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Catatan
Redaksi
BISNIS hilir Pertamina semakin menunjukkan eksistensinya 

di jagad percaturan bisnis migas nasional maupun regional. 
Setelah berhasil mengubah image bisnis retail BBM di Stasiun 

Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) melalui Pertamina 
Pasti Pas, keberhasilan para pembalap binaan Pertamina di 
berbagai ajang balap internasional, hingga kemampuan anak 
perusahaan baru Pertamina, Pertamina Lubricants, yang secara 
agresif melakukan penetrasi ke 26 negara, kali ini ada lagi yang 
dilakukan Direktorat Pemasaran & Niaga.

Adalah Terminal BBM Pulau Sambu di-make over demi 
kepentingan customer. Tujuannya tak lain demi menarik ‘pasar 
yang sexy’, mengambil istilah Direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina, Hanung Budya. Bayangkan saja, Pelabuhan Sambu 
yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka, merupakan 
pelabuhan yang bersentuhan dengan pusat ‘grativikasi’ lalu lintas 
perdagangan Asia. Bahkan diperkirakan volume bunkering di sekitar 
perairan Selat Malaka mencapai 30 juta Kiloliter per tahun. Peluang 
besar yang  sangat disayangkan apabila disia-siakan begitu saja.

Itulah sekilas materi laporan utama yang kami bahas untuk edisi 
Maret 2014. Ini menjadi salah satu bukti, bahwa strategi bisnis 
perusahaan aggresive in upstream bukanlah sekadar retorika. Kami 
juga tetap menyajikan artikel lainnya yang tak kalah menarik untuk  
Anda.

Selalu ada celah untuk sebuah pencerahan.

Selamat membaca.
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Beberapa bulan belakangan 
ini, saya mendengar dari para 
pengecer Elpiji langganan, 

akan ada kenaikan Elpiji 12 Kg. 
Menurut saya, sah-sah saja Pertamina 
menaikkan harga Elpiji secara bertahap 
sebagaimana tarif listrik. Karena jika 
dihitung dengan penggunaan selama 
1 bulan, kenaikannya tidak akan terasa 
sebagiamana kenaikan awal tahun yang 
direvisi menjadk Rp 1.000/ kilogram.

Saya sebagai konsumen Elpiji 12 
Kg sejak tahun 1998, berharap agar 
Pertamina segera mengumumkan 

Melihat siaran final Proliga 
Bola Voli 2014, ada yang 
membuat saya bangga 

dengan tim Pertamina Jakarta Energi, 
baik putera dan puteri. Meski nama 
tim yang masih tergolong baru, tetapi 
sudah bisa membuat ‘keder’ tim lama 
di jajaran putera dan puteri. Apalagi 
tim puteri berhasil menduduki posisi 
pertama, dan tim putera di posisi kedua.

Kebanggaan saya kian bertambah, 
karena masih ada BUMN yang 
memperhati kan olah raga bola voli. 
Mengingat bola voli masih dianggap 
cabang olah raga kurang bergengsi 

perkiraan kenaikan bertahap tersebut, 
seperti dilakukan PLN jauh hari.  
Berapapun besarnya, para konsumen 
pasti akan memahami, agar tidak terjadi 
keterkejutan seperti kenaikan pada 
awal tahun 2014.  Setidaknya dengan 
pengumuman tersebut, akan membuat 
para konsumen bisa ikut mengontrol 
jika di lapangan mulai terjadi kenaikan 
yang tidak wajar. 

Maryati Sutikno
Cipinang Muara, Jakarta Timur.

sebagaimana cabang lainnya. Beberapa 
BUMN yang menjadi orangtua asuh 
para pemain voli berbakat seperti BNI, 
PLN dan Pertamina. 

Saya berharap, tim Pertamina Jakarta 
Energi akan terus  ada pada Proliga 
Bola Voli tahun ke depan, sebagiamana 
tim bentukan BUMN lainnya. Agar 
kelak bola voli bisa menjadi cabang 
olah raga yang diperhitungkan di 
negeri ini.

Sahuri
Bekasi Timur, Jabar

Bravo pertamina Jakarta energi !

Benarkah elpiji 12 kg akan naik lagi?

SURAT PEMBACA
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JAKARTA - Puluhan supercar dan 
sportcar komunitas Speedgonz, 
berkumpul di SPBU COCO 31.12902, 

Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta 
Selatan, Kamis (20/3). Mobil dengan beragam 
merek tersebut, bersiap ke Bandung 
mengikuti Mountain Sport Car Touring.

Semua mobil mengisi Pertamax Racing, 
bahan bakar khusus kendaraan balap, karya 
anak Indonesia. ”Kami ingin merasakan 
performa supercar untuk ‘naik gunung’, 
sekaligus menguji dan merasakan kualitas 
Pertamax Racing,” ujar Nono, Presiden 
Speedgonz.

General Manager Marketing Operation 
PT Pertamina (Persero) Region III, Afandi 
menambahkan, selain keterampilan 
pengemudi, penggunaan bahan bakar 
yang tepat, bagi mobil sport dengan mesin 
berkompresi tinggi, penting untuk memacu 
kendaraan lebih baik. Pertamax Racing sudah 
diakui federasi balap internasional sebagai 
bahan bakar bagi para pencinta mobil atau 
sepeda motor balap dengan oktan 100.  DSU

supercar & sportcar Jajal 
pertamax racing
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JAKARTA – PT Pertamina (Persero) untuk 
pertama kalinya menyelenggarakan 
Pertamina Lubricants Conference. 

Pertemuan antara produsen, konsumen, 
akademisi,   peneliti,   dan para pemangku 
kepentingan yang terkait dengan bisnis pelumas, 
berlangsung di Pan Pacific Nirwana Bali Resort,  
pada 7 – 8 Maret 2014. 

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya, perkembangan 
teknologi mesin harus diimbangi dengan 
pengembangan pelumas.  Dia berharap   forum 
konferensi ini bisa ber lanjut menjadi ajang 
tahunan tingkat dunia. Konferensi dua hari 
ter sebut diisi dengan presentasi Direktur PT 
Pertamina Lub ricants, Supriyanto DH, President 
& CEO  Lubrizol, Dan Sheeds, akademisi, serta 
narasumber dari Per tamina Lubricants. 

