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Tak terasa tahun 2013 memasuki bulan keempat. Over 
kuota BBM subsidi masih saja menjadi pembahasan 
hangat berbagai media. Walaupun tidak lagi meributkan 

lagi pembatasannya, namun tetap saja konsumsi BBM subsidi 
yang terus meningkat membuat kondisi keuangan negara ikut 
berpengaruh. Jika hal ini dibiarkan, tentu akan berdampak 
negatif pada seluruh sendi kehidupan bangsa. 

Pertamina, sebagai pemegang mandat terbesar pendistribusian 
BBM subsidi yang diberikan pemerintah pun tak tinggal diam. 
Sesuai dengan amanat pemerintah, Pertamina ikut membantu 
melakukan pengawasan agar konsumsi BBM subsidi tersebut 
sesuai dengan peruntukan. Namun demikian, diperlukan sinergi 
seluruh aparatur negara mengamankan BBM subsidi agar tepat 
sasaran menjadi kunci keberhasilan pengawasan. 

Di edisi kali ini, kami membahas upaya yang dilakukan 
Pertamina berkaitan dengan hal itu. Termasuk, dukungan 
Pertamina terhadap kebijakan baru yang akan dirilis pemerintah 
dalam waktu dekat berkaitan dengan BBM subsidi.

Semoga sajian utama kami dapat menjawab pertanyaan para 
stakeholders  bagaimana Pertamina dalam menyikapi masalah 
BBM bersubsidi ini. 

Seperti biasa, tentunya ada artikel-artikel lain menarik 
melengkapi edisi April 2013.

Selamat membaca.

Catatan
Redaksi

3April 2013
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SURAT PEMBACA

S
etiap kali melaksanakan perjalanan 
menggunakan pesawat udara saya 
terpaku di kursi selama beberapa 

waktu untuk duduk dan membaca 
majalah yang disediakan oleh maskapai 
penerbangan yang tersedia di kantong 
bangku pesawat dihadapan saya.

Kemudian saya berpikir kalau pesawat 
ini menggunakan bahan bakar Avtur dari 
Pertamina, mengapa tidak Pertamina 
bekerja sama dengan maskapai 
penerbangan seperti Garuda, Lion, 
Sriwijaya, Citilink, Merpati dll untuk dapat 
menyisipkan di tiap bangku pesawatnya 

majalah ENERGIA. Pasti dan sangat pasti 
akan dibaca oleh penumpang pesawat 
dan menginduksi cakrawala pemikiran 
mereka mengenai Pertamina tercinta.

Salam.

Arnold A. Pandelaki 
TBBM Area Manager Sumbagsel

 

Jawab :

Terima kasih atas  usulan Anda. 

Kecelakaan sepeda motor di jalanan setiap 
hari pasti terjadi. Mulai dari senggolan 
ringan antar motor, saling seruduk dari 
belakang karena rem mendadak, sampai 
kecelakaan fatal yang menelan korban 
jiwa. Hal tersebut sering terjadi karena 
kesadaran dalam berkendara secara 
aman di masyarakat masih rendah.

Karena itu, jika saya boleh usul Pertamina 
bisa menyelenggarakan training gratis 
safety riding bagi konsumen setianya. 
Saya rasa hal ini sangat positif, sehingga 
bisa  mendukung tercapainya budaya 
berkendara aman di jalan.

Saya yakin mereka yang seringkali 

berkendara sembrono di jalan belum 
paham betul tentang aturan berkendara 
aman di jalan. Jika hal ini direalisasikan 
Pertamina, saya rasa akan melahirkan 
para pengendara motor yang memiliki 
kemampuan tidak sekadar menguasai 
kendaraan dari siri teknik tetapi juga 
pemahaman tentang tingkah laku atau 
attitude yang baik selama berkendara di 
jalan raya. Dan tentu saja akan memberikan 
dampak positif secara tidak langsung 
dalam mengurangi angka kecelakaan di 
jalan raya.
 

Inu Sulistyo
Keparakan Kidul, Yogyakarta

Usulan untuk Penyebaran Energia

Training Safety Riding bagi Konsumen

6 April 2013



Danang Pramono

7April 2013



HongKong - Pertamina menyabet 
tiga penghargaan dalam ajang Asian 
Excellence Recognitions Awards 2013. 

Perhelatan tahun ke-3 yang diselenggarakan 
Corporate Governance Asia tersebut, digelar di 
Hongkong (27/03).

Pertamina meraih tiga penghargaan untuk 
kategori  Asia’s Best CEO yang diberikan 
kepada Direktur Utama Karen Agustiawan; 
Asia’s Best CFO kepada Direktur Keuangan, 
Andri T. Hidayat; serta Best Investor Relations 
Company untuk Fungsi Investor Relations. 
Direktur Keuangan Andri T. Hidayat yang 
juga mewakili Direktur Utama menerima 
penghargaan tersebut, didampingi Corporate 
Secretary Nursatyo Argo dan Vice President 
Investor Relations Achmad Herry Syarifuddin.

The Asian Excellence Awards  adalah 
penghargaan atas prestasi dan keunggulan 
dalam ketajaman manajemen, kinerja keuangan, 
tanggung jawab sosial perusahaan, praktik 
lingkungan dan hubungan investor.  DSU

CEO, CFO dan Investor 
Relations Terbaik se-Asia

HIGHLIGHT

Foto : Adhitya Nugrahadi
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TAnJung BEnoA - Program tanggung 
jawab sosial  Pertamina Sehati mendapat 
apresiasi dalam Indonesia MDG Awards 

(IMA) 2012, atas dukungannya dalam 
percepatan dan perluasan pencapaian tujuan 
pembangunan milenium (MDGs).

Staf khusus presiden untuk MDGs, Nila 
Moeloek memberikan penghargaan tersebut 
kepada Direktur Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan (26/3). Program Pertamina Sehati 
merupakan bagian dari komitmen Pertamina 
dalam menjangkau ibu dan anak di seluruh 
Indonesia, melalui pelatihan kader, program 
pengendalian berat badan, pelatihan ibu hamil, 
serta pengenalan asupan makanan sehat dan 
bernutrisi.

Selain program Sehati, dukungan 
Pertamina melalui program Desa Binaan juga 
mendapatkan apresiasi, yang diterima oleh 
Universitas Negeri Semarang, sebagai mitra 
Pertamina dalam  melakukan pendampingan di 
Tambakrejo, Semarang.  DSU

Pertamina Sehati Raih
MDG’s Awards

Foto : Priyo Widiyanto
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JAKArTA  – Dengan semangat Fastron 
Goes to the World, Pertamina memberikan 
dukungan penuh kepada pereli andal 

Indonesia Subhan Aksa yang akan berlaga 
di ajang balap International “World Rally 
Championship” kelas WRC-2 .

Industrial Marketing Manager Lubricant 
Pertamina, Syafanir Sayuti, memastikan 
dukungannya dalam konferensi pers (2/4), 
jelang keberangkatan Subhan di Rally Potugal 
yang akan berlangsung 11-14 April 2013.

Dalam kejuaraan Rally ini, Subhan yang 
menggandeng Navigator asal Italia, Nicola 
Arena, akan membuktikan keandalan produk 
Pertamina Pelumas Fastron Gold SAE 5W-
30 API SN yang akan dipadukan dengan 
mobil Ford Fiesta RRC (Regional Rally 
Car). Fastron Gold sebagai pelumas yang 
memiliki banyak keunggulan yang sesuai 
untuk mobil-mobil berteknologi canggih dan 
mampu memberikan performa maksimal 
disaat mesin memiliki beban kerja sangat 
berat sepanjang lomba.  DSU

Subhan Aksa
Perkuat Fastron
Goes to the World

HIGHLIGHT

Foto : Priyo Widiyanto
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VISI BOD

Pertamina siap menjalankan keputusan 
apapun yang didukung pemerintah dalam 
upaya mengendalikan konsumsi BBM 

bersubsidi. Sebagai BUMN penerima  mandat 
pendistribusian BBM bersubsidi, Pertamina 
akan melaksanakan berbagai langkah 
pengendalian distriibusi BBM subsidi yang 
telah diperkuat dengan payung hukum yang 
dikeluarkan pemerintah.

Tentu saja dalam pelaksanaan tersebut 
Pertamina tidak bisa berjalan sendiri. Karena 
bagaimanapun juga kunci keberhasilan 
pengendalian konsumsi BBM bersubsidi 
berada di tangan semua pihak. Tidak hanya 
Pertamina, tetapi juga pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, aparat keamanan dan juga 
masyarakat. 

Berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang 
akan diterapkan tentu saja tak bisa lepas dari 
peranan sosialisasi kepada masyarakat baik 
mereka yang berhak membeli BBM bersubsidi 
maupun tidak. Dengan sosialisasi yang jelas 
dan terkomunikasikan dengan baik, niscaya 
upaya pemerintah untuk mengendalikan 
konsumsi BBM subsidi, akan mendapatkan 
tanggapan positif dari berbagai pihak.

Sampai detik ini, Pertamina siap untuk 
mendukung kebijakan apapun yang diambil 
pemerintah dan senantiasa berkoordinasi 
dengan berbagai pihak, agar apa yang 
dilaksanakan di lapangan tidak mengalami 
kendala dan meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam menghemat energi. 

Pertamina Siap

Hanung Budya
(Direktur Pemasaran dan Niaga)

11April 2013
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PERTAMINA

PeMerinTah mengkaji berbagai kemungkinan untuk mengendalikan 
konsumsi BBM subsidi. Beban anggaran yang terus jebol, menuai kritik 
karena alokasi subsidi yang tidak tepat sasaran.

Candu
subsidi
12 April 2013
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H
ari Sabtu dan Minggu, 
pada minggu ke-2 bulan 
April 2013, bukanlah hari 
libur bagi Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono dan 
para menterinya. Presiden 
dan jajaran Menteri Kabinet 
Indonesia Bersatu jilid 2, 
menggelar rapat terbatas 
di Istana Cipanas, Bogor. 

Pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) 
subsidi menjadi salah satu agenda pembahasan, 
terkait sejumlah opsi yang beberapa hari 
terakhir disampaikan oleh Menteri ESDM, 
Jero Wacik.

Sehari sebelum rapat di Cipanas, Jero Wacik 
menegaskan adanya kemungkinan dua harga 
BBM subsidi jenis Premium. Kepada sejumlah 
wartawan, Jumat (12/4), Jero memberi 
gambaran dua harga Premium. Yakni Rp 
4.500 khusus untuk sepeda motor dan angkot, 
sementara untuk mobil pribadi harga premium 
diatas Rp 4.500, yang tersedia di SPBU khusus. 
“Policy-nya, orang kaya dan mampu dikurangi 
subsidinya, orang-orang kaya menengah bisa 
punya mobil, mobil itulah yang nanti akan 

dimasukkan ke SPBU khusus,” ujar Jero.  Intinya, 
subsidi masih diberikan baik kepada golongan 
mampu dan yang memang berhak menerima, 
dengan besaran subsidi yang berbeda. 

Opsi lain yang juga mencuat ke permukaan 
adalah menaikkan harga BBM subsidi, 
namun dengan memberikan kompensasi 
seperti bantuan langsung tunai (BLT) kepada 
masyarakat miskin. Sayangnya opsi ini butuh 
waktu panjang, karena untuk kompensasi BLT 
harus mendapatkan persetujuan dari DPR.

Subsidi BBM di Indonesia memang ibarat 
candu. Ketergantungan masyarakat pada 
bantuan pemerintah menjadi kenikmatan yang 
tak bisa dihilangkan begitu saja. Ironisnya, 
menurut hasil kajian Uka Wikarya, pengajar 
dan peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi 
dan Masyarakat Universitas Indonesia, 93% 
BBM subsidi dinikmati masyarakat menengah 
atas. Dalam kajiannya Uka mendapatkan data 
bahwa 60 persen dari total rumah tangga di 
Indonesia menjadi pengguna BBM subsidi.  Dari  
keseluruhan rumah tangga yang menggunakan 
BBM subsidi hanya 6,5 -6,7 % saja yang berasal 
dari rumah tangga kelas bawah, sisanya berasal 
dari masyarakat menengah atas.

14 April 2013

PERTAMINA

Jero Wacik
Menteri ESDM

Tulus Abadi
Ketua Harian YLKI



Hal senada juga disampaikan Ketua 
Harian YLKI Tulus Abadi, dalam Dialog 
Panel Interaktif Subsidi BBM dan Konsumsi 
Berkelanjutan, di Auditorium Campus Centre, 
ITB akhir Maret lalu. Menurutnya, parameter 
BBM subsidi dinikmati masyarakat mampu 
karena BBM paling banyak dikonsumsi 
ken daraan pribadi baik sepeda motor dan 
kendaraan roda empat.  “Definisi masyarakat 
tidak mampu itu kan mestinya orang miskin.  
Nah, apakah orang miskin itu menikmati 
subsidi BBM langsung? Tidak. Karena 
mereka tidak memiliki sepeda motor. Mereka 
tidak punya mobil. Karena yang disebut 
orang miskin menurut BPS adalah orang 
yang penghasilannya kurang dari 2 dolar per 
hari, dan pasti mereka tidak punya kendaraan 
bermotor,” jelas Tulus Abadi. 

Subsidi BBM sebagai kebijakan yang di-
lang gengkan selama puluhan tahun, meng -
akibatkan masyarakat kecanduan terha dap 
kebijakan tersebut. Dahulu, jaman peme-
rintahan Soeharto, subsidi minyak tanah 
menjadi salah satu beban terbesar. Perlu 

pertimbangan matang untuk menghapus 
subsidi minyak tanah, hingga akhirnya subsidi 
tersebut secara bertahap dihilangkan melalui 
kebijakan konversi minyak tanah ke gas, yang 
dimulai sejak tahun 2010. 

Ketika subsidi minyak tanah yang benar-
benar dikonsumsi masyarakat miskin, bisa 
secara bertahap dihapuskan. Mengapa 
menghapus subsidi BBM bagi masyarakat 
yang memiliki kendaraan, sangat sulit 
dilakukan. Menurut Tulus, hal tersebut sarat 
dengan kepentingan politik.

Alhasil, kebijakan pembatasan BBM 
subsidi yang direncanakan sejak dua tahun 
lalu tak juga bisa diterapkan dan terus 
menjadi wacana yang masih bisa ditarik ulur. 
Padahal faktanya subsidi BBM setiap tahun 
telah menjadi beban anggaran negara dan  
mengalami peningkatan yang signifikan. 
Meskipun pernah terjadi sedikit penurunan 
karena turunnya harga minyak mentah atau 
perbedaan asumsi kurs dolar dalam anggaran, 
namun itu tidak berpengaruh banyak. 

Menjelaskan adanya pembengkakan ang-

15April 2013

Sumber : 
Nota Keuangan dan Rancangan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2013

Grafik kenaikan alokasi subsidi BBM 2010 - 2013
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Realisasi



garan subsidi BBM kepada masyarakat, 
memang tak akan memberikan efek apapun. 
Padahal jika dijelaskan secara kasat mata 
sebagaimana terjadi di lapangan, disparitas 
harga membuat BBM subsidi disalahgunakan 
oknum. Mulai dari penyalahgunaan BBM 
subsidi untuk kalangan industri bahkan 
penyelundupan. Antrian di SPBU tak bisa 
dihindari.  Jika tak tahan melihat fakta di 
lapangan, bisa-bisa penambahan kuota subsidi 
terulang seperti terjadi tahun 2012 lalu. Dari 
40 juta kiloliter, menjadi 44 juta kiloliter.

Pertamina yang mendapat mandat untuk 
mendistribusikan BBM subsidi, sudah 
diwanti-wanti pemerintah untuk turut serta 
mengawasi penyalurannya sejak awal tahun 
2013. Pertamina diwajibkan menyediakan 
sistem teknologi informasi terpadu yang 
dapat merekam data konsumen, serta volume 
penyaluran secara online.

