 km2. Ada yang 
dioperasikan sendiri (own 

operation). Tapi tak sedikit kerja sama 
dalam bentuk kemitraan, yakni Joint 
Operating Body Enhanced Oil Recovery 
(JOB-EOR) dan ada Technical Assistant 
Contract (TAC). Seluruh daerah operasi 
ada 12 Field Area, yakni Rantau, Pang-
kalan Susu, Lirik, Jambi, Prabumulih 
dan Pendopo di Sumatera, Subang, 
Jatibarang dan Cepu di Jawa serta 
Sangatta, Bunyu dan Papua di KTI. 
Pengelola kekayaan ini adalah sang 
anak perusahaan, Pertamina EP (PEP).

PEP juga punya enam Unit Bis-
nis Pertamina EP (UBEP), yaitu UBEP 
Lirik, UBEP  Jambi, UBEP Limau, UBEP 
Tanjung, UBEP Sangasanga dan UBEP 
Tarakan. Serpihan cerita dari ladang-
ladang PEP adalah cerita laskar modern 
yang mencari “emas hitam” itu dari 
ladang-ladang tua. Salah satunya ada-
lah keberhasilan mendapatkan produk-
si minyak dari Lapangan Rantau, salah 
satu lapangan minyak tua yang ini ter-
letak di Kecamatan Rantau, Kabupaten 
Aceh Tamiang, Provinsi Nanggroe Aceh 
Darussalam.

Pemboran RNT-SZ8 di daerah ini 
bertujuan untuk membuktikan po-
tensi hidrokarbon dari lapisan batu 
pasir  deep zone di blok B2B3 Struktur 
Rantau yang sudah lama tidak aktif 
beroperasi, sekarang  mulai  aktif  lagi 
setelah keberhasilan sumur P-393 yang  
berproduksi dari  Z-800, Z-770A dan 
P-395 yang berproduksi dari Z-750. 

Maklum ladang tua, kalau dalam 
bahasa awam, “minyak sudah tidak 
mau naik sendiri ke permukaan.” 
Jalannya adalah pengurasan minyak 
lebih lanjut yang disebut dengan istilah 
keren Enhance Oil Recovery (EOR). 
Program EOR ini dengan melaksanakan 
kegiatan injeksi air atau waterflood 
pada enam lapangan di wilayah kerja 
PT Pertamina EP yakni Bunyu (zona 

L-91), Kenali Asam (zona P/1050), 
lapangan Rantau (zona 600), Talang 
Jimar (zona A, F dan H), Nglobo (zona 
LVIIIa), dan pada pertengahan Juli 
2010 diresmikan satu lagi kegiatan 
pilot waterflood pada lapangan Tapian 
Timur (zona C).  

162 km2. Sebagian besar tanahnya 
berupa tanah pasir serta singkapan 
batu bara dan dua per tiga daratannya 
masih ditutupi hutan. Apa yang bisa 
dibanggakan di lapangan Bunyu adalah 
meningkat empat kali lipat dari rata-
rata April 2010 sebesar 1.400 barel 
minyak perhari (bopd) menjadi 6.400 
bopd di awal Mei 2010. Keberhasilan 
peningkatan produksi ini menambah 
daftar panjang keberhasilan Pertamina 
EP dalam mengembangkan lapangan 
minyaknya untuk terus memberikan 
kontribusi positif dalam pemenuhan 
target produksi. 

Tak bisa dilupakan cerita dari 
Lapangan Limau, yang terletak di Su-
matera Selatan, di mana telah berhasil 

Dengan sistem flare-selubung bisa 
mengurangi dampak panas maupun 
bunyi terdapat masyarakat sekitar. Juga 
dampak cahaya bisa dikurangi. Kalau ini 
efektif maka dampak panas, kebisingan, 
dan suara sudah bisa diatasi, dan ketika 
peresmiannya konon BP Migas akan 
mengundang KKKS lain yang memiliki 
persoalan sama dengan masalah flare.

Marthen Lotong , Operational Manager JOB PPEJ

Respon sumur-sumur produksi, dari 
kelima lapangan pertama, memberikan 
efek positif dengan adanya pendapatan 
gain minyak (additional oil) sebesar 
30.137 barel pada periode Januari-Juli 
2010. Gain produksi rata-rata pilot 
waterflood sampai dengan bulan Juli 
2010 sebesar 416 barel minyak per 
hari  atau pencapaian 110 persen dari 
target pilot EOR yang telah ditetapkan.  
Keberhasilan demi keberhasilan yang 
dicapai di lapangan Rantau telah mem-
berikan kontribusi optimal terhadap 
peningkatan total produksi minyak 
di lapangan tersebut. Total produksi 
Lapangan Rantau yang pada awal ta-
hun 2010 sebesar 2.200 barel saat ini 
sudah meningkat mencapai 4.400 barel 
per hari. 

Ada serpihan cerita lagi dari Bunyu, 
yang terletak di Kecamatan Bunyu, Ka-
bupaten Bulungan,  Kalimantan Timur. 
Bunyu adalah sebuah pulau seluas 

meningkatkan produksi dari 6.000 
barel per hari pada tahun 2007 me-
ningkat dua kali lipat menjadi 12.000 
barel per hari pada 2009. Selain itu, 
kinerja peningkatan produksi juga 
muncul dari Kalimantan Timur, Lapang-
an Sangasangan Tarakan yang pada 
tahun 2008 memproduksikan minyak 
sebesar 4.300 barel per hari meningkat 
menjadi 5.300 barel per hari. 

            •••

Ada anak perusahaan lain yang 
menggarap lapangan Pertamina di 
luar WK yang dipegang PEP, adalah 
Pertami na Hulu Energi (PHE) de ngan  
mengelola sembilan lapangan JOB-PSC, 
12 lapangan Pertamina Participating 
Interest (PPI), dan tiga lapangan CBM. 
Pertamina Hulu Energy (PHE) yang 
mengelola aset-aset ini juga kebagian 
mengelola ladang-ladang hasil akuisisi 

UTAMA     AMANKAN ENERGI DALAM  NEGERI
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baik di dalam mupun di luar negeri.
Mencari serpihan cerita, WePe mem-

perolehnya dari Blok Tuban yang dikelola 
salah satu JOB, yaitu JOB Pertamina – 
Petrochina East Java (JOB-PPEJ). Bertemu 
GM JOB-PPEJ Bambang H. Kardono di 
Lengo wangi, Gresik, pada 20 Oktober 2009 
lalu, kami berbincang-bincang di ruangan 
kantor terbuat dari peti kemas. Di ladang 
garapan JOB-PPEJ itu ada ladang Sukowati 
yang merupakan ladang berdampingan 
punya JOB PPEJ (20 persen) dan Pertamina EP (80 persen). 
“Yang mengoperasikan lapangan ini adalah kami. Kami meng-
operasikan atas nama Pertamina EP. Selain itu fasiltias di 
atas permukaan ini mengakomodasi minyak dari Banyu Urip, 
Cepu. Melewati fasilitas kita, ditampung di fasiltias kita untuk 
seterusnya diekspor,” ujar Bambang H. Kardono yang berasal 
dari karyawan BP di ONWJ yang kini sudah menjadi pekerja 
Pertamina.

Yang cukup membanggakan dari serpihan cerita JOB PPEJ 
adalah upaya mengatasi persoalan flare. Menyikapi UU Nomor 
32 Tahun 2009 tentang lingkungan, JOB-PPEJ saat ini sedang 
membakar sekitar 22 HMM gas yang setiap harinya dipro-
duksikan dari gas Mudi dan gas Sukowati. “Oleh karena itu, 
kami membuat suatu terobosan dengan menggunakan gas 
flare-selubung,” ujar Operational Manager JOB PPEJ Marthen 
Lotong.

Sistem yang dipakai baru pertamakali dipakai di Indone-
sia. Menurut Marthen Lotong ketika berlaku UU lingkungan 
hidup, Blok Tuban harus menurunkan produksi, walaupun itu 
hanya berjalan dua bulan. Dengan pendekatan ke Kemen-
terian Lingkung an Hidup dan BP Migas akhirnya JOB PPEJ 
diizinkan mengeluarkan budget untuk pengadaan gas flare-se-
lubung ini, sekitar 1,8 juta dolar AS, walaupun pada akhirnya 
dapat angka 980-an juta dolar AS. 

Ada tiga tipe bagaimana mengatasi flare ini, yaitu ground 
flare, enclosure high temperature flare, convensional flare. 
Sistem ground flare tidak digunakan karena kalau api-
nya mati, gas tetap mengalir sehingga H2S itu cepat sekali 
menyebar ke masyarakat. JOB PPEJ memilih enclosure high 
temperature flare. 

 Dengan sistem ini bisa mengurangi dampak panas mau-
pun bunyi terdapat masyarakat sekitar. Juga dampak cahaya 
bisa dikurangi. Kalau ini efektif maka dampak panas, kebising-
an, dan suara sudah bisa diatasi, dan ketika peresmiannya 
konon BP Migas akan mengundang KKKS lain yang memiliki 
persoalan sama dengan masalah flare. 

Di seberang sana, di Jambi, ada JOB Pertamina-Talisman 
Jambi Merang. Di sini ada cerita bagaiman Jambi Merang 
menjaga pasokan ke Chevron, KKKS yang terbesar menghasil-
kan minyak bumi. Bagi migas Indonesia, Chevron memegang 
ladang raksasa di Riau sana. Sehingga keberlangsungan 
produksi di situ akan menentukan seberapa bisa target 
produksi minyak Nasional tercapai.

“Jadi Jambi Merang tidak langsung berkontribursi sekian 
barrel tapi kita setor gas ke Chevron. Chevron yang akan me-
mompakan minyaknya. Me-maintain janji Chevron ke Peme-
rintah, itu untuk Indonesia,” kata GM JOB Pertamina – Talis-
man Jambi Merang Judha Sumarianto.

Selain itu, Jambi Merang pun menyuplai gas untuk listrik 
Pulau Jawa. Dari sekian KKKS di kawasan Sumatera tengah 
dan selatan, JOB yang satu ini yang dipercaya memasok ke 
tempat-tempat strategis, termasuk ke wilayah otoritas Pulau 
Batam.

 Sebetulnya Chevron mau membeli berapapun Jambi Me-
rang menjual gas. “Tapi tidak mungkin kita kasih semua, se-
bab ada bisnis yang strategis yang harus kita support, dalam 
hal ini PLN. Terus community development yang harus kita 
perhatikan, yaitu listrik pemerintah daerah, juga Batam kita 
bagi, tapi dalam porsi yang kecil. Jadi, tidak boleh semuanya 
di jual commercial. Tapi untuk masyarakat daerah,” papar 
Judha Sumarianto yang  ahli di bidang offshore.WP NS
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Selepas magrib, pria-pria bersa-
rung dan rata-rata berpeci putih 
itu berdatangan ke lokasi Sumur 

North West Lengowangi#1 di Desa 
Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten 
Gresik. Mereka sekitar 30 orang adalah 
warga sekitar dipimpin seorang ustadz 
setempat. Bukan untuk berdemo tak 
setuju acara penajakan pertama di 
salah satu Blok Tuban yang dikelola 
JOB Pertamina Petrochina East Java 
(JOB PPEJ). Justru mereka mendukung 
dan mendoakan agar usaha migas di 
lokasi yang merupakan tanah milik 
desa itu bisa berjalan sukses.

Acaranya, membaca Al-Quran 30 
juz oleh 30 orang dipimpin Pak Ustadz, 
juga istighosah dengan melafadzkan 
asma Allah. “Tolong, kegiatan pem-
boran minyak ini tak hanya untuk 
keuntungan perusahaan saja, tapi bisa 
ikut memakmurkan masyarakat desa 
di sini. Kami tahu keuntungan perusa-
haan untuk negara, tapi tolong perha-
tikan desa kami,” kata seorang tokoh 
masyarakat kepada WePe saat ditanya 
harapannya dengan kehadiran kegiatan 

Komunikasi Baik
dengan Eksternal

migas di daerah mereka.
Syamsuri dari PPEJ mengisah-

kan bagaimana rumitnya pendekatan 
dengan masyarakat. Itulah bagian dari 
peliknya persoalan di balik kegiatan 
migas di manapun di Tanah Air. Ber-
hadapan dengan masyarakat setempat 
yang kalau tak dikelola dengan baik 
akan menjadi kendala serius. Dan 
sebenarnya berdasarkan obrolan WePe 
dengan beberapa narasumber, terlihat 
bahwa persoalan pelik Pertamina di 
sektor hulu untuk operasi eksplorasi 
dan produksi setidaknya ada tiga hal, 
teknis, non teknis, dan penyesuaian UU 
lingkungan. 

Persoalan-persoalan teknis di 
setiap lapangan migas pasti ada dan 
itu pandai-pandai para laskar minyak 
menyiasatinya. Persoalan teknis harus 
diatasi segera. Terlebih persoalan non 
teknis, seperti  masalah perizinan dan 
pembebasan lahan. Kalaupun seka-
rang terbit UU Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkung an persoalannya terletak pada 
harus adanya sistem di setiap lapangan 

agar kualifikasi lingkungan yang dike-
hendaki UU bisa terlaksana.

Soal perizinan tak bisa dihindari. 
Masing-masing kementerian yang 
terkait seperti Kementerian Lingkung-
an Hidup atau Bapedal, Kementerian 
Kehutanan, Kementerian Industri, dan 
Pemda. Harus ada izin prinsip dan izin 
operasi. Untuk izin memakai lahan 
hutan, misalnya dari Dinas Kehutanan 
Kabupaten, Bupati atau Walikota, Dinas 
Kehutanan Provinsi, Gubernur, Menteri 
ESDM,  hingga Menteri Kehutanan.

Presiden Direktur Pertamina Hulu 
Energy (PHE) Dwi Martono menjelas-
kan di lingkungan PHE. “Kita menemu-
kan sumur hampir 35 sumur, hanya 10 
yang disetujui. Yang 25 sumur ada di 
hutan lindung,” katanya.

Konon saat ini terdapat 22 KKKS 
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama) 
yang wilayah kerjanya tumpang tindih 
de ngan kehutanan. Seperti dikutip ma-
jalah INDOCITA (Maret 2010) beberapa 
kawasan konservasi yang mengandung 
potensi migas misalnya Suaka Mar-
gasatwa Dangkut (Sumatera Selatan), 
Taman Nasional Berbak (Jambi), Suaka 
Margasatwa Balai Raja (Riau), Taman 
Nasional Lorenz (Papua), Taman Wisata 
Alam Papandayan (Jawa Barat).

Kalau menyimak UU Nomor 41 
Tahun 1999 tentang Kehutanan antara 
lain disebutkan bahwa penggunaan 
kawasan hutan  untuk pembangunan 
di luar kegiatan kehutanan hanya 
dapat dilakukan pada kawasan hutan 
produksi dan kawasan hutan lindung. 
Dan penggunaan kawasan hutan ini 
dapat dilakukan tanpa mengubah 
fungsi pokok kawasan hutan tersebut. 
Walaupun sebetulnya ada celah untuk 
memakai lahan hutan ini untuk kegiat-
an seperti migas. Permenhut Nomor 
43/Kpt-II/2007 tentang Pedoman 
Pinjam Pakai Kawasan Hutan. 

Salah satu syarat untuk menda-
patkan izin pinjam pakai lahan hu-
tan, misalnya harus dapat izin dari 
pemilik HTI (Hutan Taman Industri). 
Konsekuen sinya, harus ada ganti rugi 
tanah, rumah, dan sebagainya. Dan 
sebetulnya Kementerian Kehutanan 
seperti ditegaskan Menteri Kehutanan 
Zulkifli Hasan mendukung ke giat an 

aspirasi warga. Dengan 
komunikasi yang baik, JOB 
PPEJ menerima usulan 
warga menyelenggarakan 
istighosah untuk mengawali 
penajakan pertama di Su-
mur  North West Lengo-
wangi #1.
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migas. “Kami mendu kung 
migas, karena migas tidak 
terlalu masalah meng ingat 
area yang digunakan tidak se-
luas tambang. Demiki an juga 
dengan dampak lingkungan-
nya,” katanya seper ti dikutip 
majalah INDOCITA (Maret 
2010).

Cuma seringkali tidak ada 
kekompakan antara Kemen-
terian Kehutanan di Jakarta 
dengan Dinas Kehutanan di 
daerah, seperti dialami oleh 
JOB PPEJ di Blok Tuban, Jawa 
Timur (lihat Boks Wawan-
cara). Ketidaknyambungan ini 
sebetulnya lebih karena faktor 
kepentingan dan koordi-
nasi antara satu kementerian 
dengan  kementerian lain. 
Juga kepentingan Pemerin-
tah Provinsi dan Pemerintah 
Kabupaten atau Pemerintah 
Kota, berkaitan dengan jatah 
bagi hasil migas. “Tolong, 
dana bagi hasil jangan hanya 
dinikmati Provinsi dan Kabu-
paten saja, tapi ingat ke desa 
kami yang langsung mera-
sakan dampak dari kegiatan 
migas di sini,” cetus Pudji-
anto, Kepala Desa Ngampel, 
Kabupaten Bojonegoro. 