Sehari sebelumnya Dan Sheeds, melakukan 
kunjungan khusus ke Pertamina, sebagai bentuk 
apresiasi atas kerjasama antara Pertamina 
dengan Lubrizol, yang telah terbina selama 20 
tahun.  UHK

pertamina lubricants 
Conference 2014

Foto : Kuntoro



HIGHLIGHT

dEPOK - Pertamina kembali 
berpartisipasi   dalam acara 
UI Career & Scholarship Expo 

XVII, yang digelar di Balairung UI, 
Depok, pada  Kamis – Sabtu 20 -22 
Februari 2014. Melalui jobfair ini, 
Pertamina tidak hanya dapat me-
rekrut kandidat-kandidat pekerja 
terbaik, sekaligus mendekatkan 
diri dengan elemen masyarakat, 
khususnya perguruan tinggi. 

Selain menggandeng kampus 
UI, Pertamina juga ikut serta 
dalam Bursa Kareir ITS ke-27 di 
Graha ITS, Kampus ITS Sukolilo, 
Surabaya pada 19 -20 Maret. Upaya 
perusahaan energi kebanggan 
bangsa ini dalam menjaring energi 
baru juga dilakukan dalam ITB 
Integrated Career Days / Titian 
Karier Terpadu ITB 2014, di Aula 
Barat & Timur,  Kampus ITB, Jl. 
Ganesha 10, Bandung pada 2 - 4 
Mei 2014 mendatang.  DSU

Jaring‘Energi Baru’ 
di tiga kota
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VISI BOD

Babak Baru Menjadi
Oil trader regional

Karen Agustiawan
Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Foto : Priyo Widiyanto

Pembangunan Terminal BBM 
Pulau Sambu yang berbatasan 
dengan kawasan perairan 

Singapura, menjadi awal babak 
baru bisnis Pertamina di sektor hilir. 
Peningkatan kapasitas tangki dan juga 
perluasan dermaga adalah titik awal 
pengembangan Terminal BBM Pulau 
Sambu sebagai Storage and Blending 
Facility Provider.

Sejalan dengan strategi 
perusahaan aggressive in 
upstream dan profitable in downstream, 
pengembangan Pulau Sambu diharapkan 
bisa meningkatkan profit bisnis hilir, 
khususnya pada bisnis yang spesifik. 
Yakni sebagai penyedia sekaligus 
pengelola fasilitas penyimpanan dan 
pengolahan BBM.

Upaya tersebut tidak lepas dari aspirasi 
perusahaan untuk bisa mendunia dengan 
meng-energize. Potensi lokasi strategis, 
serta pengembangan sarana dan fasilitas 
yang ada, kelak akan menjadikan Terminal 
BBM Pulau Sambu berkembang dalam 
menyokong bisnis oil trader di wilayah 
regional Asia Tenggara. 
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BERITA UTAMA

Foto : Dok. Pertamina

MeMbidik Peluang 
di selat Malaka



15 ENERGIA Maret 2014

SElAT Malaka bak pusat 
‘gravitasi’ perdagangan dan 
ekonomi global di kawasan 
Asia Tenggara. Lalu lintas 
kapal, termasuk kapal minyak 
menjadi peluang bagi bisnis 
bunker di pulau-pulau sekitar. 
Upgrading Terminal BBM 
Pulau Sambu dan Tanjung 
Uban diharapkan bisa 
menyerap 5% pasar bunker di 
kawasan itu. 
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p
erahu perlahan merapat 
di dermaga Pulau Sambu, 
Batam, Kepulauan Riau. 
Suasana sepi begitu terasa 
di gerbang Pulau yang 
didirikan oleh Koninklijke 
Nederland Petroleum 
Company (KNPC), 
perusahaan minyak 
Belanda Udara tahun 

1897. Pada zaman Belanda, terminal 
BBM Pulau Sambu menampung hasil 
minyak yang di produksi dari Plaju 
Sumatera Selatan, namun produksi 
tersebut hanya untuk kepentingan 
Belanda.

Sejak tahun 1965, Sambu 
diserahkan kepada pemerintah RI dan 
dikelola Pertamina untuk menerima, 
menimbun dan menyalurkan BBM 
impor maupun dari beberapa kilang. 
BBM tersebut kemudian disalurkan 
ke Terminal BBM lainnya seperti 
Pontianak, Tembilahan, Kabil, Natuna, 
dll.

Pulau seluas 150 hektar itu, letaknya 
hanya sepelemparan batu dari 
Singapura. Ketika beberapa waktu lalu 
muncul ribut-ribut tentang penamaan 
KRI Usman-Hasan, nama Pulau 
Sambu pun mencuat. Konon pulau ini, 
sempat menjadi tempat persembunyian 
kedua pejuang tersebut. Sambu 
dijadikan titik hubung bagi Usman dan 
Hasan sebelum masuk ke Singapura.

Seiring berjalannya waktu, Depot 
Pulau Sambu tidak dikembangkan. 
Sampai awal tahun 2014, tangki 
timbun sebanyak 26 unit dengan total 
kapasitas 210.000 Kiloliter (KL). Tiga 
dermaga hanya bisa menjadi tempat 
sandar kapal maksimal berukuran 40 
ribu DWT (dead weight tons) dengan 
draft maksimal 18 meter. Sementara 
setip hari, perairan di Pulau Sambu 
menjadi salah satu jalur lalu lintas 
internasional. Kapal-kapal pengangkut 

minyak hanya melintas saja.
Kini ketika pertumbuhan 

ekonomi regional ASEAN dan Asia 
meningkat, sudah pasti akan diikuti 
dengan peningkatan arus lalu lintas 
perdagangan di Selat Malaka. Arus   
perpindahan barang tumbuh begitu 
pesat, dan menciptakan magnet serta 
daya tarik bisnis yang begitu besar, 
khususnya di wilayah perairan yang 
berdekatan dengan Selat Malaka.

