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Memasuki bulan Oktober, ada dua peristiwa besar 
yang selalu diperingati warga negara Indonesia dengan 
ritual upacara. Yaitu, Hari Kesaktian Pancasila dan Hari 
Sumpah Pemuda. Sebenarnya bukan ritual upacaranya yang 
membuat tanggal 1 dan 28 menjadi terlihat lebih khidmat 
dibandingkan hari lainnya di bulan ini. Tapi makna yang 
terkandung dari peringatan dua hari besar nasional tersebut, 
bahwa kita sebagai warga negara harus menghargai dan 
menjiwai semangat para pendahulu yang rela mencurahkan 
seluruh jiwa raga untuk masa depan bangsa ini. Untuk 
keberlangsungan tanah air tercinta ini.

Semangat itulah yang harus juga diejawantahkan 
oleh masyarakat Indonesia di zaman sekarang dengan 
berkontribusi agar sang ibu pertiwi tersenyum bangga. 
Seperti halnya ia ‘tersenyum’ bangga kepada seorang Karen 
Agustiawan yang dalam beberapa tahun terakhir mampu 
menakhodai kapal besar Pertamina mengarungi lautan bisnis 
internasional dan didulang banyak prestasi. Termasuk juga 
‘tersenyum’ bangga kepada Reza Nurhilman, pengusaha 
muda keripik pedas Maicih dan Eni Suhaeni, mitra CSR 
Pertamina yang berhasil memberdayakan dan menggerakkan 
perekonomian masyarakat bawah Indonesia. 

Mereka adalah bagian kecil dari masyarakat yang mem-
berikan kontribusi positif demi masa depan Indonesia. Dari 
mereka, kita bisa belajar banyak. 

Selamat membaca...

Catatan
Redaksi
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Kisah generasi muda kreatif, mandiri dan 

sukses, banyak dijumpai di negeri ini. Merintis 

dan mengembangkan usahanya dengan 

berbagai cara. Tak terkecuali Reza Nurhilman, 

pengusaha muda yang sukses berkat bisnis 

keripik pedas. Bisnis beromset 7 miliar per 

bulan, meroket berkat kepiawaiannya 

menerapkan sistem pemasaran yang unik. 
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Budaya Indonesia dalam Paper Tole

Djoko Nugroho
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Banyak cara mengembangkan budaya 
Indonesia. Seperti yang dilakukan 
Josephine Onie melalui paper tole. Dari 
sekadar hobi, berbuah menjadi bisnis 
yang manis.

Sebenarnya yang memberi gelar ‘motivator’ itu 

kan bukan saya. Itu  hanya teman-teman saja 

yang bilang itu motivasi.

Lebih Merasa sebagai Entertainer

Foto : Kuntoro Pertamina

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Gepuk Bandeng Ibu Kreatif

Kearifan Lokal Masyarakat Kampung Naga, Lahirkan Green Life Style

76 - 81

70 - 75

 GALERI FOTO

WIsATA

Masyarakat Kampung Naga hidup harmonis berdampingan dengan tanah, hutan, dan sungai 

selama ratusan tahun. Mereka memanfaatkan alam secara bijak dan hati-hati, sesuai dengan 

konsep kesederhanaan yang diterapkan turun temurun dalam setiap aspek kehidupan. 

Konsisten menerapkan ”Leuweung hejo, Rakyat hejo” untuk kesejahteraan masyarakat.

Foto : Ahmadi Supriyanto

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Isi BBM saat truk BBM

Pelatihan Pengelolaan sampah

Mengisi Tangki Penyimpanan
Sebagai pelanggan setia SPBU Pertamina, 

belakangan ini saya sering melihat SPBU Pertamina 
tetap memberikan pelayanan kepada konsumen, 
saat truk BBM tengah melakukan pengisian di 
tangki penyimpanan. Padahal setahu saya, jika 
Tangki BBM tengah mengisi, biasanya SPBU tutup 
sementara untuk tidak memberikan pelayanan 

Redaksi :
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hariman yang selama ini telah menjadi 

pelanggan setia Pertamina. Dapat kami sampaikan bahwa pompa dispenser saat ini sudah banyak 
dilengkapi dengan saringan bahan bakar (fuel filter) yang bentuknya seperti saringan oli (oil filter) di 
mobil. Fungsinya adalah untuk menyaring kotoran dan menjaga agar bahan bakar yang diberikan kepada 
konsumen selalu dalam keadaan bersih.

Selain itu, setiap SPBU umumnya memiliki tangki penyimpanan BBM sebanyak 4 buah atau lebih. 
Pelanggan dapat mengisi BBM dengan aman pada pompa yang tangki penyimpanan BBM-nya tidak 
sedang diisi oleh truk tanki.

Saya tertarik dengan berbagai program 
yang dilakukan Pertamina kepada masyarakat 
khususnya dalam memberikan pelatihan 
pengelolaan sampah. Menurut saya pelatihan 
tersebut bermanfaat bagi setiap orang, agar 
lebih bijak memperlakukan sampah, dari cara 
membuang hingga mengelolanya kembali.

Apakah pelatihan tersebut diberikan 
kepada seluruh masyarakat yang mengajukan 

permohonan ke CSR Pertamina, atau hanya 
khusus diberikan kepada masyarakat yang 
berada di sekitar wilayah usaha Pertamina? 
Terus terang sebagai pengurus RT di wilayah 
Cibinong, saya sangat tertarik dengan 
kegiatan tersebut, dimana bisa menjadi 
kegiatan positif untuk mengisi waktu luang 
bagi ibu rumah tangga di sekitar tempat 
tinggal kami. 

Hariman – Pondok Labu – 0812 564 XXXX

Rahayu – Cibinong

surat Pembaca

kepada konsumen. Apakah proses seperti yang 
saya lihat belakangan ini tidak mempengaruhi 
kualitas BBM yang dibeli konsumen? Karena 
menurut saya, saat tangki penyimpanan diisi, 
kemungkinan akan ada kotoran di dasar tangki 
yang teraduk dan masuk saat konsumen membeli 
BBM. Mohon penjelasannya.
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Kapan Pertamina Days
Hadir di Jakarta

Saat  mudik  lebaran d i  Surabaya, 
bulan Agustus lalu, saya dan anak-anak 
berkesempatan melihat pameran kegiatan 
bisnis Pertamina yang dikemas dengan 
edukatif, yakni Pertamina Days. Bagi saya 
dan anak-anak, sembari jalan-jalan ke mall, 
sekaligus bisa mendapatkan penjelasan 
tentang asal usul bahan bakar, dengan jelas 
disertai visualisasi maket besar yang dipasang 
di mall. Bagi kami sekeluarga, kegiatan 
tersebut sangat bermanfaat dan tentu saja 
menjadi pencerahan bagi berbagai kalangan 
dari anak sampai orang dewasa, yang selama 
ini belum begitu tahu proses pembuatan bahan 
bakar minyak.

Pertanyaan saya mengapa kegiatan tersebut 
tidak dilakukan dengan cara roadshow di 
berbagai kota besar di Indonesia? Karena begitu 
kami kembali ke Jakarta, pameran serupa tidak 
ada. Saya pun berpikir mungkin Pertamina Days 
yang saya lihat di Surabaya terkait dengan 
promosi produk Pertamina disana.

Harapan saya ke depannya, Pertamina 
bisa menyelenggarakan kegiatan yang sama di 
Jakarta, dan berkeliling dari satu mall ke mall 
lainnya, di seluruh Jabodetabek. Karena  saat 
ini mall sudah menjadi pusat kegiatan akhir 
pekan keluarga pada umumnya, yang saya 
lihat sangat minim menyelenggarakan kegiatan 
edukatif bagi anak-anak.    

Kevin Pramudyanto - Serpong

Danang Pramono
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highlight

19 Ribu Mahasiswa Ikuti Kompetisi

OsN-PERTAMINA

Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina

Depok  – Olimpiade Sains Nasional 
Pertamina (OSN-PERTAMINA) kembali 
digelar dan menjaring 19 ribu calon 
Generasi Sobat Bumi Berprestasi. Para 
peserta yang datang dari 33 provinsi itu, 
berkompetisi memperebutkan total hadiah 
Rp 2,8 miliar. Seleksi awal OSN dibuka oleh 
Wakil Menteri Pendidikan Kemendikbud 
RI, Prof. Dr. Musliar Kasim di Kampus UI 
Depok, Selasa (25/9). Pembukaan juga 
dihadiri  Rektor Universitas Indonesia, 
Prof. Dr. Djoko Santoso dan Vice President 
Corporate Communication PT Pertamina 
(Persero) Ali Mundakir.

Dalam sambutannya, Ali Mundakir 
menyatakan tahun ini, OSN-PERTAMINA 
sedikit mengalami penyempurnaan, 

dimana para pemenang dari masing-
masing provinsi  diwajibkan untuk membuat 
proyek sains. “Dengan terobosan baru ini, 
kami berharap para mahasiswa pemenang 
olimpiade sains tidak hanya jago di atas 
kertas, namun di sisi lain juga kita dorong 
untuk mampu menghasilkan inovasi 
teknologi energi baru dan terbarukan, serta 
teknologi hijau (green energy),”ujar Ali.

Penyelenggaraan OSN-PERTAMINA 
2012 terdiri atas tiga tahap, yakni Pendaftaran 
Peserta, Seleksi Tingkat Provinsi (babak 
penyisihan yang akan dilakukan serentak 
di 33 Provinsi pada 25 September 2012, 
Final Tingkat Provinsi pada 8 Oktober 2012) 
dan Seleksi Tingkat Nasional pada 26-30 
November 2012. n DSU



Jakarta -  PT Pertamina (Persero) 
meluncurkan Pertamina Soccer School 
sebagai wujud komitmen perusahaan 
dalam mendukung kemajuan dunia sepak 
bola di Tanah Air.  Peluncuran dilakukan 
oleh Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan, di Lapangan Pertamina 
Simpruk, Minggu (16/9).

Menurut Karen, Pertamina Soccer 
School merupakan salah satu inisiatif 
Pertamina untuk menunjukkan kontribusi-
nya dalam pembinaan bakat olah raga 
generasi muda, terutama sepakbola.  Da-
lam pelaksanaannya, Pertamina Soccer 
School yang dikelola oleh Pertamina 
Foundation ini akan bekerjasama dengan 
salah satu klub sepakbola AC Milan dan 
menggandeng pelatih dari Universitas 
Negeri Jakarta.  “Melalui Pertamina Soccer 
School kelak dapat memberikan kontribusi 
terbaiknya mengharumkan nama Indonesia 
di kancah internasional,” tutur Karen.

Pertamina Soccer School tahun ini 
memfasilitasi 24 pemain muda berbakat 
usia 14 -15 tahun yang merupakan 
kombinasi dari alumni Indonesia All Star 
Team 2011, Indonesia All Star Team 2012, 
serta seleksi pemain terbaik dari SSB 
terbaik se Jabodetabek dan Papua.  Di 
Pertamina Soccer School, para pemain 
muda tersebut akan mendapatkan 
beasiswa selama menjalani pendidikan 
sepakbola sekaligus pendidikan formal 
melalui program homeschooling selama 
3 (tiga) tahun sebelum dilepas ke jenjang 
profesional. n DSU
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Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina

Pertamina Soccer School
Diluncurkan
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Pertamina Meriahkan
IIMs 2012

Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina

Jakarta – Pertamina kembali 
memeriahkan gelaran tahunan 
Indonesia Internat ional  Motor 
Show (IIMS) di JIEX Expo 20 -30 
September 2012. Dalam kegiatan 
yang dibuka Wakil Presiden Boediono 
itu, Pertamina menampilkan produk-
produk unggulan dari Pertamax, 
Pertamina Dex, Pertamax Racing 
dan Pelumas.

Lewat kegiatan ini Pertamina 
sekaligus memberikan program 
pembelian produk berhadiah menarik, 
salah satunya tiket nonton Tim 
Pertamina Fastron World Rally di 
Spanyol. Dari enam booth Pertamina 
Lubricants di ajang IIMS tahun ini, 
beberapa diantaranya melayani 
penjualan pelumas. 

Sepanjang pelaksanaan IIMS, 
selain menebar aneka merchandise, 
Pertamina juga menyediakan booth 
foto, dimana pengunjung dapat 
berfoto dengan kostum pembalap Tim 
Pertamina Fastron World Rally Team 
dan Mobil Fastron World Rally Team, 
jumpa penggemar otomotif dengan 
Rifat Sungkar dan Rio Haryanto. n DSU
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Komitmen Pertamina menjadi perusahaan 
energi, kami wujudkan dengan berpartisipasi dalam 
semua bentuk usaha yang bisa menghasilkan 
energi secara terpadu. Kini Pertamina bukan 
hanya sebagai integrated oil and gas company, 
tetapi telah menjadi integrated energy company 
yang akan memegang bisnis dari hulu hingga 
ke hilirnya.

Kami terus berpacu menggapai tujuan sebagai 
perusahaan penyedia energi berkelanjutan bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, maupun wilayah 
Asia dalam kerangka Energizing Asia 2025.

Bisnis oil and gas yang sudah berjalan, terus 
kami mantapkan didukung dengan  pemanfaatan 
energi baru dan terbarukan, power plant serta 
pengembangan energi alternatif.

Dengan dukungan Sumber Daya Manusia 
yang professional, berjiwa entrepreneurship, 
niscaya akan membawa Pertamina dalam Fortune 
100, membukukan pendapatan 200 miliar dolar 
Amerika, menjadi pemimpin pasar domestik dan 
merambah pasar internasional. 

 
 
Salam
 
Karen Agustiawan
Direktur Utama Pertamina

Energy
Holding

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Visi BOD
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PERTAMINA

an
rnasional

Illustrasi : Oki Novriansyah Pertamina

g

Jelang usia 55 tahun Pertamina moncer dengan berbagai penghargaan 
yang diraih dari lembaga internasional maupun nasional. Pengakuan 
tersebut secara tidak langsung, menjadi bukti bahwa Pertamina sudah 
berubah. Perubahan sejak transformasi digulirkan di perusahaan energi 
ini, dibuktikan dengan kinerjanya yang positif.



14 15Oktober 2012Oktober 2012

Maja lah  ekonomi  dun ia ,  For tune , 
menempatkan Direktur Utama PT Pertamina 
(persero), Karen Agustiawan, sebagai salah 
satu dari 50 pebisnis wanita paling tangguh 
dunia, yang dirilis pada 21 September 2012. 
Berada di posisi ke-19 dunia, Karen menjadi 
satu-satunya pebisnis wanita asal Indonesia 
yang masuk dalam daftar tersebut. Ia bahkan 
termasuk satu dari 13 nama baru yang masuk 
dalam hasil survei yang dikeluarkan majalah 
bisnis global itu.

Fortune memiliki beberapa alasan hingga 
memasukkan orang nomor satu di Pertamina 
itu dalam daftar 50 Most Powerfull Women 
in Business. Sebagaimana dikutip dari 
CNNMoney.com, Karen yang kini berusia 53 
tahun, tercatat sebagai CEO paling muda 
yang pernah memimpin Pertamina, yang 
akan memasuki usia ke-55 tahun. Karen 
kini memimpin perusahaan dengan aset 64 
miliar Dolar Amerika, yang sedang mengarah 
pada proses transformasi dan mendorong 
pengembangan energi alternatif. Tak hanya itu, 

lewat tangan dinginnya, Pertamina kian agresif 
mengembangkan usahanya ke luar negeri.  

Mendapat predikat tersebut, Karen 
bersyukur dan menurutnya semua tak lepas 
dari kontribusi insan Pertamina. Sejak pertama 
kali menjadi Direktur Utama pada Februari 
2009 , dan kembali dilantik pada Februari 2010, 
Karen senantiasa fokus dalam  mengemban 
tugasnya. “Saya sebagai leader harus fokus. 
Jangan sampai terbelenggu kosentrasi hanya di 
dalam negeri saja, tetapi juga harus bisa melihat 
perusahaan NOC (National Oil Company) diluar 
sana. Karena apa yang dilakukan pemimpin 
akan berdampak bagi perusaahaan yang dia 
pimpin,”ujarnya dalam kesempatan wawancara 
dengan media. 

Karen senantiasa berprinsip seorang 
pemimpin harus tanggap dengan apa yang 
terjadi di luar, melihat kebutuhan domestik, serta 
menggikuti perkembangan NOC (National Oil 
Company) dan IOC (International Oil Company). 
“Jangan sampai kita asyik di dalam, sementara 
yang diluar sana terus berkembang. Karena 

Foto : Dok. Pertamina

Menjadi pemimpin BUMN terbesar di Indonesia membuat Karen 
Agustiawan harus siap menjelaskan bisnis Pertamina dari Hulu ke 
Hilir kepada para stakeholders.
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itu visi saya harus bisa mengenergize Asia, 
Pertamina harus kuat tahun 2025,”tegasnya. 

Satu hal lain yang menjadi pertimbangan 
Fortune mendudukan Karen sebagai salah 
satu pebisnis wanita terkuat di dunia,  karena 
dianggap berhasil menerbitkan obligasi global 
(global bond) senilai 2,5 miliar Dolar Amerika 
atau sekitar Rp 22,9 triliun pada Mei 2012. 
Langkah itu membuat Pertamina memiliki 
kecukupan modal untuk memburu blok-blok 
migas di seluruh dunia. 

Penerbitan global bond yang dijadikan 
pertimbangan Fortune dalam memberikan 
peni la ian menurut  Direktur  Keuangan 
Pertamina Andri T. Hidayat merupakan 
ha l  yang sangat  pos i t i f .  Karena j i ka 
dirunut global bond berkorelasi kinerja 
perusahaan. “Baiknya performa global 
bond Pertamina menunjukkan kepercayaan 
investor kepada Pertamina. Hal ini akan 
meluas tidak hanya kepada investor di 
pasar modal dan uang, tapi juga investor 
di sektor migas,”jelas Andri.

Diteribitkannya global bond, Pertamina 
berarti sudah memenuhi tingkat Good Corporate 
Governance (GCG) yang diharapkan dunia 
internasional, sehingga mitra maupun calon 
mitra percaya Pertamina dikelola secara 
professional, yang berdampak pada kemudahan 
transaksi bisnis Pertamina. “Disamping itu 
dengan baiknya performa bond Pertamina, 
berarti Pertamina mempunyai akses ke pasar 
uang dan modal, sehingga pendanaan untuk 
membiayai ekspansi Pertamina dalam mencapai 
visi dan misinya cukup terjamin,”ujar pria yang 
hampir satu tahun ini menjabat sebagai Direktur 
Keuangan Pertamina.

Jika ditarik ke belakang, Pertamina 
sebenarnya sudah menerbitkan global bond sejak 
Mei 2011. Saat penerbitan perdana, mengalami 
kelebihan permintaan (oversubscibed) hingga 7 
kali, dari total bond yang diterbikan Penerbitan 
bond senilai 1,5 miliar Dolar Amerika. Bahkan 
saat pertama kali diluncurkan, obligasi Pertamina 
mendapat peringkat BB+ dengan outlook positif 
dari lembaga pemeringkat Fitch Ratings dan 

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Andri T. hidayat
Direktur Keuangan Pertamina

“Jadi penting bagi Pertamina untuk menjaga kepercayaan para 
investors dengan merealisasikan apa yang sudah kita janjikan. 
Deliver what you promise !”
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Moody’s, serta Ba1 dengan outlook stabil 
dari Standard’s & Poor’s, atau setara dengan 
peringkat surat utang Indonesia (Indonesia 
sovereign rating).

Menurut Andri , ada dua hal  yang membuat 
investor sangat tertarik dengan global bond 
Pertamina. ”Pertama Pertamina adalah BUMN 
yang paling strategis di Indonesia, kedua 
Pertamina bergerak di bidang migas,”tegasnya. 
Ia pun menjelaskan, Pertamina sebagai 
BUMN strategis akan selalu mendapat support 
penuh dari Pemerintah. Hal ini terkait dengan 
pertumbuhan Indonesia yang baik dengan 
fundamental yang kuat, serta domestic demand 
yang tinggi. Sedangkan sebagai perusahaan 
migas, sektor ini terutama di upstream 
menjajikan return yang tinggi dengan semakin 
langkanya sumber daya migas.