Pertamina yang mendapatkan jatah 
pendistribusian terbesar yakni 45 juta KL, 
diminta mengawal pendistribusiannya dari 
awal.  “Bagaimana caranya bekerja mulai 1 
Januari 2013 mengawal 46 Juta KL, harus 
cukup sampai dengan 31 Desember 2013. 
BPH Migas memang ujung tombaknya tapi 
ada pasukan perusahaan lainnya. Pertamina 
me ngawal 45 juta KL, AKR 0,3% dan SPN 
0,6% semuanya sekitar 1% dan yang 99% 
Pertamina. Mari kita pastikan itu terkawal 
dengan baik,” kata menteri ESDM Jero Wacik 
saat menyerahkan mandat pendistribusian 
BBM PSO kepada Pertamina, Januari 2013 
lalu.

Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan yang menerima mandat tersebut, 
menegaskan permintaan dari pemerintah 
merupakan tantangan yang harus dijalankan 
dengan serius. “Kami akan melaksanakan 
mandat ini sebaik-baiknya. Karena kami 
diminta juga untuk menjaga agar kuota yang 
diberikan harus cu kup selama satu tahun. Ini 
menjadi tantangan bagi kami,” ujar Karen kala 
itu.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Hanung Budya menyatakan 

‘’RFID yANG MERUPAKAN BAGIAN DARI 
UPAyA SISTEM MONITORING DAN 

PENGENDAlIAN (SMP), NANTINyA DAPAT 
MEREKAM DATA TRANSAKSI PENJUAlAN 

BBM yANG TERDIRI DARI TRANSAKSI 
PENJUAlAN PER PRODUK, PER 

DISPENSER, PER NOzzlE, PER PERIODE 
WAKTU, lOKASI SPBU DAN JUMlAH 

TRANSAKSI.

16 April 2013

PERTAMINA

Foto : Priyo Widiyanto



UNTUK Memasang alat RFID di puluhan juta kendaraan perlu payung hukum yang jelas.

bahwa Pertamina akan melakukan pengawasan 
tersebut dengan menggunakan sistem RFID 
(Radio Frequency Indentification). Namun 
untuk melaksanakannya perlu payung hukum 
yang jelas. “Kami sudah menulis surat kepada 
pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM 
untuk mendapatkan semacam payung hukum 
bagi Pertamina, sehingga jika dilakukan 
pemasangan alat tersebut di semua kendaraan 
tidak akan ada masalah hukum dengan pemilik 
kendaraan di kemudian hari,”jelasnya.

RFID yang merupakan bagian dari upaya 
Sistem Monitoring dan Pengendalian (SMP), 
nantinya dapat merekam data transaksi pen-
jualan BBM yang terdiri dari transaksi 
pen jualan per produk, per dispenser, per 
nozzle, per periode waktu, lokasi SPBU 
dan jumlah transaksi. Secara rinci Hanung 
menjelaskan bahwa sistem tersebut akan 
mendata transaksi pelanggan yang terdiri 
atas indentias kendaraan pelanggan atau 
nomor polisi, identitas pelanggan, perilaku 
pembelian (volume konsumsi BBM dan fre-
kuensi pembelian, serta lokasi SPBU). Jika 

sistem ini sudah berjalan,  dipastikan sudah 
dilakukan sistem pengendalian BBM subdisi 
secara terbatas. “Kalau payung hukum sudah 
ada,  kami targetkan Juli pemasangan RFID di 
DKI sudah bisa dilaksanakan,”ujar Hanung. 

Namun demikian jika pemerintah menerap-
kan aturan bahwa kendaraan pribadi harus 
menggunakan BBM subsidi harga khusus, 
maka Pertamina juga sudah menyiapkan 
SPBU khusus tersebut.

Bagi Pertamina, kebijakan apapun yang akan 
diambil pemerintah tetap akan dijalankan. 
Yang terpenting adalah adanya kepastian 
serta aturan yang jelas. Selama kurun waktu 
dua tahun, berbagai kebijakan pemabatasan 
dilakukan mulai dari imbauan, stikerisasi mobil 
dinas pemerintah, hingga dikeluarkannya 
Permen ESDM No. 1 tahun 2013. Aturan itu  
tetap saja tak mempan membendung candu 
subsidi. Ibarat para pecandu narkoba dan 
obat-obatan terlarang. Sudah dibatasi ruang 
geraknya masih saja bisa mengakses dengan 
berbagai cara untuk menghilangkan sakaw 
subsidi BBM.  AHP / DSu

17April 2013
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P
emerintah telah memberikan 
sinyal opsi pemberlakuan dua 
harga untuk BBM bersubsidi. 
Apapun putusan yang diambil 
pemerintah, Pertamina telah 
menyiapkan berbagai pendukung 
untuk melaksanakan putusan 
tersebut sejak pekan pertama 
April lalu. “Harga bukanlah 
area kami tetapi itu kewenangan 

pemerintah. Area Pertamina hanya sebagai 
operator atau badan usaha yang menyalurkan 
BBM. Nanti apapun keputusannya, kami 
telah menyiapkan segala sesuatunya,” ujar 
Vice President Fuel Retail dan Marketing 
Pertamina, M. Iskandar.

Selain menyiapkan SPBU khusus, yang 
menjual BBM bersubsidi untuk mobil pribadi, 
Pertamina juga tetap menyiapkan Sistem 
Monitoring dan Pengendalian (SMP). “Kami 
sudah siap, tinggal menunggu keputusan 
pemerintah dan payung hukumnya,” jelas 
Hanung Budya. 

Putusan tentang penetapan harga BBM 
subsidi, menjadi perhatian serius pemerintah. 
Pasalnya pembengkakan anggaran subsidi 
sudah tidak bisa ditambahkan lagi sebagaimana 
tahun sebelumnya. Tahun ini kuota BBM 
subsidi dipatok 46 juta kiloliter dengan 
memperketat pendistribusiannya, agar tidak 
terjadi penambahan kuota sebagaimana tahun 
sebelumnya. Pada tahun 2012 realisasi kuota 
BBM subsidi mendapai 44,9 juta kiloliter, 
atau naik 4,9 juta kiloliter dari kuota yang 
ditetapkan dalam anggaran.

BErBAgAI aturan 
dikeluarkan Pemerintah untuk 
mengendalikan kuota BBM 
subsidi tahun 2013. Banyak 
menghadapi kendala di 
lapangan.  Penetapan kuota 
berkurang, tak sejalan dengan 
pertumbuhan ekonomi dan 
peningkatkan jumlah kendaraan. 
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Dalam praktiknya, pengetatan kuota 
membuat Pertamina sebagai operator 
penyaluran BBM PSO yang berhadapan 
langsung dengan masyarakat,  harus berulang-
kali menjelaskan kepada konsumen. Tapi 
lagi-lagi, pemberitaan di media massa terkait 
antrian di SPBU dan habisnya jatah kuota 
BBM subsidi pada hari tertentu, membuat 
masyarakat tidak puas dengan kondisi di 
lapangan. “Inilah yang seharusnya dijelaskan 
kepada masyarakat. Kenapa masih seringkali 
kita temui antrian SPBU, ada yang harus 
dipahami bersama,” ujar Iskandar. Pertama, 
menurutnya terkait dengan volume kuota 
BBM subsidi yang dipatok Pemerintah lebih 
rendah dari realisasi tahun lalu (2012). 

Misalnya saja volume Solar lebih rendah 
dari realisasi pada tahun 2012, yakni minus 
8,2 persen. Bahkan masih lebih rendah dari 
realisasi di tahun 2011. Hal ini tidak sejalan 
dengan pertumbuhan mobil maupun kendaraan 
bermotor yang sangat pesat, smentara di sisi 
lain namun suplay BBM subsidi harus di 

rem atau dibatasi. “Jika dilihat dari hukum 
pasar, fenomena seperti ini tidaklah ketemu. 
Kita sebagai operator harus mengamankan 
kebijakan Pemerintah,”jelasnya. 

Secara nasional, kebutuhan konsumsi Solar 
sebesar 15,11 juta KL. Sementara kuota yang 
diberikan Pemerintah untuk menyalurkan 
Solar tahun 2013 ini hanya 14,28 Juta KL, atau 
minus 8,22%.  Padahal pertumbuhan alamiah 
kebutuhan Solar setiap tahunnya naik sekitar 
7%.  “Dengan pertumbuhan konsumsi alamiah 
serta dikuranginya kuota solar subsidi, sudah 
jelas bahwa ketersediaan kuota Solar minus 15 
persen,”paparnya.  

Badan Pusat Statistik mencatat angka 
kenaikan kendaraan bermotor di Indonesia 
sangat pesat untuk mobil penumpang dan 
sepeda motor, kemudian diikuti truk. 
Dari angka tersebut dipastikan kebutuhan 
bahan bakar akan meningkat juga. Apalagi 
adanya pola di masyarakat yang memilih 
menggunakan BBM subsidi ketimbang 
non subsidi.
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2011

Target :
40,36 juta KL

Realisasi :
41,69 juta KL

2012

Target :
40 juta KL

Realisasi :
44,9 juta KL

2013

Target :
46 juta KL

Kuota BBM Bersubsidi 2011 - 2013
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Sumber: Badan Pusat Statistik

Data peningkatan jumlah kendaraan

Kendati demikian, implementasi di lapangan, 
para General Manager (GM) di masing-
masing region di seluruh Indonesia melakukan 
pengalokasian di tiap-tiap SPBU. Kebutuhan 
akan Solar dijatah untuk menyesuaikan kuota 
yang ada. Dampaknya tentu saja ketersediaan 
Solar di SPBU sebelum jam 11 siang sudah habis. 
Namun Pertamina tetap menyiapkan BBM non 
subsidi, agar masyarakat yang tidak kebagaian 
BBM subsidi bisa beralh ke non subsidi. 

Ternyata fenomena masyarakat tidaklah 
semudah itu. Masyarakat tetap akan 
mengejar BBM subsidi karena disparitas 
harga yang cukup terasa. BBM non subsidi 
harganya bisa lebih dari dua kali lipat harga 
BBM subsidi. “Masyarakat tetap akan 
menunggu sampai keesokan paginya untuk 
mendapatkan solar hingga menimbulkan 

antiran panjang khususnya di daerah. Padahal 
jika mereka mau beralih, antrian tersebut bisa 
diminimalisir,”papar Iskandar.

Tantangan di lapangan juga muncul terkait 
implementasi pelaksanaan pengendalian BBM 
Subsidi, yang ditetapkan berdasarkan Permen 
ESDM No.1 tahun 2013 tentang Pengendalian 
Penggunaan Bahan Bakar Minyak. Di pasal 3 
terdapat larangan menggunakan BBM subsidi 
untuk kendaraan pengangkut hasil tambang, 
perkebunan dan hasil hutan. 

Pada prakteknya implementasi di lapangan 
sulit sekali untuk membedakannya, karena 
ada kriteria yang dibolehkan seperti mobil 
pengangkutan tambang rakyat, kebun rakyat, 
dan hasil hutan rakyat juga boleh yaitu 
perkebunan dengan luas areal dibawah 25 
hektar masih dibolehkan menggunakan BBM 
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subsidi. “Kalau seperti ini, pada praktiknya 
para operator pastinya kesulitan untuk 
membedakan angkutan mana yang tergolong 
kebun/tambang rakyat. Karena memang 
kendaraan mereka tidak ada stiker atau ada 
surat yang menyatakan sebagai kendaraan 
perkebunan rakyat,”jelas Iskandar.

Karena itulah implementasi Permen ESDM 
No.1 tahun 2013 sangat sulit untuk bisa 
diterapkan di lapangan, mengingat tidak detil 
terhadap penjelasan angkutan mana yang 
boleh dan tidak. Eksekusi di level operator 
SPBU di lapangan itu hanya menjalankan 
mana yang boleh dan mana yang tidak 
karena mereka tidak boleh melakukan seleksi 
sendiri, karena itu bukan kewenangan mereka. 
Dampaknya timbulah aksi demo di berbagai 
daerah tambang, perkebunan dan perhutanan.

Namun demikian, Pertamina tetap 
konsisten menjalankan apa yang telah tertulis 
di Permen ESDM No.1 tahun 2013 tersebut. 
“Karena jika kita tidak menjalankannya 

maka dampak yang kita peroleh adalah akan 
menanggung kerugian karena kelebihan dari 
kuota BBM subsidi tidak akan dibayarkan. 
Kita menjadi ribut sama masyarakat dan 
citra kita jatuh karena kebijakan yang tidak 
menentu,”jelas Iskandar.

Karena itu, Pertamina mengharapkan 
adanya kriteria yang jelas. Adanya pro-
gram sosialisasi  pemasangan stiker BBM 
non subsidi pada mobil-mobil pejabat 
pe me rintahan, mobil mewah dan berplat 
merah dinilai tidak mempan. Karena 
sti ker yang sudah terpasang, terkadang 
dilepas. 

Menurut Iskandar, akan lebih tepat jika 
stiker ditempel pada kendaraan yang berhak 
menerima BBM subsidi, sehingga pemilik 
kendaraan akan merawatnya. “Itu sih hanya 
saran saja karena kita Pertamina bukan 
pemegang regulasi,”ujar Iskandar. 

Kini di tengah implementasi penyaluran 
BBM subsidi sesuai dengan kuota 

Foto : Rahman PROGRAM pemasangan stiker BBM non subsidi pada mobil-mobil pejabat pemerintahan, 
mobil mewah dan berplat merah selama ini dinilai belum maksimal.
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pemerintah, tetap saja terjadi kelebihan. 
Pada triwulan pertama saja realisasi 
penyaluran Premium dan Solar 10,74 
juta kiloliter atau 100,6% terhadap kuota 
penyaluran BBM bersubsidi. Over kuota 
terjadi pada konsumsi Solar yang berlebih 
5,2% dari kuota. Sementara untuk Premium 
masih relatif sesuai dengan kuota.

Peningkatan konsumsi Solar seiring dengan 
pertumbuhan ekonomi nasional. Di lapangan, 
Pertamina secara proaktif meningkatkan 
ketersediaan BBM non subsidi, termasuk 
Solar non subsidi untuk mengantisipasi 
pertumbuhan permintaan tersebut dan juga 
dalam rangka mendukung implementasi 
Permen ESDM No.1 tahun 2013.

Karena itu, kini Pertamina menunggu 
keputusan dari pemerintah. Vice President  
Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir menyatakan saat ini yang dilakukan 
Pertamina dalam penyaluran tetap mengikuti 
aturan pemerintah. Namun sayangnya, 
masyarakat awam hanya mengetahui apa yang 
terkait dengan SPBU pasti ujung-ujungnya 
adalah Pertamina. “Hal-hal seperti inilah yang 
membuat citra kita menjadi tidak baik di mata 

masyarakat. Jika pola seperti ini tidak ada 
tindak lanjut dari pemerintah, ibarat petugas 
di lapangan yang harus berhadapan dengan 
masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan 
kita,”jelas Ali. 

Kebutuhan riil masyarakat memang 
tidak sesuai dengan kuota yang ada. Karena 
pertumbuhan motor saja per tahunnya sekitar 
7 juta dan pertumbuhan mobil lebih dari 1 juta 
unit/tahun. Karena itulah pada kenyataannya 
peningkatan konsumsi Premium itu sebesar 
11 persen/tahun dan Solar 7 persen/tahun.