Tetapi apa yang diingin-
kan para kepala desa yang 
menjadi lokasi operasi migas 
dalam UU No. 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuan-
gan Pusat dan Daerah dan UU 
No. 33 Tahun 2004 tentang 
Dana Bagi Hasil (DBH) tak 
disebutkan jatah desa. Harus 
menjadi kebijakan kabupaten 
untuk membagi DBH-nya un-
tuk desa penghasil dan desa 
lain di kabupaten itu. Itu baru 
adil. Keadil an soal rezeki yang 
barangkali menjadi kenda-
la mengapa proses operasi 
migas selalu menghadapi 
ken dala dari mulai perizinan, 
kemasyarakatan, sampai ke-
pentingan antardepartemen.
WP NS 

Tak Sesuai Kementerian Kehutanan
dengan Dinas Kehutanan Provinsi
Pengantar Redaksi:

Persoalan di balik kegiatan operasi 
migas nyaris dialami semua lapangan 
yang dikelola para KKKS (Kontraktor 
Kontrak Kerja Sama) di seluruh Indo-
nesia. GM JOB Pertamina – Petrochina 
East Java Bambang H. Kardono yang 
ditemui di lokasi Sumur North West 
Lengowangi#1 di Desa Suci, Kecamat-
an Manyar, Kabupaten Gresik, 18 Ok-
tober 2010 memaparkan soal kendala 
perizinan, terutama Blok Tuban yang 
dikelola JOB PPEJ.  Berikut petikannya.

Tantangan-tangan apa yang 
paling menonjol di lapangan-
lapangan yang ada? Terutama 

hubungan kami baik dengan Pemerin-
tah Daerah maupun masyarakat. Itu 
tantangan  yang cukup menantang. 
Khususnya karena kami beroperasi di 
kabupaten yang berbeda, yang secara 
kenyataan peraturan daerahnya ber-
beda. Ada kendala yang secara spesifik 
kami hadapi yaitu masalah perizinan 
yang sedikit berpengaruh pada ren-
cana kegiatan kita karena perizinannya 
cukup sulit didapatkan.

Bagaimana pihak JOB PPEJ 
mengatasi kendala-kendala 
semacam ini? JOB PPEJ itu kan be-
kerja di bawah BP Migas. Kami selalu 

mengedepankan peran BP Migas 
untuk membantu menyelesaikan 
masalah ini. Disamping secara 
horizontal kita juga bekerja dengan 
Pemda setempat dan lembaga-
lembaga Pemerintah terkait seperti 
Dinas Kehutanan dan dinas-dinas 
lainnya karena memang secara 
operasional kami dekat dengan lem-
baga-lembaga Pemerintah tersebut.

Kalau dalam hal pembebasan 
tanah atau ada kegiatan migas 
di hutan lindung, bagaimaan 
menyiasatinya? Pembebasan 
tanah kalau berkaitan dengan 
masyarakat relatif tidak terlalu 
besar kendalanya. Yang lebih besar 
kendalanya adalah perubahan 
tata ruang, peruntukan tanah itu 
sendiri, di mana dalam masalah ini 
di bawah koordinasi Pemda. Nah, 
ini yang saya katakan kendalanya 
cukup besar sehingga berpengaruh 
terhadap rencana kegiatan kita. 
Dengan Dinas Kehutanan contohnya 
kami tetap berkoordinasi di bawah 
koordinasi BP Migas.

Sejauhmana recovery 
masalah tersebut oleh BP Migas 
atau Pertamina untuk masalah-
masalah itu yang sebetulnya 
persoalan lintas departemen? 
Memang betul ada beberapa kendala 
yang sampai saat ini masih meng-
ganjal. Contoh untuk pipa kita dari 
lapangan Mudi ke fasilitas Palang, 
itu masih ada kendala dengan Dinas 
Kehutanan. Tapi saya pikir lebih 
karena ada ketidaksesuaian antara 
Kementerian Kehutanan dengan 
Dinas Kehutanan di Jawa Timur.

Buat kami tidak menjadi 
hambatan, dalam artian kita tetap 
melaksanakan produksi, operasi 
kita tetap jalan, meski ada perizinan 
yang belum tuntas. Nah, ini yang 
sedang terus diselesaikan di bawah 
koordinasi BP Migas. WPNS
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LAKON   DEVIALINA PUSPITA DEWI Production Forecaster & Reserves Coordinator PHE ONWJ
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Pewawancara : Urip
Fotografer : Kuntoro

Sejak tahun lalu keluarga besar Pertamina ketambahan anggota baru, yaitu PHE ONWJ yang diakuisisi Pertamina mela-
lui Pertamina Hulu Energi (PHE) dari BP. Setelah beberapa kali menghadiri acara di ONWJ,  Warta Pertamina punya 
kesempatan untuk bincang-bincang dengan seorang pekerja wanita ONWJ. 

Namanya Devialina Puspita Dewi, kelahiran Jakarta, 11 Maret 1976. Lulusan Teknik Perminyakan Universitas Trisakti 
tahun 1998, Devi langsung mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan minyak Amerika, Atlantic Richfield Indonesia (ARCO 

Indonesia) sebagai Well Service Analyst dan ditempatkan di West Java. Ia bertahan disitu sampai ARCO dibeli oleh BP 
(perusahaan minyak Inggris) pada tahun 1999. Tugasnya pun  berganti menjadi Reservoir Engineer.  

Setelah itu  Devi menempati beberapa posisi sebagai West Area Gas Coordinator,  Reserves Coordinator 
dan Production Forecaster. Diantara waktu itu, Devi sempat  mendapat pengalaman menarik ketika ikut  dalam 

program  challenger untuk  pekerja muda yang baru bekerja 1 -4 tahun, dan terpilih dalam program induc-
tion   di antara anak perusahaan BP di seluruh dunia. Devi pun  ditugaskan di BP Alaska selama dua tahun, 

2004 – 2005 di bagian yang sama, reservoir engineer. 
Sekarang  dibawah Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ,  posisinya adalah Production Forecaster & 

Reserves Coordinator. Apa yang dikerjakan Devi dalam posisinya tersebut? 
“Apa yang saya kerjakan sekarang adalah bertanggungjawab pada keseluruhan produksi. Mis-

alnya pada tahun ini target total produksi berapa. Nah,  input untuk  bikin target itu juga dari  produc-
tion forecaster  dengan melihat keadaan lapangan-lapangan yang dimiliki West Java, dan program-
program yang kami punya, lalu ditentukanlah  target produksinya itu berapa. Selain itu, tugas saya 
juga memonitor pelaksanaan untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. “

Program-program yang disebutkan Devi antara lain program  wellwork , program 
pengeboran sumur baru (infill) , program workover, ataupun program mengembangkan area 
baru. Sementara  beberapa masalah yang banyak dihadapi  lapangan-lapangan milik ONWJ , 
diantaranya masalah jaringan  pipa dan pemeliharaan anjungan. Karena itu ada program reguler 
rutin yang harus direncanakan. Belum lagi kalau tiba-tiba ada anjungan yang bermasalah atau 
jaringan pipa yang bocor.  “Nah ,itu semua  harus dilihat juga apakah ada impact-nya ke target 
produksi ONWJ tahunannya berapa,“ lanjut ibu dari dua anak ini.    

“Jadi sekarang ini, tugas saya ini tidak hanya ke arah subsurface saja atau bagian  reservoir 
engineer saja,  tetapi juga sampai ke  sales point  . Karena sekarang saya mengurus  pekerjaan 
yang cakupannya lebih luas lagi, saya jadinya banyak berhubungan dengan orang-orang dari 

departemen yang lain,” tutur Devi yang ayahnya adalah mantan pekerja Pertamina. “Kalau dulu  
hanya berhubungan dengan orang-orang Drilling, Facility, sekarang saya juga harus berhubungan 
dengan orang dari bagian Operations. Saya harus bisa mengoordinasikan antara kebutuhan di 
lapangan yang harus diperbaiki dengan analisa ke produksinya apakah  tercapai atau tidak.” 

Ngomong-ngomong, bagaimana Devi melihat Pertamina sekarang? “Saya lihat sekarang 
Pertamina ada perubahan ya, apalagi setelah dipimpin oleh Ibu Karen. Cuma memang masih ada 
gaya Pertamina yang lama, walaupun sedikit. Beberapa kali meeting di Pusat, hal itu masih terasa,” 

jawab Devi dengan tertawa. 
Tentang perbedaan sebelum dan sesudah akuisisi oleh Pertamina, 

Devi mengatakan ketika masih dibawah BP, jenjang organ-
isasinya terlalu panjang, sehingga untuk mengambil 

keputusan terlalu lama. Sementara sekarang 
dibawah PHE, bisa lebih cepat dalam 

mengambil keputusan. WP
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Pertamina 
Tidak Bisa & 
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Nama dan wajahnya sudah 
dikenal luas publik, terutama 
pemerhati masalah-masalah 

politik Indonesia. Tulisannya kerap 
muncul di media cetak nasional, dan 
wajahnya pun akrab dengan pemirsa 
televisi. 

Siapa yang tidak kenal Eep Sae-
fulloh Fatah, pengamat politik yang 
handal? Putra bungsu dari delapan 
bersaudara keluarga guru ini lahir di  
Cibarusah, Bekasi, tahun 1967. Eep 
lulus dari Jurusan Ilmu Politik FISIP 
UI tahun 1994. Pada Maret 2000 
melanjutkan studinya ke Ohio State 
University, Columbus,  tapi pada Mei 
2004, ketika tinggal beberapa lang-
kah lagi meraih gelar doktor ilmu 
politik, ia mengambil cuti akademik 
untuk memenuhi tekadnya berada 
di Indonesia ketika pemilu presiden 
langsung pertama kali diadakan, dan 
hingga sekarang tak pernah kem-
bali. Pada 2006, resmi menyandang 
gelar Master of Art (MA) dari Politi-
cal Science Department, Ohio State 
University. Selepas Pemilu Presiden 
2004, kembali mengajar di Departe-
men Ilmu Politik FISIP UI.

Di luar UI, karirnya pun men-
jelajah ke berbagai tempat. Di awal 
masa Reformasi menjadi anggota 
Panitia Persiapan Pembentukan 
Komisi Pemilihan Umum (P3KPU 
atau Tim Sebelas), 1999. Ia juga  
pernah menjadi anggota MPR RI 
Utusan Golongan pada 1 Juli 1998 
hingga mengundurkan diri pada  8 
September 1998. Masih banyak 
kegiatan lain yang digelutinya, di 
antaranya sebagai  Direktur Ekse-
kutif Sekolah Demokrasi Indonesia 
sejak 2006. 

Setahun yang lalu, ia memulai 
proses pelepasan status Pegawai 
Negeri Sipil (PNS) dari UI karena 
mendirikan PolMark Indonesia pada 
19 Oktober 2009. “Ini sebetulnya 
bukan berbalik arah, balik kanan 

atau balik kiri, ataupun balik badan. 
Saya mendirikan lembaga konsultan 
politik ini untuk melanjutkan apa 
yang selama ini saya geluti,” kata 
Eep yang mengawali karir menga-
jarnya  sejak tahun 1989 sebagai 
asisten dosen. 

Eep merasa harus melepaskan 
statusnya PNS-nya karena merasa 
lebih nyaman dan patut untuk 
melanjutkan bisnisnya di bidang 
konsultansi pemasaran politik yang 
sifatnya partisan, daripada harus 
memikul beban. “Menurut saya, PNS 
itu harus non-partisan,” kata Eep 
yang masih tetap mengajar mata 
kuliah  Political Marketing di Pas-
casarjana UI.  

Kami pun menemui Eep di 
kantornya di Perkantoran Permata 
Senayan yang terletak di Jl. Raya 
Patal Senayan, Jakarta Selatan, 
pada suatu siang. Eep tampak segar 
menerima kami siang itu. Kami ber-
bicara  tentang politik, pemerintahan 
dan masalah politik energi.

Ditemui di kantornya, kawasan 
Patal Senayan Jakarta Selatan, Eep 
pun menyampaikan pandangannya 
politiknya, menyangkut politik ener-
gi, hingga pemerintahan.

 Berikut petikan wawancara 
Warta Pertamina dengan Eep. 

                  ••• 

Secara makro, bagaimana 
Anda melihat Indonesia seka-
rang? Banyak masalah yang be-
lum selesai. Apakah ada masalah 
dengan sistem politik atau keta-
tanegaraan kita?  Saya melihat, 
memilih demokratisasi adalah pilihan 
yang sudah tepat. Jadi Indonesia itu 
sebetulnya on the right track. Tetapi 
perjalanan waktu yang sekarang 
sudah kita jalani, sudah 12 tahun 
dari 1998, membuktikan bahwa 
pilihan sudah tepat, tetapi pada saat 

yang sama kemampuan  manajemen 
demokratisasi kita masih payah. 

Jadi persoalan Indonesia yang 
pokok, menurut saya dilihat dari 
ilmu politik,  adalah bangsa yang 
sudah mengambil pilihan yang tepat, 
tetapi terbukti tidak punya kemam-
puan me-manage pilihannya itu. 

Lalu siapa yang bertanggung 
jawab me-manage hal tersebut?  
Ya, biasanya orang akan berbicara 
tentang tiga eksponen dalam proses 
perubahan di suatu tempat (baca : 
negara). Eksponen itu sektor-sektor 
publik, seperti pemerintah dengan 
segala instrumen dan  aparatnya. 
Kedua, mereka yang ada di sek-
tor privat, seperti swasta, kalang-
an peng usaha dan lain-lain, yang 
biasanya berkait erat dengan sektor 
bisnis, permodalan, dan  usaha. 
Yang ketiga, yang sering disebut 
civil society atau masyarakat ma-
dani, atau apapun terjemahannya. 
Inilah tiga eksponen yang dianggap 
bertanggung jawab terhadap pe-
rubahan. 

Saya termasuk yang tidak sepen-
dapat kalau ada yang mengata-
kan karena pemerintah kita lemah, 
karena kemampuan penge lolaan 
pemerintah yang terbatas, maka kita 
menjadi seperti ini. Menurut saya 
tidak. 

Apa yang terjadi selama 12 
tahun, adalah proses yang kontri-
businya diberikan tiga eksponen 
sekaligus.  Jadi sektor publik, sektor 
privat dan sektor civil society mem-
berikan kontribusinya masing-ma-
sing. Contohnya, salah satu bagian 
yang paling penting dalam proses 
perubahan atau demokratisasi, 
adalah adanya kalangan civil society 
yang terus terjaga.   Mereka sadar 
betul apa  tujuan atau gagasan yang 
hendak diwujudkan.  Lalu kemudian 
mereka juga punya kesadaran untuk 
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mengelola tahap demi tahap setiap 
proses sampai kemudian tujuan 
atau gagasan tadi tercapai. Untuk 
itu, civil society yang  tepat untuk 
perubahan, apalagi dari situasi yang 
buruk seperti Indonesia, adalah 
mereka yang punya kesadaran untuk 
berlari marathon, bukan sekedar 
berlari sprint yang hanya 100 meter.

Perubahan tidak bisa dengan 
cara sprint. Perubahan adalah suatu  
proses  marathon.  Marathon itu 
42,195 km. Yang diperlukan adalah 
kesediaan untuk mengumpulkan en-
ergi sebaik mungkin, berstamina cu-
kup, mengelola strategi. Di kalang an 
reformasi, tahun 1998 itu, yang ada 
adalah semangat yang meledak-
ledak untuk lari sprint.   Bukannya 
keikhlasan untuk berlari marathon. 

Ini kesalahan yang dahulu sudah 
sering diingatkan dalam berbagai 
kesempatan, tetapi terabaikan juga 
oleh sebagian kalangan civil society. 
Akhirnya mereka cepat lemas, cepat 
lelah, cepat putus asa. Dan merasa 
seolah-olah dunia sudah kiamat 
ketika  5 tahun atau  6 tahun refor-
masi, tidak menghasilkan apa-apa. 
Padahal mungkin itu baru kilometer 
ke-6 atau ke-7. Ketika kita punya 
kesadaran, garis finish itu harus kita 
bayangkan masih cukup  jauh.  

    
 Mungkin bisa dijelaskan 

contoh yang riil ? Ya, seperti ketika 
Indonesia hendak  melakukan refor-
masi konstitusi. Itu adalah bagian 
dari kehendak untuk menyusun arsi-
tektur  rumah Indonesia. Konstitusi 
itu akan mencerminkan seperti apa 
fondasinya, dari apa bahan dinding-
nya, sebesar apa jendelanya, siapa 
yang berhak masuk kamar, dan lain-
lain. Ketika itu tidak diselesaikan, 
akibatnya adalah masih banyak yang 
bolong. 

Misalnya saja 20 Oktober 2014 
adalah deadline hari ter akhir 

pemerin tahan SBY - Boediono menu-
rut konstitusi kita. Seandainya lewat 
tanggal 20 Oktober 2014 itu, artinya 
sudah lewat 5 tahun. Katakanlah 
jika ada sesuatu terjadi, sehingga 
pelantikan harus dimundurkan. Nah, 
itu adalah pelanggar an konstitusi. 
Bagaimana tatanegara kita meng-
atur itu? Belum ada aturannya. 

Ada yang mengkritik bahwa  
tidak ada blueprint reformasi 
Indonesia ke depan akan seper-
ti apa. Bagaimana pendapat 
Anda? Salah satu hal yang kemu-
dian menjadi produk dari kekeliruan 
demi kekeliruan tiga eksponen tadi, 
bahwa  demokratisasi Indonesia itu 
kalau dibayangkan  dengan konsep 
arsitektur,  adalah seperti  memba-
ngun rumah dengan gambar arsi-
tektur yang tidak pernah diselesai-
kan. Upaya  membangun arsitektur 
rumah sudah diupayakan sejak dulu. 
Ketika krisis  berkembang sedemiki-
an rupa,  sudah banyak sekali upaya 
dari berbagai pihak, untuk meru-
muskan Indonesia yang baru. Jadi  
gambar arsitektur rumah itu sudah 
dibayang-bayangkan oleh berbagai 
pihak. 