Melihat antusiasnya pasar global merespon 
global bond Pertamina, manajemen meminta 
lembaga pemeringkat rating Indonesia, 
Pefindo untuk mengukur rating Pertamina. 
Tiga parameter dikaji bersamaan, yakni risiko 

industri, risiko binis dan risiko finansial. Hasilnya 
Pertamina mendapatkan kategori idAAA dari 
Pefindo. Artinya  Pertamina mampu memenuhi 
komitmen keuangan jangka panjangnya. 
Per ingkat tersebut sangat d iper lukan 
karena Pertamina telah membuat rencana 
pengembangan perusahaan yang ekspansif ke 
depan, sehingga sangat diperlukan pendanaan 
yang komprehensif baik dari domestik maupun 
internasional. ”Dana global bond ini, ditujukan 
untuk  membiayai capex Pertamina yang 
bersifat business development, baik yang di 
Indonesia maupun di luar negeri,”ujar Andri.

Pengakuan kalangan investor internasional 
terhadap obligasi Pertamina yang layak 
diperhitungkan bukan sekedar isapan jempol 
belaka belaka. Sejumlah majalah terkemuka 
yang menjadi acuan para pemain pasar global 
secara bergantian memberikan apresiasi 
atas keberhasilan Pertamina menerbitakan 
global bond. Mulai dari Emerging Markets 
Award – Emerging Asia Bond yang dikeluarkan 
majalah International Finance Review (IFR), 

Sebelum menerbitkan global bond perdana 
tahun 2011, jajaran Direksi Pertamina 
melakukan serangkaian roadshow ke 
Singapura, Hongkong, London dan Amerika 
Serikat (Los Angeles, Boston, New York) dan 
mendapatkan respon positif.
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pada pertengahan Januari 2012 di London. 
Disusul dengan  tiga penghargaan dari majalah 
keuangan internasional The Asset serta Finance 
Asia di Hongkong. Yakni  Triple A Country Award 
– Indonesia dari majalah The Asset, serta The 
Best Deal 2011 dan  Best Indonesia Deal 2011 
yang diperoleh dari majalah Finance Asia.

Di penghujung kuartal pertama 2012, 
Pertamina kembali meraih dua penghargaan 
internasional yaitu Best CFO untuk Direktur 
Keuangan Pertamina yang saat itu dijabat M. 
Afdal Bahaudin  dan Best Country Investor 
Relations - Indonesia Company, yang diberikan 
majalah terkemuka Corporate Governance 
Asia dalam ajang “2nd Asian Excellence 
Recognition Award 2012”. Dalam penilaian 
tersebut Afdal yang kini menjabat sebagai 
Direktur Perencanaan Investasi & Manajemen 
Risiko, dinilai mampu menjadi focal point dalam 
mengkomunikasikan kinerja perusahaan secara 
efektif, sehingga berhasil menarik minat dan 
meningkatkan kepercayaan investor global 
terhadap Pertamina. 

Menurut Afdal dalam wawancara usai 
menerima penghargaan Best CFO, pengakuan 
internasional tersebut, menjadi bukti tingginya 
kepercayaan investor internasional kepada 
Pertamina, yang dipandang memiliki performa 
sangat baik di tengah kondisi krisis Eropa 
dan penuruan rating Amerika yang membuat 
pasar bergejolak. Dampaknya, memberikan 
sinyal positif pasar terhadap iklim investasi di 
Indonesia. Terbukti setelah sukses menerbitkan 
global bond perdana, Pertamina berhasil 
penerbitan bond kedua pada Mei 2012 senilai 
2,5 miliar Dolar Amerika. Bahkan rating obligasi 
Pertamina berdasarkan penilaian Moody’s 
Investors Service pada pertengahan awal tahun 
2012, naik dari Ba1 menjadi Baa3. 

Penghargaan tersebut menurut Andri 
merupakan refleksi dari kepercayaan dunia 
internasional kepada Pertamina. “Kepercayaan 
ini yang juga harus dipandang sebagai tanggung 
jawab kita untuk bisa mewujudkan apa yang 
sudah kita rencanakan dan kita janjikan 
kepada investor,”tegasnya. Karena menurut 

Andri kepercayaan tersebut akan berimplikasi 
dimana para bond holder dan financial market 
investors akan terus memantau performance 
Pertamina. “Jadi penting bagi Pertamina untuk 
menjaga kepercayaan para investors dengan 
merealisasikan apa yang sudah kita janjikan. 
Deliver what you promise!”

Karena itu sejak global bond perdana 
diterbitkan, Pertamina memberikan kemudahan 
akses para investor dan publ ik untuk 
mendapatkan data  dan informasi perusahaan 
secara cepat (timely), baik melalui pertemuan-
pertemuan dengan para bondholders, serta 
medium komunikasi dua arah lainnya.  “Kami 
senantiasa melakukan pemeliharaan layanan 
komunikasi yang baik kepada komunitas pelaku 
pasar uang pasca penerbitan global bond 
perdana,”ujar Andri.

***
Sebagai perusahaan energi milik Pemerintah, 

Pertamina sangat confident bermain di kancah 
internasional. Tidak hanya dengan menerbitkan 
global bond, tapi jauh sebelumnya Pertamina 
telah memasarkan produknya ke berbagai 
Negara. Salah satunya pelumas, yang kini telah 
merambah pasar hingga ke- 21 negara.Vice 
President Pertamina Lubricants, Supriyanto Dwi 
Hutomo, menyatakan ekspansi ke luar negeri 
merupakan kelanjutan dari strategi Pertamina, 
untuk tidak hanya bermain di kandang sendiri. 
“Ini kiprah kita untuk terus menembus pasar luar 
negeri. Satu demi satu, negara demi negara 
kita masuki, ” tutur Supriyanto usai melepas 
pengiriman perdana pelumas ke Vietnam akhir 
Agustus lalu. Tak hanya produk, Pertamina juga 
ekspansi memburu blok-blok minyak di luar 
negei, termasuk Libya, yang untuk sementara 
ditutup setelah peristiwa runtuhnya kerajaan 
Muammar Gaddafi. 

Selain produk, kesuksesan Pertamina 
seabgai pelaksana kebijakan pemerintah 
melakukan konversi minyak tanah ke LPG 
juga mendapat pengakuan negara-negara 
anggota asosiasi LPG internasional, atau 
WLPGA (World LP Gas Association). Dalam 
berbagai forum internasional, kisah sukses 
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program konversi minyak tanah ke LPG 
yang kini telah menjangkau 54 juta kepala 
keluarga, tidak pernah hentinya dibahas. 
Bahkan Pertamina dijadikan sebagai role 
model pelaksanaan konversi di sejumlah 
negara berkembang dan berulangkali diminta 
membagikan kisah suksesnya kepada 
negara lainnya.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara, 
Pertamina memiliki posisi strategis dalam 
menjamin ketersediaan cadangan energi 
di tanah air. Karena itu berbagai upaya 
dilakukan untuk mengembangkan usahanya, 
yang kini tak lagi bergerak di bisnis migas 
saja, tetapi sudah melebar ke bisnis energi. 
Kinerja Pertamina setiap tahun mengalami 
peningkatan. Laba yang dicapai senantiasa 
melebihi yang ditargetkan. Pada tahun 2011 
Pertamina mencatatkan laba Rp 20,996 
triliun atau meningkat 119% dari laba yang 
ditargetkan sebesar Rp 17,7 triliun. 

Image Pertamina sebagai perusahaan yang 

bergerak di bisnis energi tak diragukan lagi. 
Hasil survei yang dilakukan oleh Bloomberg 
Business Week Indonesia Magazine bekerja 
sama dengan Frontier Consulting Group, 
menempatkan Pertamina sebagai perusahaan 
dengan corporate image excellence. Tiga tahun 
berturut-turut Pertamina meraih IMAC Awards 
(Indonesia Most Admired Companies) dari 
tahun 2010 hingga 2012.

Dalam menjalankan bisnisnya, Pertamina 
juga senantiasa menerapkan prinsip Good 
Corporate Governance (GCG). Setiap tahun 
indeks tata kelola peruahaan yang baik 
meningkat signifikan , sejak GCG diterapkan 
di Pertamina tahun 2005. Sementara untuk 
menjaga transparansi dalam menjalankan 
perusahaan, selain membuka akses ke 
Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 
Pertamina juga telah membuka akses ke 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi 
Keuangan (PPATK). n DSU / SAHRUL HAETAMY ANANTO

Kinerja Pertamina selalu menjadi sorotan banyak pihak karena itu 
Pertamina wajib menjaga kepercayaan para stakeholders guna 
merealisasikan visi dan misi perusahaan.

Foto : Dok. Pertamina
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Bertabur Penghargaan,

Emerging Markets Award

The Best Deal 2011

Triple A Country Award

Konsisten
Mempertahankan

Sejak menginjak usia 54 tahun, 
taburan prestasi mewarnai hasil kinerja 
yang dicapai Pertamina selama setahun 
terakhir ini. Menjadi bukti pengakuan 
positif terhadap kinerja dan hasil yang 
dicapai perusahan. Tetap konsisten 
mempertahankan prestasi untuk kemajuan 
di masa mendatang. Berikut

Penerbitan global bond perdana Pertamina 
pada Mei 2011, mendapat berbagai penghargaan 
dari sejumlah majalah yang menjadi acuan pasar 
global. Emerging Markets Award – Emerging 
Asia Bond diberikan kepada Pertamina oleh 
International Finance Review (IFR), pada 
pertengahan Januari 2012 di London.

Majalah Finance Asia pada 2 Februari 
2012 menobatkan global bond Pertamina 
sebagai The Best Deal 2011 dan Best 
Indonesia Deal 2011. Selain itu Majalah 
Corporate Governance Asia dalam ajang 
“2nd Asian Excellence Recognition 

Majalah keuangan internasional The Asset memberikan 
penghargaan Triple A Country Award – Indonesia untuk 
kategori “Best Deal 2011″ pada 31 Januari 2012. Editor in 
Chief The Asset Daniel Yu mengungkapkan, penghargaan 
tersebut diberikan kepada Pertamina karena beberapa 
kriteria, diantaranya besarnya minat dari investor untuk 
membeli obligasi hingga mengalami kelebihan permintaan 
7 kali. Kelebihan permintaan tersebut dinilai fenomenal bagi 
perusahaan yang pada masa penawaran memiliki peringkat 
investasi dibawah level investment grade.

Obligasi Pertamina

Award 2012” pada kuartal pertama 2012 
juga memberikan penghargaan Best 
CFO untuk Direktur Keuangan Pertamina 
yang saat itu dijabat M. Afdal Bahaudin 
dan Best Country Investor Relations - 
Indonesia Company.

PERTAMINA
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Pertamina Perusahaan Migas Terbaik

Pengakuan untuk Produk Pertamina
Prima XP Top Brand 2012

Pelumas Pertamina Raih IMAC

Tiga tahun berturut-turut Pertamina 
menyandang predikat perusahaan 
terbaik kategori Oil dan Gas dalam ajang 
Corporate Image Award. Penghargaan 
ke-3 kalinya diterima pada 12 Juni 2012. 
Dengan nilai Excellent di setiap kategori, 
Pertamina berhasil mengungguli 
perusahaan-perusahaan energi asing 
yang ada di Indonesia.

C o r p o r a t e  I m a g e   A w a r d 
d ise lenggarakan  o leh  ma ja lah 
Bloomberg Business Week bersama 
dengan Frontier Consulting Group, yang 
merujuk pada hasil survey terhadap 

Prima XP kembali mempertahankan 
posisinya sebagai Top Brand 2012 
untuk kategori minyak pelumas selama 
7 kali. Penghargaan yang diberikan 
pada Januari 2012 itu, menjadi bukti 
PrimaXP sudah melekat di benak 
masyarakat Indonesia, dengan market 
share-nya yang tinggi. Top Brand 
Award merupakan penghargaan bagi 
merek-merek terbaik di Indonesia, 
yang d ise lenggarakan  maja lah 
Marketing dan lembaga riset Frontier 
Consulting Group.

Pelumas Pertamina meraih Indonesia Most 
Admired Companies (IMAC) Awards 2012, yang 
diselenggarakan majalah Bloomberg Business 
Week bersama dengan Frontier Consulting 
Group, pada Juni 2012. Dari hasil survey yang 
dilakukan menunjukkan responden mengakui 
keunggulan dan puas terhadap produk pelumas 
Pertamina, dan mengungguli pelumas merek 
asing. Pengakuan ini menjadi bukti konsumen 
ataupun responden di tanah air semakin selektif 
dan cerdas dalam memilih produk yang terbaik.

empat kelompok responden yakni jurnalis, investor, 
kalangan manajemen dan publik.
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Prima XP Original Brand 2012

Pelayanan Terbaik
Best Gas station

The Best Contact Center Award

Pelumas Pertamina Prima XP meraih penghargaan 
Indonesia Original Brands 2012, pada 13 Juli 2012. 
Original Brand Award bertujuan untuk mengetahui 
sejauh mana apresiasi konsumen terhadap merek - 
merek asli Indonesia, melalui survey di enam kota besar 
Indonesia. Ada tiga dimensi untuk mengukur performa 
merek - merek lokal tersebut diakui sebagai original 
brand, yaitu indeks kepuasan, loyalitas, dan advokasi. 
Hal itu menjadi bukti Prima XP merupakan merek 
lokal yang memiliki indeks bagus, mempunyai market 
share yang signifikan, memiliki brand awareness yang 
tinggi dan telah membuktikan bisa bertahan selama 
beberapa dekade.

Kategori Best Gas Station diterima Pertamina 
lewat ajang IMAC 2012. Penghargaan yang 
diterima berdasarkan penilaian dari para 
responden ini membuktikan bahwa Pertamina 
sudah memiliki konsep dan sistem yang bagus 
dalam mempertahankan image untuk kegiatan 
di SPBU.

Contact Pertamina meraih empat 
penghargaan di malam penganugrahan 
“The Best Contact Center Award 
Indonesia”, yang diberikan oleh Indonesia 
Contact Center Association (ICCA) 16 
Mei 2012. 

Empat  Penghargaan tersebut 
meliputi The Best Contact Center Back 
Officer Operation (platinum), The Best 
Contact Center Operation (bronze), The 
Best Agent Inbound (silver) dan The 
Best Supervisor (bronze). Pengakuan 
ini menjadi bukti bahwa Pertamina 
senantiasa memberikan layanan terbaik 
bagi kosumen dengan memberikan 

kemudahan akses mendapatkan informasi 
serta menyampaikan kritik dan sarannya lewat 
Contact Pertamina.
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social Media Award
Kategori Gas station

Konsisten Terapkan GCG
GCG Award 2011

soegeng sarjadi Award 2012

Pertamina meraih predikat sebagai 
perusahaan terpercaya dalam Indonesia Good 
Corporate Governance  (GCG)  Award : The 
Most Trusted Companies 2011 , dengan tema 
“Good Corporate Governance dalam Perspektif 
Etika” pada 19 Desember 2011 saat merayakan 
Ulang Tahunnya yang ke – 54. 

Pengakuan tersebut menjadi salah satu 
bukti cukup baiknya pelaksanaan GCG 
di Pertamina. GCG Award  merupakan 
bentuk apresiasi dan penghargaan kepada 
perusahaan yang terpercaya dan telah 

Dua tahun berturut-turut Pertamina meraih 
penghargaan Soegeng Sarjadi Award on Good 
Governance Market Category,  yang dikeluarkan oleh 
Soegeng Sarjadi School of Governance (SSSG).  
Pengahrgaan diberikan berdasarkan survei di 
enam kota besar (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, 
Surabaya, Makassar, Medan) terkait penilaian publik 
terhadap Pertamina dalam menjalankan Good 
Governance untuk kategori pasar. Dalam hasil survei 
tersebut Pertamina meraih angka tertinggi dalam 
menjalankan Good Governance. n DSU

Social Media Award 2012 kategori 
Gas Station diraih Pertamina berdasarkan 
has i l  p i l ihan masyarakat  yang 
dilaksanakan oleh Frontier Consulting 
Group, pada 4 Oktober 2012.

Soc ia l  Media  Award ada lah 
penghargaan yang diberikan kepada 
merek-merek yang berhasil dan sukses 
meraih prestasi, memiliki sentimen dan 
share of voice yang baik di social media. 
Secara garis besar, Sosial Media Award 
sebagai bentuk penghargaan terhadap 
future leader company yang siap 
menghadapi era digital dan memenuhi 
kebutuhan konsumen masa depan.

menerapkan GCG, supaya bisa memupuk 
komitmen dan eksistensinya dapat terus 
meningkat serta mendapat pengakuan dan 
dukungan dari publik. 
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Business sense insan Pertamina terus diasah agar 
tidak jago kandang. “There is no growth in comfort zone, 
and there is no comfort in growth,” ujar Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan.

Menduduki posisi ke-19 dalam 50 Most Powerful 
Women in Business yang dirilis FORTUNE, pada 
September lalu menjadi tambahan pengakuan 
internasional atas prestasi Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan. Sepanjang tahun 
2012, dua predikat disandang perempuan kelahiran 
Bandung, 19 Oktober 1958 ini. Sebelumnya, pada 
Maret 2012, Ia menempati posisi teratas wanita 
berpengaruh dalam bisnis di Asia  atau Asia’s 50 
Power Business Women versi Forbes. 

Kemajuan Pertamina yang agresif melakukan 
ekspansi ke luar negeri menjadi salah satu 
alasan FORTUNE menobatkan Karen sebagai 
satu-satunya orang Indonesia yang masuk dalam 
posisi 50 pebisnis wanita berpengaruh dunia. Ia 
dianggap mampu mendorong perubahan secara 
signifikan dalam lingkungan bisnis dan berperan 
dalam perekonomian global.  

Para srikandi yang masuk dalam daftar 
FORTUNE maupun Forbes dinilai sebagai wanita 
dinamis, yang tidak hanya mewakili sektor yang 
digeluti, tetapi juga berpengaruh di bidang sosial 
dan budaya, mengilhami dan memberdayakan 
sejumlah wanita berbakat untuk mengikuti 
jejaknya.

Mendapat pengakuan tersebut, Dirut wanita 
pertama di lingkungan Pertamina ini merasa 
bersyukur. “Saya bersyukur atas predikat 
ini,”jawab Karen singkat saat beberapa media 
meminta tanggapannya. Menurutnya predikat 
yang diraihnya merupakan cerminan kerja keras 
dan dukungan seluruh insan Pertamina serta 
masyarakat luas.

Bagaimana upaya Karen membawa gerbong 
perusahaan energi ini menuju cita-cita sebagai 
perusahaan yang bisa memberikan energinya di 
wilayah Asia pada tahun 2025 ? Berikut kutipan 
wawancara Ibu tiga putra ini dengan beberapa 
media, dalam berbagai kesempatan yang kami 
rangkum dan mencerminkan pemikirannya dalam 
mengembangkan perusahaan energi kebanggaan 
bangsa ini.

Membawa

Menjadi

Pertamina
Energy

Holding

PERTAMINA

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Sebagai seorang leader, prinsip yang selalu 
Ibu pegang untuk membawa Pertamina menuju 
cita-cita sebagai Energizing Asia 2025?

Bagi saya seorang leader itu harus bisa 
fokus dan tahu perkembangan yang terjadi di luar. 
Kita tidak bisa hanya terbelenggu konsentrasi 
di dalam negeri saja,  tetapi harus melihat 
perkembangan perusahaan NOC (National 
Oil Company) di luar sana, cepat tanggap dan 
memiliki insting bisnis yang tajam.

Visi saya untuk Pertamina  dengan menjadi 
energizing Asia, nantinya Pertamina akan menjadi 
Asian energy championship, menjadi yang terkuat 
di tahun 2025, dan masuk Fortune 100.

Kekuatan apa saja yang dimiliki Pertamina 
untuk mewujudkan cita-cita tersebut? 

Pertama, Pertamina sudah  mendapatkan 
persetujan dari RUPS (Rapat Umum Pemegang 
Saham) menjadi perusahaan energi. Kedua 
memiliki sumber daya manusia (SDM) yang 
masih bisa dioptimalkan. Ketiga, dunia luar 
mengenal Pertamina sekarang berbeda dengan 
Pertamina dahulu sehinga kepercayaan partner 
bisnis meningkat. Dengan adanya saling 
percaya, ketika akan menggandeng partner kita 
bisa memilih partner bisnis terbaik yang tinggal 
kita maintain. 