Akibatnya peningkatan konsumsi tidak 
sekadar dirasakan pada saat lebaran, tetapi 
saat musim-musim liburan sekolah dan cuti 
bersama konsumsi kebutuhan akan BBM 
langsung melonjak. Bagi Pertamina, dukungan 
yang diperlukan untuk penerapan kebijakan 
pemerintah adalah sosialisasi. Sosialisasi yang 
ditujukan kepada masyarakat harus benar-
benar clear, tidak hanya kepada masyarakat 
namun juga kepada Pemerintah Daerah. 
Sehingga apapun kebijakan pemerintah, bisa 
dilaksanakan di lapangan dengan mudah 
dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di 
masyarakat.   IK / DSu

Realisasi Penyaluran
Premium dan Solar Bersubsidi Kuartal I 2013
Oleh PT Pertamina (Persero) (dalam juta Kl)

Persentase

Realisasi Q1

Kuota Q1

PREMIUM SOLAR
Kuota 2013

Total : 100,6%

Total : 10,74

Total : 10,68

Total : 45,012 9 0 3 1 4 2 8

0 7 1 6 0 3 5 2

0 7 0 4 0 3 7 0

9 8 3 0 % 1 0 5 2 %0
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R
encana pengaturan BBM subsidi setiap tahun 
senantiasa menjadi persoalan yang menghantui setiap 
tahun pemerintah,”ujar Wakil Ketua Komisi VII 
DPR Effendi Simbolon dalam dialog pagi, di SPBU 
Kuningan Kamis pagi, 18 April 2013. Anggota Dewan 
dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai wacana yang 
digulirkan pemerintah dalam dua pekan terakhir 
belum jelas secara formal. Menurutnya jika pemerintah 
berniat menghemat apakah dari angka kuota kilo 
liternya atau menghemat rupiah dari anggaran subsidi, 

seharusnya melihat permasalahan pada akarnya. “Akar masalah 
karena tidak ada transportasi massal di kota. Selama pemerintah tidak 
membangun, sepanjang tahun soal BBM subsidi akan tetap menjadi 
momok,”tegasnya. Ia menilai rencana pemerintah membagi harga 
BBM bersubsidi menjadi dua harga sangat tidak efektif, karena akan 
sangat merepotkan pengaturan SPBU, tidak memberikan kepastian 
kuota BBM bersubsidi. Pasalnya pembatasan tersebut bukan 
merupakan landasan program yang pasti bagaimana mengendalikan 

kunCinYa
LaW 

enFORCeMent
PeMerintah berencana memberlakukan 
sistem dua harga untuk BBM subsidi pada 
bulan Mei ini. rawan terjadi penyimpangan. 
Payung hukum tidak cukup, tanpa diikuti 
tindakan hukum yang tegas.  
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Foto : Rahman DIAlOG antara pemerintah, Pertamina dan DPR yang membahas rencana penetapan dua 
harga untuk BBM subsidi.

BBM subsidi.
Dalam bahasan dialog pagi yang juga 

dihadiri Wakil Menteri ESDM Susilo 
Siswoutomo dan Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Hanung Budya itu, masalah 
payung hukum juga diharapkan dikeluarkan 
pemerintah agar pelaksanaan di lapangan 
lebih jelas. Pertamina sebagai pelaksana 
Sistem Monitoring Pengendalian (SMP) 
BBM bersubsidi sudah siap. Bahkan pada 26 
April 2013, untuk kawasan Jakarta penerapan 
SMP dengan menggunakan dukungan sistem 
IT sudah bisa dilakukan, dengan catatan 
sudah ada payung hukum. “Kami tidak bisa 
menerapkannya sebelum ada payung hukum 
yang jelas. Apakah sifatnya Peraturan Menteri, 

Peraturan Pemerintah atau aturan Gubernur 
yang bisa dijadikan pegangan untuk mengatur 
siapa yang boleh dan tidak boleh menggunakan 
BBM bersubsidi,”jelas Hanung.

Hanung menambahkan detil aturan harus 
dibuat sejelas mungkin. Tidak sekadar siapa 
yang boleh dan tidak boleh saja, tetapi hingga 
batasan berapa liter per hari yang bisa dibeli 
konsumen yang berhak mendapatkan BBM 
bersubsidi. “Kami yang di lapangan perlu 
itu, karena jika tidak jelas Pertamina tidak 
memiliki kekuatan apapun. Posisi kami hanya 
sebagai pelaksana,”tegas Hanung.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri 
ESDM Susilo Siswoutomo menegaskan telah 
menyiapkan payung hukumnya. “Ada 9 jenis 
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aturan yang dikeluarkan ESDM dan BPH 
Migas, serta Perpres. Dalam waktu 1 sampai 
2 minggu sudah siap,”ujar Susilo. Dalam 
pelaksanannya di lapangan, menurut Susilo 
baik Pertamina, Gubernur, Bupati dan aparat 
diharapkan saling berkoordinasi. Dari sinyal 
yang disampaikan Wakil Menteri ESDM, bisa 
dipastikan per Mei, pengaturan sistem dua 
harga BBM bersubsidi akan diberlakukan. 

Namun bagi Effendi Simbolon, apapun 
aturan yang diterapkan, bukan berarti tidak 
rawan penyimpangan. “Yang terpenting 
adalah law enforcement-nya. Aturan apapun 
dibuat kalau tidak ada tindakan hukum yang 
tegas tidak akan ada artinya,”ujar Effendi. Ia 
juga berharap agar aturan yang dikeluarkan 
tidak menimbulkan salah penafsiran sehingga 
akan menyulitkan para pelaksana di lapangan. 
Sementara itu, Susilo menambahkan apapun 
aturan yang diterapkan, segalanya dikembalikan 
kepada masyarakat. “Sebetulnya subsidi kan 
untuk masyarakat yang membutuhkannya. 
Ya…masyarakat mampu mbok ya jangan beli 
BBM subsidi,”jelas Susilo. 

Pertamina sebagai pelaksana di lapangan 
juga akan melakukan tindakan tegas jika 
aturan yang dikeluarkan pemerintah sudah 
keluar.  “Saya sudah perintahkan semua jajaran 
Pertamina untuk melakukan Pemutusan 
Hubungan Organisasi (PHO) kepada SPBU 
yang melakukan penyimpangan,” tegas 
Hanung.   IK / DSu

‘’yANG TERPENTING ADAlAH 

lAW ENFORCEMENT-NyA. 

ATURAN APAPUN DIBUAT 

KAlAU TIDAK ADA TINDAKAN 

HUKUM yANG TEGAS TIDAK AKAN 

ADA ARTINyA.
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Foto : Wahyu Nugraha
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S
iang itu, Gugun memilih makan 
siang di foodcourt sebuah mall 
besar di Jakarta Pusat. Karyawan 
bank swasta itu, mengaku 
mengeluarkan kocek Rp 50.000 
untuk sekali makan siang lengkap 
dengan minum dan rokok sebagai 
‘pencuci mulut’. “Yah, minimal 
dua kali dalam seminggu saya 
makan disini. Kalau hari biasa 

makan di kantin paling-paling habis Rp 20 
ribuan,”ujar pria berusia 28 tahun itu.

Lajang yang sudah memiliki kendaraan roda 
empat dari hasil kerjanya sebagai analis kredit, 
tak malu mengaku menggunakan Premium 
untuk mobilnya yang keluaran tahun 2011. 
“Habis gimana ya, biar ongkos transportasinya 
ngirit, apalagi saya harus bayar tol,” jelas pria 
perlente yang tinggal di kawasan Bintaro itu. 
Menggunakan transportasi umum, menurut 
Gugun harus ekstra pengeluaran. Dari ongkos 
ojek dari rumah ke stasiun (pp) dan dari 
stasiun ke kantor (pp). “Kalau pakai angkot 
ribet juga, nitip motor pernah tapi motornya 
malah kebaret-baret karena parkirannya 
penuh,” tandasnya sembari menyeruput air 
mineral 600 ml seharga Rp 3.500.

MahaLnYa sePORsi 
Makan siang
KEBIJAKAN mengalokasikan 
subsidi energi dalam jumlah yang 
besar, cenderung mendorong pola 
hidup boros energi. Rasionalitas 
politik lebih mendominasi 
dibandingkan rasionalitas 
ekonomi.

Kisah Gugun menjadi gambaran nyata di 
negeri ini, betapa murahnya harga bahan bakar 
dibandingkan dengan harga makanan sehari-
hari. “Bayangkan harga satu liter Premium 
jika ditukar dengan nasi warteg hanya dapat 
setengah porsi nasi dengan sayur dan lauk 
tahu, tempe,”ujar pakar komunikasi Effendi 
Ghazali saat menjadi pembicara dalam rapat 
kerja dengan Eksternal Relation Pertamina, di 
Bandung beberapa waktu lalu. 

Realitas sehari-hari yang dihadapi masyara-
kat Indonesia saat ini adalah ketika harga 
energi masih lebih murah daripada harga 
kebutuhan pokok masyarakat. Padahal, dalam 
ilmu ekonomi, makanan merupakan kebutuhan 
primer yang harus dipenuhi dan dipermudah 
bagi masyarakat untuk membelinya. Bagi 
Gugun mengisi bahan bakar full tank Rp 200 
ribuan, bisa untuk empat hari. Sementara 
dengan uang yang sama, hanya bisa untuk 4 
kali makan siang saja. Belum termasuk sarapan 
pagi, makan malam dan pembelian air mineral 
yang sehari bisa mencapai 4 botol.  

Terkait konsumsi energi, menurut Tulus 
tidak serta merta menuntut hak untuk menda-
pat kan subsidi,  tetapi juga ada unsur tanggung 
jawabnya. “Membeli BBM subsi di, kita me-
miliki tanggung jawab untuk mem perhatikan 
aspek yang relevan disitu. Seperti meperhatikan 
masyarakat yang berhak menda patkan BBM 
subsidi,” jelas tulus.

Yang kedua, menurut Tulus yakni tanggung 
jawab melindungi bumi. “BBM sebagai energi 
fosil yang tidak ramah lingkungan, konon 
di bumi Indonesia cadangan minyak bumi 
hanya tinggal 3,5 miliar barel, cukup 11 tahun. 
Sehingga subsidi bbm itu menjadi hal yang 
sangat boros dalam pola konsumsi kita semua. 



29April 2013

Karena merasa disubsidi jadi sehari-hari kita 
tidak pernah berupaya untuk menghemat,” 
jelas Tulus.  Karena itu menurutnya agar 
kon sumsi BBM subsidi tidak terus-menerus 
tak terkontrol, pemerintah perlu membuat 
kebijakan tentang harga BBM subsidi serta 
mengembangkan energi alternatif. “Kebijakan 
energi kita selama ini salah, sehingga masya-
rakat cenderung boros karena harga BBM 
bersubsidi yang sangat murah dan salah sa-
saran,” tegasnya.

Sementara itu Komisi VII DPR RI Satya 
Widya Yudha menilai subsidi energi di 
Indonesia menjadi masalah yang pelik karena 
berbenturan antara rasionalitas dan masalah 
politik. “Menentukan keputusan yang akan 
diambil sangat luar biasa effort-nya karena 
terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. 
Sehingga di saat kita mau menentukan, ak-
hirnya rasionalitas ekonomi dikalahkan oleh 
rasionalitas politik,” jelas Satya saat mengisi 
Dialog Panel Interaktif Subsidi BBM dan 
Konsumsi Berkelanjutan, di Auditorium 
Ge dung Campus Centre, ITB akhir Maret 

lalu. Memang di dalam konstitusi dijelaskan 
subsidi itu adalah dimana negara melakukan 
intervensi kepada masyarakatnya.  “ Ketika ada 
rakyat yang mempunyai daya beli rendah, disitu 
negara ada, disitu negara melakukan intervensi. 
Itu makna daripada subsidi. Tapi kita sudah 
puluhan tahun dininabobokan bahwa subsidi 
itu adalah subsidi BBM,” jelasnya. Akibatnya 
hanya subsidi BBM yang ada di pikiran 
masyarakat, bukan lagi keberadaan negara di 
saat daya beli masyarakat susah tapi adalah 
hak yang seharusnya masyarakat terima. “Nah 
ini yang menurut saya, terjadi miss leading 
terhadap interpretasi subsidi,” tambahnya.

Artinya pada saat pemerintah menaikan harga 
BBM bersubsidi, yang disampaikan kepada 
masyarakat  bukan sekadar untuk mengerem 
laju defisit anggaran, tetapi juga fakta bahwa 
harga minyak dunia naik. Selain hal tersebut, 
pemerintah juga harus melanjutkan konversi 
energi, agar masalah subsidi BBM tidak 
berlarut-larut. “Jangan sampai kita menjadi 
negara boros energi, sementara untuk makan 
aja harus ngirit,”pungkasnya.  VF /YYK/DSu

Foto : Shutterstock

SAAT ini harga BBM Indonesia lebih murah daripada harga satu porsi makan siang di 
perkotaan.
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Tukul arwana, dari komedian menjadi 
motivator. Senantiasa berprinsip berbagi kisah 
sukses tanpa menggurui. Tak ingin masyarakat 
terpuruk karena selalu beranggapan sebagai 
golongan tak mampu.

Tukul Arwana

Jangan 
MenganggaP

diRi tak 
MaMPu
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R
ibuan mahasiswa dan masyarakat umum 
memenuhi Bale Santika Universitas Padjadjaran, 
Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, awal April lalu. 
Tukul Arwana berbagi kisah sukses perjalanan 
hidup dan kariernya kepada generasi muda, 
yang antusias mendengarkan tips sukses tanpa 
menggurui. Tampilan pria bernama asli Riyanto 
dalam roadshow Pertamax Movitamor (motivasi 
humor) telah menghipnotis seluruh peserta 
yang hadir, hingga larut dalam canda dan tawa. 

Mungkin seperti itulah cara menyampaikan pesan kepada anak 
muda sekarang. Muatan serius bisa disampaikan dengan santai 
namun mengena. Selain itu, pria kelahiran Purwosari, Semarang 
ini, juga didapuk sebagai brand endorser Pertamax. Bagaimana 
Tukul akan berbagai pengalaman sukses dan pandangannya 
tentang fenomena masyarakat yang ‘terlena’ dengan BBM 
bersubsidi? Berikut rangkuman wawancara dengan ayah dua 
anak ini dalam berbagai kesempatan bersama tim Energia, 
setelah yang bersangkutan melakukan rangkaian kegiatan 
“TUKUL MENYAPA PELANGGAN SPBU” di Bandung 
yang membuat pengunjung SPBU berbondong-bondong untuk 
menyalami Duta  Pertamax ini.
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yang kini saya tinggal panen,”ujar 
presenter talkshow Bukan Empat mata 
ini.

Lima kunci sukses menurutnya 
bukanlah hal yang sulit. Sederhana, 
tapi perlu keikhlasan dalam 
menjalankannya. Tukul tak yang hobi 
membaca berbagai buku itu mengaku 
apa yang disampaikannya bukan hal 
yang ‘ngawang-awang’ tetapi nyata 
dan senantiasa diterapkannya selama 
ini. “Prinsip saya nggak usah terlalu 
berteori, tetapi menyampaikan apa 
yang kita alami apa adanya, tidak 
bersandiwara. Karena saya yakin lebih 
gampang disampaikan dan dimengerti 
orang lain,”jelas pria yang selalu 
bercerita dengan gaya khasnya, tengil, 
spontan dan bahasa Inggris pas-pasan 
berlogat Jawa ini.

•••

5 Kunci Sukses Tukul

M
eniti karier dari nol. Itulah 
yang dijalani Tukul Arwana, 
kelahiran 16 Oktober 1963. 
Dunia lawak digeluti Tukul 
sejak duduk di bangku 

Sekolah Dasar, dari panggung Tujuh 
Belas Agustusan hingga hijrah ke 
Jakarta. Suka duka yang dialami Tukul, 
tak membuatnya putus asa atau terpuruk 
dengan kondisi yang ada. Karena itu, 
lewat pesannya dalam iklan Pertamax 
Motivamor, Tukul menggambarkan 
perjuangannya lewat sepenggal bait 
bermakna.