Celakanya, hingga masuk ke pe-
merintahan setelah reformasi dan di-
lanjutkan dengan pemilihan presiden 
secara langsung tidak pernah ada 
upaya penyelesaian gambar rumah 
tersebut. Akibatnya tanpa gambar 
arsitektur yang selesai, orang seperti 
dibiarkan membangun kamar dan 
ruang masing-masing sesuai dengan 
cita rasa mereka. Di kemudian hari, 
disatukan dengan gambar-gambar 
yang dibuat orang lain, dan diba-
ngun oleh mereka, kita lihat gambar 
rumahnya tidak karuan.   

Jadi, demokratisasi itu harus 
dimulai dengan membuat arsitektur 
Indonesia yang demokratis. 
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biarkan anak buahnya bertempur. 
    
Bagimana dengan peme rintah 

yang sekarang ? Tidak, yang seka-
rang ini garisnya jelas, terlepas dari 
orang tidak sependapat dengannya. 
Tetapi ini lebih baik dari dibanding-
kan yang lalu-lalu, para menteri ber-
tempur di dalam kabinetnya sendiri.  
Terlepas dari apapun, SBY dalam 
dua kali pemerin tahannya, dia yang 
menentukan garis kebijakan. Garis 
kebijakan ini memang kemudian 
mengandung konsekuensi tertentu. 

Apakah ada dampaknya pada  
dunia bisnis dan iklim investasi 
di Indonesia? Apakah situasi 
seperti ini disukai para inves-

tor?  Saya yakin yang disebut para 
investor atau pelaku  ekonomi itu, 
selalu mengharapkan fasilitas untuk 
pengembangan usaha dan akumulasi 
kapital terus terjaga. Hal itu hanya 
bisa berjalan jika stabilitas terkelola. 
Ada kontinuitas kebijakan. Jika ada 
pemerintahan yang efektif dan bisa 
bertahan, tidak gampang untuk 
dijatuhkan oleh satu proses politik 
yang tidak pasti.  Dan tentunya  jika 
ada kepastian regulasi dan penegak-
an hukum.

 Dalam soal-soal semacam ini, 
menurut saya, apa yang sudah 
berjalan selama 12 tahun ini, harus 
dinilai positif. Dalam pengertian, 
berdemokrasi itu tidak mudah. Dan 
di tengah situasi yang tidak mudah 
itu, kita sudah mencapai titik seperti 
yang sekarang. Yang harus diper-

baiki adalah jangan lupa bahwa 
semua aspek tersebut, oleh para 
pelaku ekonomi atau calon inves-
tor, biasanya dipandang sebagai 
suatu paket yang komprehensif dan 
menyeluruh. Dalam kaitan inilah kita 
kemudian menemukan persoalan-
persoalan serius dalam pemerin-
tahan sekarang. 

Kelemahan utama kita adalah 
kelemahan dalam pengelolaan dan 
penegakan hukum. Mungkin dian-
tara berbagai aspek yang harus kita 
apresiasi, soal kemampuan menge-
lola penegakan hukum ini termasuk 
yang paling mengkhawatir kan.  

 
Bagaimana Anda melihat Per-

tamina sekarang ini? Menyangkut 

Pertamina, saya  tersesat di jalan 
yang benar. Dalam arti  bahwa 
beberapa tahun terakhir, saya selalu 
mengisi semacam latihan dasar 
kepemimpinan yang rutin diadakan 
di  Pusdiklat Pertamina di Simpruk. 
Biasanya saya diundang untuk 
membuat semacam proyeksi politik, 
tetapi dengan meletakkan Pertamina 
dalam konteks politik itu. 

Lima tahun yang lalu, atau 
mungkin lebih, saya bersama  
dengan beberapa kawan, mem-
buat mata kuliah baru namanya 
Globalisasi dan Politik Indonesia. 
Dalam kurikulum yang kami susun 
bersama-sama, masuk juga materi 
Dinamika Pasar Energi Global dan 
Politik Harga Minyak Indonesia.  
Sejak pertama kali mata kuliah itu  
diajarkan di FISIP UI, saya selalu 

Jadi konstitusi kita tidak leng-
kap? Konstitusi kita belum selesai. 
Panjang, pengembangannya sampai 
300 persen, tetapi belum menjamin 
bahwa konstitusi kita selesai. 

Jadi intinya, kita tidak menye-
lesaikan bangunan rumah yang 
bernama Indonesia yang baru itu.  
Karena itu berbagai perubahan, baik 
konsep dan pelaksanaannya, ber-
jalan de ngan cara cicilan dan swa-
layan. Ini istilah dari Wimar Witoelar. 
Cicilan dalam arti perubahan dicicil 
satu per satu tanpa meletakkan  
perubahan itu dalam gambar besar 
yang komprehensif. Kita seperti se-
dang mengum pulkan serpihan untuk 
mosaik,  tetapi tidak pernah mem-
bayangkan kita mau menggambar 
apa.  Swalayan itu setiap 
orang mencicil sesuai 
dengan kepen tingannya 
masing-masing karena 
melayani dirinya sendiri.  
Biasanya bersifat  jangka 
pendek dan untuk ling-
karan yang terbatas. 

      
Lalu bagaimana dampak-

nya ke sektor ekonomi?  Harus 
diingat juga bahwa pemerintahan 
dan kepemimpinan  itu bukan kerja 
sendirian, tetapi kerja kolektif. Se-
orang pemimpin, yang dipercaya 
orang, bertanggung jawab, menjaga 
keterwakilan, dan karena itu dia bisa 
perform, bisa  punya kinerja yang 
baik. 

Nah, dalam bidang ekonomi, 
menurut saya pemimpin negara ha-
rus punya  pilihan untuk mengambil 
ekonom dari garis tertentu. Kita 
boleh tidak sependapat dengan pi-
lihan  kebijakan ekonominya, tetapi 
menurut saya seorang pemimpin 
yang baik harus menentukan pilihan 
itu. Kalau dia mau ambil garis A, 
ambil saja  garis A. Jangan ambil 
orang dari beragam garis dan mem-
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mengajar termasuk materi tadi itu. 
Sehingga ada persentuhan yang 
tidak direncanakan, by accident saya 
masuk ke tema itu. 

Yang saya lihat, Pertamina itu po-
sisinya menjadi genting dan penting 
dikarenakan adanya suatu konteks 
yang saya sebut  trilema Kebijakan 
Energi. 

Maksudnya Trilema? Trilema 
adalah  di satu sisi, ada pasar 
energi global yang sangat dina-
mis, yang tidak bisa dikendalikan 
oleh siapapun. Misalnya saja ketika 
di Nigeria terjadi kerusuhan, dan 
Presiden  Olusegun Obasanjo tidak 
dapat mengatasinya, maka Pemerin-
tah Amerika Serikat sampai harus 
mengevakuasi para pekerja minyak 
di Nigeria dan berhentilah produksi.  
Berlakulah hukum pasar. Supply 
berkurang, sementara demand  tidak 
berkurang, maka harga naik. 

Pada saat yang sama, waktu itu  
Rusia menghadapi persoalan yang 
serius. Karena Rusia sebagai produ-
sen gas dunia  terbesar, menyalur-
kan gasnya  masih secara tradisonal 
ke Eropa Barat melalui jaringan pipa. 
Dulu ketika Uni Soviet masih ada, 
pipa itu tidak ada masalah. 

Keluar dari Uni Soviet langsung 
menjangkau negara tujuan. Setelah 
Uni Soviet bubar, kemudian pipa itu 
antara lain harus melewati Ukraina, 
pecahan dari Uni Soviet.  Ukraina  
ingin membeli gas Rusia tetapi 
dengan harga tertentu. Dengan kata 
lain, dia meminta diskon yang besar.  
Karena Ukraina  beralasan mereka 
harus mendapatkan previlege kare-
na pipa gas. 

Rusia melewati negara mereka. 
Rusia tidak kasih, lalu pipa gasnya 
ditutup oleh Ukraina. Maka ter-
hentilah pasokan gas itu ke Eropa 
Barat dan berlakulah hukum pasar. 
Itu faktor yang pertama, dinamika 

pasar energi global yang tidak dapat 
dikendalikan. Itu bukan saja the 
invincible hands seperti kata Adam 
Smith, tetapi sudah untouchable 
things. Jadi dia tidak bisa disentuh 
oleh siapapun. Apa yang bisa kita 
lakukan terhadap kasus Nigeria? 
Tidak ada. 

Faktor yang kedua adalah 
kelangkaan anggaran. Mengelola 
pemerintahan di Indonesia di era 
demokratisasi sekarang, selalu 
menghadapi kelangkaan anggaran. 
Permintaan publik dan ekspektasi 
publik meningkat, masalah berlapis-
lapis. Kebutuhan perbaikan dari 
mulai infrastruktur, sampai dengan 
soal remeh-temeh yang mikro, luar-
biasa banyaknya sehingga anggaran 
menjadi langka. Dua hal ini selalu 
berhubungan. 

 Faktor yang ketiga adalah 
akomodasi atas aksi-aksi publik. 
Kalau di zaman Orde Baru, bermimpi 
saja  bisa bermasalah, bisa berisiko. 
Sekarang zaman demokrasi, dan 
dalam alam demokrasi, orang boleh 
berharap. Dalam konteks itulah 
kemudian muncul persoalan. Ketika 
harga minyak melambung tinggi 
kare na dinamika yang unmanage-
able  ini, langka-lah anggaran, 
karena struktur APBN kita menye-
suaikan diri dengan tingkat harga 
minyak dunia. Sangat terganggu 
kalau ini mengalami perubahan, 
apalagi lonjakan ke atas. 

Dulu di tahun akhir 1970-an dan 
awal 1980-an, ketika harga minyak 
naik, kita dapat berkah, windfall 
kare na kita eksportir minyak. Seka-
rang kita adalah importir minyak. 
Harga naik lalu membuat kita  harus 
menyesuaikan diri, sehingga kita 
punya anggaran yang lebih ketat. 

Dalam kondisi trilema itu apa 
nanti dampaknya bagi Pertamina 
?Ketika ketiga faktor ini bertemu, 

maka kemudian  subsidi harus 
ditarik.  Kalau subsidi tidak ditarik, 
agak sulit membayangkan bagaima-
na pemerintah bisa meng atasi soal 
kelangkaan anggaran,  sementara 
dinamika pasar energi seperti itu. 
Akibatnya, seolah-olah publik dikor-
bankan. 

Inilah yang saya maksudkan den-
gan trilema itu. Pengambil kebijakan 
Indonesia  harus kuat menghadapi 
trilema ini. Kalau tidak kuat, maka 
dia bisa bermasalah. Nah, Pertamina 
itu yang menjadi instrumennya.  

Bagaimana dengan trans-
formasi di Pertamina ? Apa yang 
dilakukan pemerintah sekarang 
sangat menggembirakan. Pertamina 
meng alami profesionalisasi. Per-
baikan kinerja. Kemudian juga ada 
konsep dasar organisasi Pertamina 
yang mengalami perubahan signifi-
kan. Bukan saja menyangkut  soal 
pakta integritas yang sudah menjadi 
kecenderungan umum dimana-ma-
na.  Tetapi juga ada konsep-konsep 
penge lolaan profesionalisme Per-
tamina sebagai suatu lembaga profit 
tetapi milik  negara, yang  sudah 
tersusun makin  baik. 

Persoalannya kemudian adalah 
Pertamina ini bukanlah sesuatu yang 
ada di dalam ruang vakum politik. 
Lingkungan politik di sekitar Per-
tamina akan sangat menentukan 
seperti apa hasil akhirnya. Anda 
boleh punya pemimpin yang luar 
biasa, Anda boleh punya konsep 
kerja profesional yang luar biasa,   
Anda boleh punya tim kerja yang 
profesional untuk mengelola  sebuah 
perusahaan energi yang besar 
seperti Pertamina, tetapi ketika 
Anda berhadapan dan tidak mampu 
menghadapi lingkungan politik yang  
tidak sehat di sekeliling Pertamina, 
banyak hal menjadi sia-sia. Inilah 
tantangan terbesar Pertamina. Jadi 
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yang dihormati secara profesional 
oleh banyak orang, dianggap begitu 
rendah oleh politisi di parlemen. 
Nah, itu kejadian yang benar-benar 
terjadi kan. 

Ini membuktikan bahwa buat 
Pertamina itu, apolitis adalah tidak 
bisa, menjadi politis tidak boleh.  
Bagaimana sekarang konsep profe-
sional Pertamina bermain di koridor 
ini. Salah satu yang kurang  di da-
lam Pertamina adalah bahwa aspek-
aspek pertimbangan politik dan 
kebijakan dalam kerja di  Pertamina 
harus diperkuat. Konsultan sudah 
banyak tetapi konsultan politik be-
lum ada. Ini bukan iklannya Polmark 
ya... Saya ingin lebih dari itu, karena 

buat Pertamina itu, menjadi politis 
tidak boleh. Artinya  kalau menjadi 
politis mengalami politisasi, punya 
pemihakan, tidak bisa. 

Artinya Pertamina harus net-
ral? Di sisi yang lain, apolitis tidak 
bisa. Bukan tidak boleh, tetapi tidak 
bisa. Karena bagaimana Pertamina 
mau apolitis, kalau dia berada di 
ruang yang tidak  vakum  politik. 
Lingkungan politik sangat dekat 
dengan Pertamina. Bahkan kadang-
kadang juga tidak terduga. 

Pernah terjadi Dirut Pertamina 
datang ke DPR dan membuat 
pernyataan tertentu, yang mengece-
wakan anggota DPR. Tiba-tiba Dirut 

saya sudah membahas ini di acara-
acara leadership  Pertamina sejak 
lima tahun yang lalu. 

 Saya optimis bahwa kalau Per-
tamina bisa mengatasi lingkungan 
politiknya, maka Pertamina bisa 
memperbaiki kinerjanya secara luar 
biasa. 

Apakah sudah ada perusa-
haan yang kinerjanya membaik 
setelah bisa mengatasi lingkung-
an politiknya? Oh ya, prinsip ini 
sama  seperti yang terjadi di Garuda 
di bawah Emirsyah Sattar. Salah 
satu kunci keberhasilannya adalah 
dia berhasil  mengatasi lingkaran 
politik di sekitar Garuda. Satu per 
satu dia atasi. 

Bukankah lingkaran politik 
juga mengelilingi BUMN lain-
nya ?  Betul, betul. BUMN yang lain 
kurang lebih serupa. Pupuk misal-
nya. Itu dahsyat sekali lingkaran 
politik di sekitarnya. Menjadi apolitis 
tidak boleh, mengalami  politisasi 
tidak bisa, dan menjadi politis tidak 
boleh.

Di Amerika, biasanya man-
tan pejabat lalu setelah pensiun 
masuk ke perusahaan energi. 
Atau juga, dari perusahaan 
ener gi lalu masuk ke lingkungan 
pemerintahan. Bukankah ini juga 
menunjukkan betapa pen tingnya 
energi dalam politik luar ne-
geri Amerika? Menurut saya begini 
ya...Bisnis energi mengurusi segala 
seuatu yang datang dari masa lalu 
ya resources-nya. Tetapi dia menen-
tukan masa depan. Ketidakmam-
puan kita mengelola energi itu akan 
menunjukkan ketidakmampuan kita 
mengelola masa depan. 

Sebagai contoh salah satu 
keunggulan Barack Obama diban-
dingkan McCain dalam gagasan-ga-
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gasannya adalah ketika dia me-
nawarkan satu program energi yang 
menjangkau bukan hanya empat 
tahun atau lima tahun pemerintah-
annya, tetapi beyond itu. Bagaimana 
Amerika  harus berubah? Bagaimana 
Amerika harus merubah hubungan-
nya dengan Venezuela? Bagaimana 
Amerika harus merubah hubungan-
nya dengan eksportir minyak yang 
lain, termasuk de ngan Saudi Arabia? 
Beyond jangka pendek. 

 Saya melihat orang-orang yang 
bekerja di sektor energi itu penting 
menjadi bagian dari suatu keputusan 
politik yang dibuat di suatu tempat 
(baca : negara). Dan sebaliknya, 
mereka yang mengelola energi 
secara profesional itu harus melibat-

kan eksponen-eksponen politik di 
dalamnya. 

Bukankah di Pertamina hal 
tersebut sudah terjadi ?  Di 
Pertamina sebetulnya, walau secara 
ototdidak, benih-benih itu memang 
sudah terjadi. Contohnya, ketika En-
driartono Sutarto, mantan Pang lima 
TNI,  menjadi  Komisaris Utama Per-
tamina. Itu menunjukkan bagaimana 
orang yang terbiasa mengelola dunia 
politik, sekalipun dia tidak di da-
lam dunia itu, itu bisa sangat besar 
kontribusinya buat institusi seperti 
Pertamina. Terus kemudian struktur 
komisaris di bawahnya juga menun-

jukkan hal itu. 

Bagaimana dengan kompo-
sisi Komisaris Pertamina saat 
ini? Bisa kita lihat dari sebelumnya 
ada Sutanto yang  mantan Kapolri, 
sekarang ada Sugiharto yang  man-
tan Menteri Negara BUMN. Kita tahu 
Sugiharto  mengalami persentuhan 
dalam dua dunia sekaligus. Sebagai 
profesional yang membina karirnya 
dari bawah, sampai kemudian men-
capai puncak sebagai Menteri BUMN. 
Itu membuat dia masuk ke dunia 
politik. 