Tantangan terbesar menuju cita-cita 
tersebut?

Tantangannya sendiri ada ada di SDM,dan 
saya akan tangani bersama Direktur SDM 
untuk  membuat planning yang akan kita capai. 
Tanggal 10 Desember nanti akan ada kegiatan 
yang erat hubungannya dengan SDM. Saya 
juga  akan membangun Universitas Geothermal 
di Indonesia. Terkait future leader saya akan 
kerjasama dengan INSEAD (Institut Européen 
d’Administration des Affaires) karena pada 
dasarnya insan Pertamina sudah bagus, tetapi 
perlu memiliki business sense.  

Mengapa perlu sentuhan business sense? 
Apakah selama ini ada yang kurang? 

Pertamina dulu tidak pernah dibiasakan 
untuk berbisnis, seandainya berbisnis pun orang 
luar yang datang, Tapi sekarang kondisinya 
sudah berbeda, kita harus aktif mencari 

informasi. Bayangkan saja, Pertamina baru 
berhasil akuisisi sekitar tahun 2008 dari sejak 
berdiri tahun 1957. 

Berkai tan dengan business sense, 
kapabilitas teknis dan commercial para 
pekerja perlu diperhatikan. Jika Pertamina 
sudah menjadi energy holding dituntut orang-
orang yang bisa melihat opportunity di luar 
Indonesia, tidak jago kandang. Berulang kali 
saya sampaikan kepada pekerja Pertamina 
there is no growth in comfort zone, and there 
is no comfort in growth. Kalau insan Pertamina 
sudah merasa nyaman bekerja di dalam saja, 
artinya Pertamina stagnan.

Pertamina ingin menjadi energy holding, 
bagaimana menanamkan business sense 
kepada pekerja Pertamina dalam jangka 
pendek ini?

Kapabilitas pekerja untuk mengevaluasi dan 
melihat windows of opportunity harus tajam. 
Sebagi contoh saat kita akan melakukan akusisi 
di Venezuela, yang merupakan negara dengan 
reserve (cadangan) paling besar di dunia. Tim 
Pertamina jika tidak dibuka wacananya, tidak 
dichallenge terus ya nggak bergerak. Untuk itu 
harus diasah windows of opportunitynya. Hal-
hal seperti ini harus dicoaching.

Strategi Pertamina untuk menuju energy 
holding?

Pertama, bisnis yang sekarang sudah ada, 
oil and gas, kami optimalkan. Kami sudah punya 
direktorat baru, yaitu direktorat gas. Power plant 
(pembangkit) masuk juga di direktorat gas ini. 
Kedua, Pertamina akan masuk ke energi-energi 
baru. Bioetanol misalnya. Saya akan kerja sama 
dengan PT Perusahaan Listrik Negara di satu 
power plant untuk mencoba memakai bioetanol 
seluruhnya, tidak memakai solar lagi. Kami juga 
akan bekerja sama dengan Jasa Marga. Nanti 
seluruh jalan tol akan menggunakan lampu solar 
cell, Ketiga, sebagai mother company, Pertamina 
sebisa mungkin tidak IPO (initial public offering). 
Nanti, anak-anak usaha saja yang kami dorong 
untuk IPO. Keempat, kami ingin ekspansif dan kerja 
sama dengan negara-negara seperti Oman, Aljazair, 
Thailand, Kazakstan, Azerbaijan, dan Sudan. n DSU
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Pertamina berkomitmen untuk turut memajukan masyarakat Indonesia 
agar terhindar dari perangkap sumber daya alam. Mendukung 
pencapaian tujuan korporasi dalam membangun reputasi. Empat 
program CSR mendapat penghargaan GKPM award.

Menghindari “Kutukan”
sumber Daya Alam

PERTAMINA

Foto : RU V Balikpapan



26 27Oktober 2012Oktober 2012

Ekonom peraih nobel Joseph E Stiglitz 
mewanti-wanti tentang bahaya sumber daya 
alam yang kerap melenakan pemiliknya. 
Mahaguru Ilmu Ekonomi Universitas Columbia, 
Amerika Serikat tersebut menyebutnya 
sebagai “kutukan” Sumber Daya Alam. Banyak 
negara yang SDA-nya melimpah, rakyatnya 
justru berkubang dalam kemiskinan, kalah 
dibandingkan negara yang tak punya SDA.

“Kutukan” tersebut sering disebut sebagai 
dutch disease atau penyakit Belanda. Ini 
mengacu pada tragedi yang dialami negara 
tersebut. Pada era 1950-an, seiring dengan 
penemuan cadangan minyak offshore di 
Laut Utara, mereka meninggalkan industri 
manufaktur yang sebelumnya menjadi penopang 
utama perekonomian negeri kincir angin 
tersebut. Struktur perekonomian pun porak 
poranda. Penganguran membengkak karena 
penduduknya terlanjur malas dininabobokan 
kekayaan alam.

Di Indonesia, penyakit Belanda pun mampir 
di beberapa tempat. Yang paling fenomenal di 
Dabo Singkep. Kota itu sempat gemerlap dan 
penduduknya makmur saat pertambangan 
timah masih jaya. Tapi kini, tak ubahnya seperti 
kota hantu. Setelah timah habis, penduduk 
kehilangan sumber mata pencaharian. 
Perekonomian lumpuh. Sebagian penduduknya 
terpaksa merantau ke kota lain. 

PT Pertamina (persero) tak menginginkan 
cerita gelap tersebut terjadi di wilayah-wilayah 
operasi mereka, yang meliputi hampir seluruh 
wilayah Indonesia . Sejak berdiri 55 tahun lalu, 
Pertamina sebagai aset nasional berkomitmen 
untuk turut memajukan masyarakat Indonesia. 

Semangat pemberdayaan masyarakat 
untuk memberikan nilai tambah lebih terhadap 
masyarakat Indonesia terus digelorakan dan 
diartikulasikan lewat Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan dan program CSR di wilayah 
kegiatan operasi di seluruh Indonesia, baik hulu 
maupun hilir.

Pertamina berupaya membantu pemerintah 
memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-

program yang membantu pencapaian target 
pembangunan millenium atau Millenium 
Development Goals (MDGs).

Bagi Pertamina, baik program PKBL 
maupun CSR bukan sekedar kewajiban, tapi 
sudah merupakan kebutuhan. Keduanya bisa 
diandalkan untuk membangun hubungan yang 
harmonis dan kondusif dengan semua pemangku 
kepentingan (stakeholder) untuk mendukung 
pencapaian tujuan korporasi terutama dalam 
membangun reputasi korporasi.

D i rek tu r  U tama Per tamina  Karen 
Agustiawan, menyebutkan peranan BUMN, 
termasuk Pertamina tidak hanya sebatas 
mengejar keuntungan dan deviden bagi 
negara, melainkan harus menjadi kepanjangan 
tangan pemerintah untuk bisa mensejahterakan 
masyarakat di wilayah sekitar operasi. 
“Kontribusi CSR dan PKBL sangat besar,” 
ujar Karen.

Dalam berbagai kesempatan, Ia berulangkali 
menyatakan lebih suka mendidik orang-orang 
yang ada di sekitar daerah operasi Pertamina, 
seperti kelompok-kelompok UKM (usaha kecil 
dan menengah) untuk berkembang sendiri 
tanpa harus bekerja di perusahaan seperti 
Pertamina. Perkembangan itu akan menguatkan 
perekonomian dari guncangan krisis yang bisa 
terjadi sewaktu-waktu. UKM memiliki pasar 
domestik sebagai captive market-nya, berbeda 
dengan korporasi besar yang rentan terhadap 
goncangan krisis finansial. UKM yang kuat akan 
menjamin ketersediaan lapangan pekerjaaan 
sebaga kunci kemajuan bangsa.

Sejak berdiri sampai sekarang, Pertamina 
berupaya mensejahterakan masyarakat dengan 
mengoptimalkan potensi lokal. Untuk masyarakat 
dengan kultur pertanian kental dikembangkan 
Sentra Pemberdayaan Tani, seperti di Desa 
Wonokerto, Kecamatan Bancak, Kabuoaten 
Semarang Jawa Tengah. Dianggap mampu 
menciptakan lapangan kerja baru, program 
Corporate Social Responsibility (CSR) tersebut 
baru-baru ini mendapat penghargaan Platinum 
untuk kategori Eradicate Extreme Poverty and 
Hunger pada ajang Gelar Karya Pemberdayaan 
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Masyarakat (GKPM) Award & Expo 2012.
Sejak awak berdiri Pertamina sangat peduli 

terhadap kesejahteraan petani. Pada awal 1970-
an sempat dikembangkan program “Patra Tani” 
untuk meningkatkan taraf hidup petani. Kini, 
dengan tujuan serupa Pertamina bekerjasama 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 
Yayasan Obor Tani mengembangkan Sentra 
Pemberdayaan Tani.

Setiap desa tandus dan miskin, akan 
mendapat waduk mini tadah hujan (8.000 m3) 
di puncak bukit, seluas lapangan bola sedalam 
3 meter yang diberi lapisan geo-membran untuk 
irigasi pertanian lahan kering/tegalan, beserta  
20 hektar kebun buah untuk 100 kepala keluarga 
peserta, lengkap dengan rumah pelatihan 
(training center) dengan pendampingan selama 
3,5 tahun dari mulai tanam hingga panen.

Setiap desa mengembangkan buah yang 
berbeda. Khusus untuk Desa Wonokerto, dipilih 
buah naga merah. Selain di Desa Wonokerto, 

Pertamina juga membantu pengembangan 
Sent ra  Pemberdayaan Tan i  d i  Desa 
Karanganyar, Kecamatan Musuk, Kabupaten 
Boyolali dan Desa Labuhan Kidul, Kec. Sluke, 
Kab. Rembang. Di Karangnyar dikembangkan 
buah durian Mon Thong , sedangkan Labuhan 
Kidul mengembangkan mangga.

Total dana CSR yang dikucurkan untuk 
ketiga desa hampir Rp 4 miliar yang dicairkan 
bertahap tiap tahun sejak 2010 hingga 2012. 
Pada tahap pertama dikucurkan senilai Rp 
1.424.623.000,- pada Tahap Kedua (2011) 
senilai Rp 1.424.623.000,- dan Tahap Ketiga 
(2012) senilai Rp. 1.116.968.700,-

Selain Sentra Pemberdayaan Tani, yang juga 
mendapat pengharagaan kategori Eradicate 
Extreme Poverty and Hunger pada ajang GKPM 
award adalah program Budidaya Rumput Laut 
Salololang di Refinery Unit V Balikpapan. Kegiatan 
ini meraih predikat gold untuk Pemberdayaan 
Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin. Program 

Pertamina memberikan ruang bagi mitra binaan terpilih dalam 
berbagai agenda pameran skala nasional dan internasional.

Foto : Dok. Pertamina
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CSR Budidaya Rumput Laut di laksanakan 
di Kelurahan Saloloang, Kabupaten Penajam 
Paser Utara. Program ini diawali di 2010 di mana 
Pertamina memberikan dukungan alat budidaya 
rumput laut kepada para nelayan rumput laut 
dalam wadah Kelompok Tani Mandiri yang 
umumnya beranggotakan kalangan pria.

Hasil rumput laut yang dihasilkan Kelompok 
Tani Mandiri, diolah oleh para wanita menjadi 
produk rumput laut seperti Dodol, Manisan, 
Brownies, Kerupuk dan lain sebagainya.

Pertamina juga meraih dua silver untuk 
Program Daur Ulang Sampah Rumah tangga di 
Refinery Unit IV dan Program Penyediaan Sarana 
Air Bersih di Pertamina Hulu Energi WMO.

S e k r e t a r i s  M e n t e r i  K o o r d i n a t o r  
Bidang Kesejahteraan Rakyat Indroyono 
Soesilo saat menyerahkan GKPM Award 
2 0 1 2  m e n y a m p a i k a n  a g a r  p r e s t a s i 
yang diraih sejumlah perusahaan lewat 
GKPM Award, menjadi pendorong untuk 

senantiasa membangun kemitraan dengan 
masyarakat, sehingga memperluas dan 
memperkuat usaha kecil dan menengah 
dalam mendukung percepatan pencapaian 
Mil lenium Development Goals (MDGs) 
Indonesia MDGs 2015.

Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan 
program CSR Pertamina memberikan manfaat 
langsung bagi masyarakat dan mendorong 
perekonomian mereka.  

Sebelumnya, masih di  tahun 2012 
Pertamina meraih The Indonesia Most 
Committed CEO for CSR 2012, dari The La 
Tofi School of CSR pada bulan April. Sebulan 
berselang, Pertamina mendapatkan Indonesia 
Sustainable Business Awards (ISBA) dengan 
kategori Industry Champions Energy. Rentetan 
pengakuan tersebut menjadi bukti komitmen 
Pertamina dalam memajukan bisnis dengan 
senantiasa memperhatikan keberlanjutan 
lingkungan sekitarnya. n DSU / HTS

Salah satu kegiatan sentra pemberdayaan peternak bebek di 
Tambak Lorok Semarang.

Foto : Kuntoro Pertamina
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Entrepreneurship
Teks : Nilawati DJ Foto : Rully

Kisah generasi muda kreatif, mandiri dan sukses, banyak 
dijumpai di negeri ini. Merintis dan mengembangkan 
usahanya dengan berbagai cara. Tak terkecuali Reza 
Nurhilman, pengusaha muda yang sukses berkat bisnis 
keripik pedas. Bisnis beromset 7 miliar per bulan, meroket 
berkat kepiawaiannya menerapkan sistem pemasaran 
yang unik. 

Strategi Pemasaran Unik

Ala Maicih
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Ada decak kagum ketika memasuki rumah 
Reza Nurhilman, yang terletak di Jl. Cipaku 
Indah VIII No.3A, Setia Budhi, Bandung. Rumah 
bergaya minimalis ini terlihat masih baru, masih 
ada tumpukkan semen dan gundukan pasir di 
halaman rumahnya. Tamannya pun masih ditata 
tukang dengan apik. Yang unik, di pagar rumah 
terpasang gambar perempuan tua ber-ciput 
(semacam kerudung) menghadap ke samping, 
berbingkai ornamen cabe. Logo sebuah brand 
keripik pedas.

Ditanya mengapa ada logo dipagar, 
dengan santai dijawab “Biar orang yang 
ingin bertandang ke rumah Presiden di 

NKRI tidak nyasar”. Istilah Presiden NKRI 
bukan berarti pria yang akrab dipanggil 
Axl ini berniat makar. NKRI singkatan dari 
Negara Keripik Republik Icih, istilah sistem 
bisnis yang dijalankan Axl menyerupai 
negara. Santai, bersahabat, dan membumi 
tidak ada kesan sombong meskipun telah 
menjadi pengusaha papan atas. Itulah 
kesan pertama yang muncul dar i  pr ia 
kelahiran Bandung ini .  Semangat dan 
kreatifitasnya mengembangkan usaha di 
usia 23 tahun, setidaknya membangkitkan 
kembali semangat Sumpah Pemuda yang 
selalu digaungkan di Bulan Oktober ini.
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Sukses = Kewajiban
Meraih sukses dan hidup berkecukupan, 

menjadi impian setiap orang, tidak terkecuali 
Axl. Pria dengan latar belakang broken home 
dan hidup serba kekurangan ini, mewujudkan 
impiannya lewat perjuangan panjang. Pengusaha 
muda yang ngetop berkat keripik pedas Maicih 
ini awalnya hanyalah konsumen penikmat keripik 
pedas. Tak puas hanya sebagai konsumen, Axl 
akhirnya menjual keripik pedas tersebut. “Jadi 
saya beli dari produsen kemudian dijual kembali 
ke teman-teman atau kerabat dekat saya,” 
ungkap pria yang mengawali bisnis sebagai 
penjaja keripik pada tahun 2010. 

Awal penjualan dilakukannya dengan 
sistem pemasaran dari mulut ke mulut dan 
direct selling. Ternyata banyak orang yang suka 
dengan kudapan lawas ini. Sampai suatu saat 
ada yang tanya “Ini kripik apa? Spontan saya 
jawab keripik Maicih. Kalau mau beli dimana? 
Ya di saya lah,” tuturnya.

Padahal pada saat itu Ia belum memproduksi 
keripik. Namun pertanyaan-pertanyaan 
konsumen memotivasinya untuk memproduksi 
keripik pedas berkualitas, baik dari rasa maupun 

kemasan. Tercetusnya merek Maicih, Axl punya 
kisah tersendiri. Istilah tersebut paling nyantol 
di ingatan setiap kali pembeli menanyakan 
nama keripik yang dijualnya. “Dulu waktu saya 
masih kecil, mama sering menaruh uang receh 
di dompet bonus dari toko emas. Mama selalu 
mengatakan kalau itu dompet maicih..hahaha,” 
ujar Axl sambil tertawa mengenang.

Lengkap sudah persiapannya memproduksi 
keripik sendiri untuk dijual, pelanggan dan brand 
sudah ada di tangan. “Saya punya slogan untuk 
memotivasi diri. Sukses itu hak setiap orang, tapi 
bagi saya sukses itu kewajiban. Jadi kalau sukses 
itu kewajiban harus diperjuangkan. Karena kalau 
tua kaya itu biasa, muda kaya luar biasa, dan kalau 
gak kaya-kaya udah biasa di luar,”jelasnya.

Menurutnya banyak anak muda ketika 
ingin memulai bisnis selalu bilang tidak punya 
uang, tidak bisa dan tidak mempunyai bakat. 
Sebetulnya itu salah. Harus berfikir bagaimana 
menghasilkan uang dengan menginvestasikan 
waktu dan tenaganya. “Jadi bisa dibilang kalau 
ingin sukses lupakan alasan, kalau ingin alasan 
lupakan sukses.”
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Mengemas sistem Pemasaran unik
Sistem pemasaran ker ip ik sengaja 

dibuat unik. Axl mendobrak istilah umum 
pemasaran seperti distributor atau agen yang 
menurutnya kurang asyik ditelinga anak muda. 
Akhirnya muncul sebutan Jenderal sebagai 
marketer Maicih. “Para Jenderal tidak boleh 
memasukkan produk ke outlet atau warung. 
Karena nanti produk keripik akan sama 
dengan keripik-keripik lainnya yang dijual 
dengan komunikasi satu arah. Penjualan 
dengan sistem direct selling,”jelasnya ayah 
satu putri ini.

Pada 3 bulan pertama setiap orang yang 
ingin membeli keripik dengan level pedas 3, 
5 dan 10, langsung pesan ke Axl atau para 
Jenderal melalui sms atau bbm. Permintaan 
hanya satu bungkus tetap diantar ke tempat 
tujuan. Kepuasan konsumen yang ditulis lewat 
testimoni-testimoni di facebook atau twitter, 
secara tidak langsung menjadi promosi. “Saya 
langsung memanfaatkan momentum. Testimoni 
menggelinding terus seperti bola salju. Dan 
tanpa diduga di media sosial keripik Maicih 
booming secara signifikan,” papar Axl.

Sejak saat itu, cara bertemu dengan 
konsumen d ib ik in  sekreat i f  mungk in . 
Dengan sistem nomaden atau berpindah-
pindah, yang hanya bisa diketahui lewat 
s ta tus  Facebook  a tau  twee t  Ma ic ih . 
Sehingga muncul ist i lah gentayangan. 
Maksud dan tujuannya agar produk Maicih 
dapat dirasakan banyak orang. “Kami tulis 
status di jejaring sosial Jenderal X lagi 
gentayangan di Setiabudhi. Secara otomatis 
orang-orang yang memang ingin membeli 
langsung menuju lokasi tersebut,”ujar 
pengusaha yang kini memiliki 200 jenderal 
di seluruh Indonesia.