“Saya cuma orang biasa.
Dulu, saya ini orang susah yang ingin 
hidup layak.
Makanya saya kerja keras, pantang 
menyerah dan berjuang penuh percaya 
diri.
Tak lupa saya selalu menghargai 
orang lain.
Semua saya jalani dengan ikhlas dan 
tidak pernah berhenti belajar.
Saya cuma orang biasa, tapi saya 
ingin hidup lebih baik”

Pesan itu menurutnya menggambar-
kan kesuksesan tak bisa dicapai begitu 
saja. Butuh kunci untuk memasuki pintu 
sukses. Karena itu Tukul punya 5 kunci 
yang selama ini menuntutnya meraih 
kehidupan yang lebih baik. Yakni 
kerja keras, percaya diri, menghargai 
orang lain, ketulusan dan keikhlasan. 
“Saya sudah cukup malang melintang 
di industri entertainment Tanah Air. 
Meskipun harus melewati perjalanan 
yang cukup berat di awal karier, namun 
saya selalu berpegang pada lima kunci 
tersebut hingga mendapatkan buah 

lIMA Kunci 
sukses Tukul 
Arwana 
dishare 
kepada 
semua orang 
dengan cara 
sederhana  
di Motivamor

MOTIVAMOR
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Brand Endorser
Pertamax Bagian dari Doa

M
enjadi Brand Endorser 
Pertamax, adalah hal yang 
sangat tak terduga bagi 
Tukul. Sekitar awal tahun, 
secara tak sengaja ia bertemu 

dengan salah satu pejabat Pertamina. 
“Waktu saya di executive lounge salah 
satu bandara saya ketemu beliau. Tanpa 
panjang lebar beliau mengomentari 
penampilan saya di 4 mata yang sarat 
filosofi dan bisa menginspirasi orang 
lain. Beberapa minggu kemudian saya 
langsung dihubungi,” jelasTukul. Ia 
pun ditawari menjadi bintang iklan 
Pertamax yang selama ini sudah melekat 
dalam kesehariannya. “Subhanallah, 
Alhamdulillah dan terima kasih sekali.  
Allah sudah mempertemukan saya 
dengan beliau. Dalam waktu satu detik, 
satu second, nasib manusia bisa begini. 
Jika kita selalu berdoa, berusaha dan 
semua  sudah diizinkan oleh Allah 
SWT, semuanya bisa terjadi,”jelasnya. 
Menurutnya, Pertamax sebagai produk 
yang punya prestise, berkelas telah 
melekat dalam aktivitas kesehariannya. 
“Dari dulu saya pake Pertamax sejak 
masih pakai Honda GL tahun ’83. 
Padahal kalau pakai Pertamax suka 
dibilang orang rugi, sok gaya. Tapi bagi 
saya pakai Pertamax itu doa. Karena 
tidak mengambil jatah subsidi orang 
dan saya berprinsip sebagai orang yang 
mampu. Alhamdulillah dari GL jadi 
Galant dan sekarang kendaraan saya 
lebih meningkat lagi,”jelasnya.

 ••• MeNGGUNAKAN PeRTAMAX Bagi Tukul ibarat doa. 
Tidak mengambil jatah subsidi orang, karena 
berprinsip sebagai orang mampu.
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orang lain, khususnya anak muda dan 
masyarakat umumnya,”jelasnya. 

Selama roadshow Pertamax Motiva-
mor,  Tukul tidak segan menjawab 
setiap pertanyaan audience sekaligus 
berbagi tips dalam menghadapi ujian 
hidup. “Sebisanya saja jawab apa 
adanya natural, karena memang jalan 
hidup saya seperti yang bisa Anda baca 
di internet,”ujar pria berjulukan nama 
keren “Reynaldi” ini.

•••

Dari Nobody jadi 
Somebody

M
ensyukuri apa yang 
telah dicapai, selalu 
dilontarkan Tukul di setiap 
perbincangannya. Meski 
setiap kali bercerita selalu 

diselipi humor, tapi rasa syukur itu 
secara tulus diucapkan dan tersirat dari 
mimik wajahnya. Tukul pun menyadari 
dirinya yang dahulu bukan siapa-siapa, 
kini telah masuk jajaran entertainer 
papan atas. Beberapa sumber 
menyebutkan honor Tukul setiap show 
dihitung per menit. “Ya itu kan bisa-
bisa mereka saja. Nanti saya omongin 
yang bener pasti bakal kaget semua, ha..
ha..ha. Pokoknya amazing, incredible, 
excellent, wonderful,”jawabnya sambil 
tertawa lepas. 

Bagi Tukul, honor bukanlah hal 
utama yang menjadi ukuran kesuksesan 
seseorang. Tetapi kesuksesan itu 
diukur ketika seseorang mau bekerja 
keras, pantang menyerah, percaya diri, 
tulus dan ikhlas dalam melaksanakan 
tugas dan pekerjaan sehari-hari. 
“Hasilnya bisa macam-macam jika 
kita menerapkan lima kunci sukses 
itu. Kepuasan batin, prestasi, reward 
dalam berbagai bentuk dan lain-
lain,”jelasnya. 

Yang luar biasa dirasakan Tukul 
adalah ketika Ia dipilih membawa 
nama Pertamax untuk memberikan 
motivasi dan menginspirasi orang 
lain. ”Kadang saya berpikir, apa 
nggak salah pilih? Saya yang nobody 
menjadi somebody. Seseorang yang 
dari zero tidak berpendidikan tinggi, 
tidak ganteng, tapi memesona ya...? 
Singkatnya saya akan mengemban 
amanah ini dengan baik agar bisa 
memberikan pencerahan kepada 

SUKSeS tidak 
sekedar 
diukur dari 
penghasilan. 
Bisa dalam 
bentuk lain 
seperti 
prestasi, 
reward,dll. 

MOTIVAMOR
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bekerja dan mengandalkan hidupnya kepada 
orang lain dengan meminta-minta di pinggir 
jalan, menjadi titik dimana orang tersebut 
berperilaku sebagai orang tidak mampu. 
Menjadikan diri sebagai orang miskin yang 
patut dikasihani. Namun secara tidak sadar, 
saat terjun di jalanan itulah menjadi awal mula 
keterpurukannya. “Perilaku kita itu ibarat doa. 
Kalau kita berperilaku jadi orang miskin, bisa 
jadi kita akan miskin dan minta belas kasihan 
terus,”ujarnya serius.

Hal yang sama dianalogikan Tukul terkait 
subsidi BBM yang menurut beberapa riset 
justru dinikmati masyarakat golongan 
mampu. “Ya intinya mereka itu membeli 
bahan bakar seperti orang yang nggak mampu. 
Jadi sama saja dia berdoa menjadi orang 
yang tidak mampu,”jelasnya. Karena itu, 
ketika ada rencana pembatasan BBM subsidi, 
isu kenaikan dan lain-lain, golongan yang 
‘mengaku’ tidak mampu itulah yang paling 
banyak mengajukan keberatan. Sebaliknya 
Tukul mengaku salut pada masyarakat, yang 
sadar dan menganggap diri sebagai golongan 
mampu. “Saya banyak lihat justru pengendara 
sepeda motor, banyak yang menggunakan 
BBM non subsidi,”paparnya. 

Karena itu prinsip mampu dalam segala 
hal selalu ditunjukkan Tukul dalam pekerjaan 
sehari-hari. Tukul pun mengenang saat 
pertama kali ikut pentas di kelompok Srimulat, 
dimana ia diminta untuk memberikan umpan 
lawakan. “Karena merasa minder dengan 
senior saya hanya diam di pentas. Alhasil saya 
dikeluarkan dari Srimulat,”kenangnya. Dari 
situ Tukul tidak lantas minta dikasihani. Justru 
terus membangun kepercayaan diri mampu 
menjadi pelawak, hingga Ia ditarik mengisi 
acara Ludruk Humor di salah satu stasiun 
televisi. “Apa yang saya alami saat  jadi pemeran 
pembantu di Srimulat menjadi gambaran kalau 
saya terus diam akan terpuruk. Karena itu 
begitu diberhentikan, saya harus yakin kalau 
saya ini mampu dan bisa melawak. Kalau nggak 
gitu bisa-bisa saya tetep di posisi nol. Meski 
pahit, jika berusaha pasti akan indah pada 
waktunya,”pungkasnya.   SHA/ AHP / DSu

Berprinsip Mampu dalam 
Segala Hal

K
egagalan ataupun keterpurukan 
seseorang, menurut Tukul tak lepas 
dari perasaan tidak mampu melakukan 
sesuatu, atau merasa tak mampu 
bekerja dan berkarya.  Pria yang tengah 

mempertimbangkan untuk menjadi motivator 
ini, melihat fenomena tersebut kini tengah 
menjangkiti masyarakat  di negeri ini.

Ia menyontohkan ketika seseorang malas 
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Teknologi PDSI

ungguL 
dengan

eLektRik Rig
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SoluSi terbaik disodorkan PDSI 
sebagai perusahaan penyedia 
jasa drilling.  Menyediakan 
rig elektrik dengan berbagai 
keunggulan. Satu-satunya 
perusahaan drilling yang 
menawarkan teknologi ini untuk 
perusahaan migas di Indonesia.

T
erbentuknya sumur-sumur mi-
nyak tidak lepas dari perilaku 
sebuah menara yang terbuat 
dari baja yang digunakan untuk 
melakukan pengeboran (reservoir) 
bawah tanah untuk mendapatkan 
minyak bumi, gas dan mineral-
mineral lainnya yang terkandung 
dibawah tanah. Dalam dunia 
perminyakan dan pertambangan 

serangkaian menara tersebut dinamakan “rig”.

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, 
memacu PT Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI) sebagai perusahaan penyedia 
jasa drilling untuk memanfaatkan teknologi 
drilling yang lebih mutakhir.  Sejak pertengahan 
2011, PDSI sudah mulai menggunakan “rig 
elektrik” sebagai teknologi drilling dengan 
menggunakan sistem elektronik.

Jika dibandingkan dengan rig mekanik, rig 
elektrik ini telah terbukti lebih efisien dari sisi 
waktu pengerjaan dimana untuk pengerjaan 
sebuah proyek yang biasanya dilakukan oleh 
rig Mekanik membutuhkan waktu selama 40 
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ada di lokasi di Talang Jimar Asset 2 25 INF 
dan rig D.1500/57 sedang move ke Hululais 
Bengkulu.

Sedangkan untuk enam unit rig elektrik 
Area Jawa terdiri dari: Rig N.80UE/22 ada 
di lokasi Bunyu, rig N.80UE / UY3 ada di 
lokasi Kawengan Cepu, rig  D.1500/53 ada di 
lokasi Krawang, Rig D.1000/52 ada di lokasi 
Donggi Sulawesi Tengah, rig D.1500/55 ada 
di lokasi Kedung Tuban Cepu dan rig F.200 
yang beroperasi di panas bumi Karaha Bodas. 

Rig elektrik memiliki sistem pengontrolan 
secara computerise sehingga akan lebih mudah 
terpantau dan terawasi. Operator yang 
menjalankan seperti sedang memainkan joy 
stick play stasion dari balik control room. Saat 
mengemudikan rig elektrik, sang operatorpun 
lebih merasakan kenyamanan berada di 
dalam Control Room yang difasilitasi dengan 
pendingin ruangan (AC).

Hal ini tentu berbeda jauh dengan rig 
mekanik, dimana sang operator dalam 

hari, namun untuk rig elektrik bisa lebih cepat 
dengan selisih waktu tujuh hari.

Selain itu, penggunaan bahan bakarpun 
juga lebih hemat dibandingkan rig mekanik. 
Terlebih dalam pengoperasian untuk mesin 
dieselnya PDSI menggunakan Bahan Bakar 
Minyak (BBM) Non Subsidi berjenis Solar 
yang ramah lingkungan. “Antara rig mekanik 
dan rig elektrik dengan kapasitas 1.000 HP 
penghematan bahan bakarnya bisa mendekati 
45 % lebih irit rig elektrik dengan jenis bahan 
bakar Solar Industrial,” ucap Manager Area 
PT. PDSI Onshore Drilling Area Sumbagsel, 
L. Djoko Widiarso.

Dikatakan oleh Manager Area PT. PDSI 
Onshore Drilling Area Sumbagsel, L. Djoko 
Widiarso, disamping 35 unit rig yang dimiliki 
PDSI, saat ini PDSI sudah memiliki 10 unit 
rig elektrik. Empat unit rig berada di Area 
Sumbagsel, yaitu rig N.80UE/25 ada di lokasi 
Niru 39, rig IE.900.9/9 ada di lokasi Niru Unit 
Bisnis Pertamina EP Limau, rig D.1000/54 

TEKNO
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mengoperasikan power system-nya masih 
menggunakan tombol-tombol yang manual 
dan tidak terdapat control room sehingga sang 
operator merasakan panasnya terik matahari 
saat bekerja.

Rig elektrik terdiri dari enam bagian 
besar. Yaitu, hoisting system berfungsi untuk 
menurunkan dan menaikan tubular (pipa 
pemboran, peralatan completion, atau pipa 
produksi) untuk keluar dan masuk lubang 
sumur.  Rotary System berfungsi sebagai 
pemutar pipa-pipa di dalam sumur. Circulation 
System berfungsi  mensirkulasikan fluida 
pemboran untuk keluar dan masuk ke dalam 
sumur dan menjaga agar properti lumpur 
seperti yang diinginkan. Blowout Prevention 
System berfungsi untuk mencegah terjadinya 
blowout (meledaknya sumur di permukaan 
dikarenakan adanya tekanan tinggi dari dalam 
sumur). Power System yang merupakan sumber 
tenaga berfungsi untuk menggerakkan semua 
sistem di atas dan untuk suplai listrik.  Dan 
Solid Control System berfungsi sebagai bagian 
circulating system lumpur pemboran. Jadi setelah 
lumpur dipompakan ke dalam sumur melalui 
pipa pemboran kemudian keluar membawa 
serbuk pemboran. Serbuk pemboran tersebut 

‘’SEKARANG JOB PTJM MAMPU 
BerProDuKSI PADA 120 jutA BBtu 

SAlES GAS DENGAN KONDENSAT SEKITAR 
6.000 BArel Per hArI. InI MeruPAKAn 

PENCAPAIAN PRESTASI yANG SANGAT 
BESAR SEJAK AWAl MUlAI BEROPERASINyA 

PADA AwAl APrIl 2011.
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disaring oleh solid control sehingga lumpur 
menjadi bersih dan dipompakan lagi ke dalam 
sumur dan solid content yang ditolerir hanya 
1,4%.

Dari semua komponen tersebut yang 
membedakan rig elektrik dan rig mekanik 
adalah pada Power System dimana power system 
untuk rig elektrik menggunakan tersistem 
secara elektrik dan ter-computerise. Sedangkan 
untuk rig mekanik masih tersistem secara 
manual.

Karena tersistem secara elektrik maka 
dalam pengoperasiannya pun membutuhkan 
tenaga ahli yang mahir untuk mengoperasikan 
rig elektrik tersebut.  “PDSI memang 
telah mengirimkan beberapa operator rig 
untuk mengikuti training ke Kanada untuk 
menambah keahlian para pekerja rig terkait 
cara kerja dan maintenance rig elektrik sehingga 
para operator rig tidak mengalami hambatan 
dalam pengoperasiannya,” ucap Djoko.  

Penanganan komponen-komponen yang 
ada di rig tersebut perlu ketelitian yang tinggi. 
Jika dilihat dari sisi HSE, rig elektrik jauh 
lebih unggul untuk safety-nya  dibandingkan 
dengan rig-rig mekanik. 

Walaupun di skala internasional penggunaan 
Rig Elektrik bukanlah sesuatu yang baru, 
namun untuk skala nasional PDSI satu-
satunya perusahaan Drilling di Indonesia yang 
telah menggunakan Rig Elektrik.