 Orang seperti Sugiharto bisa 
sangat berguna,  kontribusinya bisa 
sangat besar, ketika dia bekerja. 
Begitu juga kalau kita lihat struktur 

dewan komisaris yang lain. Ada yang 
dari militer kan...Zainal Nurdin. Ada 
Evita Legowo yang Dirjen Migas. Ada 
Anni Retnawati yang sekarang Wakil 
Menteri Keuangan. Menurut saya ini 
komposisi yang menarik. Komposisi 
ini mencerminkan adanya kehendak 
ke arah itu.  Tinggal sekarang 
bagaimana diolah dan di-manage. 
Karena tanpa diolah, mereka hanya 
akan menjadi modal potensial saja, 
bukan modal kinetik. 

 Nah, menurut saya, inilah 
soal-soal yang harus dikelola oleh 
Pertamina. Saya termasuk warga 
negara yang optimis. Karena da-
hulu ketika ada lembaga yang tidak 

punya harapan, seperti Garuda 
misalnya, dikelola dengan tangan 
dingin dan kerja profesional yang 
luar biasa,  sekarang kita bisa lihat 
seperti  apa Garuda. Tumbuh se-
bagai maskapai penerbangan yang 
membanggakan. 

Saya percaya dan optimis, kare-
na kalau bukan kita yang optimis, 
tidak akan ada orang lain yang 
optimis atas nama kita. Kalau ada 
pertanyaan,  apakah Indonesia akan 
menjadi negara besar, saya akan 
menjawab ‘Ya!’ tanpa keraguan.  
Alasannya, kalau saya sebagai orang 
Indonesia tidak optimis, bagaimana 
Indonesia akan menjadi besar? 

Noah Chomsky, profesor se-
mantik dari MIT yang terkemuka, 

mengatakan,”Jika di suatu 
tempat,  tidak ada orang yang 
percaya bahwa perbaikan akan 
terjadi, percaya pada saya 
bahwa tidak akan pernah ada 
perbaikan di tempat itu.”

   
Sikap optimistis ini mut-

lak menjadi modal perbaikan 
dan kemajuan Pertamina? 
Jelas. Jadi selama kita tidak 
optimis, maka tidak akan pernah 
ada perbaikan. Selama kita tidak 

pernah memandang masa depan 
dengan cemerlang, maka masa de-
pan tidak akan pernah cemerlang. 

Ada peribahasa yang saya suka, 
tentang orang optimis dan orang 
pesimis. “Orang optimis makan 
donat, orang pesimis memakan 
lubangnya.” Anda punya pilihan, 
mau makan donat, atau mau makan 
lubangnya. Kalau mau makan donat, 
Anda adalah optimis. Ada sesuatu 
yang Anda makan. Kalau makan 
lubangnya, Anda tidak makan apa-
apa.WP

Pewawancara : Urip Herdiman Kambali
Fotografer : Dadang Rachmat Pudja
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Pipa Tanjung 
Balikpapan 
Terselamatkan
Pengiriman (delivery) merupakan 

proses yang harus dilalui untuk 
menyampaikan hasil produksi 

ke tempat pembeli (sales point), se-
hingga hasil produksi dapat dijual. 
Dari operasi seluruh Operasi Pertamina 
EP, satu diantaranya adalah trans-
portasi minyak dari SPU Manunggul, 
Lapangan Tanjung (UBEP Tanjung) 
ke kilang (refinery) Balikpapan yang 
telah berlangsung sejak 1961 dengan 
cara “unik” dipompakan dalam bentuk 
suspensi dengan perbandingan minyak 
60 persen dengan temperatur 42°c dan 
air 40 persen dengan temperatur 30°c, 
setelah menjadi suspensi temperatur 
39°c. Keunikan pemom-
paan dalam bentuk suspensi 
mengacu kepada karakteristik 
minyak Tanjung yang mem-
punyai kadar Parafin tinggi 44 
persen dan titik tuang tinggi 
39°c. Minyak dalam bentuk 
suspensi dipompakan dengan 
laju alir 450 ~ 500 m3/jam 
melalui pipeline berdiameter 
20” sepanjang 236 km dan 
melalui submarine line 2 x 
16” sepanjang 4,4 km. Pelak-
sanaan pemompaan dibantu 

HULU Oleh : Satoto Agustono - UBEP Sangasanga & Tarakan, Coordinator/Advisor Tim Penanggulangan Keadaan Darurat

2 booster pump di SB I Batu Butok 
(km 78) dan SB II Longikis (km 155). 
Elevasi topografi antara Tanjung dan 
Balikpapan melalui perbedaan elevasi 
yang sangat tinggi karena melalui 2 
gunung yaitu Gunung Batu Aji (elevasi 
248 m) dan Gunung Rambutan (elevasi 
240 m).

Pemompaan minyak dari Tanjung ke 
Balikpapan pada Periode VII/2010 men-
galami hambatan dan dinyatakan dalam 
keadaan darurat (emergency). Kejadian 
itu diawali dengan terjadinya kebocoran 
pipa di km 47, tepatnya di Kampung 
Maliau, Desa Garagata Kecamatan Jaro 
pada 24 Juli 2010. Kebo coran sebagai 

akibat kondisi pipa telah menipis dan 
telah diprogramkan untuk diganti sepa-
njang 60 meter. Penggantian belum 
dapat dilaksanakan karena permukiman 
penduduk di atas Row dengan status 
dalam proses pemindah an. Pada saat 
kejadian posisi kepala suspensi berada 
di SB II Longikis dan ekor suspensi 
berada di km 20 sedang kan jumlah 
minyak yang dipompakan 134.236 Bbls 
atau (10,9 juta US$. ICP. 2010 Tanjung 
crude : 81,19 USD/Bbl).

Selama masa kebocoran main line, 
pemompaan terus dilanjutkan dengan 
menurunkan rate pompa agar tidak 
terjadi pembekuan/rusaknya suspensi, 
sampai kepala suspensi tiba di DHP Ba-
likpapan dan pada saat tersebut telah 
terjadi putusnya suspensi diantara SB 
I Batu Butok dan SB II Longikis pada 
tanggal 26 Juli 2010 sebagai akibat-
nya terjadi over suction SB II Longikis 
sampai 0 Ksc, ekor suspensi (scrapper) 
diperkirakan berada di km 62 (Gunung 
Batu Aji). Dengan kejadian ini kemudi-
an status pemompaan terkendala (ter-
henti) dan dinyatakan sebagai status 
emergency sejak 27 Juli 2010.

Dengan kondisi demikian kemung-
kinan akan terjadi toptank di SPU 
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Manunggul, sedangkan  penampungan 
existing di SPU Manunggul hanya mem-
punyai sisa waktu 33 hari yang diper-
kirakan akan terjadi tanggal 30 Agustus 
2010 dan jika digunakan tangki 
cadang an dapat bertahan sampai de-
ngan 55 hari, diperkirakan akan terjadi 
pada tanggal 20 September 2010. Jika 
permasalahan itu belum dapat disele-
saikan maka lapangan UBEP Tanjung 
mempunyai 
risiko untuk 
ditutup (stop 
operasi) sam-
pai transpor-
tasi minyak 
Tanjung – 
Balikpapan dapat beroperasi kembali.

Dampak yang akan terjadi jika 
sampai stop operasi lapangan Tanjung 
sangatlah besar, tidak saja kehilangan 
produksi minyak (4800 BOPD), tetapi 
dengan tidak beroperasinya sumur-
sumur, maka produksi gas untuk supply 
generator juga akan stop dan karena 
sifat minyak Tanjung Parafinik dengan 
pour point 39°C maka seluruh fasilitas 
produksi dari pompa sumur sampai SPU 
Manunggul harus dibersihkan (flushing) 
agar minyak tidak membeku didalam 
fasilitas produksi, bagi rekan-rekan 
yang pernah bertugas di lapangan 
Tanjung dapat membayangkan betapa 
sulitnya jika hal itu sampai terjadi.

Penanggulangan hambatan pe-
mompaan telah dilakukan beberapa 
program:
• Menambah pompa sebagai booster, 

injektor, feeding & charging di 
Longkali, Longikis Setiu dan sumber 
air yang terpilih diambil dari sungai 
Setiu.

• Perbaikan dan memastikan blok value 
20” di seluruh main line dan blok 
Valve 16” di test spool berfungsi baik.

• Menginjeksi parafin solven dan mi-
nyak warukin di Batu Butok, Longikis 
dan Labangka.

• Pengoperasian dilakukan secara 
berurutan dari test spool Labangka, 
Longkali, SB II Longikis, test spool 
Setiu dan SB I Batu Butok.

• Maksimum tekanan operasi penang-
gulangan pemompaan main line 55 
ksc, rekomendasi yang diijinkan 62 
ksc (SKPP), mengingat kondisi main 

line yang telah menipis dari 15 mm 
menjadi 7 mm.

• Running scrapper sesuai dengan SOP 
pemompaan

Selama operasi diketahui hasil uji 
alir yang dilakukan pada 17 Agustus 
2010 menyatakan bahwa hubungan 
antara section SB II Longikis dengan 
DHP Balikpapan tidak terjadi kebun-
tuan/hambatan. Hambatan terjadi 
pada setion SB I Batu Butok ke SB II 
Longikis, hal ini diketahui dari hasil gra-
dient elevasi hidrolig terputus diantara 
gunung Rambutan dan SB II Longikis 
diperkirakan terputus sekitar km 116 
sampai dengan km 131 atau sekitar 
15 km atau kemungkinan dapat juga 
terjadi kebuntuan total.

Upaya selanjutnya dengan pusat 
kegiatan di test spool Setiu yang 
difungsikan sebagai injektor untuk me-
menuhi kekosongan pipa dan selanjut-
nya dilakukan booster secara kombi-
nasi, melakukan pengenceran dengan 
parafin solvent dan minyak warukin 
agar terjadi aliran dari SB I Batu Butok 
ke SB II Longikis. Dengan persiapan 
yang cukup,  peralatan pompa – pom-
pa, safety, prosedur kerja, kami tim 
penanggulangan mulai operasi penuh 
di test spool Setiu tanggal 25 Agustus 
2010 pukul 22:00 WITA.  Alhamdulillah 
berkah di bulan Ramadan upaya terse-
but membuahkan hasil dimana pada 27 
Agustus 2010 pukul 13:10 WITA atau 
selama 39 jam aliran dari SPU Manung-
gul, SB I Batu Butok, SB II Longikis 
sampai ke DHP Balikpapan sudah 

tersambung dan mengalir sebagaimana 
normalnya pemompaan.

Operasi berikutnya adalah mendo-
rong minyak dengan scrapper dari SB I 
Batu Butok sampai ke penajam dengan 
mengoperasikan secara normal seperti 
pemompaan biasanya dari SPU Ma-
nunggul, SB I Batubutok, SB II Longikis 
sampai dengan DHP Balikpapan dengan 
laju alir 450 m3/jam. Pada 31 Agustus 
pukul 24:00 WITA seluruh minyak yang 
dipompakan dari Tanjung ke DHP Ba-
likpapan telah diterima keseluruhannya 
dan dapat beroperasi sebagaimana 
mestinya, dengan demikian lapangan 
Tanjung terselamatkan dari top tank 
yang berdampak kepada stop produksi.

Pengalaman atas terjadi kebocoran 
dan hambatan pemompaan minyak 
diatas memberikan tambahan wawasan 
dalam cara pengelolaan pemompaan 
Tanjung Balikpapan. Pemeliharaan dan 
prosedur standar pemompaan dalam 
bentuk SOP yang selama ini dilaku-
kan perlu ditinjau ulang mengingat 
kemajuan teknologi dalam pengelolaan 
minyak di refinery saat ini mengalami 
kemajuan.

Tim Penanggulangan Keadaan 
Darurat (TPKD) hambatan pemom-
paan minyak pipa trunkline 20” jalur 
Tanjung – Balikpapan mulai dibentuk 
dan bekerja pada 20 Agustus 2010, 
melanjutkan tim sebelumnya atau 24 
hari setelah dinyatakan keadaan daru-
rat (emergency), kemudian Tim bekerja 
dalam waktu 10 hari, dan  permasalah-
an dapat diselesaikan dengan baik.WP
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HILIR Oleh : Redesmon Munir - Pertamina Lubricants

SEKSINyA PASAr JEPANg

Penetrasi ke pasar overseas kem-
bali dilakukan Pertamina Lubri-
cants. Kali ini ke pasar Jepang, 

pusat otomotif Asia dan dunia. Sebuah 
cerita pemasaran yang menarik, ke-
tika Pertamina bisa menembus pasar 
Jepang untuk menjual oli Fastron dan 
merek lainnya. Sesuatu yang tidak 
pernah direncanakan 5 atau 3 tahun 
yang lalu. Ternyata pasar cepat betul 
berubah, sehingga memungkinkan 
Pertamina masuk ke pasar Jepang. 
Peluang yang ada langsung ditangkap, 
tanpa ada sebundel business plan yang 
teoritis.

Jepang sebagai  giant economic 
nomor dua terbesar di dunia setelah 
China memang menjadi pasar seksi 
bagi para pemasar. Daya beli yang 
tinggi, quality oriented, dan service 
excellent menjadi target para produsen 
non Jepang. Termasuk bisnis pelumas 
dimana Jepang tidak punya sumber 
daya minyak, sehingga mengimpor un-
tuk kebutuhan dalam negerinya. Selain 
Idemitsu dan Eneos yang bermain di 
bisnis pelumas, ada juga Shell,  Mobil 
dan beberapa brand lain yang sudah 
eksis di pasar Jepang. Walaupun begitu 
pasti ada ceruk pasar yang masih bisa 
dimasuki. Maka disitulah Pertamina 
masuk.

Kalau dilihat di jalanan Tokyo, 
mobil-mobil yang lalu lalang didominasi 
produk Jepang dibanding mobil keluar-
an Amerika dan Eropa. Fanatisme 
Jepang akan produknya memang 

Fastron
Go Japan

mendapat acungan jempol, kalah na-
sionalisme Indonesia dibanding Jepang. 
Dalam berkomunikasi masyarakat 
Jepang masih taat berbahasa Jepang, 
termasuk dalam rapat-rapat bisnis 
resmi. Ini bukan berarti mereka tidak 
bisa berbahasa Inggris. Itu sebabnya 
juga pada label oli Fastron diterjemah-
kan ke dalam bahasa Jepang, selain 
penggunaan bahasa Inggris. 

Pelumas Fastron masuk ke Jepang 
melalui putra Indonesia yang sudah 
tinggal di Jepang yang telah menyele-
saikan pendidikannya di Jepang. Nama 
Hadi Susanto, kebetulan ayahnya 
agen Pelumas Pertamina di Palem-
bang. Mempunyai titisan pengalaman 
bisnis orang tua, maka Hadi melihat 
ada peluang masuknya oli Pertamina 
ke Jepang. Dengan kualitas yang 
sama, baik di kekentalan dan perfor-
mance, oli Fastron masih kompetitif 
harganya dengan Pelumas lokal dan 
impor lainnya. Kalau Fastron 10W40 
di dalam negeri dibandrol Rp. 225 ribu 
per ga llon, maka di Jepang bisa dijual 
seharga Rp 700-800 ribu per gallon. 
Selisih kurs, freight cost, tax dan mar-
gin menjadi nilai lebih Fastron bersaing 
dengan lainnya. Apalagi saat ini kurs 
mata uang Yen terlalu kuat dibanding 
dollar Amerika, menjadikan produk 
dalam negeri Jepang lebih mahal dari 
produk impor berbasis dollar Amerika. 
Khusus untuk pasar Jepang, pada 
tahap awal dipasarkan Fastron 10W30 
API SM dan 5W30 API SM.

Lalu bagaimana untuk sukses di 

pasar Jepang yang sangat kompetitif? 
Saat lunch time di akhir September 
2010 di Oita, sebuah propinsi yang 
berada di Barat Tokyo, bersama Kei-
ichiro Nagaoka (77 tahun), President 
Oita Sekiyu Co. Ltd kami saling sharing 
cara berbisnis di Jepang dan Indo-
nesia. Salah satu kunci keberhasilan 
berbisnis di Jepang itu adalah produk 
berkualitas, harga kompetitif, delivery 
dan perusahaannya bisa dipercaya. 
Ketika menyinggung Pertamina dengan 
produknya, Nagaoka mengetahuinya 
dengan baik mengenai Indonesia dan 
Pertamina seperti bisnis LNG, punya 
lapangan migas dan dekat dengan 
perusahaan Jepang. Itu juga yang 
menyebabkan perusahaannya mau 
menjadi penyuplai Pelumas Fastron ke 
jaringan bisnisnya seperti SPBU, beng-
kel bahkan memungkinkan di pabrik 
bajanya.

Saran dari pebisnis Jepang terse-
but akan menjadi pegangan Pertamina 
dengan Country Distributor Inoa Shaoji 
menjalankan bisnis Pelumas Pertamina 
di masa yang akan datang. Kami 
memiliki kepercayaan kepada anak 
muda Hadi untuk menjalankan bisnis 
Pelumas secara menguntungkan. 