Para Jenderal yang merupakan ujung 
tombak pemasaran, tak dilepas begitu saja. 
Kepiawaian mereka dalam memasarkan 
produk diasah di Akademi Jenderal Maicih 
(AJM), lewat pelatihan pemasaran, character 
building, team work dan visinya. “Intinya 
Jenderal itu harus siap tempur dan mempunyai 
rasa percaya diri yang tinggi. Karena mereka 
itu memasarkan produk dijalan,”ujar suami 
Lyrra Nursagita.
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Sistem bisnis unik yang diusung Axl, tak 
hanya di jalur pemasaran. Dibawah payung 
perusahaan PT Maicih Inti Sinergi, organisasi 
perusahaan dibangun dengan istilah NKRI 
atau Negara Keripik Republik Icih. Axl sebagai 
Presiden dibantu lima menteri, yakni Menteri 
Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri 
Komunikasi dan Informasi, Menteri SDM, 
Menteri Penerangan, Menteri Pangan dan 
Produksi. “Jadi secara struktural di organisasi 
ada Presiden, Menteri dan Jenderal,”ujarnya.

Kini, Axl mulai mengembangkan sayap 
bisnisnya. Dari yang berbasis makanan, hingga 
properti. “Saya tak ingin hanya sekedar membuat 
keripik dengan berbagai varian, tetapi juga akan 
merambah ke bisnis cafe, hotel, dan sekarang 
sedang menggarap Maicih Town House yang 
berkonsep Icih koloni,”ujarnya. Tahap pertama 
perumahan yang akan dipasarkan tahun 2013 

Demam keripik pedas melahirkan bisnis 
sejenis yang menjamur di berbagai kota. 
Kesuksesan AXl mengusung keripik Maicih 
hingga beromset Rp 7 milyar perbulan, 
mendorong orang lain tergiur membuat produk 
sejenis dengan merek yang nyaris mirip.

AXl tidak tinggal diam. Pengembangan 
produk dilakukan. Mulai dari mengganti 
kemasan dan membuat varian produk. Awalnya 
produk dikemas dengan plastik transparan, 
karena konsepnya mengusung kesederhanaan. 
Kini sudah naik kelas. Dikemas dengan foil 
bernuansa merah putih. Sebagai representasi 
kualitas produk dan harga, sekaligus menjadi 
identitas penganan khas Indonesia. “Misi saya 

Jurus Menghadang Pesaing

Membangun dan Membina Loyalitas

adalah mengangkat makanan kampung naik 
kelas,”ujar pria yang mematok harga produknya 
mulai 15 ribu rupiah per kemasan ini.

Meski baru dua tahun dirintis, keripik 
Maicih sudah dipasarkan hingga ke Singapura, 
Jepang, Malaysia bahkan Inggris, oleh teman 
atau kerabat. Sistem penjualan juga mulai 
berevolusi, tidak selamanya gentayangan, kini 
masuk ke retail dengan pangsa pasar yang 
berbeda. Segmen retail adalah konsumen 
awam atau tidak terbiasa dengan smartphone 
atau gadget, tetapi sudah dengar produk Maicih 
dan bingung mencari dimana. Sementara para 
Icihers – penggemar keripik Maicih- tetap loyal 
dan mencari para Jendral gentayangan.

itu diperuntukkan bagi para Jenderal Maicih. 
“Saya selalu ingin membahagiakan orang-orang 
yang saya cintai terutama Ibu saya, dan juga 
mereka yang berkontribusi atas kemajuan bisnis 
saya. Saya ingin mencetak orang-orang sukses, 
minimal dengan berbagi inspirasi,”tuturnya.

Tak hanya para Jendera Maicih, untuk para 
Icihers, Axl membagikan gratis majalah Icihers 
sebagai sarana komunikasi, sharing pengalaman 
serta informasi produk. Dalam waktu dekat, pria 
yang sering menjadi pembicara di berbagai 
seminar bisnis ini, berniat meluncurkan buku 
untuk berbagi pengalaman. “Saya ingin mencetak 
entrepreneur-entrepreneur muda Indonesia yang 
banyak lagi,”ujarnya optimis. Menurutnya pondasi 
dan ujung tombak perekonomian Indonesia 
di tahun 2025 mendatang, ada di tangan para 
pengusaha kecil menengah, serta orang-orang 
yang mempunyai kreatifitas tinggi. n
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Teks : Dewi Sri Utami & Sahrul Haetamy Ananto

Unit Tera Mobil Tangki,
Tiada Dusta

Diantara Kita

hilir

Foto : Dok Quality Quantity Marketing & Trading
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unit Tera Mobil Tangki, inovasi 
Pertamina dalam memberikan 
layanan tera volume BBM yang 
diangkut mobil tangki secara cepat, 
tepat dan akurat. Meningkatkan 
pelayanan kepada konsumen 
sekaligus memangkas waktu tera 
yang selama ini berdampak pada 
produktivitas mobil tangki BBM.

Per tamina  senant iasa  me lakukan 
improvement di setiap bidang, untuk menciptakan 
sekaligus meningkatkan loyalitas konsumen 
terhadap produk yang ditawarkan. Salah satunya 
dalam pendistribusian BBM dari terminal BBM 
(TBBM) hingga ke SPBU. Selain performance 
mobil tangki, keakurasian volume BBM yang 
didistribusikan juga menjadi perhatian para 
konsumen, yakni para pengusaha SPBU.

Selama ini, pengukuran akurasi volume BBM 
yang didistribusikan mobil tangki, dilakukan di 
Badan Metrologi. Alatnya sederhana, sehingga 
proses tera membutuhkan waktu yang cukup 
lama. “Ini tentu saja sangat mengganggu 
operasional, karena bisa jadi mobil tangki 
seharian tidak mendistribusikan BBM saat di 
tera,”ujar Manager Quality Quantity Marketing 
& Trading, Herman M. Zaini. 

Menurut Herman, minimal waktu yang 
dibutuhkan untuk tera adalah empat jam 
untuk kapasitas volume 8 ton. Artinya ketika 
kapasitas volume mencapai 40 ton, maka akan 
memakan waktu 20 jam, atau bisa dikatakan 
dalam satu hari mobil tangki terpaksa tidak 
beroperasi. Hal tersebut terjadi karena sistem 
tera di Badan Metrologi menggunakan bejana 
tera dengan kapasitas 1 ton. “Itulah yang kami 
maksud sangat sederhana, pemindahan satu 
ton bisa membutuhkan waktu 10 sampai 15 
menit dan baru satu kompartemen. Belum 
kompartemen lainnya, yang diperhitungkan 
rata-rata 4 jam untuk volume 8 ton,”jelas 
Herman. Tak hanya masalah pengukuran 
yang sederhana. Tera yang wajib dilakukan 
setiap 6 bulan sekali itu juga tidak hanya 
melayani mobil tangki BBM Pertamina, 
tetapi juga mobil tangki lainnya sehingga 
mobil tangki pun harus mengantri. “Bisa 
dibayangkan akan berapa lama mobil tangki 
itu nganggur,”ujarnya.

Melihat hal tersebut, tim Quality Quantity 
Marketing Trading Pertamina, mencoba 
membuat unit tera yang terintegrasi di Terminal 
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BBM. Artinya selain praktis, mudah, akurat, 
cepat juga tidak mengganggu operasional 
mobil tangki. Unit Tera Mobil Tangki Pertamina 
sebenarnya sudah diterapkan sejak 28 Mei lalu, 
di TBBM Surabaya Group, TBBM Tuban, TBBM 
Tanjung Wangi dan TBBM Manggis.  Kemudian 
pada bulan Juni menyusul di Bali. 

Soal keabsahan dan keakuratan proses 
tera, tentu saja harus mendapat sertifikasi 
dari Badan Metrologi. “Semua alat ini harus 
mendapat persetujuan dan kalibrasi dari 
badan metrologi dan tidak bisa dioperasikan 
begitu saja.   Walaupun banyak orang 
bisa bikin, tetap harus dikalibrasi Badan 
Metrologi untuk mendapatkan keabsahan 
akurasi ukuran. Karena wewenang itu ada 
disana,” jelas Herman panjang lebar.

Hal mendasar yang membedakan tera 
konvensional dengan Unit Tera Mobil Tangki 

Pertamina adalah pengoperasian alat yang 
didesain sedemikian rupa, sehingga bisa 
mempercepat pengukuran, tanpa mengabaikan 
akurasi ukuran. Unit Tera Mobil Tangki 
bentuknya menyerupai menara, dimana 
diatasnya terdapat beberapa bejana yang 
menjadi parameter isi volume. Lamanya waktu 
tera maksimal  2 jam. “Jadi perbandingannya 
kelihatan mencolok, satu hari berbanding 2 
jam,” ujar Herman.

Pengoeprasian Unit Tera Mobil Tangki 
pertama kali pada 28 April 2012, dilakukan oleh 
Manajer S&D Region III Fariz Azis dan dihadiri 
Ka. Disperindag Jawa Timur yang diwakili Budi 
Setiawan. Sementara di Bali, pada tanggal 
8 Juni 2012 dan disaksikan Ka. Disperindag 
Bali Ni Wayan Kusumawathi. Pengoperasian 
Unit Tera Mobil Tangki, disambut positif 
Disperindag Jawa Timur dan Bali. Bahkan 

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

herman M. Zaini
Manager Quality Quantity Marketing & Trading 

“Nilai positifnya konsumen merasa puas. Tidak ada lagi dusta 
diantara kita. Sangat transparan !,”
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di Bali, penggunan Fasilitas Unit Tera Mobil 
Tangki akan disatukan dengan fasilitas milik 
instansi PLN dan PDAM. “Mereka sangat 
terbantu sekali, karena keberadaan petugas 
metrologi hanya sebatas labeling. Mereka 
melihat semua proses dan jika setuju langsung 
stempel,”jelas Herman.

Kin i  sete lah leb ih  dar i  l ima bu lan 
beroperasi, tim Quality Quantity mencoba 
mengubah desain Unit Tera Mobil Tangki 
dari bentuk vertikal menjadi horizontal 
agar lebih menarik tampilan estetikanya. 
“Mudah-mudahan tahun ini selesai dibangun, 
dan rencananya akan di launching bulan 
Desember nanti,”jelas Herman.

D e n g a n  i n o v a s i  y a n g  d i l a k u k a n , 
setidaknya Pertamina menjawab keraguan 
konsumen akan volume BBM di Mobi l 
Tangki. Setidaknya menjadi bukti praktek 

bisnis transparan yang diterapkan Pertamina 
yang bisa dibuktikan konsumen secara 
langsung. Herman pun menceritakan ketika 
ada konsumen yang kurang yakin ukuran 
volume BBM di Mobil Tangki, akan diajak ke 
Unit Tera Mobil Tangki untuk melihat secara 
langsung proses tera. “Nilai posit i fnya 
konsumen merasa puas. Tidak ada lagi 
dusta diantara kita. Sangat transparan!,” 
ujarnya sambil tersenyum.

Ke depannya untuk meningkatkan pelayanan, 
Pertamina yang telah menginvestasikan dana 
sekitar Rp1,2 milyar untuk setiap  Unit Tera 
Mobil Tangki akan melakukan pelatihan bagi 
para operator-operator tera. “Kami memahami 
keterbatasan tenaga metrologi, jadi kami ingin 
ada pelatihan tenaga tera yang tersertifikasi 
agar kekurangan personil tidak menjadi kendala 
di kemudian hari”. n

Peresmian Unit Tera Mobil Tangki TBBM Surabaya Grup, TBBM 
Tuban, TBBM Tanjungwangi, TBBM Manggis.
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Teks : Dewi sri utami Foto : Rizqi Ramadhan

Katalis Pertamina
Dari Project Laboratorium

skala Komersial
Insinyur Pertamina sukses memproduksi katalis untuk keperluan kilang. Dalam 
kurun waktu 5 bulan, project skala laboratorium diwujudkan tim Riset & 
Development menjadi skala komersial. Perjuangan tim yang mengharumkan 
nama bangsa.

Tekno
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Pertamina kini bisa mengurangi impor katalis 
yang digunakan dalam proses pengolahan 
minyak mentah. Selama ini katalis sangat 
dibutuhkan kilang, antara lain untuk mengurangi 
kadar sulfur yang terkandung dalam produk 
pengolahan minyak bumi. Dengan berkurangnya 
kadar sulfur, produk bahan bakar yang 
dihasilkan dapat lebih berkualitas dan memiliki 
nilai ekonomi yang tinggi. Biasanya Pertamina 
mengimpor katalis yang tentu saja menambah 
biaya produksi bahan bakar yang dihasilkan dari 
minyak mentah. Itulah sebabnya para peneliti 
Pertamina di laboratorium Product & Process 
Development  - R & D Refinery , Pulo Gadung 

terus berupaya meneliti cara membuat katalis 
yang dapat digunakan untuk menghilangkan 
kadar sulfur secara efisien.

“Kami di-challenged manajemen untuk 
merealisasikannya. Semua pihak mendukung, 
baik dari manajemen, komisaris dan Direktur 
Pengolahan saat itu. Kepercayaan manajemen 
kepada kami membuat kami harus bisa 
mewujudkannya,” ujar Agustina Eliyanti, 
Product & Process Development Manager  
R&D Refinery Pertamina yang memimpin 
project tersebut. Dengan dukungan tim yang 
melibatkan 10 orang lainnya, baik dari tim 
sintesa, scale up, pengujian, quality control dan 
analisa, para insinyur kebanggan Pertamina itu 
pun memulai project scale-up pada Februari 
2011. Tim R&D menggandeng ITB dalam 
tahap awal penelitiannya. Hasil kerjasama studi 
katalis dan penelitian pada skala lab selanjutnya 
direaliasikan dalam produk nyata. 

Merealisasikan sebuah project skala 
laboratorium ke skala industri dalam praktek 
nyata tidak semudah membalikkan telapak 
tangan. “Nggak sekadar dikalikan, dari 
percobaan skala gram menjadi kilogram. 
Tahap awal kami harus membuat skala besar 
50 -100 kg untuk pilot tes,” ujar Yanti yang 
menceritakan awal mula pembuatan katalis. 
Toh itu tak menjadi halangan bagi tim R & D 
Pertamina. Mereka mencoba menyelesaikan 
tantangan yang ke depannya akan memberikan 
nilai positif bagi perusahaan. 

Tim scale up atau istilah awamnya tim 
yang meramu produk katalis dari hitungan 
gram ke kilogram, diperkuat Evita E.P., Zarrah 
Duniani dan Rachmad Sutontro serta Rinzan 
Akhirjulima. Mereka meramu katalis hasil studi 
Tim ITB dari skala kecil ke skala besar. “Untuk 
membuat skala besar membutuhkan peralatan 
yang berbeda dari pembuatan skala lab. Karena 
kita harus mengejar waktu, maka kami meramu 
pembuatan katalis antara lain berdasarkan 
kekentalan secara visual, “ujar Zarrah. Dengan 
alat buatan sendiri tim mencoba scale up dari 
tahun 2010. 

Menurut Rachmad Sutontro, yang akrab 
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disapa Tontro, proses scale up menjadi hal 
yang agak rumit dan harus berulangkali diuji 
coba. “Waktu cetak pertama itu sempat frustasi. 
Karena hasilnya bukan seperti diharapkan.  
Jadinya seperti kue bantat. Kita lakukan 
perubahan lagi, tapi hasilnya sangat cair, 
padatannya tertinggal di dalam alat. Hasil yang 
rusak itu ada sekitar 5-10 kilogram untuk setiap 
kali percobaan. Bayangkan bagaimna tidak 
frustasi karena bahan-bahannya harganya 
mahal,”kenang Tontro yang mulai bergabung 
dengan tim sejak tahun 2009.

Namun upaya mereka tak sia-sia. Setelah 
dilakukan beberapa kali uji coba akhirnya 
ditemukan temukan campuran yang tepat, 
“Istilahnya ketemu adonan pastinya,” jelas 
Zarrah. Dibalik penemuan formula yang 
tepat, ada cerita unik dari salah satu Junior 
Engineer Product & Process Development,  
Rinzan. BPS Pertamina angkatan 2010 itu 
ditantang membuat support katalis. “Tugas 
awal saya di process development,”jelas pria 
yang akrab disapa Rinzan.  “Saya bahkan 
saking penasarannya saat scale up, membuat 
campuran sendiri dengan tangan. Orang 
bilang mirip ‘ngulenin’ adonan kue,”kenang 
pria yang mengaku saat awal bergabung di 
Pertamina sempat mengalami shift kerja yang 
begitu padatnya.

Tahap selanjutnya dilakukan proses 
pengujian performa katalis di pilot plant. “Pilot 
plant ini menjadi jembatan sebelum katalis 
digunakan di lapangan atau kilang, karena 
konfigurasinya sama,”ujar Rizki yang masuk 
dalam tim loading dan start up. Uji pilot plant 
yang diperkuat Rizki, Marno dan Rinzan dibantu 
tenaga pelaksana operasional lainnya di Ppilot 
Pplant berulang kali melakukan uji coba kinerja 
katalis hingga akhirnya berjalan lancar sampai 
tahap evaluasi dan analisa pada April 2011.Tim 
Analisa, yang diperkuat Titik, Usman dan Agnes, 
sangat amat membantu dalam menyediakan 
hasil analisa yang akurat. Hasil-hasil tersebut 
menjadi parameter katalis buatan tim R & D 
Pulogadung dan menentukan kelayakan katalis 
untuk diuji kinerjanya di kilang. 

Melihat hasil yang menggembirakan, 
manajemen pun menantang tim R & D, 
menyiapkan 4 ton katalis untuk ‘dinaikkan’ 
ke kilang. “Waktunya sangat mepet, tapi kita 
harus melakukan segala daya upaya agar bisa 
terwujud,”ujar Hery Haerudin. Meski sudah 
lulus tes di pilot plant, namun kilang tidak 
percaya begitu saja dengan katalis produk R 
& D Pertamina. “Karena harus professional ya 
kita melakukan presentasi ke refinery, laiknya 
penjual katalis,”tambah Hery.

Manajemen akhirnya memutuskan Kilang 
Dumai sebagai lokasi pertama uji coba katalis 
buatan para insinyur Pertamina. Hery pun 
mengenang perasaannya yang  bangga dan 
was-was saat produk perdana katalis seberat 3,6 
ton dilepas dan siap dikirimkan ke Kilang Dumai, 
oleh Direktur Pengolahan kala itu, Edi Setianto 
pada 20 Juni 2011. “Saat pengiriman ada rasa 
bangga dan juga tegang, karena masih satu 
tahap lagi kami lewati, yakni bagaimana hasilnya 
setelah digunakan di kilang, ” ujar Yanti.

Salah satu proses pembuatan katalis di R&D 
Pulo Gadung.
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Loading menjadi hal yang menentukan. Tim 
R & D yang ditugaskan berangkat ke Dumai 
mengawal terus saat pengisian reaktor dengan 
katalis di kilang. “Sempat deg-degan, karena 
ada kejadian yang tidak diharapkan. Kenapa 
bisa begini?,”kenang Rizki. Saat itu menjadi 
pengalaman yang menegangkan bagi seluruh 
tim. Karena baik dari Kilang maupun tim R & D 
memiliki kekhawatiran yang sama. Di tengah 
kegundahan tersebut, Tontro tiada hentinya 
memberikan semangat kepada tim di Dumai. 
Masalah ditemukan, terkait dengan perbedaan 
interpretasi hasil analisis di kilang. Setelah 
terjadi proses diskusi yang cukup panjang, 
maka proses selanjutnya berjalan lancar. “Saat 
itu saya berusaha meyakinkan tim di kilang, 
karena menggunakan sesuatu yang baru pasti 
akan mengalami banyak perubahan dari sisi 
operasinya,”ujar Tontro.

Yanti sebagai ketua tim, setiap detik 
meman\ tau  perkembangan t im lewat 
blackberry messenger ,  ia pun sempat 

khawatir jika proses ada kendala. “Apa nanti 
yang harus saya katakan kepada manajemen 
kalau gagal,  belum lagi  berapa besar 
kerugian yang akan ditanggung, bisa puluhan 
miliar”, ujar perempuan bertubuh mungil itu. 
Kegundahan Yanti dan tim akhirnya terobati. 
“Tanggal 22 Juli 2012 pagi, uji coba berhasil, 
saya langsung sujud syukur dan menangis. 
Semua tim juga merasakan hal yang sama,” 
ujarnya pelan.

Seluruh tim mendapat apresiasi dari 
manajemen. Ucapan selamat, menjadi 
penyemangat mereka untuk kembali membuat 
katalis yang akan digunakan di 3 kilang 
lainnya. Apalagi sampai saat ini katalisnya 
masih bagus. Teamwork yang solid, kerja 
keras serta keinginan untuk memberikan 
nilai tambah bagi perusahaan menjadi kunci 
kesuksesan tim katalis R &D Pertamina. 
Karya mereka menjadi karya yang tidak 
hanya membanggakan Pertamina, tetapi juga 
menjadi kebanggaan bangsa. n

Teamwork yang solid menjadi kunci kesuksesan tim Katalis R & D 
Refinery yang diketuai Agustina Eliyanti (tengah).