Dengan demikian, kesiapan PDSI 
menggarap berbagai proyek pengeboran akan 
semakin mantap berkat kehadiran rig elektrik  
tersebut. Dan keunggulan dari rig tersebut 
meningkatkan optimis PDSI dalam menapaki 
kinerja yang lebih baik. 
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CLean daLaM
PeRsPektiF gCg
BerPerilaku bersih (clean) menjadi salah satu syarat mutlak dalam 
penerapan Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan. Clean 
merupakan salah satu soft skill insan Pertamina dalam melaksanakan 
pekerjaan.
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dan wajar. Untuk itu perusahaan harus 
dikelola secara benar, terukur dan sesuai 
dengan kepentingan perusahaan dengan 
tetap memperhitungkan kepentingan peme-
gang saham dan pemangku kepentingan 
lain. Akuntabilitas merupakan salah satu 
syarat yang diperlukan untuk kinerja yang 
berkesinambungan.

Responsibilitas (Responsibility), prinsip 
dasarnya adalah perusahaan harus mematuhi 
peraturan perundang-undangan serta melaksa-
na kan tanggung jawab terhadap masyarakat 
dan lingkungan sehingga dapat terpelihara 
kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Untuk melancarkan asas GCG, perusahaan 
harus dikelola secara independen sehingga 
masing-masing organ perusahaan tidak saling 
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh 
pihak lain. Inilah prinsip dasar independensi 
(Independency).

Sedangkan kewajaran dan kesetaraan 
(Fairness), dalam melaksanakan kegiatannya 
perusahaan harus senantiasa memperhatikan 
kepentingan pemegang saham dan pemangku 
kepentingan lain berdasarkan asas kewajaran 
dan kesetaraan.

Untuk mencapai keberhasilan jangka 
panjang pelaksanaan GCG, perlu dilandasi 
oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu 
diperlukan pedoman perilaku yang dapat 
menjadi acuan bagi organ perusahaan dan 
semua karyawan dalam menerapkan nilai-
nilai (value) dan etika bisnis sehingga menjadi 
bagian dari budaya perusahaan. Begitu pula 
di Pertamina dengan penerapan tata nilai 6C, 
yang salah satunya adalah Clean (bersih).

•••

G
ood Corporate Governance 
(GCG) adalah salah satu pilar 
dari sistem ekonomi pasar, 
karena berkaitan erat dengan 
kepercayaan stakeholders 
terhadap sebuah perusahaan 
maupun iklim usaha di suatu 
negara. GCG diperlukan 
untuk mendorong terciptanya 
pasar yang efisien, transparan 

dan konsisten dengan peraturan perundang-
undangan. Penerapan GCG perlu didukung 
oleh tiga pilar yang saling berhubungan. Yaitu, 
negara dan perangkatnya sebagai regulator, 
dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan 
masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa 
dunia usaha.

GCG dilaksanakan dengan lima asas, yaitu 
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi serta kewajaran dan kesetaraan. 
Hal tersebut diperlukan untuk mencapai 
kesinambungan usaha (sustainability) perusa-
haan dengan memperhatikan pemangku ke-
pentingan (stakeholder). 

Asas transparansi (Transparancy), prinsip 
dasarnya adalah dalam menjalankan bisnis, 
perusahaan harus menjaga obyektifitas dengan 
menyediakan informasi yang relevan dengan 
cara yang mudah diakses dan dipahami oleh 
pemangku kepentingan. Perusahaan harus 
mengambil inisiatif untuk mengungkapkan 
tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh 
peraturan perundang-undangan, tetapi 
juga hal yang penting untuk pengambilan 
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan 
pemangku kepentingan lainnya.

Dengan penerapan asas akuntabilitas 
(Akuntability), perusahaan harus mempertang-
gung jawabkan kinerjanya secara transparan 

MANAJEMEN
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pada saat ada atasan maupun tidak ada yg 
mengawasi, memberi masukan dan membuat 
laporan yang benar sesuai dengan kondisi yang 
ada (bukan “Asal Bapak/ibu senang”).

Mau dan mampu menyatakan sikap 
baik dan sopan
Perilaku yang mengedepankan penghargaan 
dan penghormatan kepada semua orang, 
semua tingkatan. Mampu membina hubungan 
baik dengan atasan/pekerja yang lebih senior, 
teman kerja, pelanggan baik pelanggan internal 
maupun eksternal dan mampu menjaga 
kepercayaan.

Menghindari benturan kepentingan

Perilaku yang menjunjung tinggi prinsip 
kehati-hatian, dalam menjalankan pekerjaan 
sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketika 
memutuskan permasalahan selalu berdasar pada 
justifikasi yang lengkap dan menguntungkan 
perusahaan dan berani bertanggung jawab 
terhadap seluruh aktifitas kerjanya.

Mengapa Harus Clean ?

C
lean adalah tata nilai yang mensyaratkan 
seluruh insan yang terlibat dalam roda 
perusahaan untuk menjalankan usaha 
secara profesional, menghindari benturan 
kepentingan, tidak menoleransi suap, 

menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. 
Untuk lebih memudahkan realisasi tata nilai 

tersebut dalam perilaku sehari-hari, maka Tim 
Transformasi Pertamina telah menjabarkan 
perilaku tata nilai itu dalam lima pedoman 
perilaku clean.

Bersikap jujur dalam bekerja

Yaitu, melakukan tindakan dengan 
mengedepankan hubungan vertikal dan 
horizontal. Vertikal artinya hubungan antara 
pekerja dengan Tuhan, niat yang ada dalam 
dirinya ketika melakukan pekerjaannya, etika 
dan moralnya sesuai dengan tuntunan-Nya. 
Sedangkan hubungan horizontal adalah 
hubungan manusia dengan sesama. Hubungan 
tersebut lebih mengedepankan kejujuran 
dalam melaksanakan pekerjaan, seperti disiplin 



Mendahulukan kepentingan 
perusahaan di atas kepentingan 
pribadi/golongan

Lebih mengedepankan kepentingan 
perusahaan, kebaikan dan peningkatan 
perusahaan. Tidak menjadikan permasalahan 
pribadi/golongan menghambat perkembangan 
perusahaan.

 

Mencegah terjadinya penyalahgunaan 
jabatan

Pepatah Jawa mengatakan “ojo  dumeh”. 
Jangan mentang-mentang saat ini sedang 
menjadi pejabat sehingga tindakannya lebih 
mengarah kepada pemanfaatan jabatan 
tersebut untuk melakukan hal yang melanggar 
peraturan dan mengakibatkan kerugian 
perusahaan.

Perilaku tata nilai Clean ini sangat in-line 
dengan asas-asas GCG. Apabila tata nilai 
tersebut dilakukan setiap hari sepanjang tahun, 
maka clean akan menjadikan habit dan sangat 
menunjang dalam pengelolaan korporasi yang 
baik. Clean adalah soft skill yang dapat dikatakan 
sebagai modal dasar insan Pertamina dalam 
melaksanakan pekerjaan dan pertumbuhan 
perusahaan, serta dapat menjaga tiga pilar 
yang saling berhubungan.  Yaitu, negara dan 
perangkatnya, dunia usaha, serta masyarakat.  
Jika perilaku clean dilakukan di seluruh jajaran 
Pertamina bahkan di seluruh perusahaan dan 
masyarakat di Indonesia, maka KKN (Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme) akan berkurang, 
bahkan lambat laun akan menghilang dari 
bumi Indonesia. Inilah yang akan mendorong 
terciptanya persaingan yang sehat dan iklim 
usaha yang kondusif sehingga dapat menunjang 
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 
berkesinambungan secara keseluruhan. 
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A
pakah Anda pernah merasa 
terlalu banyak bekerja dan 
lebih banyak tantangan dalam 
menjalani pekerjaanAnda? Jika 
jawabannya pernah, anda tidak 
sendiri.  Setiap orang, baik 
laki-laki maupun  perempuan 
pernah merasakan hal 
demikian. Merasa jenuh atau 
lelah terhadap pekerjaan yang 

mengakibatkan tidak produktif dalam bekerja, 
lebih sering sakit dan juga tidak bahagia.

Di saat berada pada titik tersebut, sudah 
saatnya memikirkan work-life balance. 
Yakni mencari apa yang perlu dilakukan 
untuk membuat motivasi dan semangat kita 
meningkat kembali. Istilah work-life balance 
mungkin sering  didengar akhir-akhir ini, 
khususnya di perusahaan world class yang 

WORk-LiFe
baLanCe

mengedepankan betapa pentingnya membuat 
pekerja merasa dilibatkan dan memiliki 
motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Perusahaan dengan work-life balanced 
program yang baik akan dapat meningkatkan 
produktivitasnya. Contoh nyata perusahaan 
world class yang telah mengaplikasikan work 
life balance dan meningkatkan produktifitas 
perusahaan adalah MITRE Company. 
Perusahaan nasional Amerika yang bergerak 
dalam bidang Research and Development. 

Survei perusahaan karier dan community 
terkemuka di Amerika Glassdoor.com, 
menempatkan MITRE di peringkat 1 sebagai 
“Perusahaan Nasional Terbaik untuk Pekerja” 
pada tahun 2012, dengan keuntungan yang 
meningkat lebih dari 6%  setiap tahunnya.

MITRE mempertahankan filosofi 
perusahaan  “Memberi orang paket manfaat 

Teks : Fimelia – Assistant Manager TransformationHR CORNER
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yang inovatif, fleksibel dan kompetitif, 
membuat mereka memiliki pengetahuan 
tentang itu, menunjukkan kepada mereka 
bagaimana menggunakannya, dan yang akan 
memberdayakan mereka untuk membuat 
pilihan terbaik mereka sendiri”. Terbukti filosifi 
tersebut bisa menjaga kualitas, pemenuhan 
target, dan work-life balance pekerjanya 
dengan sangat baik hingga mengantarkan 
MITRE sebagai salah satu perusahaan terkuat 
di Amerika Serikat. 

Contoh lain sebagaimana diterapkan di 
Exxon Mobil Oil, yang memiliki standar 
sistem rewards and compensation. Khusus 
pekerja wanita, mendapatkan beberapa 
kemudahan karena kodrat yang dimilikinya 
seperti High Performes dan Family’s First. 
Dengan kompensasi High Performers pekerja 
wanita memiliki hak untuk mengerjakan 
pekerjaan dari rumah apabila ada keperluan 
urgent, seperti menyusui anak. Karena ijin yang 
berkaitan dengan urusan keluarga dimudahkan, 
maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi 

penilaian kinerja, tetapi justru membuat rasa 
tanggungjawab dan rasa memiliki perusahaan 
begitu tinggi di kalangan pekerja.

Work life balance adalah sistem yang 
digunakan oleh perusahaan (termasuk 
peraturan di dalamnya) yang secara aktif 
memberikan support kepada pekerja perusahaan 
agar menggapai sukses di pekerjaan maupun 
di rumah. Sebuah work-life balance yang ideal 
adalah perusahaan yang memungkinkan 
pekerjanya untuk:

Memberikan 1. support untuk orang-
orang yang ada di lingkungan sekitarnya 
(orangtua, anak, pasangan hidup)
Memberikan 2. support untuk kesehatan 
fisik dan spiritual pekerja
Menciptakan jadwal pekerjaan yang 3. 
fleksibel dan memberikan ruang untuk 
pekerja agar memiliki kesempatan untuk 
menyelesaikan tanggung jawab kantor 
namun tetap memiliki kehidupan yang 
seimbang di luar kantor.
Menyediakan sarana sosial dan mem-4. 

WORK-lIFe BAlANCe Adalah sistem yang digunakan perusahaam untuk memberikan support 
kepada pekerja dalam menggapai sukses di pekerjaan dan tugas di rumah.
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bangun komunitas baik bagi pekerja
Menyokong inisiatif 5. culture change untuk 
membangun perusahaan yang lebih baik. 

Work life balance merupakan satu dari lima 
Total Rewards dari setiap perusahaan yang 
diberikan untuk karyawannya. Menurut World 
at work lima Total Rewards yakni compensation, 
benefits, work-life, performance & recognition, 
development & career opprotunities. Dari setiap 
elemen tersebut secara kolektif ditujukan untuk 
menarik, memotivasi dan memrpertahankan 
karyawan melalui keselarasan nilai antara 
perusahaan dan karyawannya.

StrategiTotal Rewards yang efektif akan 
melahirkan kepuasan karyawan, keterlibatan 
dan produktivitas yang tinggi sehingga 
membuat kinerja bisnis dan hasil sesuai dengan 
yang diinginkan.

Karena itu World at work memberikan tujuh 
kategori kebijakan yang dapat mendukung 
pro gram work-life balance yang efektif 
dengan memperhatikan pekerja, keluarga 
dan masyarakat. Beberapa diantaranya telah 
diterapkan di Pertamina. Ketujuh kategori 
tersebut adalah :

Menciptakan tempat kerja yang fleksibel, 1. 
dimanapun dan bagaimanapun pekerjaan 
dapat diselesesaikan oleh individu maupun 
team. Pekerja dengan akses fleksibilitas 
tinggi akan merasa lebih puas dan engage 
dengan perusahaan. Misalnya flexi time, 
tele-work, telecommuting, job sharing, 
nursing station untuk ibu menyusui, dll.
Program cuti, yang merupakan waktu 2. 
yang disediakan khusus bagi pekerja untuk 
rehat sejenak dari rutinitas kerja, untuk 
berlibur dan berkumpul dengan keluarga. 
Program cuti yang biasa diterapkan 
yakni cuti tahunan, libur hari besar, cuti 
melahirkan.
Program Kesehatan dan kesejahteraan. 3. 
Sebuah survey yang dilakukan oleh Towers 
Watson menyimpulkan perusahaan dengan 
program kesehatan dan produktivitas 
yang paling efektif akan menghasilkan 
11% lebih revenue per karyawan, dan 

menunjukkan trend biaya kesehatan serta 
absenteeism yang menurun dari setiap 
pekerjanya. Di Pertamina program ini 
diwujudkan dengan sarana fitness center, 
program pengendalian berat badan, 
program bantuan berhenti merokok, 
management stres, dan lain-lain.  
Program kemasyarakatan, yakni program 4. 
yang memperhatikan pembinaan 
masyarakat dimana perusahaan tersebut 
berada. Karena pekerja dan masyarakat 
sekitar harus terhubung erat. Hal ini 
biasa diterapkan melalui program 
CSR, donasi yayasan, pemberdayaan 
masyarakat, dll.

HR CORNER
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Caring for Dependent,5.  yakni program 
sponsor untuk anak-anak yang mem-
butuhkan pendidikan tinggi di setiap 
negara. Seperti program child-care re-
source. 
Financial Support6. , yakni adanya beberapa 
program financial yang disediakan peru-
sahaan akan memberikan benefit bagi 
tercapainya efektivitas work–life balance 
pekerja. 
Culture Change Initiatives7. , yakni sebuah 
sistem managemen perubahan budaya 
yang kuat dalam rangka membangun 
leadership, dapat tercapainya efektivitas 
work-life balance dengan baik. Misalnya 

work re-design, program budaya yang 
merupakan internalisasi 6C, dll.

Pada akhirnya Kunci dari work-life balance 
kembali kepada diri kita sendiri sebagai 
penentu ‘balance’ atau tidaknya antar pekerjaan 
dan kehidupan pribadi kita. Meskipun perusa-
haan telah memberikan fasilitas dan benefit 
bagi setiap pekerjanya, tetapi hal itu kembali 
lagi  pada diri kita masing-masing, bagaimana 
kita bisa berkontribusi secara penuh bagi 
perusahaan tetapi tanpa meninggalkan kehi-
dupan sebagai pribadi maupun sebagai masya-
rakat yang mempunyai tuntutan dan tanggung 
jawab. 

FASILITAS Baby Day Care di Pertamina, merupakan salah satu upaya perusahaan dalam menciptakan 
tempat kerja yang fleksibel, yang memudahkan pekerja perempuan menyusui bayinya.