Improvement Brand Image 
Tindakan korporasi Pertamina me-

nembus pasar luar negeri juga bertu-
juan untuk memperkuat pasar dalam 
negeri, baik dari segi volume maupun 
persepsi kualitas produk. Dalam tulisan 
di Warta Pertamina yang lalu, kami 
sudah mengulas bahwa penetrasi ke 
luar negeri sebagai bagian peningkatan 
citra Pelumas Pertamina. Mengingat 
persepsi konsumen Indonesia masih 
menempatkan pelumas impor lebih 
baik dari Pertamina, khususnya pre-
mium segment. Padahal tidak semua 
pelumas impor lebih baik dari Per-
tamina. Merek-merek global memang 
memiliki nilai plus di konsumen, meng-
ingat daerah operasi di manca negara, 
expose komunikasi (F1 dan MotoGP), 
kekuatan di pasar Retail BBM dan Hulu.

Fenomena impor lebih bagus juga 
kami temukan di pasar China yang 
sedang kita persiapkan untuk penetrasi 
awal tahun 2011. Saat riset label, 
maka consumer insight yang diperoleh 
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juga menunjukkan pelumas impor 
lebih bagus dari Great Wall (Synophec) 
misalnya. Mungkin ini sebagai akumu-
lasi pemahaman pasar bahwa produk 
China sebagai imitasi produk branded. 
Di China ada 3.000-an yang berusaha 
di bisnis oli, mulai dari kelas rumahan 
hingga pabrikan. Saat kami mengun-
jungi 2 LOBP (Lube Oil Blending Plant) 
di Shanghai mampu membuat oli 
sesuai dengan spesifikasi yang diminta 
dengan harga yang murah.

Kembali lagi, persaingan di dalam 
negeri cukup ketat membutuhkan the 
winning strategy bagi Pertamina. Kalau 
selama ini Pertamina sudah relatif kuat 
di segmen low-medium segmen, maka 
ke depan kita ingin menguasai juga 
pelumas kelas atas, diwakili oleh Fas-
tron. Kenapa, karena teknologi mesin 
semakin maju, kepedulian terhadap 
lingkungan, fuel consumption, dan 
lain-lain. Akibatnya terjadi pertem-
puran merek di tengah-tengah persepsi 
konsumen yang berubah.

Riset yang kita lakukan secara 
perio dik terhadap motivasi orang 
membeli sebuah produk pelumas bisa 
dipe ngaruhi oleh beberapa faktor 
seperti mekanik, “ancaman hilangnya 

garansi” ATPM, iklan, komunitas, dan 
lain-lain. Terhadap hal ini, kita harus 
segera meresponnya. Menghilangkan 
persepsi tidak bisa diguyur dengan 
iklan di televisi & cetak saja, tetapi 
bisa juga dengan cara lain. Pekerjaan 
ke–PR-an (Public Relations) mungkin 
lebih baik. Untuk itulah kita menggu-
nakan penetrasi ke luar negeri seba-
gai sebuah materi komunikasi dalam 
peningkatan persepsi kualitas. Ini juga 
tidak mudah, saat riset dua bulan yang 
lalu, seorang responden berpendapat 
pelumas Pertamina yang dijual ke luar 
negeri pasti lebih berkualitas, berbeda 
dengan yang di dalam negeri. 

In the fact, pelumas  yang kita jual 
ke luar negeri sama dengan di dalam 
negeri. 

road to World Class
Sudah tiga tahun Pertamina 

melakukan aktifitas pemasaran pelu-
mas ke luar negeri, dimulai dari pasar 
Pakis tan dan Dubai dengan merek 
Zipex (co-branding dengan SK Corpo-
ration). Sekarang sudah merambah 
ke berbagai negara seperti Singapura, 
Australia dan terakhir sudah masuk ke 
pasar Jepang. Awal tahun 2011 Fastron 

juga dipasarkan ke China dengan 
Country Distributor ZhanYu dan market 
entry melalui propinsi Tianjin. Peker-
jaan ini telah memberikan pengalaman 
bisnis dan pemasaran secara interna-
sional. Apa yang Pertamina Lubricants 
lakukan di berbagai negara sudah 
menerapkan best practices. Tentu saja 
belum baik, tapi langkah perbaikan 
tetap dilakukan.

Mengacu kepada road map Per-
tamina menjadi world class company, 
maka Pertamina Lubricants juga me-
nyiapkan diri menjadi pemain global. 
Salah satu cirinya adalah beroperasi 
di banyak negara atau volume dan 
pendapatan bisnisnya berada da-
lam angka tertentu. Kalau mengacu 
peta penjualan pelumas dunia ada 3 
kelompok : (1) Major player , berkisar 
diangka 3-6 juta KL/tahun; (2) Second 
major player berkisar 1-3 juta KL/
tahun;  (3) Medium player dengan 
penjualan 600-1.000 ribu KL/tahun. 
Penjualan Pelumas Pertamina bergerak 
diantara 400-500 ribu KL/tahun, maka 
perlu pemercepatan proses untuk men-
jadi kelas dunia.

Dengan penguasaan pasar Per-
tamina yang sudah besar di dalam 
negeri, maka upaya meningkatkan 
skala bisnis perusahaan harus berasal 
dari kinerja overseas. Pencapaian itu  
bisa dilakukan dengan  memperbesar 
penjualan merek sendiri di luar negeri 
atau melakukan tindakan merger or 
acqusition seperti yang dilakukan PT  
PHE (Pertamina Hulu Energi) dengan 
mengakusisi blok ONWJ BP. Cara-cara 
horizontal integration menjadi cara 
yang cepat dan tepat untuk tumbuh 
menjadi global player. Tentu saja hal 
ini tidak mudah, karena perusahaan 
lain juga akan melakukan hal yang 
sama.

Dengan turunnya mata uang dolar 
terhadap rupiah, maka ada peluang 
bagi Pertamina untuk melakukan ke-
giatan M & A di negara lain. Untuk itu 
perlu team M & A yang kuat, dukungan 
kebijakan dari korporat dan mewu-
judkan Pertamina Lubricants menjadi 
business unit yang mandiri.  

Semoga cita-cita menjadikan 
Pertamina world class company lebih 
cepat terwujud.WP 
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HILIR Oleh : Ibnu Prakoso - Sales Region Manager VII Pelumas

Internal 
Costumer
Customer, memiliki padanan kata 

dalam bahasa Indonesia yaitu 
konsumen atau pelanggan. 

Sedangkan internal customer dapat 
diterjemahkan secara bebas adalah 
pelanggan dari dalam kalangan sendiri. 
Penerjemahan bebas ini menggelitik 
berbagai pertanyaan, terutama dari 
para ahli manajemen perusahaan dan 
para praktisi marketing : Pelanggan 
dari kalangan sendiri itu siapa? Se-
jauh mana potensinya  dapat mem-
bantu kemajuan perusahaan ataupun 
mening katkan penjualan? 

Mari kita lihat perspektif pemak-
naan perihal tersebut diatas dan 
bagaimana pengalaman yang terjadi di 
Pertamina.

PErSPEKTIF PrOSES BISNIS
Dalam perspektif proses bisnis, 

para pakar manajemen mengatakan 
bahwa  the next process is our cus-
tomer, proses lanjutan setelah proses 
ditempat kita adalah pelanggan kita. 
Misalkan di Bagian Keuangan rangka-
ian suatu proses pembayaran terhadap 
suatu tagihan ada tiga proses. Yaitu, 
(1) penerimaan berkas dokumen dan 
verifikasi, (2) approval oleh pejabat 
yang punya otoritas, serta (3) pemba-
yaran kepada pihak penagih. Berarti 
dalam hal ini pekerja yang mena ngani 
proses  2 (approval)  merupakan 
pelanggan dari pekerja di proses 1 
(penerima berkas dan verifikasi), dan 
pekerja di proses  3 (petugas bayar) 
merupakan pelanggan dari pekerja di 
proses  2 (approval).

 Apabila di setiap tahapan proses, 
semua pekerja komit untuk memuas-
kan pelanggannya maka secara keselu-
ruhan proses 1, proses 2 dan proses 
3 akan sukses memuaskan pelanggan 
yang menagih kepada perusahaan 
tersebut. Biasanya pihak yang melaku-
kan penagihan ini adalah pihak ek-
sternal misalnya : supplier, kontraktor, 
atau yang lain yang memiliki piutang 
terhadap perusahaan. Nah, sampai di 
sini para praktisi manajemen biasanya 
menyatakan bahwa para pekerja yang 
berada pada tahapan proses didalam 
perusahaan tersebut merupakan inter-
nal customer satu dengan yang lain-
nya. Sedangkan pihak yang menagih 
yang biasanya memang adalah pihak 
luar yang berpiutang kepada perusa-
haan tersebut dinamakan customer 
perusahaan.

Customer berada di ujung sesudah 
proses bisnis di internal perusahaan. 
Dia berada di luar rangkaian proses 
internal pada contoh tersebut. Dalam 
suatu perusahaan berbagai tahapan 
proses bisnis satu dengan yang lain 
berhubungan sehingga pada ujung-
nya menghasilkan barang atau jasa. 
Hubungan tahapan proses yang terjadi 
tidak saja berupa tahapan yang dapat 
digambarkan sebagai sekuensial garis 
lurus, namun bisa juga berupa kom-
binasi dari tahapan proses yang lurus, 
melingkar atau bahkan kombinasi 
antara sekuensial, paralel, kemudian 
disambung dengan tahapan proses 
yang saling memotong (cross- sec-
tional) satu dengan yang lain dan 

sebagainya. Dalam sistem manajemen 
mutu seperti ISO 9000 series pemak-
naan internal customer ini sangat 
bermanfaat di dalam penetapan proses 
bisnis dan KPI (Key Performance 
Indicator) serta pelacakan terhadap 
potensi – potensi yang dapat mem-
pengaruhi mutu sistem manajemen 
perusahaan.

PErSPEKTIF KOrPOrASI
Customer atau pelanggan secara 

sederhana dapat didefinisikan sebagai 
pemakai produk barang atau jasa. 
Boleh saja dia adalah pengguna yang 
loyal, atau pengguna yang hanya 
kadang-kadang saja memakai produk 
itu atau bahkan pengguna yang hanya 
secara kebetulan mendapatkan produk 
itu sehingga dia memakainya. Publik 
atau masyarakat yang belum memakai 
produk tersebut sering dinamakan 
potential customer yaitu sekelompok 
massa yang sangat potensial untuk 
dibujuk atau direbut hatinya agar 
menggunakan produk tertentu.

Pengertian customer yang ada 
dalam referensi buku-buku mar-
keting hampir tidak ada yang mem-
bedakan apakah customer itu adalah 
masyarakat umum, atau apakah dia 
adalah orang-orang yang bekerja di 
pabrik itu, ataukah keluarga pemilik 
pabrik yang memproduksi barang atau 
jasa tersebut. Padahal tidak menutup 
kemungkinan diantara publik peng-
guna suatu produk adalah bagian dari 
keluarga besar perusahaan.

Sebut saja misalnya grup peru-
sahaan PT Unilever Indonesia, mem-
produksi barang- barang kebutuhan 
rumah tangga dari sabun mandi, 
shampoo, conditioner, pasta gigi dan 
sebagainya. Grup Unilever pasti memi-
liki sejumlah karyawan yang berke-
luarga dan menggantungkan nafkah 
keluarganya pada kelangsungan hidup 
perusahaan. Secara umum mereka 
ini dikatakan sebagai keluarga besar 
perusahaan. Di sisi lain para karyawan 
dan anggota keluarganya ini dalam 
kehidup an sehari–harinya juga mem-
butuhkan jenis barang–barang produk 
seperti yang diproduksi oleh perusa-
haan dimana dia bekerja. Ketika mere-
ka menggunakan produk PT Unilever, 
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maka mereka juga bisa dikatakan 
sebagai konsumen PT Unilever. Inilah 
internal customer dalam perspektif 
korporasi atau perusahaan. 

Dalam kasus di atas, didapatkan 
fakta bahwa karyawan adalah bagian 
dari keluarga besar korporasi yang 
menghasilkan produk barang atau 
jasa dimana barang atau jasa itu 
juga menjadi kebutuhan hidupnya. 
Kepala keluarga atau tulang punggung 
keluarga mendapatkan nafkah dari 
perusahaan itu. Isteri dan anak – anak 
karyawan merasakan dan menyadari 
kenyataan itu. Mereka memiliki potensi 
yang sangat besar dalam membantu 
perusahaan meningkatkan citra  dan  
menyukseskan pemasaran, yaitu :
1. Sebagai konsumen  ataupun peng-

guna produk yang loyal. Berapapun 
besaran kuantitasnya, perusahaan 
mendapatkan sales volume dari ling-
karan anggota keluarga ini. Biasanya 
secara psikologis karyawan be-
serta anggota keluarganya menjadi 
konsumen setia produk barang atau 
jasa yang dihasilkan perusahaan 
dimana dia bekerja.

2. Sebagai kontributor yang potensial 
terhadap pencitraan produk pe-
rusahaan. Peyebaran citra produk 
melalui pemberitaan dari mulut 

ke mulut dikenal dengan istilah 
word of mouth (WOM). Gremler & 
Brown (1997) menyatakan bahwa 
loyalitas pelanggan adalah selain 
kesetiaan pada penggunaan produk 
juga merekomendasikan kepada 
orang lain untuk membeli produk 
tersebut. WOM dapat menghasilkan 
marketing communication effect 
yang sangat dahsyat. Bayangkan 
saja andaikata jumlah karyawan 
suatu perusahaan adalah 10.000. 
Sekitar 60%-nya sudah berkeluarga. 
Maka apabila setiap karyawan dan 
anggota keluarganya menyuarakan 
citra positif produk perusahaan, 
maka citra positif tersebut segera 
tersebar kemana – mana laksana 
broadcasting siaran dari pemancar 
radio atau televisi. Tentunya WOM 
harus dikelola dengan sistemik serta 
diimbangi dengan kualitas produk 
yang bagus. 

3. Sebagai penangkal ancaman dari 
luar atau paling tidak sebagai sensor 
yang dapat membantu memberikan 
deteksi dini apabila terdapat pihak 
– pihak yang bermaksud merugikan 
perusahaan. Misalnya : tindakan 
pemalsuan , tindakan penipuan yang 
mengatas namakan perusahaan, 
ataupun adanya rencana – rencana 

jahat pihak tertentu kepada peru-
sahaan dan sebagainya. Sebagai 
bagian dari keluarga besar perusa-
haan, maka mereka akan terpang-
gil untuk minimal mengadukan 
kepada keluarganya yang bekerja di 
perusahaan tersebut apabila mereka 
mengetahui ada gejala – gejala yang 
mengindikasikan bahwa akan ada 
pihak – pihak yang akan bertindak 
merugikan  perusahaan.

PENgALAMAN MEMBErDAyAKAN 
Internal Customer DI PEr-
TAMINA  

Pada sekitar tahun 2004 saat 
Pertamina dipimpin oleh Dirut  Widya 
Purnama, beliau pernah mengkon-
versi jatah bonus karyawan dengan 
sejumlah oli produk Pertamina. Saat 
itu bonus yang diberikan selain uang 
juga berupa beberapa botol oli merek 
Fastron. Jumlahnya sesuai dengan 
tingkatan gaji pekerja. Ada yang dapat 
dua botol, ada yang dapat  empat 
botol, ada yang dapat delapan botol 
dan sebagainya.

Oli Fastron didesain dengan stan-
dard internasional dan sudah melalui 
tahapan – tahapan pengujian yang 
komplit seperti : tes Fisika Kimia , 
bench test  hingga road test sehingga 

kualitasnya tidak 
diragukan lagi. 
Banyak diantara 
para pekerja Per-
tamina yang tadinya 
belum mengenal 
Oli Fastron ke-
mudian berubah 
menjadi pengguna 
setia Fastron. Bah-
kan mereka turut 
berperanan dalam 
mengomunikasikan 
keunggulan – ke-
unggulan oli Fastron 
dan oli jenis lainnya 
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produk Pertamina kepada masyarakat 
di sekitar lingkungannya.

Upaya merangkul internal customer 
dilakukan juga kepada Unit Operasi 
Kilang (Refinery) dan di Unit Operasi 
Pengeboran Minyak (Eksplorasi dan 
Produksi). Hal ini sangat  pen ting se-
bab bagaimana mungkin para marketer 
oli Pertamina bisa membujuk kalangan 
industri untuk menggunakan oli Per-
tamina jika mesin-mesin kilang atau-
pun mesin-mesin pada daerah operasi 
pengeboran minyak Pertamina belum 
menggunakan oli produksi sendiri ?

Pengenalan oli Pertamina di Kilang 
melalui tahapan “TRIAL” yaitu uji coba 
oli di suatu mesin yang dipilih atas 
persetujuan bersama antara Fungsi 
Pelumas dengan Fungsi Kilang. Diawali 
dengan pembuktian bersama bahwa 
spesifikasi oli produk Pertamina adalah 
ekivalen dengan oli sebelumnya yang 
dipakai di mesin. Selanjutnya dilaku-
kan pencatatan berbagai parameter 
proses pada mesin seperti : tempera-
tur, pressure, frekuensi putaran mesin, 
vibrasi mesin dan sebagainya. Baru 
kemudian dilakukan running mesin 
dengan menggunakan oli Pertamina 
tetapi dengan dimonitor secara 
bersama-sama parameter operasinya. 

Hingga akhirnya didapatkan keyakinan 
bahwa penggunaan oli Pertamina dapat 
berfungsi dengan baik pada mesin 
tersebut,  tanpa mengakibatkan efek 
negatif apapun. Trial seperti ini juga 
dilakukan di kapal-kapal tanker milik 
Pertmina dan di mesin-mesin pada 
operasi pengeboran minyak di Fungsi 
Hulu (Eksplorasi & Produksi).