44 45Oktober 2012Oktober 2012

Manajemen
Teks : Firdaus Bambang saputra, QIA, CFE – Investigation Internal Audit

Adagium yang menyesatkan...”mendapatkan yang haram saja susah-
apalagi yang halal”. Kalimat tersebut sering mengitari benak kita, lingkungan 
di sekitar kita, merambah ke dalam rumah-rumah, bahkan menyelusup ke 
dalam sanubari.

Fraud
Membayangi Kita
Sering kita terhenyak dengan berita di 

di berbagai media, yang seolah-olah mulai 
dari anak kecil sampai orang yang tua pun 
melakukannya. Sama sekali tidak mengenal 
kasta. Mulai dari kasus contek menyontek, 
mengambil uang teman secara diam-diam di 
level kanak-kanak sampai dengan white colar 
crime dan kasus korupsi kelas kakap. Seolah-
olah ini sudah menjadi konsumsi harian yang 
sayang untuk dilewatkan. Pertanyaan besarnya, 
apakah memang seperti itu dunia kita saat ini? 
Apakah tindakan kecurangan (fraud) sebegitu 
merajalelanya di sekitar kita?

Besarnya fulus yang diambil sangat 
tergantung dengan level jabatan dan kewenangan 
yang dimiliki. Semakin tinggi levelnya, biasanya 
semakin besar nilai yang diambil. Dari berbagai 
referensi, frekuensi di level atas memang tidak 

sebanyak di level pekerja. Namun nilainya 
menjadi luar biasa saat kasusnya ditemukan.

Idealnya kita bangga saat orang lain 
membahas atau membicarakan kita dalam 
sebuah forum, baik lokal, nasional apalagi 
internasional. Tapi kebanggaan sebagai bangsa 
yang besar sempat hilang sewaktu saya dan 
seorang teman mengikuti The Inaugural Fraud 
& Corruption Asia Pacific Summit pada Juni 
2012 lalu di Hongkong. Bayangkan, beberapa 
pemateri yang menyinggung kasus-kasus fraud/
korupsi, selalu menjadikan negara kita sebagai 
contoh. Seolah-olah ini sudah menjadi status 
yang “prestisius” dan melekat menjadi budaya 
masyarakat kita. Malu… malu… malu rasanya. 
Bayangkan kata mereka, “setiap urusan di 
Indonesia tidak ada yang tidak pakai duit (dalam 
bentuk suap, gratifikasi, dan lain-lain)”.



44 45Oktober 2012Oktober 2012

Pada umumnya fraud terjadi karena tiga hal 
yang mendasarinya secara bersama, yaitu insentif 
atau tekanan untuk melakukan fraud, peluang untuk 
melakukan fraud, serta sikap atau rasionalisasi untuk 
membenarkan tindakan fraud.

Pressure, incentive atau motivasi pada 
seseorang akan membuat mereka mencari 
kesempatan melakukan fraud. Beberapa contoh 
pressure dapat timbul karena tekanan dari atasan 
atau lingkungan, masalah keuangan pribadi, 
tekanan dari istri atau anak, sifat-sifat buruk seperti 
berjudi, narkoba, main perempuan atau “punya 
simpanan”, berhutang berlebihan serta tenggat 
waktu dan target kerja yang tidak realistis.

Sebagai contoh, pekerja di level pelaksana 
seringkali tidak berkutik jika dihadapkan dengan 
tekanan dari atasannya. Ketidakberdayaan 
karena adanya pressure ini sering juga dijadikan 
sebagai aspek pembenaran. “Setoran ke atas 
harus ada, bagi-bagi dengan sesama juga 

Motivasi Melakukan Fraud
iya, tapi mungkin lebih banyak lagi masuk 
ke kantong sendiri,” ucap berbagai pihak. 
Masing-masing kita bisa merasakannya sendiri. 
Makanya saya pribadi lebih senang memiliki 
follower yang mampu mengkritisi atasannya 
jika atasan tersebut tidak benar. Itulah follower 
atau lebih tepatnya istilah saya “teman sejati”. 
Yang mampu mengingatkan atasan supaya 
tidak terjerumus ke lubang yang tidak benar. 
Saya hanya mengimbau, jadilah follower yang 
berkarakter. Memiliki prinsip kebenaran. Tidak 
hanya yes-men saja. Mampu mengatakan tidak 
untuk sebuah perintah yang tidak benar. Tapi 
bukan berarti menolak pekerjaan. Jika di level 
follower atau grass root kompak dan berdiri 
tegar di atas prinsip kebenaran, rasa-rasanya 
mereka yang punya kekuasaan juga tidak akan 
berani semena-mena. Kuncinya adalah soliditas 
dan tinggalkan mereka yang menjadi penjilat.

Sering kali tanpa disadari, setelah jadi kasus, 
yang selalu kena di level grass root. Sementara 



atasannya lolos karena tidak ada jejak yang 
ditinggalkannya. Semua bukti mengarah ke 
bawahan. Mau apa kalau kejadiannya berakhir 
seperti ini. Orang lain hanya bilang “kasihan”, 
sementara istri, anak-anak dan keluarga kita 
lainnya merana dan menanggung aib akibat 
ulah kita.

Opportunity atau peluang/kesempatan 
biasanya muncul sebagai akibat lemahnya 
pengendalian internal di organisasi tersebut. 
Terbukanya kesempatan ini juga dapat menggoda 
individu atau kelompok  yang sebelumnya tidak 
memiliki motif untuk melakukan fraud.

Bagaimana peluang di Pertamina? Silakan 
rasakan sendiri. Bang Napi bilang,“waspadalah… 
waspadalah… kejahatan selalu ada jika 
ada kesempatan”. Sulit bagi siapapun untuk 
meredamnya jika kesempatan itu terbuka. Baik 
secara sistem, maupun dari sikap para pejabat 
yang memiliki otorisasi dan kewenangan dalam 
hal pengawasan. Jadi salah satu kuncinya 
adalah aspek pengawasan.

Ada juga yang berseloroh. “Lho kan ada SPI 
(sekarang IA) yang bertugas untuk melakukan 
pengawasan”? Tapi dijawab oleh sebagian 
pihak, “IA sekarang sudah berbeda”. “Dengan 
metode Risk Based Audit (RBA) yang dijalankan 
oleh IA, justru banyak yang memanfaatkan 
kesempatan ini. Karena IA sekarang hanya 
fokus pada risiko dan kelemahan internal control. 
Sehingga temuannya hanya berkutat untuk 
perbaikan Sistem dan Tata Kerja (S&TK), tanpa 
sempat lagi melihat adanya penyimpangan atau 
fraud dibalik setiap kelemahan yang ada,” kata 
sebagian lainnya lagi.

Padahal kewibawaan auditor ada saat dia 
memiliki temuan penyimpangan yang merugikan 
perusahaan dan menyelamatkan rupiah dalam 
jumlah besar yang berhasil di-tilep oleh oknum 
pelaku, di samping kemampuan assurance 
& konsultasinya yang didukung dengan 
penguasaan terhadap proses bisnis. Ini sebuah 
early warning. Harus disikapi positif… Kadang 
jika direnungkan ada benarnya juga. RBA ini 
hanya cocok dengan syarat sistemnya harus 

bagus dan orang-orang yang menjalankan 
kegiatan operasional adalah malaikat semua.

Tidak dapat dipungkiri RBA merupakan 
best practices bagi IA. Auditor (khususnya 
Pengawas Tim dan Ketua Tim Audit) harus 
pintar-pintar menyiasatinya. Sesuaikan dengan 
kondisi yang ada di perusahaan. Modifikasi RBA 
sesuai dengan kebutuhan. Kitalah yang paling 
tahu... Jangan berharap terlalu banyak dengan 
orang luar!

Peluang terjadinya penyimpangan atau fraud 
harus mampu di-detect secara baik. Kemudian 
pikirkan mitigasinya. Seandainya masih terjadi, 
harus ada tindakan represif bagi pelakunya 
sehingga ada efek jera bagi yang lainnya. 
Seringkali yang terjadi adalah kata permisif dan 
perlindungan untuk diberikan pengampunan 
bagi pelakunya. Ini jelas perbuatan baik. Tapi 
sangat berbahaya…!!! Sekarang pilihan ada 
di kita. Kita mau selamatkan satu orang atau 
menyelamatkan kepentingan yang lebih besar 
(perusahaan). Jangan biarkan virus fraudster 
menyebar kemana-mana. Ini adalah penyakit 
menular yang sangat berbahaya.
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Rationalization terjadi karena seseorang 
mencari pembenaran atas aktivitasnya yang 
mengandung fraud. Pada umumnya para 
pelaku fraud meyakini atau merasa tindakannya 
bukan merupakan suatu kecurangan tetapi 
menganggap apa yang dilakukan memang 
merupakan haknya. Bahkan kadang pelaku 
merasa berjasa karena telah berbuat banyak 
untuk organisasi/ perusahaan sehingga wajar 
untuk mengambil sebagian haknya.

Dalam beberapa kasus lainnya terdapat 
pula kondisi dimana pelaku tergoda untuk 
melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya 
juga melakukan hal yang sama dan tidak 
menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut. 
Atau merasa diperlakukan tidak adil oleh 
atasannya, sehingga mengklaim tindakan 
penyimpangan dan menguntungkan adalah 
kompensasi cara yang paling tepat sebagai 
penggantinya.  Apakah hal ini terjadi pada 
kita atau orang-orang sekitar kita? Jika “ya”, 
ayo segera sadari. Itu hanya hasutan setan 
sehingga mengalahkan logika sehat kita. Tanya 
nurani yang paling dalam, kita akan temukan 
kebenaran di situ.

•••

Secara umum, timbulnya fraud merupakan 
gabungan antara motivasi dan kesempatan. 
Motivasi muncul karena adanya dorongan 
kebutuhan, sedangkan kesempatan berasal dari 
lemahnya pengendalian intern dari lingkungan, 
yang memberikan kesempatan terjadinya fraud. 
Semakin besar dorongan kebutuhan ekonomi 
seseorang yang berada dalam lingkungan 
pengendalian yang lemah, maka semakin kuat 
motivasinya untuk melakukan fraud.

Rasa-rasanya, perusahaan sudah terlalu 
baik dengan kita. Apalagi bagi mereka yang 
ada di Anak Perusahaan (AP) – Hulu. Tingkat 
kesejahteraan kita sudah lebih dari cukup. Jadi, 
jika masih ada yang mau bermain-main dan 
mengambil kesempatan untuk keuntungan sendiri 
dan kelompoknya, kita harus berani memberikan 
sanksi yang tegas. Mereka (fraudster & koruptor) 
tega mengambil uang kita (uang perusahaan, 
pen), kita juga harus tega kepada mereka. Kasihan 
perusahaan dan rakyat sebagai pemilik resminya. 
Kita hanya dititipi, dan ini adalah amanah mulia 
yang harus kita emban bersama. Jangan biarkan 
fraud (tindakan kecurangan) merajalela di sekitar 
kita. Mari kita jaga perusahaan ini untuk terus 
maju, tumbuh dan berkembang. n
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hR Corner

Employee Recognition
JANGAN “BAsA-BAsI”

Wina dan Sandy, sebutlah demikian, bekerja 
di sebuah perusahaan jasa yang memiliki kriteria 
khusus untuk menghargai kinerja mereka. Salah 
satu kriterianya adalah bagaimana mereka 
berkontribusi untuk keberhasilan perusahaan 
melayani pelanggan tanpa meminta bantuan 
dari pengawas. Setiap pekerja yang memenuhi 
kriteria itu akan menerima sebuah ‘thank-you 
note’ yang ditulis tangan oleh pengawasnya. 
Pada nota tersebut dijelaskan secara tepat 

mengapa pekerja menerima recognition 
(penghargaan). Nota itu juga digunakan 
sebagai tiket bagi pekerja untuk menarik 
‘hadiah’ beragam mulai dari souvenir sampai 
dengan voucher makan di restoran. Karena 
pekerja sendiri yang ‘menarik’ hadiahnya, 
tidak diperlukan intervensi dari para pengawas 
atau manajer. Di samping itu, copy dari thank-
you note secara reguler dikumpulkan untuk 
mendapatkan kesempatan penghargaan 

Sistem penghargaan pekerja (employee recognition) yang efektif adalah 
yang sederhana, langsung dan mendorong secara kuat perilaku positif yang 
diinginkan. Tidak boleh ada diskriminasi. Semua dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan win-win situation bagi perusahaan maupun pekerja.

Teks : Erni D. Ginting – Manager Culture & Transformation, hR Directorate
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yang lebih substansial. Inilah yang membuat 
Wina dan Sandy sangat exciting menjalankan 
tugasnya melayani pelanggan.  Tidak hanya itu, 
pekerja lain pun merasa terpacu.

Apa sebenarnya yang membuat mereka 
terpacu? Padahal, kalau dilihat dari bentuk 
penghargaannya, sepertinya perusahaan hanya 
menggulirkan ‘program’ yang ‘sepele’ untuk  
memotivasi para pekerjanya. Secara kasat mata 
memang terlihat seperti itu. Tapi jika ditelaah 
lebih dalam, sebenarnya ‘program recognition’ 
perusahaan jasa tersebut memenuhi syarat 
pemberian penghargaan yang efektif. 

Pertama, seluruh pekerja bisa memperoleh 
kesempatan yang sama untuk ikut di program 
tersebut. Kedua, ada tindakan atau perilaku 
spesifik yang dihargai, yaitu aktivitas yang 
berkontribusi bagi kesuksesan perusahaan 
melayani seorang pelanggan tanpa meminta 
bantuan dari pengawas. Ketiga, setiap pekerja 
yang melakukan tindakan tersebut mendapat 

penghargaan berupa thank-you note. Keempat, 
Recognition berupa thank-you note itu diberikan 
langsung oleh pengawas setelah tindakan atau 
perilaku itu muncul. Tidak menunggu lama 
sehingga pekerja sudah lupa pada apa yang 
pernah dilakukannya. Dan yang terakhir,  tidak 
ada proses memilih pekerja oleh manajer atau 
pengawas untuk menerima thank-you note,  
sehingga tidak ada kesan ‘favoritism’.

Lalu, bagaimana dengan program recognition 
di Pertamina? Ternyata, berdasarkan survei 
Employee Engagement  yang dilakukan 
peru sahaan beberapa waktu lalu, program 
penghargaan atau recognition di BUMN 
terbesar di Indonesia ini belum sepenuhnya 
dipersepsikan tinggi oleh para pekerja. Padahal, 
perusahaan sebenarnya sudah memberikan 
berbagai bentuk penghargaan maupun 
pengakuan terhadap keberhasilan atau prestasi 
individu maupun tim, fungsi bahkan institusi. 
Sebut saja Pertamina Quality Awards yang 
sudah menjadi tradisi tahunan di Pertamina, 
atau juga Penghargaan untuk BTP (dan BTP 
Leaders) terbaik seperti yang pernah digulirkan 
di awal perjalanan transformasi Pertamina. Atau 
juga di tahun ini ketika diluncurkan Pertamina 
Subsidiary Award yang direncanakan akan 
menjadi agenda tahunan. Belum lagi menyebut 
program-program recognition yang diadakan di 
internal Direktorat atau fungsi masing-masing, 
seperti penghargaan pekerja terbaik, employee 
of the month, dan sebagainya.

Lalu mengapa recognition ini tampaknya 
belum berdampak signifikan sehingga mem-
buat para pekerja Pertamina bisa bekerja se-
happy Wina dan Sandy dalam menjalankan 
tugasnya?

Dari sebuah artikel dikatakan employee 
recognition bukan hanya sekadar pemberian 
kepada pekerja.  Tapi merupakan sebuah alat 
komunikasi yang mendorong dan menghargai 
hasil-hasil terpenting yang diciptakan oleh 
pekerja bagi bisnis perusahaan. Ketika 
perusahaan mengakui keberhasilan pekerja, 
sebenarnya perusahaan menekankan arti 

Foto : Dok. Pertamina EP



penting dari pengakuan /penghargaan terhadap 
tindakan dan perilaku yang paling diinginkan 
untuk dilakukan berulang kali oleh pekerja. 
Dengan kata lain, sistem penghargaan pekerja 
yang efektif adalah sistem yang sederhana, 
langsung dan mendorong secara kuat perilaku 
positif yang diinginkan.

Ketika mempertimbangkan sebuah proses 
pemberian penghargaan, manajemen perlu 
membangun recognition yang sama-sama 
kuat, baik bagi organisasi maupun bagi pekerja. 
Ada lima isu penting yang harus dijawab jika 
manajemen menginginkan program recognition 
yang ditawarkan dapat dilihat sebagai motivator 
dan penghargaan bagi pekerja dan penting 
bagi kesuksesan organisasi. (lihat Lima Tips 
Penting untuk Recognition yang Efektif).

Jika recogni t ion  d ika i tkan dengan 

keberhasilan ‘nyata’ dan  pencapaian sasaran 
yang disepakati di diskusi kinerja, maka 
harus diyakini bahwa recognition memenuhi 
persyaratan yang telah dinyatakan di awal 
proses bukan di akhir proses. Para manager 
harus menerapkan kriteria secara konsisten, 
sehingga dalam hal ini pengawasan secara 
organisasi bisa jadi dibutuhkan. Di Pertamina 
mungkin dikenal dengan proses Performance 
Dialogue. Individu harus diberikan challenge 
sedemikian rupa untuk memastikan bahwa 
pencapaian kinerjanya atau keberhasilannya 
akan dilihat perusahaaan sebagai sebuah 
proses yang sulit, sehingga recognition menjadi 
sesuatu yang khusus dan berarti.

Orang-orang juga menyukai bentuk 
recogni t ion  yang mengandung unsur 
kekhususan. Sebagai contoh, di sebuah 

Foto : Rizqi Ramadhan Pertamina

Wagimin dan Anindya dari Fungsi Asset Management mendapat penghargaan  peringkat 
pertama kategori sumbang saran dalam CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat dari Direktur 
umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko, yang diadakan pada 2 Oktober 2012. Penghargaan ini 
merupakan salah satu bentuk employee recognition yang diberikan kepada pekerja yang dinilai 
memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan dalam ajang Forum Presentasi Continuous 
Improvement Program.
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perusahaan, seorang CEO secara reguler 
membawakan makan siang untuk seluruh 
pekerjanya setiap hari Jumat. Dalam waktu 
singkat, ada pekerja yang datang kepada 
sang CEO meminta panggantian makan 
siang jika pada hari Jumat mereka tidak 
berada di kantor. Tujuan CEO tersebut 
dalam membentuk team building yang solid 
tidak berhasil, karena pandangan terhadap 
penghargaan berubah menjadi ‘jatah’ bagi 
pekerja. Tidak ada kekhususan.

Tanamkan dalam benak setiap pekerja 
bahwa selalu ada ruang untuk program 
penghargaan dan pengakuan bagi  mereka 
yang dapat membangun moral positif di tempat 
kerja. Sebagai contoh, sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang ‘clean technology’ memiliki 
sebuah tim pemberi penghargaan untuk 
menyelenggarakan event-event recognition 
secara random dan informal. Pemberian 
penghargaan pun dilakukan dengan cara yang 
menyegarkan seperti mendekorasi ulang kantor 
cabang yang memenuhi kriteria recognition. 
Atau dengan mensponsori kegiatan sosial dan 
lain-lain, yang pada akhirnya menciptakan 
budaya menghargai di lingkungan kerja. 
Recognition tidak lagi identik dengan pemberian 
hadiah tapi menjadi perilaku yang berkembang 
di antara pekerja.