Demi efisiensi dan kecepatan 
arus lalu lintas perdagangan, para 
pelaku bisnis transportasi laut mulai 
mengurangi biaya operasinya, dengan 
menggunakan kapal-kapal berukuran 
besar. Karena itu, pelabuhan-
pelabuhan kecil di sekitar lalu lintas 

BERITA UTAMA

“ Selat Malaka 
bak pusat 
gravitasi 
perdagangan 
dan ekonomi 
awasan Asia 
Tenggara. 
Setiap hari 
lebih dari 200 
kapal perhari 
dari ukuran 
100.000 dwt, 
hingg very 
large carrier, 
lalu lalang di 
perairan ini”
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perdagangan Asia terus berbenah, 
menangkap peluang itu. Potensi pasar 
dengan lalu lintas kapal lebih dari 200 
kapal perhari dengan ukuran diatas 
100.000 dwt, hingg kapal berukuran 
large carrier maupun very large carrier. 
Hal tersebut menjadi peluang besar 
bagi  kawasan perairan dan pulau kecil 
di sekitar Selat Malaka, menjadi pusat 
logistij kegiatan offshore, bunker service, 
STS Transfer tempat berlabuh.

Tak jauh dari Sambu, tepatnya di 
sisi Barat Laut, tampak Pulau Sebarok.  
Pulau yang dengan pelabuhan yang 
diperhitungkan di Singapura. Pulau 
kecil itu, memiliki pelabuhan besar 
yang bisa menampung 9 kapal besar, 
sarana penimbunan BBM maupun 

minyak mentah dengan 79 tangki 
timbun. Ada juga fasilitas blending 
MFO (Marine Fuel Oil). Selain 
Sebarok, ada juga Jurong, Bukom dan 
pulau kecil lainnya milik Singapura 
yang menjadi pusat bunker service 
maupun blending.

Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya 
memperkirakan volume bunkering 
disekitar perairan Selat Malaka 
mencapar 30 juta Kiloliter per-tahun. 
Peluang besar yang  sangat disayangkan 
apabila disia-siakan begitu saja. “Ini 
pasar yang sexy. Kalau kita bisa ambil 
5% saja di tahap awal lumayan besar 
potensinya,”kata Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

“Singapura 
memaksimalkan 
potensi 
pulau kecil di 
sepanjang Selat 
Malaka sebagai 
pelabuhan, 
storage BBM 
yang dilengkapi 
dengan fasilitas 
pengilangan”

Foto : Kuntoro
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Pelabuhan Pulau Sambu, langsung 
menghadap ke Selat Malaka. Letaknya 
yang sangat strategis, bersentuhan 
dengan pusat ‘gravitasi’ lalu lintas 
perdagangan Asia, mendorong 
Pertamina meng-upgrade Pulau 
Sambu. Pertengahan Februari 2014, 
Pertamina melakukan groundbreaking 
pengembangan Pulau Sambu. “Kita 
tingkatkan kapasitasnya dengan 
membangun tambahan storage 
berkapasitas 150 KL, dermaga juga 
kita tingkatkan bisa menampung kapal 
hingga 100.000 dwt,”papar Hanung. 
Selain itu akan dibangun fasilitas 
blending MFO. “Nanti istilahnya ada 
kilang mininya. Kita bisa membeli 
komponen MFO import, kita blending 

disitu dimana produknya digunakan 
untuk kebutuhan domestik maupun 
internasional.”tambahnya.

Sudah saatnya Sambu ‘bersolek’ 
memancarkan daya tariknya bagi 
kapal-kapal yang melintasi Selat 
Malaka. Nilai proyek yang dikucurkan 
untuk makeover Sambu mencapai 94,8 
juta dolar Amerika. Diperkirakan, 
upgrading Pulau Sambu tuntas dalam 
2 tahun ke depan. 

Selain Sambu, Terminal BBM 
Tanjung Uban, Bintan, Kepulauan 
Riau juga menjadi sasaran makeover 
selanjutnya. Kapasitas storage atau 
tangki timbun ditambah sebesar 
200.000 KL. Serupa dengan Sambu, 
Terminal BBM Tanjung Iban 

BERITA UTAMA

‘’JaJaran direksi dan kOMisaris pt pertaMina 
perserO, MeresMikan grOundBrekaing 

peMBangungan prOyek pulau saMBu dan tanJung 
uBan, dengan nilai tOtal 157,2 Juta dOlar aMerika

“Peningkatan 
stok BBM 
melalui 
pembangunan 
storage minimal 
bisa 
menambah 
cadangan 
operasional 
BBM”

Dito Ganinduto
Anggota Komisi VII DPR RI

Foto : Kuntoro

Foto : Kuntoro
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akan dilengkapi dengan dermaga 
baru yang bisa menjadi sandaran 
kapal berukuran 100.000 dwt, 
serta fasilitas pencampuran mogas. 
Proyek yang digarap bersamaan 
dengan pembangunan Pulau Sambu 
ini, dianggarkan sebesar 62,4 juta 
dolar Amerika. “Proyek Tanjung 
Uban ini akan meningkatkan stok 
operasional premium hingga tiga hari. 
Penambahan kapasitas stok premium 
tersebut akan mengurangi pembelian 
impor BBM,”jelas Hanung panjang 
lebar.

Anggota Komisi VII DPR Dito 
Ganinduto mengatakan upaya 
Pertamina memperkuat stok melalui 
pembangunan storage minimal bisa 

menambah cadangan operasional 
BBM. “Ini baru satu tahapan saja. 
Cadangan operasional itu beda 
dengan stok BBM nasional. Karena 
Indonesia tidak memiliki cadangan 
stok nasional, ini harus dipikirkan 
juga ke depannya,”kata Dito. Dia 
menambahkan bahwa saat ini 
cadangan operasional BBM yang 
dimiliki Pertamina di Terminal BBM 
dan disalurkan ke SPBU hanya 
memiliki kecukupan untuk 21 hari 
saja. Artinya dengan pengembangan 
kapasitas Terminal BBM di Tanjung 
Uban bisa menjadi 24 hari. “ini dengan 
catatan jika kebutuhan konsumsi 
BBM masih sama dengan sekarang. 
Kalau konsumsi bertambah, ya sudah 
pasti tetap kurang,”tambah Dito.

Apa yang disampaikan Dito, 
diamini oleh Hanung. Karena faktanya 
stok BBM Indonesia memang 
terus menyusut. “Mungkin pada 
20 tahun lalu, stok BBM nasional 
bisa mencukupi 35 hari tetapi kini 
terus menyusut. Hal itu disebabkan 
pertumbuhan konsumsi BBM 
nasional lebih cepat dari peningkatan 
infrastruktur. Kalau tidak segera 
ditambah ini akan berbahaya,” jelas 
Dia. Toh peningkatan infrastruktur 
tidak bisa dilakukan secara langsung. 
Karena membuthkan biaya tinggi. 
Untuk membangun satu tangki BBM 
berkapasitas 1 kiloliter diperkirakan 
biayanya sekitar 700 dola Amerika.