51April 2013



52 April 2013

CSR

MenJaga benteng 
keanekaRagaMan 
haYati kaLiMantan
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D
ikutip dari laman digital 
International Union for the 
Conservation of Nature and 
Natural Resources (IUCN) 
Redlist (www.iucnredlist.org), 
setidaknya 61 jenis flora khas 
Kalimantan kini tergolong 
sebagai Critically Endangered 
atau berstatus kritis. Umumnya 
flora Kalimantan dalam daftar 

tersebut berasal dari suku Dipterocarpacea 
(meranti-merantian) dan marga Shorea 
(meranti, bangkirai, dan lain-lain). 

Perlu diketahui, Kalimantan merupakan 
pusat keragaman flora marga Shorea. 138 
spesies Shorea didapati di Kalimantan dan 
91 di antaranya bersifat endemik atau khas. 
Status Critically Endangered mengindikasikan 
ancaman kepunahan yang cukup tinggi bagi 
flora Kalimantan tersebut.

Direktur Unit Pelaksana Kebun Raya 
Balikpapan Aminuddin, S. Hut mengungkap-
kan, tanaman khas Kalimantan sekarang sudah 
semakin langka karena banyaknya perubahan 
peruntukan hutan untuk kepentingan lain di 
luar sektor kehutanan. “Terlebih kayu khas 
Kalimantan dari keluarga Dipterocarpacea 
seperti Meranti, Kapur, Keruing merupakan 
jenis kayu perdagangan yang paling laris,” 
timpal Amin. 

Dengan kondisi di atas, perlu ada upaya 

kaliManTan terkenal dengan 
kekayaan alam, khususnya 
potensi hutan yang menjadi pusat 
keanekaragaman tumbuhan 
tropis di dunia. Namun bertolak 
belakang dengan hal tersebut, 
kawasan ini juga terkenal memiliki 
tingkat kepunahan tumbuhan 
yang cukup tinggi. 
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Kebun Raya Balikpapan sebagai benteng 
terakhir perlindungan tanaman khas Kali-
mantan. Menurut Dra. Yuzammi, MSc - pe-
neliti LIPI yang memimpin tim ahli - tema 
koleksi Kebun Raya Balikpapan adalah ta-
naman khas Kalimantan berupa pohon. “Dari 
hutan Kalimantan yang dikoleksi adalah 
jenis pohon, kebanyakan Meranti, Jambu-
Jambuan.  Maksud mengoleksi ini adalah un-
tuk menyelamatkan,” ungkapnya. 

•••
Berbagai Hasil dan Manfaat 
Eksplorasi

Disela-sela kegiatan eksplorasi, Senior 
Officer Environment Pertamina Iwan Ridwan 
Faisal, menjelaskan bahwa keterlibatan 
pihaknya dalam kegiatan ini dilandasi 
keinginan Pertamina untuk turut serta dalam 
upaya konservasi sumber daya hayati yang ada 
di Kalimantan. 

“Sesuai komitmen, kami menjadi Sobat 
Bumi melalui kegiatan Corporate Social Res-
ponsibility di bidang lingkungan. Kegiatan 
konservasi ini adalah salah satunya, sekaligus 
menjadi alternatif kegiatan lingkungan lain 
seperti penghijauan, penanaman pohon dan 
lain sebagainya,” jelasnya. 

Sementara itu Public Relation Head 
Pertamina Refinery Unit VI Balikpapan, 
Fety berharap, hasil eksplorasi ini dapat 
meningkatkan  jumlah  dan  jenis koleksi 
ta naman asli Kalimantan di Kebun Raya 
Balikpapan. “Nantinya koleksi konservasi 
tersebut bisa menjadi sarana edukasi bagi pelajar 
dan anak muda agar mengenal keanekaragaman 
hayati yang harus dilestarikan,”ujar Fety. 

Selain manfaat edukasi, Aminuddin 
menambahkan bahwa hasil konservasi bisa 
disumbangkan ke berbagai pihak yang 
memerlukan untuk penanaman di tempat lain. 

untuk menjaga dan mengonservasi flora asli 
Kalimantan agar tidak punah. Salah satu 
usahanya adalah dengan melakukan eksplorasi 
atau pencarian flora asli Kalimantan untuk 
selanjutnya dikumpulkan dan dikoleksi di 
kawasan konservasi seperti Kebun Raya. 

Amin mengakui, saat ini pihak Kebun Raya 
Balikpapan bekerja sama dengan Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan 
Pertamina tengah melakukan kegiatan 
eksplorasi flora. Dalam kegiatan bertajuk 
Pertamina Ecopedition, ketiga pihak melakukan 
ekspedisi ke hutan primer di Kalimantan 
guna mengoleksi bibit, seedling (anakan) atau 
pohon (ukuran 50-100 cm) yang masih bisa 
diselamatkan. 

•••
Mengonservasi melalui 
Ecopedition

“Eksplorasi Pertamina Ecopedition dilaksa-
na kan mulai 6 April 2013 dan berakhir pada 
25 April 2013,” ungkap Amin. Ekspedisi tahap 
pertama dilakukan di Hutan Labanan, Berau 
yang merupakan Hutan Penelitian di bawah 
naungan Balai Besar Penelitian Dipterokarpa 
(B2PD), Kementerian Kehutanan. 

Hingga 21 April 2013, tim Pertamina 
Ecopedition berhasil menemukan 317 jenis 
tanaman (kayu dan nonkayu) serta 38 je-
nis anggrek dari 5.493 spesimen  yang  
dikumpulkan. Tak hanya tumbuhan kayu 
seperti Pelawan, Meranti, Keruing, dan Eboni, 
tim Pertamina Ecopedition juga mengon-
servasi tanaman buah seperti Rambai Hu-
tan (Baccauera, sp) dan Lengkeng Hutan 
(Dimocarpus, sp). Tim juga menemukan Daun 
Selekop (Lepisanthes Amoena) yang khas 
digunakan Suku Dayak sebagai pemutih kulit.

Hasil temuan ekspedisi akan diolah, 
diidenti fikasi dan selanjutnya dikoleksi di 

CSR
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kita selamatkan,” ungkapnya. 
Amin mengakui dengan dukungan 

Pertamina, Kebun Raya Balikpapan lebih 
cepat berkembang daripada kebun raya di 
wilayah lain.  “Ketika kita mengumpulkan 
jenis tanaman obat-obatan, akan ditampung 
di taman tematik yang juga disumbangkan 
oleh Pertamina. Untuk konservasi juga telah 
dibangun rumah sungkup dan persemaian 
berkat dukungan Pertamina,” tutup Amin. 

“Kalau diperlukan oleh Kebun Raya yang lain 
di Indonesia juga akan kita sumbangkan. Jadi 
hasil eksplorasi ini tidak hanya untuk Kebun 
Raya Balikpapan tapi juga untuk berbagai 
pihak lainnya,” tutur Amin. 

Menimbang manfaat eksplorasi yang 
begitu signifikan, Amin berharap pihaknya 
memperoleh dukungan dari masyarakat 
secara berkesinambungan. “Biasanya 
setahun kami hanya bisa satu kali eksplorasi. 
Dengan dukungan Pertamina kami bisa 
melakukan lebih dari satu kali sehingga 
lebih banyak flora asli Kalimantan yang bisa 

BIBIT dan anakan (seedling) yang berhasil 
ditemukan Tim ecopedition. 
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MeRaJut asa
saat senJa
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Pelan tapi pasti, Tuti  merajut 
usaha yang dimulai setelah 
pensiun. Ia tak ingin berkembang 
sendiri, tapi ingin menularkannya  
kepada orang-orang yang 
memiliki minat yang sama.

D
i mata Arman Mansur, 
Tuti Waryati adalah wanita 
yang serba bisa. Dalam 
binar  matanya, tergambar 
kekaguman yang tak pernah 
usai kepada wanita yang telah 
memberinya tiga putera dan 
satu puteri. “Dari dulu ibu 
memang seperti itu. Walaupun 
sibuk bekerja, ia masih 

menyempatkan diri mengikuti berbagai kursus 
keterampilan,” ujar sang suami tersenyum. 
Karena itu, wajarlah ketika  wanita mungil 
itu memasuki masa pensiun, Arman pun 
men-support penuh langkah sang istri untuk 
mengembangkan minatnya. 

“Dari kecil saya sangat berminat dengan 
berbagai keterampilan. Ibu saya sudah 
mengajarkan cara merajut sejak saya berusia 
tujuh tahun,” ujar Tuti sumringah menimpali 
cerita sang suami. Tapi, minatnya terhadap 
berbagai keterampilan tersebut tak bisa 
tersalurkan maksimal ketika ia masih bertugas 
di Pertamina. “Saya menjadikannya hobi. Di 
sela-sela kesibukan, saya kadang membuat 
rajutan seperti bros, bandana, bolero, kaos bayi, 
sepatu, gantungan tas, syal segitiga, dan lain-
lain. Hasilnya, saya tawarkan kepada teman-
teman kerja. Yah, iseng-iseng mendapatkan 
tambahan,” ujarnya sembari terkekeh kecil. 

Setahun menjelang pensiun, tepatnya pada 
2009, Tuti mulai serius menekuni hobi tersebut. 
Namun, ia merasa perlu memfokuskan diri. 
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Setelah diproses, pada bulan Oktober lalu saya 
resmi jadi mitra binaan,” jelasnya.

Dengan bermodalkan Rp 40 juta yang 
diperolehnya dari Pertamina, sekarang wanita 
kelahiran 1954 ini semakin serius menekuni 
usahanya. “Insyaallah saya sanggup memutar 
modal pinjaman tersebut dengan baik. Saya 
rasa tiga tahun adalah waktu yang cukup untuk 
mengembalikan modal itu ke Pertamina,” 
katanya mantap sambil bercerita tentang 
keinginannya menambah satu mesin obras 
untuk operasional. 

Walaupun baru menjadi mitra binaan, tapi 
ia merasa beruntung karena pada November 
lalu diajak Pertamina mengikuti pameran 
di Gedung Smesco Jakarta. “Alhamdulillah, 
koneksi saya jadi bertambah. Pesanan pun 
mulai mengalir. Apalagi ada beberapa orang 
yang tertarik juga belajar rajutan ke saya,” 
ceritanya. 

Karena selama ini, selain rajutan, ia juga 
membuat jahitan batik dan lain-lain. Akhirnya, 
ia memutuskan fokus pada rajutan. “Saya lihat 
di mall-mall dan pameran-pameran, rajutan 
belum banyak di pasaran. Padahal, prospeknya 
bagus. Karena hasil rajutan memang diminati 
oleh kalangan menengah atas, termasuk turis 
mancanegara,” papar Tuti. 

Barulah setelah Agustus 2010, ketika Surat 
Keputusan pensiun telah di tangan, wanita 
kelahiran Garut ini mulai menjajakan hasil 
karyanya ke berbagai tempat.  Ia pun tak 
sungkan ikut “menitipkan” rajutan ke teman-
teman yang mengikuti berbagai pameran. 
Sampai akhirnya, seorang teman yang telah 
menjadi mitra binaan Pertamina menganjurkan 
nenek dua cucu ini mengikuti jejaknya. “Setelah 
dua tahun menjalani usaha sendiri, akhirnya 
pada awal 2012 saya memberanikan diri 
mendaftar menjadi mitra binaan Pertamina. 

PKBL
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“Di tempat kursus resmi, biasanya dikenakan 
tarif Rp 400 ribu untuk empat kali pertemuan. 
Sama saya cukup bayar separuhnya saja, sampai 
bisa,” jelasnya mantap.  Baginya, membangun 
usaha dari hobi yang ditekuninya dapat ia 
tularkan kepada orang-orang yang memiliki 
minat yang sama. “Saya sangat senang jika 
mereka juga bisa berdikari seperti saya. Sama-
sama berkembang dan akhirnya mandiri,” 
pungkasnya sambil tersenyum. 

Tuti Waryati

Sarana Indah Permai
Jl. Arum Dalu II No. 10
RT 01/08 Kedaung Ciputat
0878 0811 6053
(021) 95 660 428

Apa yang diperoleh ketika pameran semakin 
memacu semangatnya. Dengan dibantu dua 
tenaga lepas, di rumahnya yang berfungsi juga 
sebagai workshop, ia menyelesaikan berbagai 
pesanan, selain tetap memproduksi rajutan 
lainnya untuk dititipkan ke UKM Gallery. 
Hasil rajutannya ia pasarkan mulai dari harga 
Rp 5 ribu hingga yang termahal Rp 1 juta. 
“Taplak besar saya hargai Rp 1 juta dengan 
waktu pengerjaan selama tiga bulan. Pokoknya 
rajutan saya betul-betul hand made,” ujar wanita 
yang hobi jalan-jalan untuk melihat tren mode 
terkini agar bisa diaplikasikan dalam bentuk 
rajutan.

“Saya sangat bersyukur menjadi mitra 
binaan Pertamina. Keinginan saya menekuni 
hobi menjadi bisnis  menjadi kenyataan. 
Kesempatan ini tidak akan saya sia-siakan,” 
kata Tuti bersemangat. Bahkan ia pun 
membuka kesempatan seluas-luasnya kepada 
siapa saja yang mau belajar merajut dengannya. 
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KESEHATAN

“bOM Waktu
ginJaL kROnis”

Teks : Irli Karmila
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DuDuk seharian di depan meja, 
tanpa diimbangi minum, bisa 
memicu kerusakan ginjal. Pada 
stadium awal, kerusakan ginjal 
tak pernah dirasakan gejalanya. 
Biasanya gejala timbul saat 
memasuki stadium 4 dan 5, ketika 
mengalami ginjal kronis.

P
ara pekerja yang lebih sering 
menghabiskan waktunya di 
belakang meja, sudah seharusnya 
banyak mengonsumsi air. 
Terkadang niat untuk menye-
lesaikan pekerjaan lebih cepat, 
tidak diimbangi dengan minum 
air. Hal tersebut diperparah 
dengan kondisi ruangan dingin 
ber –AC, sehingga jarang merasa 

haus. Kebiasaan ini, tidak bisa dibiarkan begitu 
saja. Karena jika tidak diimbangi dengan olah 
raga, dan minum air yang cukup, lambat laun 
akan merusak ginjal.

Di Indonesia, setiap tahun angka penderita 
ginjal cenderung meningkat. Perhimpunan 
Nefrologi Indonesia (Pernefri) mencatat, 
penderita penyakit Chronic Kidney Disease 
(CKD) atau Penyakit Ginjal Kronik stadium 
5, yang memerlukan terapi pengganti ginjal 
berupa hemodialisis atau cuci darah, peritoneal 
dialisis dan transplantasi ginjal adalah 400/1 
juta penduduk. 

Peningkatan angka penderita ginjal 
setiap tahunnya menunjukkan gejala yang 
mengkhawatirkan. Sekitar 2.700 orang 
menggalami gangguan fungsi ginjal. Hal 
tersebut disampaikan Ketua Pernefri dr. 
Dharmeizar, Sp. PD-KGH di Jakarta, dalam 
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KESEHATAN

Hipertensi Departemen Ilmu Penyakit Dalam 
FKUI/ RS Dr. Cipto Mangunkusomo ini 
menghimbau masyarakat untuk mempraktekkan 
pola hidup sehat untuk mencegah ginjal kronik. 
Bila dalam garis keturunan ada bakat timbul 
batu saluran kemih, sebaiknya minum yang 
cukup minimal 2 liter per 24 jam. Bila ada 
bakat hipertensi, hindarkan asupan garam yang 
tinggi. Bila ada diabetes melitus, taati diet yang 
dianjurkan dan banyak melakukan aktifitas.

“Penyakit ginjal kronik tidak akan bisa kembali 
normal, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana 
agar tidak berjalan semakin buruk. Namun untuk 
penyakit ginjal akut masih ada kemungkinan untuk 
bisa kembali normal,” ungkap Parlindungan.

diskusi memperingati Hari Ginjal Sedunia, 6 
April lalu. 