Jadi, ingatlah bahwa program penghargaan 
ditujukan untuk  menciptakan situasi win-
win  bagi perusahaan maupun pekerja. Itu 
sebabnya, jika perusahaan merencanakan 
proses recognition, buatlah program yang 
bisa ‘mengejutkan’ semua pihak dengan hasil 
yang positif. Hindari program recognition yang 
diberikan kepada beberapa pekerja yang dipilih 
secara misterius. Hindari juga program yang 
dapat  mengurangi moral pekerja sehingga 
gagal untuk memahami secara utuh kriteria 
untuk bersaing dan untuk menang. Apalagi 
program yang memerlukan vote atau cara 
‘personal’ lainnya serta kriteria subyektif untuk 
menentukan pemenang. n

Pada prinsipnya, program recognition 
dimulai dengan menentukan kriteria atas 
kinerja atau kontribusi pekerja yang membentuk 
perilaku atau tindakan yang dapat dihargai.

Seluruh pekerja harus bisa ikut program 1. 
recognition (tidak ada diskriminasi).
Recognition2.  harus menyediakan baik bagi 
perusahaan maupun pekerja, informasi 
yang spesifik mengenai perilaku atau 
tindakan yang dihargai dan diakui. Tidak 
bersifat generik, tetapi spesifik.
Siapa saja yang memenuhi t ingkat 3. 
atau standar tersebut dapat menerima 
penghargaan.
Recognition 4. harus diberikan sedekat 
mungkin dengan saat tindakan atau 
perilaku dimunculkan. Jadi recognition 
memperkuat peri laku yang memang 
diharapkan perusahaan.
Jangan merancang sebuah proses dimana 5. 
para manajer ‘memilih’ pekerja untuk 
menerima recognition. Proses seperti 
ini akan dilihat sebagai ‘favoritism’ atau 
disebut sebagai ‘giliran Anda bulan ini yang 
mendapatkan penghargaan’. Itu sebabnya 
mengapa proses yang memilih individu 
seperti “Employee of the Month” tidak 
begitu efektif.

Recognition
yang Efektif

Tips Penting untuk5

50 51Oktober 2012Oktober 2012



52 53Oktober 2012Oktober 2012

Kesehatan
Teks : Rianti Octavia

Anda tahu Kurt Cobain? Vokalis dan motor 
penggerak band beraliran grunge Nirvana yang 
terkenal pada era 90-an ini tewas di puncak 
kariernya. Setelah berulang kali melakukan 
usaha bunuh diri, di usia yang belum genap 30 
tahun peluru menembus kepala dari pistolnya 
sendiri. Setelah kematiannya, beberapa orang 
terdekat memberikan pengakuan, musisi 
berbakat tersebut memang berkeinginan bunuh 
diri sejak kecil. Disinyalir, Cobain merupakan  
salah satu orang terkenal di dunia yang memiliki 
gangguan bipolar.

Kita pasti tidak akan menyangka, ternyata 
banyak orang terkenal di dunia yang menderita 
gangguan bipolar. Nama-nama seperti Jim 
Carey, Jean-Claude Van Damme, Britney 
Spears, Charlie Seen, Robin Williams hingga 
Ludwig van Beethoven dan Winston Churchill 
adalah sebagian dari orang terkenal yang 
mengidap gangguan bipolar. 

Lantas, apa itu bipolar? Menurut Prof. Dr. dr. 
Aris Sudiyanto, SpKJ (K) dari Universitas Sebelas 
Maret Solo, gangguan bipolar atau sering disebut 
juga dengan manik - depresi merupakan kelainan 

Tetap Normal
Dalam Ketidaknormalan
Stigma negatif di mata masyarakat tentang gangguan jiwa harus mulai 
diubah, termasuk kepada penderita gangguan bipolar.  Mereka bisa kembali 
hidup normal dengan dukungan penuh orang-orang di sekelilingnya.
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pada otak yang menyebabkan ketidaknormalan 
pergantian mood, energi, level aktivitas, dan 
kemampuan untuk mengerjakan aktivitas harian. 
Gangguan ini bersifat episode yang cenderung 
berulang, menunjukkan suasana perasaan atau 
mood dan tingkat aktivitas yang terganggu. Saat 
episode manik muncul, penderita bisa sangat 
gembira, euforia berlebihan, memiliki energi 
seakan tidak ada habisnya, dan kepercayaan 
diri sangat tinggi. Di waktu lain justru sebaliknya. 
Mereka bisa sangat depresi hingga muncul 
keinginan bunuh diri. 

Prof. Aris mengatakan, penderita gangguan 
bipolar yang tidak terdiagnosis dan tidak diterapi 
dengan tepat memang akan sulit mengontrol 
emosinya. Kejadian yang dialami Kurt Cobain adalah 
salah satu contohnya. Ketika dia sedang mengalami 
episode depresi, maka dengan sangat mudah ia 
memutuskan untuk melakukan bunuh diri. 

Menurut dr. Suryo Dharmono,SpKJ (K), saat 
ini sekitar setengah persen penduduk Indonesia 
atau sekitar 800 ribu jiwa mengalami gangguan 

jiwa berat. Dari jumlah tersebut, provinsi DKI 
Jakarta menempati urutan pertama dengan 
pasien gangguan jiwa berat yang mencapai 2 
persen. Wajarlah, jika penderita bipolar yang 
memang termasuk dalam kategori gangguan jiwa 
berat lebih banyak ditemukan di DKI Jakarta. 

Pengajar Bagian Psikiatri FKUI-RSCM 
tersebut menegaskan, bipolar bisa menjangkiti 
siapa saja dalam rentang usia beragam dan 
tingkat kekambuhan yang berbeda-beda. 
“Anak kecil hingga usia senja bisa mengalami 
gangguan bipolar ini,” kata dr. Suryo. “Karena 
penyebabnya sudah jelas, maka yang harus 
diwaspadai adalah gejala-gejalanya. Yang tahu 
apakah seseorang berpotensi terkena gangguan 
bipolar adalah orang itu sendiri. Jadi, segera 
ke psikiater untuk divalidasi apakah ia terkena 
gangguan jiwa yang mana. Bipolar atau bukan. 
Ini untuk menghindari kesalahan diagnosis.”

Hal tersebut dikuatkan oleh  Prof. Aris. 
Ia mengingatkan gangguan bipolar dibagi 
menjadi bipolar I, bipolar II, gangguan siklotimia 

Foto : www.media-3.web.britannica.com Foto : www.wikimedia.org Foto : www.hdwallpapersdesktop.com

Beethoven, Jim Carrey, dan Kurt Cobain merupakan  beberapa 
orang terkenal di dunia yang memiliki gangguan bipolar. 
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(Cyclothymia), dan gangguan bipolar yang tidak 
bisa diklasifikasikan. Mengingat gejala bipolar 
yang kadang tumpang tindih dengan gejala depresi 
atau gangguan psikiatri lain, maka terkadang 
bipolar menjadi missdiagnosis. Penderita pun 
mengalami undertreatment. Bahkan di negara 
maju dengan pusat pelayanan bipolar yang sudah 
berdiri, kondisinya sama saja.

Begitu kompleksnya beban yang diakibatkan 
gangguan bipolar seharusnya menjadi perhatian 
semua pihak. Menurut Prof. Aris, tantangan 
terbesar dalam penegakan diagnosis bipolar 
banyak sekali. Ada stigma kuat terhadap 
gangguan mental termasuk bipolar, di mana 
bipolar selalu diasumsikan sebagai depresi 
mayor. Belum lagi masalah budaya di mana 
gangguan mood tidak dianggap sebagai 
gangguan mental. Dari kalangan psikiater 
sendiri ada kepercayaan yang salah. Gangguan 
psikotik sering dikaitkan dengan skizofrenia, 
dan bipolar hanya gangguan mania saja. 

Secara sosial, gangguan bipolar juga 
membawa beban yang tidak ringan. Penelitian 
di Australia tahun 1996 menyebutkan, pada 
komunitas pria, gangguan bipolar menyebabkan 
disabilitas tersering nomor empat setelah 
kecelakaan lalu lintas, ketergantungan alkohol, 
dan bunuh diri. Pada wanita, gangguan bipolar  
bahkan hanya kalah dari depresi sebagai 
penyebab disabilitas tersering. Disabilitas dalam 
penelitian ini dinilai dari skor DALY (Disability 
Adjusted Life Years). 

Belum lagi pengobatan gangguan ini paling 
menguras kantong. Data dari penelitian tahun 
2003 yang menghitung pengeluaran biaya 
asuransi terhadap berbagai gangguan jiwa 
menunjukkan gangguan bipolar lah yang paling 
menghabiskan biaya pengobatan, baik yang 
dikeluarkan pihak asuransi maupun pasien.  
Meskipun menghabiskan banyak biaya, tetap 
saja angka kematian akibat bipolar masih 
cukup tinggi. Penyebab kematian tentu saja 
bunuh diri, bagi penderita gangguan bipolar 
yang tidak diterapi dengan tepat. Kematian 
akibat bunuh diri pasien bipolar jauh melebihi 

kematian akibat penyakit kardiovaskular, stroke, 
atau kecelakaan. 

“Karena itulah, diagnosis dan terapi yang 
tepat menjadi solusi agar dia bisa mengelola 
emosinya dengan baik dan dapat hidup 
layaknya manusia normal,” jelas Prof. Aris.

Hal yang sama juga disampaikan dr. Suryo 
Dharmono, SpKJ (K). “Pasien bipolar sebenarnya 
bisa sembuh. Ia bisa kembali beraktivitas 
seperti semula karena memang pasien bipolar 
berbeda dengan pasien gangguan jiwa jenis 
lainnya,” papar pengajar Bagian Psikiatri FKUI-
RSCM ini. “Asalkan diberikan kesempatan 
untuknya beraktivitas normal dan komunitas di 
sekelilingnya mendukung, maka ia pasti bisa 
kembali produktif, kreatif, bahkan tidak menutup 
kemungkinan untuk berprestasi,” jelasnya.

Intinya, kata dr. Suryo, jalani hidup seperti 
biasanya dan obati penyakitnya. Stigma negatif 
harus dihapus untuk penderita gangguan 
bipolar. Karena sebenarnya yang terganggu 
adalah mood-nya yang sangat fluktuatif. Ini yang 
harus diterapi dan dikelola dengan baik.

Dr. Suryo mengibaratkan, kehidupan 
pasien bipolar seperti olahraga surfing. Ia 
harus mampu mengontrol emosinya yang 
kadang melambung tinggi mencapai episode 
manik, atau bahkan menukik tajam ke bawah 
hingga masuk ke episode depresi. “Jika sudah 
demikian, papan surfing  lah yang dijadikan 
sarana agar ia bisa melewati setiap episode 
tersebut. Papan surfing ini berupa terapi. 
Bisa dalam bentuk pemberian obat-obatan, 
psikoterapi, penyuluhan kesehatan, serta 
dukungan keluarga dan kelompok. Perawatan 
di rumah sakit baru dilakukan bila perilakunya 
membahayakan diri sendiri atau sekitar, adanya 
gejala psikosis (tidak berdasar realita), atau ada 
upaya bunuh diri,” ujar dr. Suryo.

Menurut pria setengah baya tersebut, jika 
penderita gangguan bipolar bisa mengelola 
kondisinya dalam keseimbangan, mereka pasti 
bisa sukses di bidangnya. “Ini sudah dibuktikan 
dari banyaknya penderita bipolar yang menjadi 
orang terkenal di dunia,” jelasnya. n
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Terdiri dari tiga cara. Yaitu, edukasi mengenai bipolar, dilakukan The Mood Disorder Questionnaire 
(MDQ), dan melihat riwayat penyebab depresi secara klinis yang dialaminya.

Riwayat penyebab depresi secara klinis, di antaranya :
Episode depresi mayor 1. 
Gagalnya perkawinan 2. 
Gagalnya berespons terhadap antidepresan 3. 
Saudara kandung(generasi pertama) menderita gangguan 4. mood
Penyalahgunaan zat 5. 
Perilaku impulsif (berjudi, ngebut, seksual, dll) 6. 
Berpacaran secara stimultan 7. 
Pekerjaan stimultan 8. 
Diagnosis gangguan kepribadian, histrionic, psikotik atau ambang9. 
Sangat menyukai warna merah 10. 

Gejala-gejala gangguan bipolar melalui MDQ di antaranya :  
Gembiranya lebih dari biasanya 1. 
Sangat iritabel 2. 
Percaya diri berlebihan 3. 
Tidak butuh tidur4. 
Banyak bicara atau berbicara lebih cepat dari biasanya5. 
Energik dan sangat aktif6. 
Pikiran berlomba 7. 
Konsentrasi mudah teralih8. 
Bermasalah di lingkungan sosial dan pekerjaan9. 
Lebih tertarik pada seksualitas 10. 
Memiliki perilaku berisiko 11. 
Boros12. 

Gejala dan Deteksi Dini BIPOLAR
Setiap orang bisa melakukan beberapa tahap pemeriksaan untuk 

mengetahui apakah ia termasuk penderita gangguan bipolar atau bukan.

A. skrining

B. Pemeriksaan
Yang terdiri dari wawancara klinis  dan diagnosis dini.
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CsR
Teks : sahrul haetamy Ananto

Dulu Dibuang
Kini Jadi uang

Nur Arifah Sholihati tampak anggun dengan 
bu sana kebaya modern ber warna merah muda 
yang dikenakannya. Sementara Nur Hasan sang  
suami  yang baru saja menikahinya tampak gagah 
bak raja dengan busana berwarna putih. Kedua 
mempelai ini melemparkan senyum kepada para 
hadirin di hari resepsi pernikahannya.

Siapa sangka baju indah yang membalut tubuh 
kedua pengantin itu  adalah hasil kreasi berbahan 

Menyajikan coklat di acara pernikahan itu biasa. Namun menghadirkan 
sampah sebagai aktor utama di ajang pernikahan yang sakral, itu luar biasa. 
Seorang perempuan asal Cilacap, Jawa Tengah telah melakukannya.

baku limbah non B3 dari salah satu mitra binaan 
Refinery Unit (RU)  IV Cilacap, Lembaga Kursus 
dan Pendidikan (LKP) Bu Nandang.

LKP Bu Nandang dengan dukungan dari 
RU IV Cilacap menggelar pernikahan Nur Arifah 
Sholihati & Nur Hazan bertajuk “Green Wedding” 
dengan baju dan dekorasi dari bahan sampah. 
Resepsi pernikahan unik ini digelar di gedung 
Patra Graha Cilacap pada 21 Januari 2012.

Foto : Dok. RU IV Cilacap
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Sebenarnya, Bu Nandang yang bernama 
asli Eni Suhaeni  bukan sekali ini saja 
memperkenalkan konsep Green Wedding.  Dua 
tahun sebelumnya, tepatnya saat memperingati 
Hari Lingkungan Hidup, Ema Masitoh dan Eko 
Susanto merasakan hal yang sama. Gaun 
berwarna putih nan anggun yang digunakan 
Masitoh pada pesta pernikahannya membuat 
semua mata yang hadir tidak sedikitpun ingin 
mengalihkan pandangan.

Pasangan tersebut  tampak seras i 
melenggang dibalut busana bridal bergaya 
barat. Setiap detail jahitan dan manik-manik 
tampak berpadu-padan dengan elegan. Gaun 
itu sangat cantik, elegan, dan anggun. Hasil 
karya Eni Suhaeni tersebut tidak jauh berbeda 
dengan gaun-gaun pengantin putih yang biasa 
digunakan di Eropa. 

Namun pada kenyataannya, busana yang 
digunakan kedua pasangan di waktu dan 
tempat berbeda itu tidak dijahit dari bahan 
sutra atau satin pada umumnya, melainkan dari 
1.000 sampah kantong plastik. Padahal tidak 
sedikitpun busana pernikahan yang dikenakan 
itu terlihat kusam dan buruk. Busana ini nyaman 
digunakan, karena pada bagian dalam dilapisi 
oleh kain bekas spanduk yang telah diolah 
sedemikian rupa.

Inilah hasil kerja keras, kegigihan dan insting 
ecopreneurship Bu Nandang.  Tidak sedikit 
orang yang takjub dan berdecak kagum atas 
keterampilan perempuan pendiri Lembaga 
Kursus dan Pendidikan (LPK) bu Nandang ini. 
Tak heran jika kerja keras yang dilakukannya 
tersebut masuk ke dalam catatan Museum 
Rekor Indonesia (MURI).

“Saat memecahkan rekor MURI bersama 
Pertamina, kami membuat busana pengantin 
model bridal. Kali ini, kami mengusung tema 
kebaya, baik untuk pengantin, pengiring 
maupun petugasnya,” ujar Bu Nandang yang 
juga seorang aktivis lingkungan.

Selain baju pengantin yang terbuat dari 
bahan sampah, juga ada busana yang dibuat 
khusus untuk pre wedding dari bahan yang 
sama. Bentuknya cukup modern de ngan hiasan 

Gaun pengantin berbahan limbah non B3 
karya Bu Nandang, yang pernah dikenakan 
pasangan Ema Masitoh dan Eko Susanto.

Foto : Kuntoro Pertamina



motif bunga kecoklatan dari kulit 
buah kelengkeng yang dikeringkan. 
Pembuatan busana ini melibatkan 
Kelompok Belajar Usaha yang 
bergerak di bidang pembuatan 
souven i r  yang sebe lumnya 
dibiayai RU IV belajar di LKP Bu 
Nandang. 

Apa yang telah dirintis Bu 
Nandang berbuah manis bagi 
dirinya. Di pertengahan Juli lalu, 
baju pengantin itu terpajang di 
stand  Pertamina pada malam 
penganugerahan Indonesia Green 
Award 2012 yang digelar di Hotel 
Kempinski karena Bu Nandang 
dianugerahi penghargaan “Green 
Local Hero”.  

Di acara tersebut, karya Bu 
Nandang menjadi pembicaraan 
para undangan yang hadir saat 
itu. Betapa tidak, perempuan 
b e r k a c a m a t a  i n i  b e r h a s i l 
mengubah mindset masyarakat 
yang tadinya tidak peduli dan 
merasa jijik dengan sampah, kini 
malah menjadi pemburu sampah 
dan mengolahnya menjadi barang 
yang memiliki  nilai ekonomi.

Lewat LKP-nya, Bu Nandang 
berhasil memobilisasi massa untuk 
peduli lingkungan dengan cara 
kreatif. Ia dan lembaga binaannya 
dianugerahi banyak penghargaan 
bahkan hingga mengantarkan 
Cilacap meraih Adipura. 

Namun siapa kira gerakan yang 
banyak menginspirasi dan unik 
tersebut, bermula dari  kisah yang 
cukup sendu dan mengharukan.

•••
Sembilan tahun lalu, istri dari 

Nandang Sukmana ini dikagetkan 
dengan vonis yang dibacakan oleh 
seorang dokter yang memeriksanya. 
Ia mengidap penyakit “berat” dan 

Bu Nandang berpose usai menerima 
penghargaan “Green Local Hero”.
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umumnya pengidap penyakit tersebut memiliki 
kemungkinan hidup hanya satu tahun.

Walau kaget, tapi ibu dari tiga orang anak 
ini tidak merasa gentar lalu putus asa. Ia 
pun berdialog dengan dirinya sendiri hingga 
mencapai sebuah kesimpulan jika dirinya kelak 
meninggal, jangan sampai seperti hilang ditelan 
bumi. “Paling tidak ada yang mengenang. Hal 
itulah yang memotivasi saya menjadi orang 
yang bermanfaat bagi banyak orang. Karena 
saya bisanya di bidang keterampilan, maka saya 
berusaha dengan keterampilan yang saya miliki 
saja,” ungkap perempuan yang sebelumnya 
pernah menjadi guru mengaji tersebut.

Dialog dengan diri sendiri dan perenungan 
terus dilakukannya hingga ia menemukan 
makna hakiki dari nilai ibadah. “Saya akhirnya 
menyadari bahwa ibadah itu tidak melulu hanya 
di mesjid, shalat dan mengaji saja. Ibadah itu 
bisa juga ngurusin orang banyak agar mereka 
bisa punya uang dan sehat. Jadi, ibadah itu 
luas, “ tutur bu Nandang.

Atas dasar itulah, pada tahun 2005, 
perempuan berkerudung ini mendirikan LKP 
Bu Nandang yang mendapat support dari 
Pertamina. “Saya mendirikan lembaga tersebut 
dengan jargon “Satu Dunia Penuh Cinta, 
Mendidik dengan Hati Nurani”. ” Soalnya kalau 
mendidik pakai duit kan susah,” kata lulusan 
Sastra Inggris Unpad itu.