Menurut Hanung, pengembangan 
Terminal BBM Pulau Sambu dan 
Tanjung Uban, diharapkan dapat 
memberi dampak multiplier effek yang 
besar, baik bagi upaya meningkatkan 
cadangan operasional BBM, sekaligus 
menjadi pengembangan bisnis bagi 
anak usaha Pertamina yakni Pertamina 
Trading Energy Limited (Petral) dalam 
meningkatkan intensitas perdagangan 
regional dengan memanfaatkan 
fasilitas di Pulau Sambu.  SHA / DSU

“Pengembangan 
Infrasturktur di 
Terminal BBM 
Pulau Sambu, 
minimal bisa 
meraup 5 
persen, pasar 
sexy bunkering 
di Selat Malaka, 
yang mencapai 
1,3 juta KL per 
tahun”.

Foto : Dok. Pertamina
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BERITA UTAMA

Mendukung 
keaManan
stok bbM

Foto : Kuntoro
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Kebutuhan storage BBM 
meningkat 2 kali lipat 
setiap sepuluh tahun, 
untuk mencapai kapasitas 
penyimpanan BBM yang 
aman (safe capacity). 
Revitalisasi storage, 
mendukung keamanan stok 
BBM nasional.

p
ada tahun 2013 lalu, total 
konsumsi BBM nasional 
mencapai 66 juta 
kiloliter. Jumlah tersebut 
meliputi konsumsi BBM 
bersubsidi sebesar 46,25 
juta kiloliter dan . BBM 
non subsidi berikut 
avtur mencapai 18,7 
juta kiloliter.   Direktur 

Pemasaran dan Niaga Pertamina 
Hanung Budya menjelaskan rata-
rata konsumsi BBM per- hari sekitar 
185.000 kiloliter. Melihat angka 
konsumsi tersebut, storage capacity 
BBM untuk stok aman pada saat ini 
mencapai 4,8 juta kiloliter. “Hitungan 
kasarnya dengan fluktuasi konsumsi 
harian, kapasitas 4,8 juta KL bisa 
untuk 22 -23 hari,”jelasnya.

Dengan perkembangan konsumsi 
BBM yang terus meningkat, sekitar 
7 hingga 9 persen per tahun, maka 
Hanung punya perkiraan dalam 9 
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hingga 10 tahun ke depan, kebutuhan 
storage dalam posisi stok operasional 
aman, sekitar dua kali lipat dari kondisi 
saat ini. Sekitar 9,6 juta KL. “Artinya 
dalam kurun waktu sepuluh tahun 
ke depan, kita harus membangun 
tambahan storage sekitar 6 juta 
KL,”tegasnya.

Biaya untuk membangun fasilitas 
storage BBM sekitar 350 dolar per 
kiloliter. Sehingga untuk memenuhi 
kebutuhan 10 tahun ke depan, harus 
ada dana untuk pembangunan storage 
di Indonesia sebesar 2,1 juta dolar 
Amerika. “Angka yang tidak main-
main,”ujarnya. Direktorat Pemasaran 
dan Niaga Pertamina merencanakan 
pembangunan storage dengan 
kapasitas total hingga tahun 2018 
sekitar 1,706 juta KL. (Lihat Tabel : 
Rencana Pembangunan Storage BBM)

rencana pembangunan storage BBM

Untuk investasi, tentu saja menjadi 
kebijakan korporat. Lantaran strategi 
Pertamina agresif di upstream dan 
profitable di downstream, maka 
perbandingan investasi antara bisnis 
hulu dengan hilir yakni, 70 banding 
30 persen. Investasi 30 persen tersebut 
termasuk untuk pengolahan, gas, 
pembangunan storage, tanker dan 
lain-lain. Artinya menurut Hanung, 
dana yang tersedia untuk membangun 
kapasitas penyimpanan/ penimbunan 
BBM tidak banyak. “Karena itu kami 
harus memilah mana yang harus 
diinvestasikan dengan dana sendiri, 
mana yang harus bekerjasama dengan 
pihak ketiga atau use others people 
money,”jelas Hanung panjang lebar.

Pilihan prioritas pun jatuh ke 
Terminal BBM Sambu dan Tanjung 
Uban. Dua proyek yang diresmikan 

BERITA UTAMA

Sumber : Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina
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pembangunannya pada pertengahan 
Februari 2014 lalu. Revitalisasi kedua 
Terminal tersebut menjadi pilihan 
karena dekat dengan Singapura, yang 
luar biasa potensinya. Terminal BBM 
Sambu dan Tanjung Uban yang berada 
di Kepualuan Riau, bisa digunakan 
sebagai fasilitas pendukung trading, 
bunkering dan blending. “Kita punya 
Petral yang siap memanfaatkan 
itu,” ujar Hanung. Proyeksinya 
Pertamina bisa mengambil 5 % dari 
total volume bunkering BBM MFO 
yang lalu lalang di Selat Malaka dan 
dimanfaatkan Singapura. “Minimal 
dari 30 juta KL per tahun, pada 
tahap awal kita bisa ambil 5 persen 
saja, atau sekitar 1,5 juta KL sudah 
lumayan sekali,”kata Hanung optimis. 
Pertamina siap menangkap konsumen 
kapal niaga internasional yang lalu 

lalang di sekitar Kepualuan Riau, 
baik di sekitar Batam maupun pulau 
Bintan. “Ini bisnis baru yang saya rasa 
peluang dan volumenya besar,”tandas 
Hanung.

Penambahan kapasitas tangki 
sebesar 150.000 KL menjadi 310.000 
KL di Terminal BBM Pulau Sambu, 
merupakan revitalisasi tahap pertama 
yang akan tuntas pada tahun 2016. 
Pertamina telah menyusun roadmap 
pengembangan Pulau Sambu dengan 
melakukan tiga kali revitalisasi. 
Tahap ke-2 revitalisasi, akan dimulai 
tahun 2020, dimana  Pulau Sambu 
menjadi Super Terminal BBM dengan 
memiliki tangki berkapasitas 560.000 
KL. Dan pada tahap ke-3, Pulau 
Sambu akan Hyper Terminal dengan 
kapasitas tangki sekitar 835.000 KL 
pada tahun 2025.