Success  story penggunaan oli 
Pertamina di Kilang, di area Eksplorasi 
dan di kapal-kapal milik Pertamina 
selanjutnya menjadi marketing tool 
(alat untuk berjualan)  kepada calon-
calon konsumen industri baik yang 
ada didalam negeri maupun di pasar 
internasional.

Pengalaman lain pemberdayaan 
internal customer adalah untuk 
membantu memenangkan  voting 
pada suatu On Line Survey (survei 
di internet). Pada pertengahan tahun 
2010 Mark Plus , sebuah lembaga kon-
sultan marketing menyelenggarakan 
pemilihan  The Greatest Brand of The 
Decade, yaitu pemilihan brand yang 
terbesar dibidangnya yang dapat ber-
tahan selama sepuluh tahun atau lebih. 
Pemilihan selain didasarkan kepada pe-
nilaian dewan juri yang terdiri dari para 
pakar marketing, juga dikombinasi 

dengan survey on line melalui voting di 
jejaring sosial facebook pada account 
khusus yang disediakan oleh panitia.

Menyikapi On Line Voting ini, 
Pertamina melalui Fungsi IT (Informa-
tion Technology) mengimbau kepada 
seluruh pekerja melalui broadcast 
email agar ikut berpartisipasi pada 
voting on line tersebut. Hasilnya adalah 
Pertamina memenangkan “The Great-
est Brand” pada tiga buah kategori. 
Yaitu, brand Pertamina sebagai sebuah 
Korporasi, Mesran sebagai brand oli 
produk Pertamina dan Pertamax, 
sebagai brand bahan bakar non subsidi 
produk Pertamina untuk kendaraan 
bermotor. 

Ketiga contoh kasus diatas adalah 
pengalaman yang berdampak positif 
bagi perusahaan yang ditimbulkan 
internal customer. Tidak menutup 
kemungkinan ada juga citra negatif 
perusahaan yang muncul ke permu-
kaan ketika internal customer melaku-
kan tindakan-tindakan yang tercela.  
Makanya tidak bisa tidak, internal cus-
tomer harus dikelola dengan sebaik-
baiknya oleh perusahaan.WP

Refinery Unit 
yang sudah 

menggunakan 
Pelumas Pertamina 
menjadi marketing 
tool untuk pene-

trasi pasar indus-
tri dalam negeri 
maupun di pasar 

internasional.
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UNDANG-UNDANG Oleh : Rudi Rubiandini R.S - Guru Besar ITB

Dengan berlakunya Undang-
Undang Migas nomor 22 tahun 
2001 menggantikan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1971 tenyata 
menyisakan beberapa masalah yang 
krusial, dikarenakan cita-cita meng-
hilangkan sifat PT Pertamina sebagai 
perusahaan yang betindak sebagai 
regulator dan juga sekaligus opera-
tor ditata ulang. Hasilnya dalam UU 
22/2001 tersebut PT pertamina ditem-
patkan hanya sebagai Operator, maka 
tugas sebagai regulator dan pemangku 
“Kuasa Pertambangan” diserahkan 
kepada institusi baru yang namanya 
BPMIGAS (Badan Pelaksana Migas) 
yang berbentuk BHMN (Bahan Hukum 
Milik Negara).

Namun, “Kuasa Pertambangan” 
dalam pelaksanaannya dipegang oleh 
institusi lain yaitu Kementrian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (KESDM), 
artinya masih menyisakan birokrasi 
yang dilakukan pihak KESDM, misalnya 
penyiapan wilayah kerja, persiapan 
kontrak, dan rencana pengembangan 
lapangan eksplorasi masih ditangani 
pihak Kementrian, belum sepenuhnya 
menjadi tanggung jawab BPMIGAS.

Di lain pihak, terjadi kelangkaan 

Cita-cita 
Perubahan 
UU Migas

Bahan Bakar Minyak (BBM) yang di-
antara penyebabnya perbedaan harga 
berbagai jenis BBM, termasuk mun-
culnya produk LPG yang juga berbeda 
harga antara tabung 3 kg dengan 
12 kg, ditambah pula ketika terjadi 
berbagai peledakan gas LPG ternyata 
sulit ditentukan siapa yang bertang-
gung jawab, dan ketika PT PLN serta 
pengusaha nasional merasa kesuli-
tan mendapatkan gas murah dalam 
waktu singkat, serta banyak hal lain di 
masyarakat yang mempergunjingkan, 
apakah memang UU 22/2001 sudah 
terlalu liberal sehingga tidak ada ke-
berpihakn pada masyarakat.

Setidaknya judicial review oleh 
masyarakat yang diajukan ke Mahka-
mah Konstitusi (MK) telah menghasil-
kan beberapa pasal yang dipersoalkan, 
sehingga memutuskan : pertama, 
“Keharusan merevisi pasal-12 ayat(3)”,  
yaitu kata “…diberi wewenang…”; 
kedua, “ Keharusan merevisi pasal-22 
ayat-1, yaitu “…DMO paling banyak 
25%..” ; ketiga, “Membatalkan pasal-
28 ayat-2 dan ayat-3”, yaitu “Harga 
BBM diserahkan pada mekanisme 
persaingan usaha …”.

Keputusan MK tersebut pada 

dasarnya telah mengidentifikasi seba-
gai kelemahan mendasar UU 22/2001 
tentang Minyak dan Gasbumi. Dan 
masih memungkinkan adanya pasal-
pasal lain yang tidak sejalan, baik 
kare na berbenturan dengan pasal lain-
nya, atau tidak sesuai dengan UU lain 
yang setara yang diterbitkan kemen-
terian lain, atau masih adanya pasal 
yang dibutuhkan untuk melindungi ke-
butuhan negara dan masyarakat pada 
umumnya yang belum terakomodasi.

Dirasa perlu dipertegas tentang 
KP (Kuasa Pertambangan) yang masih 
dipegang pemerintah, yaitu kontrak 
dibuat oleh pemerintah (KESDM) 
walaupun yang bertandatangan sudah 
BPMIGAS (BHMN), maka di dalam 
kontrak di sisi Indonesia selalu tertu-
lis “BPMIGAS dan GOI (Goverment of 
Indonesia)”, hal ini akan menyeret pe-
merintah dalam subjek arbitrase. Bila 
ada kasus hukum. Kesan yang diper-
oleh adalah pemerintah melepas KP 
“setengah hati” kepada Badan Hukum. 
Dalam pasal-4 ayat(3) “Pemerintah se-
bagai pemegang kuasa pertambangan 
membentuk Badan Pelaksana”, hal ini 
harus diaplikasikan bahwa KP dikelola 
oleh Badan Pelaksana.

UU Migas sendiri bukanlah UU 
super yang independen, akan tetapi 
UU yang berhubungan dengan antara 
lain : UU Energi (Ketahanan Energi), 
UU Perpajakan (Berhubungan dengan 
Cost Recovery), UU BUMN (mengatur 
bentuk Badan Hukum), UU Otonomi 
Daerah (PNBP Bagian negara dan PKPD 
perimbangan pusat dan daerah), UU 
Lingkungan Hidup (mengatur batasan 
dan tatacara mengelola buangan 
migas), UU Tata Ruang (mengatur 
peruntukan kegiatan di atas tanah), 
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dan lain-lain.
Di sisi lain pemenuhan kebutuhan 

masyarakat banyak yang menjadi 
tanggungjawab negara seperti BBM 
harus dikelola dengan mekanisme 
pasar yang sangat liberal, sehingga 
mengkhawatirkan terjadinya ketidak-
pastian pasokan dan kestabilan harga. 
PSO (Public Service Obligation)  harus 
mampu menjamin keterjangkauan 
masyarakat, maka tidak bisa secara 
bebas dilepas ke pasar tanpa syarat.

Hal-hal tersebut jelas bisa dihadap-
kan dan berbenturan dengan pegang an 
tertinggi yaitu UUD-45 pasal-33 ayat 
(3) yang berbunyi : “Bumi dan Air dan 
Keakayaan Alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besar 
kemakmuran rakyat”.

Apakah UU 22/2001 tentang 
minyak dan gasbumi telah menjawab 
status “Menguasai”, sehingga muncul 
pernyataan bahwa yang dimaksud ada-
lah sebesar-besarnya memberi man-
faat untuk bangsa Indonesia, sebagian 
orang mengenalnya dengan konsep 
“Azas Manfaat”.

Namun kemampuan bangsa Indo-
nesia sendiri yang menentukan untuk 
menguasai dan memanfaatkan Sumber 
Daya Alam (SDA), bukan sebaliknya 
terdikte saat secara operasional selalu 
dalam posisi mengalah, sehingga mun-
cul pemikiran untuk mengedepankan 
“Azas Kemandirian” , dan tidak kalah 

menariknya ketika keduanya dianggap 
perlu, maka yang diusung adalah “Azas 
Otoritas”.

Dari ketiga azas yang semuanya 
baik bagi bangsa Indonesia itu, tentu 
tidak bisa secara absolut bulat-bulat 
diperjuangkan, namun harus ada pe-
nyelesaian jalan tengah yang memberi 
bangsa Indonesia Manfaat, Mandiri dan 
Otoritas, namun masih cukup atraktif 
secara bisnis dalam era globalisasi 
yang sangat terbuka, baik dari sisi 
pergerakan modal, maupun pengua-
saan teknologi.

Mengingat begitu kompleknya per-
masalahan minyak dan gasbumi, dan 
sangat strategisnya peran migas untuk 
kemajuan bangsa Indonesia, maka 
berbagai diskusi dan seminar telah 
banyak dilakukan, yang pada intinya 
mengerucut pada sembilan hal yang 
dicita-citakan. 

Pertama, pemisahan dan Nama Un-
dang-Undang Migas untuk usaha hulu 
terpisah dari hilir; Kedua, kewenangan 
yang jelas antara institusi legislatif, 
eksekutif, unit bisnis, dan kontraktor; 
Ketiga, bentuk, nama, dan kewenang-
an badan yang akan mewakili pemerin-
tah dalam melakukan kontrak bisnis; 
Keempat, lex specialist (Kekecualian) 
yang diperlukan pada masa eksplorasi 
karena masih mengandung resiko yang 
sangat besar. 

Kelima, kemandirian dan otoritas 
yang perlu dikedepankan saat mem-

buat kontrak; 
Keenam, pengelo-
laan data yang 
lebih terbuka dan 
dapat diakses oleh 
masyarakat dengan 
mudah, serta ke-
jelasan kewajiban 
serta wewenang 
badan yang men-
gelola data dimak-

sud; Ketujuh, penyesuaian dengan 
semangat otonomi daerah, sehingga 
kehadiran industri migas terasa sampai 
tingkat kelurahan, juga pelaksanaan 
DMO (Domestic Market Obligation) 
serta kepemilikan saham (participating 
interest)  yang mengutamakan daerah;

Kedelapan, tipe Kontrak yang 
disuguhkan tidak hanya PSC (Produc-
tion Sharing Contract) yang dikenal 
dengan istilah Kontrak Bagi Hasil 
(KHB), akan tetapi juga dimungkinkan 
adanya kontrak jenis lain seperti Kon-
trak Royalti, Kontrak Karya (Konsesi), 
Kontrak Share Progresif, dan Kontrak 
Cost Recovery Limit (CRL), sehingga 
investor memiliki pilihan yang dise-
suaikan dengan kondisi lapangan, 
Besarnya cadanga n, besarnya kemam-
puan produksi dan infrastruktur yang 
tersedia.

Kesembilan, yaitu kegiatan hilir 
yang seharusnya tetap memenuhi PSO 
(Public Service Obligation) sehingga 
masyarakat tetap dapat menikmati 
harga energi yang terjangkau, namun 
tetap tidak melanggar prinsip keekono-
mian industri migas itu sendiri dengan 
dijembatani adangi DMO yang realistik. 
Juga dimungkinkannya urusan Hilir Mi-
gas bisa saja dinaikan posisinya men-
jadi bagian dari Direktorat Migas, tidak 
berdiri sendiri sebagai suatu institusi 
yang lepas, karena tidak diberi amanah 
untuk memegang kuasa pertambangan 
seperti pada usaha hulu.WP
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TEKNO Oleh : Deni Almanda - Dosen Teknik Elektro FT Universitas Muhammadiyah Jakarta

Reaksi nuklir pada PLTN yang 
tidak dikendalikan akan me-
nyebabkan  PLTN menjadi ber-

bahaya seperti bom atom. Tapi karena 
reaksi nuklir yang terjadi didalamnya 
terkendali, PLTN bermanfaat bagi ke-
hidupan manusia.  Pada PLTN yang su-
dah beroperasi yang perlu diperhatikan 
adalah teknologi keselamatan. Untuk 
itulah perlu dirancang sistem kesela-
matan yang canggih untuk memperke-
cil kemungkinan terjadi kecelakaan. 

Teknologi tahun 60-an yang 
diterap kan pada PLTN di Three Mile 
Island, AS, ternyata cukup ampuh. Hal 
ini terbukti ketika terjadi musibah 1979 
tidak menimbulkan korban manusi. 
Sementara musibah yang terjadi PLTN 
Chernobyl disebabkan karena reak-
tornya berada di luar standard teru-
tama dari sistem keselamatannya.

Produksi listrik pada PLTN dilaku-
kan melalui reaksi berantai pembe-
lahan uranium menjadi fragmen dan 
panas. Panas akan digunakan untuk 
membangkitkan tenaga listrik sedang 
fragmen bersifat radioaktif. Zat radio 
aktif  inilah yang berbahaya. Karena 
itu, sistem pengamanan reaktor dituju-
kan untuk mencegah zat-zat radioaktif 
yang aktiv melampaui batas peraturan 

yang berlaku, terlepas ke lingkungan. 

KESELAMATAN rEAKTOr 
Usaha   pengamanan dilakukan   

untuk menjamin agar  radioaktif yang 
dihasilkan reaktor nuklir  tidak terlepas   
ke lingkungan baik selama opera-
si maupun jika terjadi kecelakaan. 
Tindak an protektif  dilakukan untuk  
menjamin agar  PLTN dapat  dihenti-
kan dengan aman setiap  waktu jika 
diinginkan dan dapat tetap dipertahan-
kan dalam  keadaan  aman, yakni 
memperoleh pendinginan yang cukup.  
Untuk  ini  panas peluruhan yang di-
hasilkan harus dibuang dari teras reak-
tor, karena dapat menimbulkan bahaya 
akibat pemanasan lebih pada reaktor.

Sistem keselamatan dapat dilaku-
kan dengan menaikan suhu dalam 
reaktor. Akibatnya jumlah neutron 
yang ditangkap U-235 akan meningkat, 
sehingga jumlah reaksi pembelahan 
akan berkurang akibatnya, panas yang 
dihasilkan juga berkurang.

Teknologi keselamatan yang lebih 
canggih adalah pertahanan berlapis-
lapis. Artinya zat radioaktif yang akan 
keluar dihalangi secara bertahap oleh 
beberapa lapis. Pertama kelongsong 
bahan bakar yang berfungsi sebagai   

penghalang  untuk  mencegah  ter-
lepasnya zat radioaktif keluar kelong-
songan ketika terjadi masalah. Bila 
masih ada zar radioaktif yang keluar 
maka akan dihalangi  lapisan kedua 
oleh sistim pendingin.  Lepas dari 
sistem pendingin,  masih ada pen-
ghalang ketiga berupa bejana tekan   
dibuat dari baja dengan tebal  ± 20 
cm. Penghalang keempat adalah peri-
sai beton dengan tebal 1,5-2 m. Bila 
zat radioaktif itu masih ada yang lolos 
dari perisai beton, masih ada pengha-
lang kelima, yaitu sistem pengungkung 
yang terdiri dari  pelat  baja setebal   
± 7 cm dan beton setebal 1,5-2 m 
yang kedap udara. harus melalui 
empat lapisan. Dengan demikian akan 
sangat sulit zat radioaktif untuk keluar, 
sehingga PLTN sudah dapat dianggap 
aman. 

LIMBAh rADIOAKTIF
Air pendingin yang bersirkulasi di 

dalam reaktor ternyata masih mengan-
dung zat radioaktif. Tapi karena tidak 
bersinggungan dengan air yang 
digunakan untuk mengangkut panas 
dari kondensor, sehingga air ini tidak 
mengandung zat radioaktif. Gas radio-
aktif dialirkan melalui sistem ventilasi 
dengan filter berlapis-lapis, akibatnya 
gas tersebut akan keluar dalam jumlah 
yang kecil sehingga dampaknya terh-
adap lingkungan tidak berarti.

Elemen bekas bakar dimasukan ke 
dalam instalasi olah ulang sehingga 
akan dihasilkan bahan yang berman-
faat dan yang tidak bermanfaat yang 
masih bercampur kemudian dipsahkan. 
Bagian yang tidak dapat dimanfaat-
kan dicampur dengan gelas kemudian 
disimpan sementara selama 50 tahun. 
Kemudian dipindahkan ketempat pe-
nyimpanan terakhir yang berada jauh 
dibawah permukaan tanah. Dengan 
demikian dalam operasi PLTN tidak ada 
zat radioaktif yang dilepaskan ke ling-
kungan, sehingga ramah lingkungan. 

Pemilihan PLTN sebagai pembang-
kit energi listrik merupakan suatu 
pilihan yang bijaksana karena  PLTN 
merupa kan pembangkit ramah ling-
kungan tidak mengemisikan asap dan 
air lepasan PLTN tidak mengandung 
polutan.WP

Teknologi 
Keselamatan PLTN

Salah satu 
penyebab terjadi 
musibah di PLTN 
Chernobyl karena 
kegagalan sistem 
keselamatannya.