Ginjal memiliki peranan penting dalam 
sistem metabolik tubuh manusia sebagai filter. 
Fungsi utamanya adalah membersihkan racun 
dan mengeluarkan limbah dari darah. Ginjal 
juga berfungsi mempertahankan volume dan 
komposisi cairan tubuh, serta menghasilkan 
hormon yang membantu produksi sel darah 
merah. Oleh karena itu, ginjal memainkan 
peran utama dalam mengatur tekanan darah 
dan menyeimbangkan elektrolit penting yang 
menjaga ritme jantung. 

Dharmeizar mengatakan, penderita 
penyakit ginjal pada stadium awal umumnya 
tidak merasa sakit atau menderita keluhan 
apapun. Namun, pada pasien yang menderita 
penyakit ginjal kronik stadium 4 dan 5, akan 
memperlihatkan gejala fisik seperti lemah dan 
lelah, mual, muntah-muntah, nafsu makan 
berkurang, meningkatnya tekanan darah 
tinggi, bengkak pada kelopak mata, tungkai 
atau tangan serta berkurangnya keinginan 
buang air kecil.

Pada saat kemampuan ginjal untuk 
membersihkan darah hanya mencapai 15 ml 
per menit, maka penyakit ginjal kronik sudah 
memasuki stadium lanjut, sehingga pasien 
harus menjalani terapi pengganti ginjal. 
“Penyakit ginjal kronik tidak bisa disembuhkan, 
dalam hal ini kondisi ginjal tidak bisa kembali 
normal. Sebaliknya penurunan fungsi ginjal 
akan terjadi perlahan-lahan,” jelas Dharmeizar. 
Karena itu perlu perhatian lebih karena ginjal 
kronik terjadi tanpa disertai gejala.

Sementara itu Dr. dr. Parlindungan Siregar, 
SpPD, KGH mengemukakan, faktor risiko, 
atau pendorong penyakit Ginjal Kronik yang 
paling sering terjadi adalah  batu saluran 
kemih, diabetes melitus, glomerulonefritis dan 
hipertensi. Bila penyakit dasar tersebut di atas 
tidak dikendalikan dengan baik, maka akan 
menimbulkan ginjal kronik jangka panjang.  

Dokter yang bertugas di Divisi Ginjal 
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Dengan meminum air yang cukup berarti 
kita membantu menyelamatkan ginjal dari 
resiko penyakit ginjal. Dalam hal ini “minum air 
yang cukup” berarti meminum air dalam jumlah 
yang dibutuhkan agar proses pembuangan 
sampah urin dapat berlangsung dengan aman 
danair yang memiliki dampak metabolisme 
yang paling rendah adalah air putih. Sementara 
mineral-mineral yang terlarut tersebut akan 
membantu ginjal untuk menjaga keseimbangan 
elektrolit dan cairan tubuh.

Minum air putih yang cukup telah terbukti 
mampu mencegah penyakit lain seperti batu 
ginjal dan infeksi salurah kemih. Dengan 
minum setidaknya 2 liter sehari maka jumlah 
urin yang dikeluarkan akan bertambah 
sehingga mengurangi konsentrasi garam dan 
mineral dalam tubuh. Selain itu jumlah air 
yang dikonsumsi harus lebih banyak saat cuaca 
panas atau banyak melakukan aktifitas fisik 
yang mengeluarkan banyak keringat. Minum 
air membawa efek pada kesehatan ginjal yaitu 
pencegahan batu ginjal dan infeksi saluran 
kemih, serta pencegahan penyakit Ginjal 
Kronik dan perburukan fungsi ginjal.

•••
Tips mencegah resiko 
penyakit ginjal :

Menjaga kesehatan dan tetap 1. 
beraktifitas.
Menjaga kadar gula darah tetap stabil.2. 
Menjaga tekanan darah.3. 
Mengkonsumsi makanan sehat dan 4. 
menjaga berat badan.
Minum air sedikitnya delapan gelas sehari.5. 
Tidak merokok.6. 
Tidak mengkonsumsi obat sembarangan.7. 
Periksa fungsi ginjal segera apabila 8. 
memiliki salah satu atau lebih faktor 
risiko. 

Karena itulah ia menegaskan bahwa air 
berperan dalam mencegah penyakit ginjal 
dalam hal mengurangi kemungkinan timbulnya 
batu salurah kemih bagi mereka yang berbakat 
batu saluran kemih dalam keluarga. Air juga 
berperan mencegah infeksi saluran kemih.

 •••
Air Bagi Kesehatan Ginjal

Nutrisi yang baik merupakan dasar dari 
kesehatan ginjal terutama asupan air dan 
beberapa mineral yang terlarut seperti 
natrium, fosfor dan kalium. Air memiliki 
peranan penting dalam proses sistem saluran 
urin manusia, dimana air merupakan media 
transportasi zat-zat yang tidak diperlukan 
tubuh dan dibuang dalam bentuk urin.

Foto : www.sxc.hu
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ESAI

S
aya terkejut ketika tiba-tiba, 
sopir saya bertanya, “Pak, 
apa sih penyebab utama 
masyarakat kita senang 
sekali ribut?” Se bagai 
warga biasa, dia enggan 
mengikuti pemberitaan 
tentang politik.  Apalagi 
terkait aksi politik yang 
menimbulkan aksi anarki 

di mana-mana.

Saya katakan pada dia, sumber 
masalahnya adalah pikiran. Tuhan 
memberikan pikiran sebagai tanda 
manusia sebagai makhluk yang paling 
sempurna dibanding dengan makhluk 
lain. Dengan pikiran, semestinya 
manusia mampu memilih jalan hidup 
damai dan tentram, tak hanyut ke 
dalam pusaran kegaduhan.

Dia mengangguk. Dia terus me-
nyimak pandangan saya, bahwa ke-
ga duhan yang (biasanya ditandai 

dengan friksi dan konflik) terjadi, 
karena dominannya pikiran negatif 
dalam seluruh proses bertindak dan 
berperilaku sebagai manusia. Bila 
pikiran positif yang mendominasi, 
manusia akan berinteraksi dengan 
sesamanya secara positif pula. Interaksi 
antar manusia dan interaksi sosial, 
akan dihidupkan oleh cinta dan kasih 
sayang.

Sebaliknya, pikiran negatif akan 
menebar duri dalam hubungan antar 
manusia. Di dalam pikiran negatif itu, 
berkecambah prasangka-prasangka 
buruk. Inilah yang menghidupkan 
kecurigaan, iri hati, hasad, hasud, dan 
dengki. Pikiran negatif, membuat 
manusia berkompetisi secara tidak 
sehat. Dunia politik kita, seperti itu. 
Selalu diselimuti oleh prasangka-pra-
sangka buruk.

“Bagaimana mengubahnya?” tanya 
sopir saya.  Beberapa saat saya tercenung. 

N. Syamsuddin Ch. Haesy

PikiRan
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Lalu saya katakan, agar manusia dapat 
mengubah pikiran negatifnya menjadi 
pikiran positif, manusia harus melalui 
pendidikan mental yang dimulai dari 
usia dini.

Anak, yang terlahir sebagai insan suci, 
harus dijaga pikiran dan perasaannya. 
Kepada anak mesti diberikan pikiran 
dan pandangan baik tentang banyak 
hal. Termasuk di dalamnya menerima 
realitas kehidupan secara wajar dan 
proporsional. 

Sejak dini, anak mesti dilatih, tak 
hanya berpikir cerdas, melainkan 

(dan lebih utama) berpikir dan 
bersikap bijak. Antara lain melalui 
proses sosialisasi internal keluarga 
dan lingkungan terdekat secara wajar. 
Memberi ruang kepadanya untuk 
mampu menerima kelebihan orang lain 
dan mengakui kelemahannya. Memberi 
ruang kepadanya untuk mau berbagi 
kelebihannya dan tidak merendahkan 
orang lain karena kelamahannya.

Anak yang terbiasa dilatih berpikir 
semacam itu, akan mempunyai 
keseimbangan afektif yang akan 
memberi arah terhadap perkembangan 
psikomotoriknya. Dari situ akan 
berkembang sikap toleran terhadap 
kebaikan.

Pikiran positif manusia yang dilatih 
sejak usia dini, akan membentuk 
kepribadian positif pada dirinya. 
Hal ini akan dapat menjadi benteng 
tangguh untuk menahan diri dari 
derasnya presumsi buruk yang datang 
dari mana saja. Hal itu karena berpikir 
positif merupakan bagian integral dari 
kematangan mental manusia. 

Pikiran positif juga terbentuk, karena 
otak yang diberikan Tuhan sebagai alat 
untuk berpikir, bersikap, dan bertindak, 
merupakan instrumen yang terbuka. 
Instrumen yang dapat menyerap 
deskripsi visual maupun audial, 
menerima pandangan dan pemikiran 
orang lain dan memadu-padan 
dengan pikiran sendiri. Dari situ akan 
berkembang pandangan obyektif dan 
konstruktif, yang akhirnya membentuk 
konstruksi nalar.

Konstruksi nalar yang terus kokoh 
karena terus dipergunakan untuk 
menyerap dan menerima hal-hal positif 
dan menyeleksi berbagai hal negatif, 
akhirnya dapat berkembang sebagai 
pikiran positif. Setiap manusia punya 
kewajiban suci: mengelola pikiran. 
Inilah modal utama untuk menjadi 
manusia yang selalu mampu memberi 
solusi dan tak rela dirinya menjadi 
masalah atau bagian dari masalah. 
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MOTIVASI

baik sehingga banyak orang termotivasi 
untuk menghargai, mendukung, bekerja 
sama dan meneladaninya. Seperti teladan 
yang disampaikan dalam firman Tuhan  : 
“Makin bertambah besar dan bertambah 
hikmat-Nya dan besar-Nya, dan semakin 
dikasihi oleh Allah dan manusia”. (Kitab 
Lukas 2 : 52).

Kepemimpinan Tuhan Yesus menjadi 
panutan dalam pola kepemimpinan dalam 
seluruh pelayanan-Nya. Mau  menderita, 
mau berkorban demi  keselamatan 
manusia.

 •••
Integritas Seorang 
Pemimpin

Ada orang yang mungkin mengatakan 
bahwa kepemimpinan yang Melayani 
itu lemah. Padahal tidak ada hal yang 
lebih baik daripada kebenaran. Mereka 
mengikuti pola integritas, dimana pikiran, 
perkataan dan perbuatan mereka mengalir 
dari kerinduan yang konsisten. (“Integritas” 

K
epemimpinan yang Me-
layani merupakan inti 
dari kepemimpinan 
orang percaya. Apa yang 
perlu digarisbawahi dari 
kepemim pinan yang mela-
yani ialah motivasi dibalik 
tindakannya sebagai pe-
mim pin, bukan ambisi 
pribadi. Tapi senantiasa mau 

berkorban, mendahulukan kepentingan 
orang lain di atas kepentingan pribadi. 
Anda mungkin pernah bertemu dengan 
orang-orang yang berfokus pada karir, 
orang-orang yang motivasi utamanya 
ialah mengupayakan diri mereka untuk 
mencapai suatu kedudukan dimana 
mereka akan memperoleh hadiah 
(penghargaan). Hal ini sama sekali 
berlawanan dengan kepemimpinan yang 
diteladankan oleh Tuhan. Di samping 
itu kepemimpinan juga tidak otomatis 
melekat pada orang yang mempunyai 
posisi penting, namun pada orang yang 
hidup dalam panggilan dan karunia yang 
Tuhan telah berikan (tetapkan), dimana 
ia mempunyai kualitas pribadi yang 

kePeMiMPinan
Yang MeLaYani

Teks : Yanti Dharmono
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berasal dari bahasa Latin yang berarti 
“utuh” atau “lengkap”).

Salah satu alasan utama mengapa 
para pemimpin kehilangan rasa hormat 
dari para pengikut (anak buah) nya 
ialah karena kurangnya integritas sejati 
dimana kehidupan dan pemikiran pribadi 
mereka tidak sejalan dengan pernyataan-
pernyataan mereka di hadapan umum 
atau karena  mereka tidak konsisten. 
Mempertahankan integritas memang 
tidak selalu mudah bahkan kadang-
kadang banyak kesulitannya.

Kepemimpinan yang Melayani bukanlah 
suatu gaya kepemimpinan tertentu, tapi 
lebih kepada motivasi yang ada dibalik 
pemikiran, ucapan dan perbuatan seorang 
pemimpin.

Para pemimpin yang melayani bukanlah 
para pemimpin berdasarkan kedudukan 
atau peran kepemimpinan mereka, tapi 
lebih mengutamakan pada panggilan, 

visi dan prinsip-prinsip firman Tuhan yang 
mereka pegang.

Salah satu tantangan  bagi para  pemimpin 
yang Melayani ialah memberikan keyakinan 
bahwa misi dan prinsip-prinsip mereka 
sejalan dengan kebijakan organisasi mereka 
dan karenanya adalah sangat penting bagi 
mereka untuk melibatkan orang lain dalam 
mengembangkan visi dan misi yang mereka 
hadapi juga dalam berbagi nilai.

Selain itu kepempinan yang melayani juga 
harus mempunyai nilai tambah = mampu 
berbuat adil, peduli lingkungan hidup. Juga 
memiliki kompetensi moral dalam menjalankan 
tugas dan wewenang yang diemban. 

Kompetensi moral dan rohani sangat 
dekat dan terkait dengan konsep kompetensi 
emosi, yang menentukan seberapa baik/ 
mampu mereka bisa mengatasi diri sendiri 
juga orang lain. Bisa membawa cinta kasih, 
kesejukan, kedamaian bagi semua anggota 
(pengikutnya). 



Kisah kecelakaan mobil listrik 
yang menimpa Menteri negara 
BuMn Dahlan Iskan pada awal 

Januari 2013, kembali menjadi topik 
pembicaraan, saat Malam Anugerah 
Otomotif Award, Jumat (22/3). Menteri 
yang juga news writer itu, didapuk 
maju ke panggung untuk mendapatkan 
penghargaan News Maker of The Year, 
versi majalah Otomotif. “Pasti gara-gara 
mobil listrik. Untung urusannya nggak 
panjang,” ujar pria yang mengalami 
musibah saat menjajal mobil Tuxuci-nya 
di Magetan, Jawa Timur.

“Kemarin itu banyak juga yang 
memprovokasi supaya tebing yang saya 
tabrak itu menggugat saya. Mungkin 
kalau itu Tobing ya, bukan tebing,” canda 
Dahlan.

Bagi Dahlan, bereksperimen dengan 
kendaraan listrik tak berhenti begitu 
saja. Setelah mobil listrik, ia berencana 
mengembangkan sepeda motor listrik 
buatan dalam negeri. “Sekarang sudah 
melewati uji kelayakan. Jenisnya pasti 
bebek, dan akan menjadi kendaraan 
alternatif bagi masyarakat Idonesia,” 
jelasnya.

Otomotif Award yang diselenggarakan 
majalah Otomotif itu memberikan 
anugerah di bidang otomotif tahun 2013,  
dengan berbagai kategori. Dengan tema 
“GenBrani Movement” ajang tahunan 
tersebut memberikan apresiasi bagi 
perorangan maupun lembaga atau badan 
usaha yang mendukung perkembangan 
otomotif dalam negeri. 

LAKON Teks : Aji Hutomo Putra Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Dahlan Iskan
news Maker Otomotif
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Aktris, model sekaligus pengajar seperti 
Soraya Haque memiliki kesan tersendiri 
dengan Pertamina. Karena, sejak kecil 

pendiri Soraya Haque Modelling School ini 
ikut bersama ayahnya, Allen Haque, seorang 
Kepala Personalia yang dinas di P.N Permina 
(kini Pertamina) Plaju selama tujuh tahun. 
Menghabiskan masa kecil di Plaju Bagus Kuning 
(Komplek Perumahan Pertamina), Palembang  
membuat wanita kelahiran Plaju, Palembang 
7 Februari 1965 ini merasa Pertamina sebagai 
rumah yang tidak asing lagi.  
 Ibu tiga orang anak ini pun pernah merasakan 
masa kejayaan Pertamina pada tahun 70-an 
saat dipimpin Ibnu Sutowo. Rasa kesatuan 
antar pekerja yang begitu dekat seperti keluarga 
sangat terasa saat itu. Menurut Aya, inilah salah 
satu faktor penguat kejayaan Pertamina. 