“Revitalisasi 
TBBM Sambu 
baru tahap 
pertama. 
Kelak 
kami akan 
menjadikan 
Terminal 
BBM Sambu 
sebagai 
Hyper 
Terminal 
dengan 
kapasitas 
tangki sekitar 
835.000 KL 
pada tahun 
2025”

Hanung Budya
Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)

Foto : Kuntoro



Sementara itu, Terminal BBM 
Tanjung Uban akan diupgrade, dengan 
penambahan kapasitas tangki sebesar 
200.000 KL. Dermaga juga akan 
ditingkatkan dengan menambah satu 
dermaga yang bisa menjadi tempat 
sandar kapal berukuran 100.000 
dwt. Pembangunan blending mogas 
diharapkan  bisa menambah efisien 
produksi dimana komponen akan 
diblending di Terminal BBM Tanjung 
Uban sebelum didisribusikan.  “Kedua 
terminal tersebut nantinya juga akan 
dioperasikan dengan automation 
system,’ujar Hanung. 

Menurut Hanung, upaya Pertamina 
mengambangkan pembangunan 
storage, tidak terbatas pada solusi 
untuk memenuhi stok operasional 
BBM semata. Tetapi sekaligus sebagai 
langkah antisipasi apabila gagasan 
Dewan Energi Nasional mengenai 
wacana Strategic Petroleum Reserve 
(SPR) atau cadangan minyak strategis 
harus direalisasikan. “Konteks kami 
membangun storage juga untuk 
mendukung ketahanan energi 
nasional,”tegas Hanung.

Bicara masalah stok operasional 
BBM, adalah stok yang berasal dari 
Terminal BBM, kilang dan kapal.  
Soal stok operasional, Indonesia 
bisa dikatakan paling ketinggalan 
dibandingkan negara tetangga, 
Singapura dan Malaysia. Anggota 
Komisi VII DPR RI Dito Ganinduto 
mengatakan stok BBM Indonesia 
hanya 22 hari, dengan jumlah 
penduduk mencapai 240 juta jiwa. 
“Stok tersebut bukan SPR tetapi 
stok operasional. Bandingkan dengan 
Singapura yang mampu menyetok 
BBM hingga 90 hari untuk 4,7 juta 
penduduk,”jelasnya.

Di berbagai negara, SPR merupakan 
cadangan milik pemerintah yang tidak 
bisa diganggu atau digunakan untuk 
kepentingan operasional. Sementara 

untuk operasional ada stok tersendiri 
yang biasa dikelola oleh NOC atau 
perusahaan swasta. Indonesia hanya 
memiliki stok operasional BBM 
untuk 23 hari, atau lebih sedikit dari 
stok oeprasional BBM di Kamboja. 
Sementara di Jepang dan Korea, 
sudah memisahkan stok operasional 
dengan SPR. Dimana stok operasional 
dikelola perusahaan swasta, sementara 
SPR dikelola negara. (Grafis Stok 
Operasional BBM di Berbagai 
Negara).

Singapura bisa dibilang maju dalam 
menyediakan stok BBM nasional. 
Dengan Stok yang bisa digunakan 
sampai 90 hari tersebut, Singapura 
bahkan memperluas stoknya tidak 
sekadar untuk kebutuhan dalam 
negeri, tetapi juga menyediakan suplai 
BBM di kawasan Asia Tenggara. 
Singapura mengembangkan storage 
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“Revitalisasi 
TBBM Sambu 
baru tahap 
pertama. Kelak 
kami akan 
menjadikan 
Terminal 
BBM Sambu 
sebagai Hyper 
Terminal 
dengan 
kapasitas 
tangki sekitar 
835.000 KL 
pada tahun 
2025”

Foto : Sahrul



dan pengilangan sejak tahun 1990-an. 
Pertumbuhan pembangunan kilang 
dan storage meningkat pesat, dan 
diprediksikan pada tahun 2035 akan 
berkembang lebih dari 80 persen. 
Permintaan akan produk akhir dari 
kilang Singapura yang meningkat, 
membuat negara ini mengembangkan 
infrasturktur yang sulit untuk dikejar 
negara lainnya.

Bagiamana dengan Malaysia ? 
Negeri jiran itu tak kalah antisipatif 
dalam upaya menjaga stok BBMnya. 
Selain storage, Malaysia juga memiliki 
kilang minyak berkapasitas 722.000 
barel per hari. Memang kapasitas kilang 
Malaysia tidak jauh berbeda dengan 
Indonesia. Yang membedakan karena 
kapasitas tersebut hanya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 28 juta 
penduduk. “Kebutuhan di Malaysia 
rata-rata sekitar 650 ribu barel 

per hari. Sementara di Indonesia 
dengan kapasitas yang hampir 
sama untuk memenuhi 240 juta 
penduduk. Jelas devisit dan sangat 
memerlukan suntikan impor,”papar 
Dito panjang lebar. Malaysia juga 
tengah membangun kilang minyak 
baru dengan kapasitas 300.000 barel/
hari. Sementara Indonesia, hampir 10 
tahun berencana membangun kilang 
minyak, tetapi sampai saat ini masih 
nihil realisasinya.

Terlepas dari rencana pembangunan 
kilang yang masih maju mundur, 
Hanung berusaha fokus dan optimis 
proyek revitalisasi Terminal BBM 
Sambu dan Tanjung Uban bisa 
beroperasi sesuai jadwal pada tahun 
2016. Menurutnya, revitalisasi tersebut 
bisa memberikan sokongan bagi 
peningkatan cadangan stok BBM di 
tanah air.  SHA / SA / DSU
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Singapura Negeri ‘Sejuta’ Kilang

s
ingapura negara yang paling ahli dalam bisnis pengilangan minyak. Negeri yang menjadi 
pusat perdagangan di Asia Tenggara terssebut, telah memosisikan sebagai pusat energi dan 
petrokimia di Asia Tenggara. 

Sejumlah kilang beroperasi di pulau-pualu kecil diantaranya Singapore Refining Company 
Private Limited (SRC). Perusahaan patungan antara Singapore Petroleum Company Limited 

dan Chevron Singapore Pte. Ltd, berada di Jurong Island. SRC juga menempati hampir seluruh Pulau 
Merlimau yang telah terintegrasi ke Jurong Island, pusat petrokimia Singapura. 