Fo
to

 : 
w

ik
im

ed
ia

.o
rg



40 Warta Pertamina • November 2010

Dalam rangka memperingati Hari 
Sumpah Pemuda yang jatuh pada 
tanggal 28 Oktober dan Hari 

Pahlawan yang jatuh pada 10 November 
setiap tahunnya, kita kembali mengenang 
jasa-jasa para pahlawan yang telah 
merebut dan mempertahankan kemerde-
kaan Indonesia, serta merenungkan dan 
memaknai kembali semangat dan nilai-
nilai kepahlawanan yang telah ditunjuk-
kan oleh para pejuang bangsa. Salah 
satu media yang dapat digunakan untuk 
menggali dan memaknai kembali nilai-
nilai tersebut serta memberikan inspirasi 
kepada generasi muda adalah melalui 
media audio visual atau film.

Sukses dengan film Merah Putih, 
PT Media Desa Indonesia bekerjasama 
dengan Margate House Ltd. merilis sekuel 
kedua dari Merah Putih, Trilogi Ke-
merdekaan dengan judul Darah Garuda. 
Rencana awalnya film ini dirilis dalam 
rangka peringatan 65 tahun Kemerdeka-
an Indonesia, namun karena bertepatan 

dengan  ibadah puasa Ramadhan, maka 
film ini baru mulai tayang di bioskop pada 
tanggal 8 September 2010, bertepatan 
dengan musim liburan Idul Fitri. Pada 
minggu pertama peredarannya, film 
ini menempati peringkat kedua dalam 
perolehan penonton setelah film Sang 
Pencerah (di mana Lukman Sardi juga 
menjadi pemeran utama pria), dan me-
ngalahkan film Dawai 2 Asmara dan Lihat 
Boleh Pegang Jangan.

Cerita pada film ini merupakan kelan-
jutan dari film Merah Putih, mengambil 
setting masa Agresi Militer I Belanda 
pada tahun 1947 di Jawa Tengah, di 
mana empat orang tokoh utama cerita 
dari berbagai kelas social, suku, agama, 
kepribadian dan motivasi yang berbeda 
bergabung dengan pasukan militer untuk 
mempertahankan kemerdekaan. Cerita 
diawali ketika Tomas (Donny Alamsyah), 
Amir (Lukman Sardi), Dayan (T. Rifnu 
Wikana) dan Marius (Darius Sinathrya) 
berusaha membebaskan Senja (Rahayu 

Saraswati) dan Melati (Astri Nurdin) 
dari pekerja paksa perkebunan kopi 
di Lembongan Lor. Mereka kemudian 
menerobos hutan dan gunung untuk 
menemui pasukan Jendral Soedirman. 
Setelah bergabung dengan pasukan 
Jendral Soedirman, mereka diberi misi 
rahasia untuk menghancurkan lapangan 
udara sebagai salah satu instalasi vital 
bagi tentara Belanda. Dalam perjalanan 
mereka untuk melaksanakan misi 
tersebut, mereka menemui berbagai 
rintangan, termasuk kehilangan hampir 
seluruh pasukan komando mereka dalam 
pertempuran dengan Belanda, pertemuan 
dengan tentara separatis Islam, adanya 
pengkhianat di antara mereka sendiri, 
dan tertangkapnya Dayan oleh Belanda 
untuk diinterogasi. Namun pada akhirnya 
mereka berhasil menghancurkan lapang-
an udara tersebut.

Sama seperti film Merah Putih, 
pembuatan film ini melibatkan jajaran 
ahli perfilman internasional terbaik dalam 
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efek khusus dan tata teknis lainnya. 
Nuansa Hollywood-blockbuster terasa 
makin kental, bahkan dengan begitu 
banyaknya adegan pertempuran, film ini 
menjadi lebih dahsyat jika dibandingkan 
film Merah Putih. Tidak hanya dalam efek 
khusus dan tata teknis, bahkan berbagai 
tampilan visual, adegan dan dialog para 
pemerannya sangat bercirikan film Ho-
llywood. 

Dari sisi cerita, film ini menyuguhkan 
cerita yang menarik, di mana dimun-
culkan berbagai konflik dan intrik yang 
dikemas secara halus. Issue-issue yang 
dimunculkan dalam film kedua ini masih 
seputar nasionalisme dan bagaimana 
mereka bersatu dengan masing-masing 
perbedaan, namun dikondisikan dengan 
situasi pada masa itu di mana di antara 
sesama pribumi sendiri masih belum sa-
ling percaya, serta adanya pengkhianat 
dari bangsa sendiri. Banyak momen-
momen emosional yang diselipkan, 
termasuk diantaranya saat Melati me-
ngatakan pada Amir bahwa mereka akan 
punya putra, serta asmara yang tumbuh 
antara Tomas dan Senja. Konflik antar 
tokoh yang terjadi serta momen-momen 
emosional ini tidak dieksplorasi terlalu 
dalam, karena cerita lebih mengedepan-
kan bagaimana mereka menyelesaikan 
misi tersebut diantara berbagai kondisi 
yang tidak menguntungkan. Klimaks 
cerita dibuat sangat dramatis, ketika para 
pahlawan kita terjebak dalam kepungan 
tentara Belanda yang menjaga lapangan 
udara, seolah tak ada celah bagi mereka 
untuk keluar. Namun berbagai kejutan 
muncul di akhir cerita, dan pada akhirnya 
mereka berhasil meloloskan diri dari 
kepungan tentara Belanda tersebut.

Di awal film, dimunculkan beberapa 
flashback yang menceritakan latar be-
lakang dan karakter para tokoh utama 
yang belum terungkap di film pertama, 
terutama latar belakang tokoh Marius dan 
Senja. Banyak juga ditampilkan berbagai 
hal yang apabila kita tidak menonton 
film pertama, mungkin agak sulit untuk 
memahaminya, seperti ketika Sersan 
Yanto (Ario Bayu) mengatakan bahwa 
Budi (Aldy Zulfikar), adalah penembak 
tepat di pasukannya, Tomas dengan serta 
merta mengatakan bahwa Budi pasti bisa 
menembak lebih baik daripada Marius 
(seperti kita ketahui, di film pertama 
Marius adalah kadet yang nilainya paling 
jelek dalam pelajaran menembak).

Dibandingkan film pertama, tempo 
film ini terasa lebih cepat, ditambah de-

ngan lebih banyak adegan pertempuran 
dan ledakan. Tak sedikit adegan sadis 
disuguhkan, termasuk ketika Mayor Van 
Gaartner memerintahkan untuk menyiksa 
Dayan yang tertangkap. Namun demiki-
an, klimaks dari film Darah Garuda ini 
terasa tidak sedramatis film Merah Putih. 
Mungkin karena film ini dirilis saat libur 
Idul Fitri, euforia-nya tidak terasa seperti 
film Merah Putih yang dirilis bertepatan 
dengan perayaan Hari Kemerdekaan 
tahun 2009. Atau bisa saja ini bagian 
dari strategi para pembuat film, agar film 
ketiga yang bertajuk Hati Merdeka tidak 
menjadi anti-klimaks dari trilogi Merah 
Putih ini.

Akting yang prima dan konsisten dari 
para aktor sudah tidak diragukan lagi, 
mereka berhasil membawa kita kembali 
ke karakter mereka di film Merah Putih. 
Selain tokoh yang sudah dikenal pada 
film sebelumnya, kita juga diperkenalkan 
pada tokoh baru yang turut mewarnai 
film ini, termasuk Mayor Van Gaartner 
(yang sudah diperkenalkan pada akhir 
film pertama), Sersan Yanto, dan Bayu 
sang tentara anak. Banyak juga aktor 
kawakan senior dan aktor muda berbakat 
yang muncul dalam credit title, namun 
karakter mereka hanya muncul dalam 
beberapa adegan, seperti Alex Komang 
sebagai Pak Kyai pemimpin pasukan 
separatis Islam, serta Atiqah Hasiholan 
sebagai Lastri, pelacur yang ikut di-
selamatkan dalam aksi penyelamatan di 
Lembongan Lor, dan muncul lagi ketika 
menolong Dayan yang terluka setelah 
disiksa tentara Belanda. Sayang sekali 
mereka hanya muncul sebentar dalam 
film ini!

Namun demikian, jika kita cukup jeli, 
lagi-lagi dapat ditemukan beberapa hal 
yang kurang logis atau “agak meleset” 
yang digambarkan pada film ini, antara 
lain  sebagai berikut. Penggambaran 
pertempuran yang kurang logis dan 
kurang realistis. Dalam film tersebut, 
digambarkan dengan mudahnya tentara 
musuh menghabisi pasukan elit Jendral 
Sudirman dan hanya menyisakan enam 
tokoh utama cerita. Diperlihatkan bahwa 
dalam adegan tembak menembak terse-
but, tentara TNI tidak memanfaatkan 
kondisi medan (pohon, kendaraan, dan 
lain sebagainya) dan memilih menembak 
secara terbuka. Secara logis, pasti me-
reka jadi sasaran empuk tentara musuh. 
Namun di sisi lain, digambarkan bahwa 
enam tokoh utama kita ini seperti “kebal” 
peluru, dalam berbagai adegan, mereka 

dihujani tembakan oleh tentara Belanda, 
namun hanya sedikit yang kena atau 
melukai enam tokoh utama kita ini. 

Adegan lain  misalnya, digambarkan 
bahwa TNI di bawah pimpinan Jendral 
Soedirman berada di wilayah Jawa Te-
ngah dan sudah melakukan perang geri-
lya, dan Jendral Soedirman memimpin 
perang dari tandu. Namun sesungguhnya 
perang gerilya Jendral Soedirman baru 
dimulai pada Desember 1948, setahun 
setelah setting waktu dari film ini.

Dalam film ini digambarkan bahwa 
dalam perjalanan melaksanakan misinya, 
para pahlawan kita bertemu dengan 
tentara separatis Islam, mereka sempat 
menawan para pahlawan kita, namun 
kemudian melepas mereka, memberikan 
amunisi yang cukup, dan bahkan mem-
berikan bantuan ketika para pahlawan 
kita terjebak dalam pertempuran di mar-
kas besar tentara Belanda. Dalam sejarah 
Indonesia, disebutkan juga mengenai 
keberadaan tentara separatis Islam. 
Namun dalam kenyataannya tidak pernah 
tercatat dalam sejarah bahwa mereka 
pernah memberikan bantuan pada TNI 
untuk mengusir tentara Belanda, dan 
bahkan mereka justru menghadang ten-
tara Siliwangi yang sedang hijrah kembali 
ke wilayah Jawa Barat pada tahun 1949.

Bagi anda yang menggemari sejarah, 
barangkali anda akan menonton film ini 
sambil mengerutkan kening dan berusaha 
mengingat detail timeline sejarah Indone-
sia. Namun demikian, sejak peluncuran 
film pertama, sutradara film ini menyata-
kan bahwa trilogi ini memang merupakan 
fiksi, baik dari sisi cerita maupun properti 
pendukungnya. Hal ini dilakukan agar 
pembuat film tidak perlu melakukan riset 
yang sangat teliti, dan memungkinkan 
untuk melakukan berbagai “pelanggaran 
legal” tanpa mengurangi nilai-nilai yang 
terkandung dalam film ini.

Walaupun banyak komentar miring 
terhadap film Merah Putih dan Darah 
Garuda ini, namun tidak sedikit yang 
mengacungkan jempol dan memberi pu-
jian kepada film ini, mengingat trilogi ini 
merupakan salah satu terobosan dalam 
kancah perfilman Indonesia, di mana 
saat ini sudah sangat jarang diproduksi 
film Indonesia dengan tema perjuangan. 
Diharapkan kesuksesan film ini dapat 
mengikuti jejak film Merah Putih yang 
telah memenangkan berbagai penghar-
gaan dalam festival dan pasar film, baik 
di dalam negeri maupun tingkat interna-
sional. WP
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Jejak Para Pahlawan
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Di ujung jalan yang sepi, me-
reka menghembuskan na-
fas terakhirnya. Namun di 

alur jalan yang panjang itu mereka 
mening galkan jejak-jejak luar biasa 
bagi bangsa ini. Jejak-jejak yang 
sebagiannya kini mulai samar. Jejak-
jejak Soekarno, Mohammad Hatta, 
Sutan Sjahrir, dan Ibrahim Datuk Tan 
Malaka. 

Dilihat dari akumulasi kontribusi 
mereka, bisalah dikatakan bahwa jalan 
mereka adalah jalan mendaki. Namun 
dilihat dari sudut kekuasaan, jalan 
mereka menurun hingga sampai ke 
ujung jalan itu, yang sepi.

Soekarno—pejuang, proklama-
tor, penggali Pancasila dan Presiden 
Republik Indonesia pertama—menga-
lami titik balik setelah peristiwa G30S. 
Ia tersingkir lewat 
Surat Perintah Sebelas 
Maret yang ditanda-
tanganinya. Upaya 
desukarnoisasi terus 
dilakukan pemerin-
tah Orde Baru. Pada 
1967, kepada Roeslan 
Abdulgani, Soekarno 
berkata, “Saya tidak 
ingin perang saudara. Nekolim terang-
terangan akan masuk. Dan kita akan 
dirobek-robek. Sekali lagi Cak, relakan 
saya tenggelam asal jangan bangsa ini 
dirobek-robek oleh Nekolim dan kaki 
tangannya.”

Pada 1968 Soekarno diisolir atas 
tuduhan yang tidak jelas kebenaran-
nya. Setelah lama sakit dengan pera-
watan yang kurang memadai untuk se-
orang mantan presiden, pada 21 Juni 

1970 Soekarno pun wafat. Tak sesuai 
dengan wasiatnya, ia dimakamkan 
di Blitar, Jawa Timur, jauh dari pusat 
kekuasaan. Sejak tahun 1971 sampai 
dengan 1979 konon masyarakat yang 
ingin mengunjungi makam Soekarno 
harus minta izin terlebih dahulu ke 
Komando Distrik Militer. 

Saat Hatta menjenguk Soekarno 
di rumah sakit pada 16 Juni 1970, 
keduanya menangis. Dwitunggal yang 
pecah menjelang Demokrasi Terpimpin 
ini masih saling menjalin pertemanan. 
Pada 1 Desember 1956 Hatta mengun-
durkan diri sebagai Wakil Presiden 
karena perbedaan sikapnya dengan 
Soekarno dalam menangani masalah 
politik dan kenegaraan. Saat ber-
simpang jalan, Hatta tetap konsisten 
memberi masukan dan kritik kepada 

Soekarno. Menurut Hatta, tujuan 
Soekarno selalu baik, tapi langkah-
langkah yang diambilnya sering men-
jauhkannya dari tujuan itu.

Saat pensiun sebagai wakil 
presiden, Hatta dan keluarganya harus 
hidup hemat. Bahkan sebenarnya saat 
menjadi wakil presiden pun, Hatta tak 
mampu membeli sepatu Bally yang 
lama diidam-idamkannya, dan Rachmi 
Hatta harus menabung sedikit demi 

sedikit untuk membeli mesin jahit. 
Tabungan ini menjadi sangat tak ber-
arti ketika diberlakukan pemotongan 
Uang Republik Indonesia (ORI) dari 
seratus rupiah menjadi satu rupiah. 
Hatta tidak membocorkan rencana ke-
bijakan ini sebelumnya, mengalahkan 
kepentingan keluarganya. Pada masa 
Orde Baru, Hatta tak mampu mem-
bayar tagihan listrik dan air sehingga 
Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin 
melalui DPRD membebaskan kewa-
jibannya membayar listrik dan air. 

Hatta wafat pada 14 Maret 1980. 
Ia menolak dimakamkan di Taman 
Makam Pahlawan, dan memilih Taman 
Pemakaman Umum Tanah Kusir. Na-
mun sebuah media massa pada awal 
September 2010 memberitakan bahwa 
kondisi makam proklamator ini mem-

prihatinkan, tanpa 
perawatan dan 
perbaikan. Sebagian 
besar lantai keramik 
di halaman luar dan 
dinding batu prasasti 
rusak tak terawat. 
Penerangan lampu 
sekeliling makam 
sudah beberapa 

lama tak berfungsi.
Kawan seperjuangan Hatta yang 

termasuk awet adalah Sjahrir, Perdana 
Menteri I RI yang sama-sama bergaris 
sosial demokrat dan mementingkan 
partai kader.  Partai Sosialis Indone-
sia yang didirikannya dilarang oleh 
pemerintah Soekarno pada 15 Agustus 
1960 karena dianggap menghambat 
revolusi, dan tetap dilarang pada masa 
Orde Baru.  
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Sjahrir disebut budayawan YB 
Mangunwijaya sebagai politikus yang 
bersih dan jujur. Termasuk dalam 
berpolitik ia menolak untuk bermain 
kotor. Ia mengalami delapan tahun 
penjara dan pembuangan oleh kolonial 
Belanda. Ironisnya pada 15 Januari 
1962 ia ditangkap atas tuduhan upaya 
pembunuhan Soekarno di Makassar. 
Tuduhan yang tidak terbukti, dan se-
sungguhnya tidak masuk akal. Selama 
masa penahanan di Jakarta dan Ma-
diun, meski diperlakukan cukup layak, 
namun kondisi kesehatan Sjahrir 
menurun, kemudian berobat ke Zurich 
Swiss pada pertengahan 1965. Setelah 
menyaksikan berita pada 11 Maret 
1966, kondisi Sjahrir melorot jauh. 
Pada 9 April 1966 ia meninggal dalam 
status tahanan, dan langsung diangkat 
sebagai pahlawan nasional. 