JKT 48, makin dekat dengan para fansnya. 
Kelompok vokal beranggotakan 52 personil 
perempuan berusia 14-22 tahun ini, makin 

eksis berinteraksi dengan penggemarnya di 
seluruh Indonesia melalui berbagai channel.
 Group bentukan produser rekaman dan televisi 
asal Jepang Yasushi Akimoto itu, setiap hari 
menemui idolanya lewat pentas  di Theatre JKT 48, 
yang berada di salah satu Mall, kawasan Sudirman 
Jakarta. Dengan mengadopsi konsep “idola yang 
dapat Anda jumpai setiap hari”, JKT 48 kini juga 

Soraya Haque
Besar Karena Dekat

JKT 48
Merambah Sekolah
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menemui idolanya di berbagai sekolah.
 Untuk pertama kalinya, grup yang mengusung 
lagu beraliran Japanese Pop (J-Pop) tersebut, 
tampil dalam pentas karya SMA Al Azhar BSD, 
Alseace 2013 yang diadakan pada 24 Februari 
lalu. Devi Kinal Putri, sang leader cukup surprise 
dengan respon para fans JKT 48. “Gak nyangka. 
JKT 48 baru pertama kali tampil di pentas seni, 
ternyata penontonnya banyak bangettt,” ujarnya 
sumringah. “Terima kasih banget deh sudah 
diundang tampil di acara ini”. 



Melancong ke Palembang tak lengkap rasanya jika belum 
menyambangi Pulau Kemaro. Sebuah delta kecil di tengah hamparan 
besar Sungai Musi, Palembang yang sarat budaya, mitos serta kisah 
cinta yang melegenda. 

Delta Kecil 
dengan kisah

Cinta Yang
MeLegenda

WISATA Teks : Sahrul Haetamy Ananto Foto : Tatan Agus RST
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M
engitari sungai bukanlah 
pengalaman baru bagi 
saya, namun mengitari 
sungai sebesar Sungai 
Musi adalah hal perta-
ma bagi saya. Ada 
bebera pa alternatif 
trans por tasi menuju 
Pu lau Kemaro, salah 
satu nya adalah perahu 

boat berkapasitas 10 orang yang kami sewa 
dari Dinas Perhubungan. Perahu ini adalah 
perahu dengan mesin bertenaga besar dan 
relatif paling nyaman dan aman dibanding 
transportasi lainnya.

Cukup mengeluarkan kocek sebesar Rp 400 
ribu untuk bisa menjamin pulang pergi  saya 
beserta rombongan. Tidak susah mencarinya, 
perahu boat ini biasa mangkal di Dermaga 
16 Ilir yang letaknya tidak jauh dari Benteng 

Kuto Besak. 
Buat yang isi kantongnya pas-pasan, 

transportasi alternatif lainnya adalah perahu 
“ketek”. Perahu kecil berkapasitas tak lebih 
dari 5 orang.  Tarif yang ditawarkan pun lebih 
murah, yaitu berkisar Rp 80-100 ribu saja. 
Tetapi perahu ini cenderung lebih lambat 
dibanding perahu boat, karena bertenaga mesin 
kecil.  Selain itu perahu ini pun rentan terkena 
goncangan air sungai yang membuatnya 
sering goyang ke kiri dan ke kanan saat di 
perjalanan. 

Bagi beberapa orang yang menyukai 
tantangan, akan terasa sensasi lain saat 
mengitari Sungai Musi besar dan berarus deras 
dengan perahu ketek. Tapi bagi yang tidak 
suka berlama-lama di atas laut, apalagi yang 
suka ‘mabuk laut’ , saya sarankan mengunakan 
perahu boat yang lebih cepat melesat ke tujuan 
dan cukup tahan goncangan air sungai. 

Pukul 14.00 WIB siang, kami sampai di 
sekitar Benteng Kuto Besak, Palembang untuk 
menunggu perahu yang kami sewa datang.  
Selagi menunggu perahu tersebut, saya sempat 
menikmati suasana hiruk pikuk pinggiran 
Sungai Musi yang ramai dengan beragam 
aktivitas warga sekitar.

Dengan menggunakan perahu boat, perja-
lanan menuju Pulau Kemaro kami tempuh 
kurang dari 30 menit. Terbilang  cepat 
dibanding perahu ketek. Selama di perjalanan, 
kita disajikan berbagai pemandangan alam 
dan aktivitas di sekitar sungai ini.

Seperti aktivitas para pencari harta karun 
tradisional yang menggunakan perahu ketek 
kecil atau perahu boat. Mereka menyelam 
telanjang dengan perlengkapan seadanya 
seperti jaring dan kompresor.  Perburuan harta 
karun marak dilakukan, karena tersiar kabar 
adanya reruntuhan kapal VOC (Vereenigde 
Oost indische Compagnie) yang karam di 
Sungai Musi. Selain mendapatkan besi untuk 
dijual kiloan, pemburu harta karun tradisional 
itu terkadang menemukan benda-benda cagar 
budaya.

Di sisi lain, saya bisa melihat barisan 
kapal-kapal tongkang pengangkut akasia 
dan komoditas  alam lainnya. Sesekali saya 
turunkan jari-jari tangan saya sekadar untuk 
menyentuh lalu membelah permukaan air 



kemudian jatuh dan pecah di atas dek perahu 
layar. Ternyata ada hadiah tersimpan dibalik 
sayuran didalamnya. Tan Bun An kemudian 
lekas melompat ke sungai untuk mencari guci-
guci yang dibuangnya tadi, seorang pengawal 
kemudian turut serta terjun untuk membantu 
tuannya. 

Lama menunggu suami yang ia cintai dan 
tak muncul juga, Siti Fatimah kemudian 
menerjunkan dirinya ke sungai, mencari orang 
terkasihnya. Namun apa boleh dikata, kisah 
ini berakhir tragis, hingga kini ketiganya 
tidak pernah muncul lagi ke ke permukaan. 
Penduduk sekitar kerap bertandang ke pulau 
ini untuk mengenang tiga orang tersebut, dan 
hingga kini tempat tersebut dianggap sebagai 
tempat yang cukup keramat.

Seorang guide di sekitar Kemaro berkata 
kepada saya, gundukan tanah yang konon 
merupakan makam Siti Fatimah, Tan Bun An 
dan pengawalnya itu merupakan simbol cinta 

sembari menikmati sejuknya udara menjelang 
sore kala itu, sembari melihat aktivitas warga 
di sekitar Sungai Musi.

	 	 						•••

Pulau Kemaro merupakan sebuah delta 
kecil di Sungai Musi yang letaknya sekitar 6 
kilometer dari Jembatan Ampera.  Persisnya 
berada dekat Pabrik Pupuk Sriwijaya, Refinery 
Unit III Pertamina Plaju dan Sungai Gerong. 
Jika disisir dari kota Palembang jaraknya 
berkisar 40 km. Pulau ini sunyi dan tenang 
di hari biasa, namun ramai dan gemerlap 
saat Cap Go Meh dan perayaan Imlek tiba. 
Sebutan Kemaro secara turun-temurun 
diberikan kepada pulau ini karena ia tidak 
pernah kebanjiran sekalipun Sungai Musi 
meluap atau sedang pasang besar. 

Begitu kaki ini menginjak di dermaga kecil 
pengantar menuju pulau, aroma Tionghoa 
begitu terasa. Dimulai dari gapura depan, 
dan pagar yang sarat dengan arsitektur Cina, 
pagoda megah 6 lantai yang tinggi menjulang, 
Vihara, Klenteng, Kuil Budha, “pohon cinta” 
dan  gundukan-gundukan tanah yang konon 
adalah makam dari Siti Fatimah, Tan Bun An 
dan pengawalnya.

Ada sebuah kisah yang melegenda di 
masyarakat Tionghoa dan Palembang tentang 
muasal adanya pulau ini. Ada sebuah prasasti 
yang letaknya di jalan dekat vihara tertera 
cerita kisah legenda tersebut. 

Dikisahkan ada seorang putri raja Sriwijaya  
bernama Siti  Fatimah yang dipersunting oleh 
seorang saudagar Tionghoa yang bernama 
Tan Bun An. Suatu hari, Siti Fatimah diajak 
suaminya ke daratan Cina untuk menengok 
orangtua Tan Bun An. Setelah beberapa waktu 
di sana, Tan Bun An dan istri pamit pulang 
ke Palembang. Mereka dihadiahi 7 buah guci.
Sesampainya di perairan Musi dekat dengan 
Pulau Kemaro, Tan Bun An melihat-lihat 
isi guci yang diterimanya. Begitu dibuka ia 
dikagetkan dengan isinya ternyata sawi-sawi 
asin. 

Tak banyak berpikir,  ia kemudian membuang 
guci itu ke sungai, tetapi guci terakhir 

PAGODA, salah satu daya tarik wisata di Pulau Kemaro.
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abadi. Lalu bagi mereka yang belum memiliki 
pasangan, jika ia menuliskan namanya dan 
orang yang disukainya, maka suatu saat nanti 
mereka akan dijadikan pasangan. 

Legenda itu diceritakan turun temurun, dari 
mulut ke mulut, benar atau tidaknya, yang 
pasti bagi saya ini adalah sarana rekreasi yang 
menyenangkan. Di hari-hari biasa suasana di 
pulau ini begitu asri, tenang dan bersahaja. 
Bangunan oriental yang unik serta panorama 
yang menarik adalah lahan subut  hunting 
bagi para pecinta fotografi. Apalagi jika saat 
perayaan tahun baru Cina (Cap Go Meh) 
tiba, pulau ini akan di rias sedemikian rupa 
dan sangat indah dan romantik di malam 
hari. Pohon-pohon rindang di sekitar pulau 
akan dihiasi ratusan lampion khas Cina yang 
nyala redup dan indah. Jika hari itu tiba, ada 
kapal tongkang besar akan dibariskan dari 
daratan menuju pulau ini, membentuk sebuah 
jembatan ke pulau ini. Masyarakat akan 

Tan Bun Ann dan Fatimah. Diceritakan pula 
saat Sungai Musi tengah pasang dan airnya 
membanjiri semua tanah dipulau ini, namun 
anehnya air tidak menyentuh sama sekali 
gundukan makam tadi. Itulah yang kemudian 
dianggap keramat oleh masyarakat sekitar dan 
begitu dipercaya, dijaga dan dikeramatkan  
hingga kini.

Ada beberapa pantangan bagi orang-orang 
yang mengunjungi pulau ini, seperti larangan 
masuk bagi perempuan yang sedang terkena 
haid, larangan memotret di beberapa area 
sakral, larangan berbicara dan buang air kecil 
sembarangan. 

Selain kisah legenda tadi, ada mitos yang 
menarik, yaitu tentang keberadaan pohon cinta. 
Pohon cinta yang dimaksud adalah sebuah 
pohon tua dengan rantingnya yang rimbun. 
Percaya atau tidak, konon bila ada seseorang 
yang menuliskan namanya dan pasangannya di 
pohon tersebut, maka jalinan cinta mereka akan 

VIHARA  yang ramai dikunjungi masyarakat Tionghoa saat Imlek dan Cap Go Meh
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boat yang tadi kami tumpangi.  Saya 
termasuk orang yang takut tenggelam di 
air, jadi saya tidak bisa membayangkan 
menaiki perahu boat di tengah Sungai 
Musi saat malam hari. 

Perahu kami menepi kembali di 
Dermaga 16 Ilir, persis di pintu yang 
menembus langsung sebuah restoran 
pinggir pantai yang cukup strategis. 
Tidak semua perahu bisa merapat di 
pintu ini kecuali  perahu milik  Dinas 
Perhubungan. Posisi restoran terapung 
itu kaya dengan bentang panorama 
langit, dan sungai yang sarat dengan 
bebunyian yang membuat tenang. Jika 
perut Anda mulai keroncongan dan 
ingin mencicipi beraneka masakan 
seafood dan masakan khas Palembang 
lainnya, Anda bisa nongkrong sejenak 
di restoran ini. 

lebih leluasa melenggang tanpa harus 
membuka isi dompet, karena semua 
sudah disediakan secara cuma-cuma.

Saya hanya bisa membayangkan, 
saat ada berbagai hiasan, ada gegap 
gempita pertunjukan khas kebudayaan 
Cina. Imajinasi saya merasakan nuansa 
pecinan sarat romantisme jaman dulu. 
Ingin rasanya saya datang kembali ke 
pulau ini saat hari itu tiba. 

Setelah cukup puas bekeliling, meli-
hat-lihat dan memotret, saya dan re-
kan-rekan melipir ke sebuah warung 
di depan dermaga. Disana kita bisa 
mencicipi es kelapa muda segar yang 
cocok dinikmati sambil menyimak 
suasana sore di pantai yang lengkap 
dengan semburat awan jingganya. 

Sebelum hari usai dan malam datang, 
kami melenggang pulang dengan 

ReSTORAN  
Terapung 
menyajikan 
aneka 
masakan 
seafood dan 
makanan 
khas 
Palembang di 
malam hari
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Tips Wisata ke Pulau Kemaro

1

2

3
4

5 Lebih baik ke Pulau Kemaro saat Imlek atau Cap 
Go Meh, karena ramai dan berhias lampion.

Bawa bekal air minum, 
yang banyak agar tidak 
dehidrasi.

Gunakanlah baju berlengan 
panjang dan sunblock, karena 
cuaca cukup panas dan terik.

Tarif sewa perahu boat akan murah jika 
menyewa berkelompok dan tarif tersebut 
termasuk layanan guide.

Sarana transportasi perahu boat kapasitas 10 orang, 
tarif Rp 300 - 400 ribu (pp) atau Perahu Ketek 
kapasitas terbatas tarif Rp 80 - 100 ribu (pp).
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Negeri Jepang yang 
terkenal dengan 
kulinernya mempunyai 
beragam jenis 
masakan dengan 

aneka cara penyajiannya. Salah 
satunya Robatayaki. Secara harfiah 
Robatayaki berarti “memasak di 
atas panggangan”. Yakni, metode 
memasak khusus dengan gaya 
penyajian makanan yang unik.

Mirip dengan barbeque, dimana 
bahan-bahan masakan ditusuk dan 
dipanggang agak di atas arang 
panas. Bahan yang dimasak biasanya 
kombinasi makanan laut dan sayuran 
segar. Salah satu restoran Robatayaki 
yang cukup ramai di Tokyo adalah 
Inakaya yang terletak di daerah 
Roppongi. Sejak berdiri  tahun 1970, 
Inakaya menjadi salah satu restoran 
Robatayaki terbaik di Tokyo saat ini.

Inakaya berkapasitas 25 tamu, 
tak pernah sepi pengunjung. Para 
tamu bahkan rela menunggu giliran 
menikmati hidangan, sekaligus melihat 
langsung aksi para koki memanggang 
bahan makanan segar pilihan.

Hidangan pembuka biasanya 
terdiri dari sayuran panggang yang 
dilanjutkan dengan menu utama 
seperti daging sapi wagyu, udang, dan 
ikan kakap merah yang dipanggang 
dengan bumbu sederhana. Pesanan 
menu para tamu, disajikan sang koki 
di dengan mengulurkan sendok kayu 
panjang, mirip dayung.  

Meski dimasak sederhana, 
hidangan menu lengkap dari restoran 
Inakaya dipatok sekitar 10.000 yen 
atau Rp 1 juta per pak / orang. 
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