SRC mengoperasikan kilang yang mampu mengolah 290.000 barel minyak mentah per hari. 
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Produk dari SRC antara lain bahan bakar gas cair, nafta kimia , bensin, minyak tanah, avtur, 
diesel, minyak bakar bersulfur rendah, bahan bakar bunker minyak, aspal dan belerang . Semua 
produk harus melalui proses kontrol kualitas yang ketat sebelum meninggalkan kilang untuk 
distribusi ke pasar domestik Singapura serta pasar ekspor luar negeri .

Selain SRC ada juga ExxonMobil Asia Pacific Pte.  Ltd. Perusahaan yang beroperasi lebih 
dari 120 tahun ini memiliki dan mengoperasikan Kilng Singapura dan Singapura Chemical 
Plant,  dengan kapasitas 605.000 barel per hari. Kilang ini merupakan yang terbesar yang di 
dunia. Lokasi kilang yang terintegarasi di Pulau Jurong, dengan  produk utama yang dihasilkan 
yakni LPG, juga melayani pasar komersial industri, penerbangan dan BBM marine serta pelumas. 
Terakhir juga terdapat Sheel Pulau Bukom Refinery berkapasitas 458.000 barel per hari.  DSU
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MashyuR sebeluM
bataM lahiR
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Sambu menjadi bagian 
sejarah penting lahirnya 
Pulau Batam. Dahulu 
menjadi salah satu pemasok 
minyak bumi terbesar 
di pasar internasional. 
Kemampuan ekonomi di 
Sambu telah menyokong 
Pembangunan Pulau Batam.

p
uluhan tangki BBM 
itu masih berdiri tegak 
menantang langit dan 
menatap langsung 
Singapura di perairan 
internasional yang 
jaraknya hanya 20 mil 
dari sini. Pulau Sambu, 
tempat dimana sejarah 
perminyakan Indonesia 

pernah ditorehkan disana, pulau yang 
banyak dikenal oleh bangsa-bangsa 
dan mengelami masa keemasan.

Terminal Bahan Bakar Minyak 
(TBBM) Pulau Sambu didirikan 
Koninklijke Nederland Petroleum 
Company (KNPC), perusahaan 
minyak Belanda, sebagai Depot 
Minyak untuk tujuan ekspor pada 16 
Agustus 1897 (perjanjian antara pihak 
KNPC dengan Sultan Abdurrachman 
Maadlan Syah, selama 75 tahun). Pada 
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zaman Belanda, terminal BBM Pulau 
Sambu menampung hasil minyak 
yang di produksi dari Plaju Sumatera 
Selatan, namun produksi tersebut 
hanya untuk kepentingan Belanda.

Pada masa konfrontasi ganyang 
Malayasia di tahun sekitar 1963-1966, 
Pulau Sambu dan Belakang Padang, 
Kepulauan Riau sempat menjadi 
markas KKO. Pada masanya KKO 
merupakan pasukan cemerlang yang 
kerap menjadi momok layaknya “hantu 
laut”. Sambu menjadi tempat berlabuh 
dua pahlawan nasional, yakni Harun 
Said dan Usman Hj Mohd Ali. Mereka 
berdua merupakan relawan yang juga 
anggota KKO yang pada Mei 1964  
dikirim ke negara-negara Federasi 
Malaysia, khususnya Singapura. 
Dikirim dengan menggunakan perahu 
karet, mereka berdua memiliki misi 

untuk melakukan sabotase terhadap 
kepentingan Singapura.

Secara resmi Pulau Sambu 
diserahkan kepada pemerintah pada 
tahun 1965

Dahulu pulau ini adalah salah satu 
pemasok minyak bumi terbesar, yang 
termasyur di pasar internasional.  Hal 
tersebut terjadi jauh sebelum kota 
Batam ada. (Batam lahir di tahun 
1971. 

Pulau kecil yang pernah menimang 
masa jaya di era 1970-an ini sudah 
memiliki beragam fasilitas layaknya 
sebuah kota, seperti kantor pos, 
kejaksaan,lapangan sepak bola, 
lapangan voli, lapangan golf, Rumah 
Sakit, pemandian umum, bioskop 
bahkan mata uang sendiri. Sedangkan 
Batam saat itu masih perkampungan 
dan hutan belantara yang kemudian 

BERITA UTAMA

Mata uang sambu

Foto : Internet

Dermaga 
dan Gedung 
Bisokop 
Sambu Ria, 
menjadi 
saksi sejarah 
keemasan 
Pulau Sambu.
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lahir di tahun 1971. 
Senior Vice President Marketing 

and Distribution PT Pertamina 
(Persero) Suhartoko mengungkapkan 
bahwa, dulunya Batam tidak seramai 
sekarang, sepi sekali. “Batam dulunya 
tidak seperti ini, sepi sekali, namun 
dengan dana Pertamina dari Pulau 
Sambu, Batam dibangun. Itu terjadi 
kala Pertamina dibawah pimpinan 
Ibnu Sutowo, jadi semua kontrol 
penuhnya ada di Sambu,” katanya 
ditemui di Pulau Pelabuhan Kapal 
Batam, saat menuju Pulau Sambu, 
Kepulauan Riau, Februari lalu.

Hal senada juga disampaikan oleh 
Operation Head BBM Pulau Sambu, 
S Abadi Baros. Dahulu orang Sambu 
lebih dikenal Singapura daripada orang 
Batam. “Orang sambu itu belannjanya 
ke Singapura itu, dan mereka itu 

kesana tanpa paspor, mereka mau 
belanja pulang pergi itu sesuka hati 
tak ada masalah. Dulu Orang sambu 
nggak kenal Batam, yang mereka kenal 
itu orang Singapura,” Kata Baros.

Kini kota yang merupakan bekas 
kecamatan di Kabupaten Riau 
ini menjadi bagian dari wilayah 
administrasi Pemerintah Kota Batam. 
89 persen penduduknya adalah  
pekerja Pertamina, 8 persen instansi 
pemerintah dan sisanya  pedagang. 
“Saat ini pekerja organik tinggal 
11 orang untuk situasi pulau yang 
terbuka, dengan kekuatan 19 dibagi 4 
shift. Personel keamanan ada bantuan 
marinir sebagai satuan pulau terluar,” 
imbuh Baros.