Menurut Bu Nandang, LKP yang didirikannya 
secara resmi mempunyai peran sebagai 
penguji kompetensi tatarias pengantin, asesor 
untuk terapis dan pendidik untuk hantaran. 
Hantaran yang dimaksud bukan hanya untuk 
pernikahan saja, tetapi juga bisa diberikan 
hajatan perusahaan dalam bentuk karangan 
bunga, atau dalam bentuk souvenir seperti 
gantungan kunci, pensil, ballpoint, buku, topi, 
baju dan lain sebagainya. Sebagian besar, 
produk kerajinan hasil karyanya memiliki 
bentuk yang variatif, dan warna yang menarik. 
Menariknya, material yang  digunakan disini 
berbasis pada sampah.

Secara perlahan Bu Nandang mengubah 
mindset dengan mewacanakan kepada ibu-

ibu bagaimana mereka bisa cantik kalau alam 
sekitarnya kotor. Sasarannya adalah ibu-ibu, 
karena menurutnya, mereka merupakan 
penyumbang sampah rumah tangga terbanyak.  
Mereka diundang dengan iming-iming kursus 
make up gratis. Di situlah, para ibu tersebut 
diberikan pengertian tentang efek dari lingkungan 
yang tidak dijaga, seperti kulit jadi hitam dan 
bahaya kecantikan lainnya. Lalu dibentuklah 
media keterampilan menyelamatkan alam lewat 
berbagai hal. Salah satunya dengan Green 
Life Motivation Training. “Selama ini orang ‘kan 
berpikir pelatihan motivasi hanya spirit dan 
hanya “dalamnya” yang diubah. Padahal di 
kehidupan nyata kita punya problem lain lagi. 
Nah maka dari itu kami lengkapi dengan life skill 
atau  kecakapan hidup,” jelas Bu Nandang.

Setiap  anggota masyarakat berhak 
belajar di LKP Bu Nandang, tanpa ditarik 
bayaran sedikitpun. Bu Nandang bahkan akan 
membayarnya jika mereka membawakan 
sampah ke tempat pelatihan. “Saya kasih 
pelatihan ke masyarakat. Ketika karya mereka 
bagus, saya beli. Nah,  urusan jual itu urusan 
saya nanti, karena sudah ada nilai ekonominya,” 
katanya. Selama kursus, dalam tiga bulan 
masyarakat akan dididik. Hingga kini, LKP yang 
ia bidani telah menelurkan 1.000 lebih lulusan 
yang berwirausaha dan mandiri. 

Wanita kelihatan 8 Maret 1958 ini  tidak 
pernah merasa khawatir jika masyarakat yang 
ia didik menjadi lebih pintar dan bisa saja 
menjadi saingannya. Baginya semakin banyak 
saingan maka ia akan semakin tertantang untuk 
membuat karya-karya baru. 

Selama ini Bu Nandang dan LKP-nya 
mendapatkan bantuan dari Pertamina baik 
secara pendanaan dan kualitas kontrol produk 
kerajinan. ”Pertamina mendukung kegiatan ini 
dan memancing lebih banyak animo masyarakat 
karena masyarakat lebih mau dan tertarik ketika 
ada perusahaan besar yang menaungi,” kata 
bu Nandang yang juga memberikan kuliah 
kewirausahaan di STIE Muhammadiyah, 
Cilacap. Dan dengan menggandeng Pertamina 
lah, langkahnya semakin mantap. n
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PKBL
Teks : Nilawati DJ Foto : Kuntoro

Banyak cara mengembangkan budaya Indonesia. Seperti yang dilakukan 
Josephine Onie melalui paper tole. Dari sekadar hobi, berbuah menjadi 
bisnis yang manis.

Berawal dari kegemarannya mendesain, 
akhirnya menciptakan karya yang indah 
dan unik. “Kebetulan saya seorang arsitek, 
memang suka dengan desain yang unik-unik,” 
ujar Josephine Onie yang dijumpai di studio 
workshop-nya kawasan Kebayoran Baru, 
Jakarta Selatan.

Budaya
Indonesia

Paper Tole
dalam

Dari kegemaran itulah akhirnya Onie, begitu 
dia disapa memutuskan untuk mendalami 
seni mendesain paper tole. Paper tole adalah 
sebuah cabang art yang menggunakan gambar 
baik yang sudah ada maupun baru sebagai 
media utamanya. Gambar tersebut kemudian 
dipotong dan disusun secara bertumpuk-
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tumpuk sehingga terlihat seperti gambar dua 
atau tiga dimensi. “Untuk membuatnya, perlu 
ketelatenan dan kesabaran karena kerajinan 
ini berhubungan dengan potong-memotong,” 
katanya antusias.

 “Saya mencoba membuat yang tiga 
dimensi. Tingkat kesulitannya cukup tinggi 
dibandingkan dua dimensi. Karena semakin 
banyak gambar atau potongan-potongan yang 
harus ditempel untuk menghasilkan gambar 
yang terlihat hidup,” papar insinyur lulusan 
Universitas Parahyangan 1987.

Bermula dari banyaknya teman yang melihat 
hasil karya paper tole Onie yang dipajang 
di rumahnya, akhirnya satu per satu mulai 
memesan untuk dibikinkan gambar tersebut. 
Nah, dari situlah mulai terpikir menjadikan hasil 
paper tole ini bisnis.

“Bisnis paper tole sudah saya rintis sejak 
1996. Siapapun yang senang dengan seni, akan 
melihat bisnis paper tole ini sebagai peluang 

pasar yang masih terbuka lebar. Karena 
memang pada waktu itu masih sedikit kerajinan 
tangan seperti ini sehingga tidak terlalu banyak 
saingannya,” kata Onie yang memang memiliki 
darah seni dan bisnis dari orang tuanya. 

Onie sengaja mengangkat budaya Indonesia 
sebagai ciri khas paper tole-nya.  “Saya ingin 
mempromosikan budaya Indonesia ke manca 
negara. Mengapa budaya Indonesia yang saya 
angkat? Karena budaya Indonesia sangat unik 
dan tidak ada di pasaran. Kalau gambar menara 
Eiffel atau menara kembar Petronas sudah 
banyak di pasaran,” ungkap wanita yang selalu 
komit dengan waktu antusias.

Ia membuat paper tole bajaj dan monas 
yang menggambarkan budaya Betawi/Jakarta, 
penari pendet dan pura sebagai budaya Bali, 
candi Borobudur dan andong sebagai budaya 
Yogyakarta. “Nah, sekarang saya sedang 
mencoba daerah Lombok, Palembang, dan 
Bunaken – Sulawesi,” katanya.

Seorang pekerja tengah melakukan 
finishing paper tole tiga dimensi.
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Untuk membuat gambar tentang budaya 
Indonesia, Onie melakukan hunting melalui 
internet atau langsung berkunjung ke daerah. 
Hunting diperlukan untuk menghasilkan gambar 
yang lebih hidup. “Karena saya mengangkat 
budaya, jadi harus mengetahui hal-hal unik 
apa saja yang ada di suatu daerah. Seperti 
Bunaken, kehidupan biota lautnya yang sangat 
spektakuler.”

Seiring waktu berjalan,  pada  2011, Onie 
bertemu dengan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) Pertamina. Setelah mengisi 
berbagai persyaratan, akhirnya Onie menjadi mitra 
binaan PKBL Pertamina. “Saya senang sekali dapat 
menjadi mitra binaan Pertamina. Bagi saya,  BUMN 
ini menjadi jembatan untuk berhubungan dengan 

konsumen luar negeri. Paling tidak, Pertamina bisa 
menjadi sponsor saya untuk melakukan pameran 
di luar negeri,” ujar Onie.

Dari Pertamina, Onie mendapatkan 
tambahan modal sebesar Rp 30 juta yang 
harus dicicilnya dalam jangka waktu tertentu. 
Pelatihan dan pameran di berbagai event  juga 
dirasakannya. “Seperti di InaCraft 2012, saya 
mendapatkan pesanan dari Bank Indonesia, 
Kementerian Perdagangan, dan anggota DPR. 
Rata-rata pesanannya diatas 100 pcs,” katanya 
sumringah.

Keseriusan Onie mengangkat budaya 
Indonesia memacunya untuk meningkatkan 
kualitas paper tole menjadi kualitas ekspor. 
Sekarang ini, ia mulai mengombinasikan produk 

Kualitas kerajinan paper tole karya Onie 
berstandar ekspor.
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paper tole-nya dengan bahan-bahan dari perak. 
“Produk yang saya hasilkan itu benar-benar 
eksklusif yang tidak ada duanya. Disini budaya 
Indonesia berupa gambar dikombinasikan 
dengan silver. Termasuk juga anyaman yang 
digunakan sebagai bingkai,” paparnya. 

Maka tak mengherankan jika Onie begitu 
menggebu dipromosikan mengikuti pameran-
pameran ke luar negeri oleh Pertamina. “Selain 
untuk mengangkat budaya bangsa,  konsumen 
luar negeri pun sangat menghargai hand made,” 
cetusnya.

Itulah Onie. Meskipun paper tole merupakan 
seni kerajinan yang berasal dari Eropa, tetapi 
semangatnya untuk membuat ciri khas dengan 
mengangangkat budaya Indonesia terus 

dilakukan. Onie pun tak sungkan berbagi ilmu 
kepada semua kalangan yang ingin mempelajari 
seni paper tole ini. 

“Siapa saja boleh singgah ke workshop saya 
untuk mengikuti pelatihan sebagai selingan di 
waktu senggang. Siapa tahu nantinya dari iseng 
menjadi bisnis seperti yang saya lakukan sekarang 
ini,” katanya mengakhiri perbincangan. n

Workshop OniCraft
Jl. Sampit IV No.8A

Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Phone : 021 – 72796966

Fax : 021 – 72796967
Email : craft@papertole96.com

Perlu ketelatenan, karena paper tole 
berkaitan dengan potong-memotong.

Onie mengembangkan seni kerajinan Eropa 
dengan menonjolkan tema budaya Indonesia.



64 65Oktober 2012Oktober 2012

Teks : N. syamsuddin Ch. haesy

Menanam Benih
di Ladang Prestasi

S e k o l a h  s e p a k  b o l a  t a k  h a n y a 
mentransformasi putera-putera bangsa yang 
dididiknya untuk memahami hakekat kompetisi 
dengan seluruh proses yang melatarinya. 
Sekolah sepak bola, terutama mentransformasi 
nilai-nilai kehidupan yang enjoy dan fun. 

Dalam psichosoccer, proses pendidikan 
sepak bola selain memberikan aksentuasi 
terhadap nilai psikomotor berdampak kesehatan 
jasmani, ruhani, dan kecerdasan. Juga 
memperkenalkan peserta didik pemahaman 
tentang proses menempa kual i tas dir i 

KABAR itu menggembirakan. Pertamina meluncurkan ‘Pertamina Soccer 
School’. Tak hanya merupakan wujud komitmen perusahaan dalam 
mendukung kemajuan dunia sepak bola di tanah air, saya memandang, 
sekolah sepak bola ini menjadi bukti lain komitmen kuat Pertamina terhadap 
sportivitas, sebagai bagian dari profesionalitas.

dalam berkompetisi. Termasuk di dalamnya 
kematangan berfikir, bersikap, dan bertindak. 
Kematangan dalam mengelola potensi diri 
dengan bersikap terbuka atas kerjasama atau 
sinergi positif. Mempertemukan persona unggul 
dalam suatu kesatuam team work yang akan 
membuahkan prestasi  dan menguatkan asas-
asas profesionalitas.

Asas-asas profesionalitas, tak hanya meliputi 
kapasitas dan kapabilitas atau kompetensi, 
melainkan juga human relations (termasuk 
human touch di dalamnya). Hal ini merupakan 

Esai

Foto : Dok. Setneg RI
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gambaran konsistensi perkhidmatan Pertamina 
untuk membuka ruang tumbuhnya ‘semangat 
terbarukan’ bagi seluruh warga bangsa.

Di sisi lain, hal ini merupakan bukti nyata 
kontribusi Pertamina dalam mengelola talent 
management yang berdimensi luas. Khasnya 
pembinaan dan pemberdayaan bakar olah raga 
generasi muda. Apalagi, sepak bola digemari 
oleh sekitar 70% penduduk Indonesia.

Apa yang dilakukan Pertamina Foundation, 
ini perlu diapresiasi, juga karena melalui 
sekolah sepak bola, akan terbina pemahaman 
asasi terhadap sepak bola sebagai bagian 
olah raga prestasi – populis. Menebar minat, 
pengetahuan, dan kemampuan bermain. 

Secara eksplisit juga bisa dikatakan, 
Pertamina Soccer School, merupakan model 
strategis mengubah tanggung jawab sosial 
perusahaan, menjadi aksi korporasi menguatkan 
prinsip asasi corporate community responsibility 
yang khas. Terutama dalam menguatkan 
kualitas intelegensia, sporitivitas, dan karakter 
positif generasi muda. Aksi korporasi semacam 
ini, pada gilirannya akan menampakkan wajah 
baru BUMN yang selain mengemban misi 
sebagai business entity, juga mengemban misi 
kesejahteraan dalam maknanya yang luas.

Boleh jadi, melalui Pertamina Soccer 
School, kelak akan terdidik generasi muda 
melalui proses tumbuh kembang yang positif. 
Menjadi katarsis di tengah kerisauan sosial 
kita terhadap aksi tawuran dan berbagai 
penyimpangan lain di kalangan remaja. Dengan 
begitu, Pertamina telah memberikan kanal 
kongkret bagi pengembangan potensi generasi 
muda untuk beraksi positif. Baik bagi dirinya, 
keluarganya, maupun masyarakatnya.

Dari sudut pandang imagineering, apa 
yang dilakukan Pertamina, ini disebut sebagai 
‘menanam benih kualitas di ladang prestasi.’ 
Kelak, diharapkan, akan menjadi jawaban 
kongkret atas kemasyghulan kita terhadap 
prestasi persepakbolaan yang kian terpuruk. 

Kita boleh berharap, Pertamina Soccer 
School akan menjadi model nyata dari tanggung 
jawab sosial perusahaan memberikan ruang 
kreativitas yang lebih beragam terhadap 
generasi muda bangsa. Ruang kreativitas 
yang melahirkan inisiatif-inisiatif positif dalam 
menjalankan transformasi sosial jauh ke depan. 
Tentu, sebagai suatu program institusional, 
kita berharap Pertamina Soccer School, juga 
menjadi model pendidikan olah raga profesional 
di negeri ini. Bravo ! n

Sebagian dari anggota Indonesia All Star  Team 2011 
masuk dalam tim Pertamina Soccer School.
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Motivasi
Teks : Irli Karmila

Aset Terbesar Adalah

Manusia
Seorang pemimpin itu tidak dilahirkan, tetapi pemimpin itu dipersiapkan untuk bisa 
membawa perubahan bagi perusahaan yang tengah dan akan dipimpinnya.

Banyak hal yang dilakukan untuk dapat 
memimpin sebuah perusahaan agar tetap 
berkesinambungan. Tentunya hal tersebut tidak 
lepas dari kinerja para karyawan perusahaan 
tersebut yang dipimpin oleh seorang leader 
yang unggul dan mampu membawa perusahaan 
terus berkembang dan maju.

Menurut tokoh intelektual muda, Anies Bas-
wedan, Sumber Daya Alam (SDA) bukanlah 
keka yaan utama Indonesia, tetapi Sumber Daya 
Manusia (SDM). Demikian juga di Perta  mina. 
Aset terbesar BUMN ini bukan terletak pada 
minyak, gas dan sumber tambang lainnya, tapi 
pada SDM-nya. Sayangnya, jarang sekali orang 

menyadari aset terbesar dalam kehidupan ini 
adalah  manusia. 

Banyak pelajaran yang bisa diperoleh dari 
sejarah peradaban dan kemajuan sebuah 
bangsa bahwa SDM yang unggul mampu 
membawa negara tersebut maju melebihi negara 
lainnya yang memiliki SDA yang melimpah.  
Anies menyontohkan negara Jepang.  “Mereka 
tidak memiliki SDA yang diunggulkan, namun 
negara mereka bisa jauh lebih maju dan 
berkembang dengan pesat dibandingkan negara 
Asia lainnya. Hal itu dikarenakan negara mereka 
memiliki “manusia” yang amat berkembang dan 
amat berkualitas,” tegasnya. 
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Begitupun dengan negara Asia lainnya yaitu 
Cina, Korea Selatan, Taiwan dan India yang 
kerap menjadi referensi sebagai negara yang 
berkembang pesat. Untuk negara Jepang, Cina, 
Korsel dan Taiwan, dinilai sebagai negara yang 
impresif. Karena mereka bisa melakukan apa 
yang dikerjakan oleh Eropa selama 300 tahun 
dengan hanya memakan waktu 50 tahun.

“Jika kita, manusia Indonesia terdidik, 
tercerdaskan dan tercerahkan, maka kita akan 
sejahtera, dan bukan tidak mungkin dapat 
mendominasi dunia,” ucap penerima anugerah 
sebagai 100 Tokoh Intelektual Muda Dunia versi 
Majalah Foreign Policy dari Amerika Serikat.

Karena itu, sudah saatnya seluruh komponen 
bangsa mengubah paradigma bahwa Indonesia 
hanya kaya dari sisi SDA, tetapi juga dari sisi 
SDM-nya. SDM yang bisa memimpin dengan 
jiwa leadership yang berwawasan Global. 

PEMIMPIN TERPERCAYA
Berbicara mengenai Leadership, Anies 

berbagi tips bagaimana menjadi seorang 
pemimpin yang bisa membangun kepercayaan 
dengan menerapkan rumus Trust = Kompetensi 
+ Integritas + Kedekatan – Self Interest. 

Anies mengingatkan, setiap orang harus 
mampu membentuk kompetensi, integritas dan 
kedekatan yang tinggi terhadap lingkungannya 
untuk menjadi seorang pemimpin. Namun 
demikian, ketiga kriteria tersebut tidak akan 
membawa manfaat yang besar jika pemimpin 
tersebut memiliki self interest yang tinggi pula. 
“Habiskan self-interest jadi nol. Maka insya Allah 
Anda dipercaya.  Jika Anda dipercaya maka 
Anda akan diikuti. Saat Anda punya pengikut, 
maka Anda adalah pemimpin,” ungkapnya.

Jika dikaitkan dengan sistem kepemimpinan 
Pertamina, maka Leadership yang berwawasan 
global sangatlah dibutuhkan di dalam tubuh 
Pertamina yang terus menggaungkan visinya 
menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas 
Dunia. “Pertamina merasakan betul what 
does it mean dari kata world class itu. Dimana 
kita membutuhkan supply leaders dengan 
kompetensi yang world class,” ujarnya.

Anies berpendapat bahwa pemimpin itu 
bukanlah posisi dan bukan pula jabatan. 
Menurutnya, pemimpin yang sebenarnya 
ditentukan pada kehadiran follower dan untuk 
melaksanakan perintah itu. “Follower trust a 
leader, you trust that”.

Anies menekankan, seorang pemimpin 
memiliki tanggung jawab kepada bawahannya 
untuk menunjukkan keteladanan. “Leadership 
disini memiliki efektifitas yang luar biasa 
ketika trust itu hadir dan kuat. Jadi kalau kita 
fokuskan kepada membangun trust insyallah 
pengembangan efektifitas leadership itu akan 
jauh lebih meningkat,” tegasnya.

Anies mengatakan, saat ini pengelolaan 
perusahaan tidak lagi bisa beroperasi dengan 
standar yang biasa-biasa saja. Pertamina 
membutuhkan supply leaders  dengan 
kompetensi yang world class. Untuk mencapai 
standar yang lebih tinggi itu, maka diperlukan 
proses belajar yang intensif. Semua dilakukan 
demi kelangsungan kemajuan Pertamina masa 
kini dan masa depan. 

Set iap insan Pertamina t idak bisa 
menutup mata dengan realita yang  dihadapi 
bangsa Indonesia  yang saat ini krisis akan 
kepemimpinan. “Dalam persaingan global ke 
depan, seluruh karyawan Pertamina dituntut 
untuk mampu menjadi future leader yang 
berwawasan global,” ujar pria kelahiran 
Kuningan tersebut.