Akhir kehidupan Ibrahim Datuk 
Tan Malaka lebih tragis. Ia memilih 
tidak menikah karena mengabdikan 
hidupnya pada aktivitas perjuangan-
nya yang didorong rasa nasionalisme-
nya pada bangsa ini. Puluhan tahun 
Tan hidup dalam pelarian di banyak 
negara dalam perlawanannya terhadap 
penjajah, dan 13 kali dipenjara di 
Filipina, Hong Kong dan Jawa. Setelah 
kemerdekaan 1945, Tan memilih per-
juangan bersenjata menentang agresi 
Belanda—sejalan dengan Soedirman—
serta menentang jalan kompromi dan 
diplomasi Soekarno, Hatta dan Sjahrir. 
Prinsipnya adalah ‘Merdeka 100%’. 

Tulisan-tulisan Tan Malaka diper-
kirakan menjadi inspirasi sejumlah 
tokoh pergerakan. Pada 1925 di 
Kanton, Tan menulis buku Naar de 
Republiek Indonesia (Menuju Repub-
lik Indonesia). Pada 1927 di Belanda, 
Hatta menulis Indonesie Vrij (Indone-
sia Merdeka) sebagai pledoinya saat 
ditahan sebagai aktivis Perhimpunan 
Indonesia—organisasi pertama yang 
memakai kata ‘Indonesia’. Ini semua 
sebelum Sumpah Pemuda dikuman-

dangkan atas kesadaran identitas 
sebagai bangsa Indonesia pada 1928.

Akhir hidupnya, saat memimpin 
sekelompok gerilyawan melawan 
agresi Belanda di Gunung Wilis, Kediri, 
Tan ditangkap Tentara Republik Indo-
nesia, dan dieksekusi pada Februari 
1949. Tan Malaka ditetapkan sebagai 
Pahlawan Nasional pada Maret 1963.

Ujung jalan hidup yang sepi dari 
keempat cendekiawan, pejuang, 
aktivis dan politikus ini. Toh keti-
ka Soekarno, Hatta dan Sjahrir 
dimakam kan luar biasa jumlah orang 
yang mengiringinya. Menunjukkan 
penghormatan rakyat Indonesia atas 

jasa-jasa mereka. Namun di pelosok 
sana, makam Tan Malaka di Dusun 
Selopanggung Kediri tetaplah sepi, 
makam yang ditemukan sejarawan 
Harry Poeze yang baru diketahui 20 
tahun kemudian setelah kematian Tan. 

Keempat tokoh ini dalam beberapa 
hal berseberangan tapi ada kesamaan 
mereka yakni kecintaannya yang 
besar terhadap bangsa dan negeri ini, 
ketulusannya yang tanpa pamrih, dan 
keberaniannya menempuh jalan ber-
bahaya, baik sebelum maupun setelah 
proklamasi 1945.  

Mereka bersama Amir Sjarifudin, 
Sudirman dan A.H. Nasution disebut 
sejarawan Harry Poeze sebagai Tujuh 
Begawan Revolusi Indonesia. Amir—
tokoh komunis yang pernah menjabat 
perdana menteri dan menteri pertah-
anan—dihukum mati setelah pem-
berontakan komunis di Madiun tahun 
1948. Sedangkan Nasution—konseptor 
tentara rakyat dan dwifungsi militer, 
Kepala Staf Angkatan Darat pada per-
istiwa 17 Oktober 1952, Ketua Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Sementara 
saat Soekarno dilengserkan—ber-
gabung dengan Petisi 50 pada tahun 
1980, dan masuk dalam daftar hitam 
pemerintah. Sedangkan Sudirman, 
yang sedang nonaktif berbulan-bulan 
karena sakit paru-parunya,  rela 
memimpin perang gerilya dalam 
perjalanan lebih dari seribu kilometer 
demi melawan agresi Belanda. Ini ki-
sah lain tentang mengambil risiko atas 
jalan yang dipilih.

Dan kita, sekarang, sesungguhnya 
masih melihat jalan terjal yang pan-
jang. Namun bisa jadi ada pemimpin 
dan elite politik yang melihatnya seba-
gai jalan mulus yang lapang untuk me-
muaskan diri sendiri. Meski tentu saja 
ada pemimpin dan elite politik yang 
melihatnya sebagai jalan pengabdian 
yang asketis dalam meneruskan atau 
menyegarkan jejak-jejak bapak-bapak 
bangsa kita.WP
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WISATA Teks : NIlawati DJ  •  Foto : Kuntoro

Kota Kecil yang Memukau
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Setelah menempuh perjalanan kurang lebih enam jam melalui 

jalan darat dengan mobil dari Maumere, ibukota Kabu-

paten Sikka, akhirnya sampai juga di Kabupaten Ende yaitu 

sebuah kabupaten di Pulau Flores, provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Indonesia. Dengan luas area kabupaten 2.046,6 km2
. Ketika 

memasuki Kota Ende, waktu sudah menunjukkan pukul 

10.00 malam waktu setempat. Suasana gelap sudah pasti 

karena minimnya lampu pe nerang jalan.

Kota Ende terkenal dengan Danau Tiga Warna 

yang lebih dikenal dengan nama Danau Kelimutu 

yang tiada duanya di dunia, selain Gunung 

Meja yang mudah dilihat dari Kota Ende 

tepatnya dekat dengan Bandar Udara Haji 

Hasan Aroeboesman Ende.
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Hari pertama di Kota Ende, tempat 
pertama yang saya kunjungi adalah 
melihat keindahan langsung Kota Ende 
dari Aekipa yang terletak di atas bukit 
Ndona di wilayah Kecamatan Ndona, yang 
merupakan tempat paling ideal untuk 
menyaksikan keindahan Kota Ende secara 
utuh. Dari atas bukit, Ende ditampilkan 
dalam sisi yang lain dengan nuansa yang 
beda. Sebuah kota dengan pemukiman 
penduduk yang padat di antara rimbunan 
pohon kelapa. Aekipa merupakan sebuah 
kawasan perbukitan berjarak 20 kilome-
ter dari Kota Ende yang dapat ditempuh 
dengan kendaraan roda dua dan roda 
empat. Sedangkan waktu yang dibutuh-
kan untuk mencapai lokasi ini kurang 
lebih 30 menit karena topografinya yang 
banyak tanjakkan.

Setelah puas melihat pemandangan 
Kota Ende dari Aekipa, kami langsung 
meluncur ke Situs Bekas Rumah Penga-
singan Bung Karno yang beralamat di 
Jalan Perwira, Kota Ende. Rumah yang 
sangat sederhana tersebut, terletak 
diantara rumah-rumah penduduk yang 
cukup rapat. Tetapi rumah tersebut masih 
terawat dengan baik.

Rumah dengan luas 12x9 meter 
persegi itu, mempunyai beberapa ru-
ang, yaitu selain ruang tamu, terdapat 
dua kamar tidur, satu kamar kerja 
dan satu raung khusus untuk berse-
medi yang terletak di bagian belakang 
rumah. Kemudian ada kamar mandi 
dan dapur serta sebuah sumur tua di 
halaman belakang rumah yang airnya 
masih ada hingga saat ini. Adapun 
beberapa benda milik Bung Karno dan 
keluarganya masih tertata rapi seperti 
lukisan Bung Karno, buku-buku, kaca-
mata dan dosnya, tempat tidur, meja, 
kursi, lemari kaca, dan foto-foto selama 
Bung Karno dibuang di Kota Ende.

Bung Karno di buang di Kota Ende 
terhitung sejak tanggal 14 Januari 1934 
hingga 1938, bersama dengan isteri per-
tamanya Inggit Garnasih, ibu mertuanya 
Amsih, anak angkatnya Ratna Juami, dan 
guru dari anak angkatnya Asmara Hadi. 
Untuk tetap menjaga kelestarian dari 
Situs tersebut, pemerintah melindungi 
Situs itu dengan Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar 
Budaya. 

Lumayan lama kami berada di rumah 

pengasingan Bung Karno. Setelah puas 
melihat dan mengamati benda-benda 
peninggalan dari Presiden Republik 
Indonesia pertama tersebut, akhirnya 
kami bertolak ke Taman Kota Ende untuk 
melihat langsung Pohon Pancasila.

Pohon Pancasila merupakan Pohon 
Sukun yang terletak satu kilometer dari 
rumah pengasingan. Di pohon sukun itu-
lah, tempat Bung Karno duduk merenung 
tentang negara serta merumuskan Pan-
casila yang menjadi Dasar Negara Repub-
lik Indonesia. Uniknya Pohon Pancasila 
ini, mempunyai jumlah batang yang tidak 
hanya satu, melainkan lima.

Situs Bekas Rumah 
Penga singan Bung 
Karno di Ende.

Sumur tua di belakang 
rumah Bung Karno.

Pohon Pancasila, 
tempat Bung Karno 
merenungi negara.
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Masih di hari yang sama, di senja 
hari,  kami melakukan perjalanan ke 
pesisir pantai hanya memakan waktu 15 
menit saja. Pantai Ende atau Ende Beach 
ini merupakan taman rekreasi wisata 
Bahari yang dikelola Dinas Perhubungan 
Kabupaten Ende. Pasirnya hitam, namun 
lautnya tenang karena angin sedikit ter-
tahan oleh dua pulau kecil yang berada di 
seberang Kota Ende. 

Memang kami, sampai di pantai 
hari sudah hampir sore. Angin laut yang 
semilir mulai terasa dingin menerpa wa-
jah. Selang beberapa menit, kami beran-
jak dari pantai tersebut kembali ke pusat 
Kota Ende dan menuju penginapan.

Hari kedua, kami mempunyai ke-
sempatan untuk meninjau lingkungan 
dan suasana kehidupan masyarakat Kota 
Ende. Tepatnya di Kecamatan Ndona. 

Untuk mencapai Kecamatan Ndona, kami 
hanya membutuhkan waktu kurang dari 
30 menit saja. Kebetulan di Kecamatan 
Ndona sedang berlangsung kegiatan 
penyuluhan tentang kesehatan Ibu dan 
Anak.

Lucunya, ketika kami sampai disana 
langsung disambut dengan tarian selamat 
datang atau vekogenda, yaitu tarian pe-
nyambutan para tamu yang berasal dari 
luar kota. Para tamu diberikan semacam 
kain tenun Lio khas Ende (seperti ulos 
kalau di Batak, red) atau selendang yang 
langsung dikalungkan ke leher. Itu meru-
pakan bentuk penghormatan ter tinggi 
yang diberikan sesepuh masyarakat 
Ndona kepada pendatang atau tamu.

Setelah mendengarkan sambutan-
sambutan dari sesepuh dan juga para 

penyuluh, akhirnya sampai pada acara 
makan siang yang telah disediakan oleh 
masyarakat setempat untuk menyambut 
para tamu. Sedikit berbincang dengan 
Camat Ndona, Piter Mithe, menurutnya, 
sudah menjadi instruksi Gubernur NTT, 
agar setiap ada acara harus menghidang-
kan makanan khas daerah setempat. 

Alhasil kami pun, mencicipi beberapa 
makanan dan masakan khas Ende yang 
dihidangkan oleh tuan rumah. Untuk 
pertama kalinya saya, mencoba makan 
jawa gewu bue kaju yaitu makanan yang 
dicampur nasi, jagung, dan kacang hijau. 
Rasanya lumayan enak, tetapi hambar 
karena tidak dibubuhi garam. Ini merupa-
kan salah satu makanan pokok Ende dan 
menjadi favorit setiap orang.

Makan nasi jagung tersebut, dikom-
binasikan dengan ikan kuah asam, uwi 

ndota atau singkong yang dicincang 
halus dan dikukus, ditambah lagi dengan 
sambal tomat yang terbuat dari cam-
puran cabe rawit merah, tomat, bawang 
merah, dan sedikit garam. Cukup pedas 
memang, tetapi asyik. Dan tidak keting-
galan makanan ringan pun dihidangkan 
yaitu pisang goreng yang di-cocol dengan 
sambal terasi goreng.

Memasuki hari ketiga, (terakhir) di 
Ende. Tujuannya adalah Danau Kelimutu 
dan kami langsung kembali ke Jakarta 
melalui Bandar Udara Wai Oti, Maumere. 
Setelah berdiskusi dengan orang di tem-
pat kami menginap, akhirnya diputuskan 
sebelum subuh merupakan waktu yang 
tepat untuk berkunjung ke Danau Ke-
limutu. Akhirnya kami berangkat sekitar 
pukul lima dinihari waktu setempat dari 

Kota Ende dengan mobil sewaan, mele-
wati jalan yang berkelok-kelok, mendaki 
dan menurun, dengan kondisi sisi kanan 
jalan tebing dan sisi kiri jurang akhirnya 
sampai juga di Kampung Moni.

Kampung Moni adalah sebuah 
kampung adat yang terletak di kaki 
gunung Kelimutu. Di Kampung Moni inilah 
terdapat beberapa sumber air panas 
untuk mandi. Dari Kampung Moni, untuk 
sampai ke Danau Kelimutu harus berjalan 
mendaki sepanjang 13 kilometer.

Danau Kelimutu menjadi salah satu 
dari keajaiban dunia itu mempunyai 
tinggi 1.690 meter di atas permukaan 
laut. Memiliki tiga kawah dengan warna 
yang berbeda-beda, seperti hijau muda, 
hitam, dan merah. Tetapi tidak menutup 
kemungkinan kadang terjadi juga dua 
kawah yang memiliki warna sama.

Kelimutu terletak sekitar 66 kilo-
meter dari Kota Ende. Dari Ende dapat 
menggunakan kendaraan sewaan untuk 
perjalanan Ende-Kelimutu-Ende. Waktu 
perjalanan bisa ditentukan sendiri dan 
pengunjung dapat mencapai puncak 
Kelimutu. Untuk biaya yang lebih murah 
dari Ende dapat menggunakan bus 
umum, namun hanya sampai di Kampung 
Moni, tetapi sulit mendapatkan bus yang 
tiba pagi hari di kampung itu sehingga 
harus menginap di tempat itu. Perlu juga 
menyewa kendaraan pribadi atau ojek 
untuk mencapai puncak danau. 

Setelah dari Danau Kelimutu, 
kami meneruskan perjalanan menuju 
Maumere. Di Maumere kami tidak 
bermalam, tetapi langsung bertolak ke 
Jakarta melalui Bandar Udara Wai Oti 
Maumere. 

Selamat tinggal Ende, begitu banyak 
kesan yang kami dapatkan ketika berada 
di kota kecil dengan penduduk yang ra-
mah dan bersahaja. Itulah sedikit penga-
laman kami di wilayah timur Indonesia.WP

Makanan khas 
Ende, jawa gewu 
bue kaju.
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GALERI FOTO

Mengolah 
Parasit 

Jadi 
Duit

Teks : Dewi Sri Utami  •  Foto : Kuntoro
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Eceng Gondok, dalam bahasa latin Eichhornia crassipes, dulunya dikenal sebagai tamanan 

perusak lingkungan perairan atau dijuluki Gulma alias parasit. Di tangan terampil Wiryo dan 

20 karyawannya “Kelipuk” --sebutan orang Palembang untuk Eceng Gondok --  diolah menjadi 

aneka kerajinan tangan bernilai jual tinggi. Bahkan usaha PKBL Pertamina  ini dipercaya 

memasok sandal eceng gondok untuk Sea Games 2011. Parasit itupun menjadi gemerincing duit 

yang membuat usaha Wiryo kian melejit.
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Kirim jawaban beserta data diri ke REDAKSI :
Jl. Perwira 2-4 Jakarta,  Ruang 301 Kode Pos 10110  
atau email ke : bulletin@pertamina.com

Kami tunggu jawaban  Anda
untuk TTS edisi ini paling lambat 20  November 010.

PEMENANG TTS 
EDiSi OKTOBER 2010 

JAWABAN TTS EDISI  OKTOBER  2010 :
MENDATAR : 1. Stakeholder, 7. Posisi, 8. Atas, 10. Lari, 11. Planet, 13. PU, 14. Kromosom, 17. Italiano, 18. PD, 20. Tenun, 21. Rutin
MENURUN : 1. Supply Point, 2. Absurd, 3. Elsa, 4. OB, Detonasi, 6. Riset. 9. Eliminer, 12. Arkian, 15. Medan, 16. Daun, 19. RT

MAMiK TRi RAHAYU  
Komplek Graha Prima 

Blok M29 No. 7 - Bekasi  
 

 DWi DARYANTO  
Jl. Penyelesaian Tomang IV Blok 

B5 No. 21 Kav DKI, Jakarta

SUKARji  
Jl. Asri Katon No. 5 Malang

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

membawa identitas diri.  
Paling lambat 20 November 2010.

Mendatar :
    1. Peracun ikan
    3. Menjual dengan murah
    6. Menara miring
    8. Serakah 
  10. Tak dipedulikan
  12. Yang berlebih-lebih 
  13. Berlubang pada cuping telinga
  16. Mengikuti ajaran, dan sebagainya
  17. Kue terbuat dari tepung beras
  18. Secara
  19. Omong kosong
  
Menurun :
    2. Dapat 
    4. Burung
    5. Harapan
    6. Bahan bakar tanpa timbal  
    7. Masa seratus tahun    
    8. Gerakan seperti ular, orang menari
    9. Ilmu tumbuh-tumbuhan
  11. Salah satu merek pelumas Pertamina
  14. Pulau
  15. Uang yang dibayar setiap bulan
  16. Sayatan daging goreng  