Baros menuturkan, dahulu TBBM 
Sambu merupakan terminal yang 
melayani loading-unloading  BBM 
yang diterima baik impor maupun 
dari berbagai kilang. Namun khusus 
melayani kapal, dan menerima kapal, 
dan menyalurkannya via kapal. Tidak 
melalui tangki, kereta api dan lainnya. 

 “BBM tersebut nantinya akan 
disalurkan ke konsinyasi di lokasi 
lain seperti Pontianak, Jambi, 
Tembilahan, Kabil dan Natuna. Selain 
itu disalurkan juga ke PLN, penjualan 
bunker dan penggunaan own use. 
Kita juga melayani industri seperti 
keperluan listrik di Belawan maupun 
untuk Timah yang ada di Karimun,” 
Ucap Baros.

Pulau Sambu memiliki luas 60 
hektar yang terbagi dalam dua cakupan 
daerah, yakni daerah operasi dan 
lingkungan. Baros, mengungkapkan 
bahwa bangsa ini harus bangga sebab 
sebelum ditutup, Pulau Sambu dahulu 
merupakan terminal internasional. 
“Sebelum kita closing dianggap sebagai 
sarfas yang sudah tua, kami memang 
cukup bangga ketika perusahaan meng 
upgrading menjadikan Sambu terminal 
internasional,” ungkap Baros.  SHA

Pos Pantau 
Pulau Sambu 
dijaga oleh 
Pekerja 
Pertamina 
dan Pasukan 
Marinir.
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akan menjadi standard dan acuan 
dalam  mengevaluasi suatu risiko, 
maupun opportunity yang secara 
keseluruhan akan dirangkum dalam 
persentasi keberhasilan atau sering 
disebut possibility of success (PoS). 
Selain itu juga dibuat suatu standard 
perhitungan sumber daya (Resources) 
untuk setiap Lead maupun Prospect.

“Pertamina Exploration Way menjadi 
acuan bersama bagi seluruh anak 

p
ertamina Exploration 
Way sebuah proses 
bisnis dalam rangkaian 
kegiatan eksplorasi. 
Diawali dari konsep 
regional yang mencakup 
aspek Petroleum System 
hingga penentuan 
titik pemboran 
sumur eksplorasi. Di 

dalam Pertamina Exploration Way 
terdapat berbagai teknik yang 

MENJAdI world class company mengharuskan  Pertamina memiliki 
standar kerja internasional.  Pertamina Exploration Way, salah satu 
standar kerja ekplorasi, yang menjadi acuan anak perusahaan Hulu 
Pertamina.

PeRtaMina 
exPloRation Way

HULU Teks : Urip Herdiman Kambali

Foto : Kuntoro
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melakukan kegiatan eksplorasi. 
Walaupun keputusan akhir tidak dapat 
dilakukan sendiri terutama di wilayah 
kerja yang dioperasikan bersama 
partner,” jelas Syamsu.

Hal yang sama juga disampaikan 
Senior Expert SVP Eksplorasi 
Direktorat Hulu N. Guritno 
Mardanus. “Selama ini setiap anak 
perusahaan Hulu sudah memiliki 
standar dalam melakukan kegiatan 
eksplorasi. Mereka berada dalam posisi 
yang berbeda-beda dalam kegiatan 
eksplorasinya. Ada yang masih tahap 
awal, ada yang  menengah, dan ada 
yang sudah lanjut. Sekarang, semua 
fase eksplorasi itu diletakkan dalam 
Pertamina Exploration Way ini,”jelas 
Guritno. 

Guritno memaparkan, dalam kerja 
eksplorasi, kita mengenal adanya lead 
dan prospek. “Contohnya dari data 
yang ada, kita melihat suatu gambaran 

perusahaan di Direktorat Hulu. Jika 
seluruh anak perusahaan Hulu telah 
menggunakan acuan yang sama 
dalam kegiatan eksplorasi maka 
akan memudahkan Pertamina dalam 
menyusun portfolio dan membuat 
strategi investasi,” ujar Senior Vice 
President Eksplorasi Pertamina 
Syamsu Alam.

 Dalam praktiknya masing-
masing anak perusahaan Hulu, sudah 
mempunyai cara standar dalam 
melakukan kegiatan eksplorasi. 
“Misalnya di Pertamina EP. Sejak 
tahun 2008 telah dibuat bisnis proses 
terkait kegiatan eksplorasi, dimulai 
dari cara mengidentifikasi suatu Lead, 
Prospect, hingga Prospect yang secara 
technical maupun economical siap untuk 
diusulkan sebagai program pemboran, 
baik sumur wild cat maupun appraisal. 
Saya yakin PHE maupun PEPC 
juga mempunyai cara standar dalam 

Acuan yang 
sama dalam 
kegiatan 
eksplorasi, 
akan 
mudah bagi 
Pertamina 
dalam 
menyusun 
portfolio 
dan strategi 
investasi

Syamsu Alam
Senior Vice President Eksplorasi Pertamina

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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yang kira-kira dapat menunjukkan 
adanya akumulasi hidrokarbon. Kita 
mengatakannya sebagai lead. Lead itu 
harus kita verifikasi dengan data yang 
lebih akurat. Kalau diperlukan, kita 
dapat mengambil data baru. Misalnya 
data seismik baru. Kemudian kita 
gunakan untuk meningkatkan status 
lead menjadi prospek. Kalau evaluasi 
yang dilakukan sudah mencukupi, 
baik secara teknis maupun ekonomis, 
maka kita bisa meningkatkannya 
menjadi drill-able prospect  dan dapat 
diajukan ke perusahaan  sebagai satu 
kandidat sumur yang akan dibor,” 
urainya panjang lebar.

Sejatinya, ada 6 tahapan utama yang 
sudah disusun dalam suatu  proses stage 
gate. Yaitu, Regional Strategy, Basin 
Analysis, Lead to Prospect, Prospect 
Assessment, Well Data Asessment dan 
Appraisal. Kerangka kerja ini disusun 
dengan menggunakan prinsip Capital 
Value Process (CVP) yang dikenal di 
PHE ONWJ atau IASDEO di PEP, 
yaitu iniatiate, appraise, select, define, 
execute, kemudian di review. 