“Dengan world class competence dan 
grass root understanding kita bisa mendorong 
kemajuan. Ditambah lagi dengan efektifitas 
komunikasi di level global dalam artian bukan 
hanya bahasa tetapi struktur pemikiran yang 
disampaikan oleh pemimpin bisa dipahami 
dan memberikan pengaruh yang besar,” 
tambahnya.

Anies juga menggarisbawahi perlunya 
diberlakukan sistem “meritokrasi” dalam sebuah 
perusahaan. Yaitu penghargaan terhadap 
mereka yang memiliki prestasi. Sehingga 
dengan penerapan meritokrasi ini ke depannya 
akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang 
berkompeten, unggul dan berintegrasi tinggi. n
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Teks : sahrul haetamy Ananto Foto : Tatan Agus RsT

Lakon

I’m a Big
Fan of Indonesia

Melakukan ekpedisi lintas benua  sejauh 
23 ribu km dalam waktu 17 hari, membuat 
Rainer Zeitlow sempat kecantol dengan pulau 
Flores, Indonesia. Betapa tidak, saat memulai 
perjalanan dari Australia ke St. Petersburg, 
offroader asal Jerman ini melewati jalur 
kepulauan nusantara nan elok. Salah satunya 
Flores. Baginya, medan jalan di Flores sangat 
eksotik dan menantang, bahkan gila. “Sangat 
gila menyetir di Indonesia. Tidak seperti di 
Australia, jalanan disini berkelok, dan wow, 
saya suka sekali,” ujar lelaki yang mengaku 
tidak memiliki pekerjaan lain selain mencetak 
rekor dunia ini.

Di Indonesia, pria berusia 42 tahun ini 

disuguhi panorama alam yang lengkap dengan 
kontur dan medan yang khas dan menantang. 
Tak heran jika ayah dari seorang anak tersebut 
mengaku sebagai salah satu fans Indonesia. 
“I’m a Big Fan of Indonesia”.

Termasuk selama meluncur kencang di 
jalanan Indonesia, Zeitlow yang memacu 
Volkswagen Touareg  V6 TDI ini mempercayakan 
bahan bakar mobilnya pada Pertamina Dex. 
Dengan mengusung konsep Less Sulfur, More 
Durable Power,  bahan bakar produk Pertamina 
ini menjadi andalan Zeitlow.  Menurutnya, 
kualitas Pertamina Dex lah yang membuatnya 
menjadi bagian dari catatan sejarah ekspedisi 
yang dilakukan tim Zeitlow. n



68 69Oktober 2012Oktober 2012

Teks : urip herdiman Kambali Foto : Priyo Widiyanto

Lakon

Lebih Merasa Sebagai

Entertainer
Gelar motivator atau inspirator sering 
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Salah satunya Djoko Nugroho,  motivator  
kelahiran Bandung tahun 1963. Ditemui 
saat ulang tahun PDSI baru-baru ini, jebolan 
Geofisika ITB  tersebut menyampaikan 
pesan-pesannya dengan cara yang unik, 
menggunakan  alat musik angklung. Hadirin 
‘dipaksa’ untuk berkonsentrasi tanpa sadar, 
terlibat aktif bermain angklung,  menyanyi 
dan tertawa.  

Ia sendiri lebih merasa sebagai seorang 

entertainer dibandingkan sebagai motivator. 
“Sebenarnya yang memberi gelar ‘motivator’ 
itu kan bukan saya, tetapi teman-teman. Saya 
sendiri hanya ingin mengajak hadirin untuk  
bermain.  Jika dalam permainan ini ternyata 
ada beberapa  gagasan, insight,  ya saya 
bersyukur. Tetapi dalam ekspresi saya, ya 
kita mainkan saja,” ujar Djoko menjelaskan 
konsepnya. “Intinya, musik bagi saya hanyalah 
sebuah media.” Wajarlah jika di atas panggung, 
Djoko memperl ihatkan kemampuannya 
memainkan gitar dan angklung, serta bertindak 
sebagai dirigen orkes angklung. n



70 71Oktober 2012Oktober 2012

Wisata
Teks dan Foto : Ahmadi supriyanto

Kearifan Lokal Masyarakat

Lahirkan
Kampung Naga,

Green Life Style
Masyarakat Kampung Naga hidup harmoni 
berdampingan dengan tanah, hutan, dan sungai 
selama ratusan tahun. Mereka memanfaatkan 
alam secara bijak dan hati-hati, sesuai dengan 
konsep kesederhanaan yang diterapkan turun 
temurun dalam setiap aspek kehidupan. Konsisten 
menerapkan ”Leuweung hejo, Rakyat hejo” untuk 
kesejahteraan masyarakat.
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Harmoni alam Kampung Naga, dipelihara selama ratusan tahun. Masyarakat 
memanfaatkan alam secara bijak dan hati-hati secara turun-temurun.
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Rumah kayu mungil beratap ijuk, berdinding 
bilik bambu, tanpa aliran listrik, menjadi 
pemandangan khas pemukiman warga 
Kampung Naga. Kampung yang dihuni 108 
Kepala Keluarga ini terletak di kampung Legok 
Dage, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, 
Kabupaten Tasikmalaya, Propinsi Jawa Barat. 
Perkampungan tersebut berada diantara kota 
Garut dan Tasikmalaya. 

Akan lebih mudah mencapai Kampung Naga 
nan asri ini, melalui pusat kota Garut menuju 
ke arah Singaparna. Perjalanan sejauh 26 km 
bisa ditempuh kurang satu jam, melewati jalan 
berkelok dan menanjak perbukitan hingga tiba 
di jalan raya yang menghubungkan Garut dan 
Tasikmalaya. Untuk masuk ke pemukiman 
masyarakat yang dikenal dengan ‘Urang Naga’ 
ini, harus menuruni 439 tangga batu alam hingga 
ke tepi sungai Ciwulan. Panorama khas Kampung 
Naga yang indah dan bersih, sejuk, dipenuhi oleh 
pepohonan menghijau, serta gemericik air sungai 
Ciwulan menyambut tim Pertamina Foundation 
saat memasuki desa ini. Melalui jalan setapak 
berbatu sampailah di pusat pemukiman, yang 
diapit sungai Ciwulan dan hutan.

Menempati lembah subur seluas 1,5 hektar, 
Kampung Naga memiliki 113 unit bangunan, 
terdiri dari 110 unit rumah, 1 masjid, 1 balai 
kampung, dan 1 lumbung padi atau leui’. 
Jumlah dan bentuk bangunan di sana tidak 
pernah berubah – tidak boleh bertambah 
atau berkurang - sejak peristiwa pembakaran 
kampung oleh pengikut DI/TII yang dipimpin 
Kartosuwiryo pada tahun 1956 silam. Semua 
bangunan memiliki banyak jendela, dan 
didirikan di atas fondasi batu alam yang dipahat 
setinggi 40 cm dari permukaan tanah.

Sejat inya,  le luhur  Kampung Naga 
menginginkan semua keturunan mereka hidup 
rukun, damai, dan sejahtera, jauh dari iri dan 
dengki. Itulah sebab, dibuat aturan ketat mulai 
dari rumah hingga adat istiadatnya. Misalkan 
pelarangan aliran listrik dimaksudkan untuk 
menghindari penggunaan alat-alat elektronik 
yang mendorong gaya hidup konsumtif. 

Rumah didirikan secara bergotong royong 
dengan memanfaatkan bahan dari alam sekitar, 
secara bijak dan hemat. Seperti atap ijuk dan 
alasnya yang berupa anyaman daun nipah 
kering (disebut tepus), anyaman bambu untuk 

dinding rumah, serta papan kayu dan bambu 
untuk lantai rumah. Bilik dilapisi kapur putih 
yang mudah didapat di sekitar kampung bukan 
cat tembok. Maksudnya agar tidak menimbulkan 
kesenjangan sosial antar warga serta mencegah 
penggunaan bahan kimia.  Rumah panggung, 
tanpa dilengkapi kursi, meja, dan ranjang, 
dengan maksud meminimalisir penggunaan 
kayu, untuk mencegah penebangan pohon. 

Apabila atap ijuk sudah tak lagi bisa 
digunakan, warga memanfaatkannya sebagai 
atap kandang kambing dan ayam. Demikian pula 
jika mereka hendak mengganti bilik rumah, bilik 
yang lama digunakan untuk dinding kandang 
hewan piaraan. Itu semua mencerminkan tata 
kelola limbah yang bijak, semuanya diguna 
ulang. Tak ada yang terbuang percuma.

Warga Kampung Naga membedakan bilik 
dapur dengan bilik ruangan lain dalam rumah. 
Khusus untuk dapur, mereka menggunakan 
bilik ‘sasag’ beranyaman jarang, bukan bilik 
‘kepang’ beranyaman rapat. Penggunaan bilik 
‘sasag’ ini memungkinkan orang-orang di luar 
rumah, terutama di malam hari, bisa melihat 
adanya kebakaran di dapur sedini mungkin. 
Hal ini sebagai wujud kesadaran safety yang 
demikian lekat di tatanan masyarakat Kampung 
Naga selama ratusan tahun.

Penduduknya masih menggunakan bahasa 
Sunda Kuno dalam percakapan sehari-hari ini, 
dan bekerja sebagai petani. Mereka menanam 
padi dengan memanfaatkan air sungai Ciwulan 
dan irigasi dari bendungan Biuk yang dibangun 
pada zaman penjajahan Belanda. Kaum 
wanita lebih banyak mengisi waktu luang 
dengan membuat berbagai perkakas dapur 
dan perlengkapan rumah tangga dari anyaman 
bambu. Anak-anak bersekolah umumnya 
hingga tingkat menengah dengan berjalan kaki, 
tak jauh dari perkampungan ini.

Pesona alam di Kampung Naga yang 
menghijau alami dan eksotis, jauh dari polusi, 
eksploitasi, dan kerusakan merupakan bukti 
betapa tradisi leluhur yang mereka junjung tinggi, 
memiliki kekuatan unik dalam melanggengkan 
kehidupan yang harmonis antara manusia 

Kaum wanita mengisi waktu luang dengan 
membuat perkakas dari anyaman bambu

Rumah beratap ijuk, berbilik bambu, menjadi pemandangan 
khas pemukiman kampung naga.
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dengan alam semesta. 
Pola pikir dan perilaku warga Kampung 

Naga masih memegang teguh tradisi warisan 
leluhur atau karuhun. Bagi mereka, segala 
sesuatu yang datangnya bukan dari ajaran 
karuhun Kampung Naga dan tidak pula 
dilakukan oleh karuhun mereka, merupakan 
sesuatu yang pamali atau terlarang. Dan bila 
aturan tersebut dilanggar, mereka percaya, 
malapetaka akan menimpa.

Masyarakat Kampung Naga beranggapan 
setiap tempat yang memiliki batas-batas 
tertentu dikuasai oleh kekuatan gaib sehingga 
dianggap angker atau sanget. Adapun tempat 
yang dianggap keramat tersebut adalah 
sungai, hutan, lereng bukit, perbatasan antara 
perkampungan dan hutan, antara persawahan 
dengan selokan air, mata air, dan sebagainya. 

Tak mengherankan jika hutan Leuweung 
Larangan dan Leuweung Keramat masih 
perawan. Tak seorang pun warga Kampung 
Naga yang boleh menjamah areal hutan, 
apalagi menebang pohon dan mengambil 
hewan-hewan yang hidup di sana.  Akan tetapi 
khusus untuk Leuweung Keramat, warga 
diperbolehkan memasukinya hanya pada saat 
berlangsungnya upacara adat berziarah ke 
makam leluhur masyarakat Kampung Naga. 

Ketika Tim Pertamina Foundation ke lokasi, 
hutan tampak menghijau dan rimbun, air bening 
mengalir deras dari mata air dan sungai Ciwulan 
di Kampung Naga. Meski kekeringan dan 
kesulitan air mulai tengah masyarakat ‘luar’ 
Kampung Naga, yang berada di sekitarnya. 

Salah satu pepatah luhur masyarakat 
Kampung Naga yang masih diterapkan 
yakni  ‘Leuweung hejo, Rakyat hejo’. Artinya  
jika hutan-hutan dibiarkan menghijau lebat, 
maka air akan terus berlimpah dan mengalir 
lancar ke Kampung Naga. Dengan demikian 
kebutuhan air untuk irigasi sawah, kolam ikan, 
dan kebutuhan warga sehari-hari akan selalu 
terpenuhi. Walhasil, rakyat pun sejahtera 
karena beras, ikan dan sayuran senantiasa 
tersedia. Masyarakat juga memiliki semangat 
konservasi tinggi terhadap hutan, dimana 

menebang satu pohon, harus menanam 10 – 
40 pohon sebagai gantinya. 

Kearifan lokal masyarakat Kampung Naga, 
secara tak langsung telah melahirkan green 
life style yang telah diterapkan selama ratusan 
tahun, dengan cara khusus yang mereka 
terapkan untuk menghargai lingkungannya. 
Aturan yang dibuat para leluhur dan dijalankan 
secara turun temurun dengan istilah ‘pamali’ dan 
‘keramat’, mendorong masyarakat menahan diri 
untuk tidak merambah hutan. 

Tak jauh dari perkampungan Naga, 
denyut ekonomi seakan berkejaran dengan 
kencang. Perambahan hutan semakin banyak 
terjadi, meninggalkan bukit dan gunung yang 
menggundul gersang. Acara-acara televisi 
yang mempertontonkan gaya hidup konsumtif 
dan boros kerap terlihat di balik dinding tembok 
rumah-rumah ‘gedong’. Urang Naga menyadari 
perubahan di sekitar mereka, namun mereka 
memilih untuk tidak berubah, tetap hidup dalam 
kesederhanaan dan berdampingan mesra 
dengan alam.

Asal Kampung Naga
Konon masyarakat Kampung Naga adalah keturunan seorang pria bernama Sembah Dalem 

Singaparana, yang juga anak dari raja Galunggung ke tujuh, Prabu Rajadipuntang. Prabu Rajadipuntang 
itu sendiri adalah raja terakhir Kerajaan Galunggung sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Kerajaan 
Pajajaran, yang ketika itu diperintah oleh Prabu Surawisesa (1535-1543). 

Setelah penaklukan tersebut, Prabu Rajadipuntang meminta Sembah Dalem Singaparana untuk 
mengungsi sembari membawa harta pusaka kerajaannya. Maka sang putera beserta beberapa kerabat 
dan rakyat Galunggung pun mengungsi ke wilayah Desa Neglasari. Selanjutnya, mereka hidup dan 
berketurunan di wilayah tersebut hingga kini. Merekalah yang dianggap leluhur masyarakat Kampung 
Naga. Makam-makam mereka dapat dijumpai di dalam Leuweung Keramat yang setiap menjelang 
bulan Ramadan diziarahi keturunan mereka. n

Urang Naga menyadari perubahan di sekitar mereka, namun mereka memilih untuk tidak 
berubah. Hidup sederhana dan berdampingan dengan alam.
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Ibu Kreatif
Gepuk Bandeng
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Bila lebih dari tiga orang 
ibu-ibu berkumpul apa yang 
terjadi? Berbagai jawaban bisa 
didapat. Lain bila kaum hawa 
yang berkumpul di  Tambaksari, 
Tirtajaya, Karawang. Kumpulan 
ibu-ibu ini menghasilkan gepuk 
ikan bandeng.

Berawal dari banyaknya 
perempuan dari Lampung ini 
yang hijrah mengadu nasib di 
negeri Arab sebagai tenaga kerja 
wanita (TKW), membuat Emat 
(35) mengajak para tetangganya 
untuk membuat usaha kecil 
sekedar mengisi waktu luang.

Dar i  awalnya sekadar 
mengisi waktu luang, ternyata 
gepuk bandeng yang kini 
bermerk  C -73 itu mendapat 
sambutan pasar, disamping 
mengisi warung-warung makan, 
perkan to ran  dan  bahkan 
menjadi oleh-oleh daerah, 
hingga mendapat sambutan 
dari Pertamina EP (PEP).

Kini aktivitas ini sudah 
bisa menjadi kegiatan yang 
m e m b a n g g a k a n ,  k a r e n a 
masing-masing ibu kreatif ini 
bisa mendapatkan penghasilan 
500 ribu per bulan, tentu setelah 
disisihkan untuk pengembangan 
usaha.

Bila banyak perempuan di 
pelosok negeri seperti ibu-ibu 
di Tirtajaya, dan ada banyak 
perusahaan yang turut aktif 
membantu, tentu keluarga pra 
sejahtera cepat terbentuk, dan 
bisa mengerem ”ekspor” tenaga 
kerja wanita ke Timur Tengah.
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Kami tunggu jawaban anda untuk TTS edisi ini paling lambat :

DILARANG!! MENGIRIM sOBEKAN/POTONGAN AsLI ENERGIA
AKAN DI DIsKuALIFIKAsI !!!

Kirim jawaban beserta data diri 
lengkap ke REDAKSI :
Kantor Pusat Pertamina
Gedung Perwira 2-4 Ruang 306
Jl. Medan Merdeka Timur 1A,
Jakarta - 10110
atau email ke : bulletin@pertamina.com
atau Fax ke : 021 381 5852

Asah Otak

Mendatar Menurun

Pemenang TTs Edisi
september 2012

1. Bersemangat
5. Lentera terbuat dari kertas
10. Penduduk asli pulau Bali
11. Atas Nama
12. Tipu daya
14. North Antlantic Treaty Organization (singkat)
17. Rasa garam
18. Karang mutiara
19. Lewat dari semestinya
21. Wadah untuk membawa sesuatu
23. Hasil olahan manusia, Tiruan
25. Telusur
26. Kain tenunan khas  Lampung
27. Akademi Bahasa Asing (singkat)
29. Buku (Inggris)
31. Mengamati dari jarak jauh
33. Tangga nada
35. Bunga
38. Kehendak, nazar
41. Berdagang dengan menguasai sendiri kawasan 

perdagangannya
43. Dewan Komisaris
44. Indonesia Muda
46. Tetapi (Inggris)
47. Merek dagang LPG yang dipasarkan Pertamina
52. Unit Koperasi
53. Majelis Ulama Indonesia
54. Club sepak bola ternama di Eropa
58. Gunung berapi di Pulau Kyushu, Jepang
59. Kupu-kupu (Inggris)
60. Mengigau dalam tidur

1. Tangga dengan anak-anak tangga yang bergerak 
naik-turun

2. Udang kering
3. Pistol (Inggris)
4. Malapetaka besar yang datang secara tiba-tiba
5. Bercocok tanam
6. Jala untuk permainan bulutangkis
7. Tangga nada
8. Segala jenis burung
9. Ilmu ukur
13. Pelajar yang paling bermutu (pandai, terkenal, dll)
15. Tidak setuju, tidak suka, tidak senang
16. Ukuran berat
20. Milik untuk laki-laki (Inggris)
22. Harapan
24. Alat untuk mengukur kecepatan kendaraan
25. Ujian Akhir Nasional
28. Perusahan Jasa
30. Online (singkat)
32. Pendapat yang didasarkan pada penelitian
34. Selesai (Inggris)
36. Walk Out
37. Kamu (Bahasa Betawi)
39. Penghormatan, pemuliaan
40. Kelahi
42. Jenis unggas
45. Sesuatu yang benar, kebenaran
46. Bagian isi buku
48. Lengah atau kurang ingat
49. Juga
51. Banyak tenaganya
55. Seluruh (Inggris)
56. Olimpiade Sains Nasional (singkat)

Dina Nurfitri
Adm. Compliance - Corporate Secretary

Kantor Pusat Pertamina

Sukamto
Security PKD LALIN

Kantor Pusat Pertamina

Suyatin FX
Taman

Kantor Pusat Pertamina

Jawaban TTS September 2012
Mendatar :
1. KARIMUNJAWA, 6. DEFLASI, 7. BABLAS, 8. JATI, 10. NASKAH, 13. LINE, 14. 
HAJI, 15. AMD, 16. HOT, 17. ANDA, 19. SENGAL, 20. ADUK
Menurun :
1. KECEBONG, 2. RUTAB, 3. MADRASAH, 4. JALIJALI, 5. WASIT, 
9. IDENTIK, 11. SAMAN, 12. HALAL, 16. HAD, 18. DA
25. Pertanyaan di anulir

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 Oktober - 15 November 2012

300Ribu
Untuk

3 Pemenang
masing-masing

15 November 2012
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