Guritno menegaskan, tahapan 
analisa teknis secara keseluruhan harus 
sama agar dapat membandingkan 
risiko dan potensi sumber daya yang 
ada secara baik dan adil. “Pertamina 
Exploration Way ingin menyeragamkan 
proses eksplorasi yang dilakukan 
dan salah satu yang utama adalah 
standarisasi dalam perhitungan 
sumber daya atau cadangan,” tegasnya. 

Itulah sebabnya dalam peluncuran 
Pertamina Exploration Way bulan 
November 2013, Pertamina 
memperkenalkan metode perhitungan 
yang dibakukan. Jadi, semua anak 
perusahaan hulu melakukan cara 
perhitungan dan evaluasi risiko yang 
sama. “Dengan demikian, korporat  
dapat melakukan perbandingan 
yang seimbang antara semua usulan 

pemboran eksplorasi,” tambah 
Guritno. 

Bahkan menurut Syamsu Alam, 
untuk unit bisnis yang dioperasikan 
bersama partner, Pertamina tetap 
mempunyai keuntungan dengan 
memiliki metode ini.  “Jika kita tidak 
berperan sebagai operator maka 
mekanisme yang dapat ditempuh 
adalah pada saat dilakukan Technical 
Committee Meeting (TCM). Dalam 
event tersebut  para expert kita dapat 
memberikan kontribusi dalam 
memitigasi risiko maupun dalam 
melihat exploration opportunity. Tentu 
dalam konteks ini operator yang lebih 
mempunyai drive dalam membuat 

Tahapan 
analisa 
teknis secara 
keseluruhan 
harus sama, 
agar dapat 
membanding- 
kan risiko 
dan potensi 
sumber daya 
yang ada 
secara baik 
dan adil.

HULU

N. Guritno Mardanus
Senior Expert SVP Eksplorasi Direktorat Hulu

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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keputusan bisnis,” paparnya.
Syamsu menegaskan, sebenarnya 

Pertamina Exploration Way dapat 
digunakan sebagai acuan bagi seluruh 
explorationists. Para explorationists di 
APH, yang mempunyai tugas utama 
menyiapkan Lead – Prospect generation 
dalam aktivitas rutinnya, baik yang 
belum berpengalaman maupun yang 
sudah senior, tidak perlu menghadapi 
hambatan yang berarti karena di dalam 
dokumen tersebut sudah dijelaskan 
dengan rinci seluruh prosedurnya.

Hal tersebut disepakati Guritno. 
Pertamina membutuhkan banyak 
tenaga expert yang memiliki pola pikir 
yang sama dan Pertamina Exploration 

Way menjadi acuannya. Mereka harus  
dapat menjadi tim quality assurance 
dan berfungsi untuk memberi 
masukan positif kepada tim-tim di 
anak-anak perusahaan Hulu tersebut 
dalam melakukan analisa prospeknya.

“Tim quality  assurance ini akan 
melakukan evaluasi bersama anak 
perusahaan Hulu sehingga apa yang 
dilakukan di anak perusahaan A, 
misalnya sama dengan yang dilakukan 
anak perusahaan B,” tukas Guritno. 
Dalam arti,  pola pikir, pendekatan, 
dan proses kerjanya akan sama. Kalau 
semua anak perusahaan Hulu sudah 
melakukan hal yang sama, pada waktu 
mereka memasukkan usulan prospek 
pemboran ke Hulu, maka akan dapat 
dilakukan perbandingan secara adil, 
karena semuanya didapat dengan 
evaluasi yang sama  dan dihitung 
dengan metode yang sama. 

Lebih jauh Guritno menyontohkan, 
nanti kalau ada 100 prospek siap bor, 
kemudian Pertamina hanya punya 
dana untuk mengebor 20 sumur 
ekplorasi, maka harus memilih sumur  
mana yang harus diprioritaskan. 
Semua APH pasti ingin sumurnya 
dibor dan Hulu sebagai induk harus 
adil dalam melakukan ranking usulan 
prospek tersebut.  Dengan metode 
yang sama diharapkan perbandingan 
dalam menyusun ranking tersebut 
dapat dilakukan “apple to apple”.

Dengan demikian, perusahaan 
akan dapat melakukan tugasnya 
dengan jauh lebih baik karena 
sudah memiliki standar teknis yang 
jelas sehingga dalam melakukan 
evaluasi maupun dalam penentuan 
strategi perusahaan juga akan lebih 
baik.  Perusahaan swasta dan NOC 
(National Oil Company) di seluruh 
dunia sudah dan sedang melakukan 
hal yang sama. 

Penerapan 
Pertamina 
Exploration 
Way, bisa 
mendapatkan  
ranking 
usulan 
prospek 
pengeboran 
suatu 
lapangan 
secara apple 
to apple.

Foto : Dok. Pertamina
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HILIR Teks : Redesmon Munir  - VP Marketing Retail PT. Pertamina Lubricants

dalam pengelolaan bisnis pelumas.
Siapa teman-temannya itu? 

Sebanyak 12 distributor lubricants di 
beberapa kota di Indonesia mengikuti 
program berbagi pengalaman 
mengelola bisnis pelumas oleh generasi 
yang sama, dibawah 30 tahun. 

Apa istimewanya program ini? 
Pertama, menyiapkan generasi muda 
pebisnis pelumas. Tak disangkal 
lagi, pengelola bisnis pelumas di 
Pertamina masih didominasi oleh 
generasi pertama. Ada yang sudah 40 
tahun lebih malang melintang dalam 
bisnis pelumas. Mereka telah berhasil 
menjadikan perusahaannya sebagai 
mitra Pertamina yang andal dalam 
menjual Pelumas otomotif dan industri. 

p
enampilan dan presentasi 
Yuga Yusdiputra sangat 
mengagumkan di 
depan teman-teman 
yang hampir seusia 
dengannya. Pemuda 
lulusan Universitas di 
USA ini sangat piawai 
menjelaskan proses bisnis 
pelumas yang dikelolanya 

dari Cilacap.  Dengan modal sekitar 
7 miliar rupiah yang ditanam dalam 
bentuk pelumas, pemuda ini mampu 
menghasilkan laba ratusan juta setiap 
bulannya. Dengan pendekatan bisnis 
yang berbeda dengan generasi orang 
tua dan kakeknya, Yuga memberi 
harapan baru kepada keluarganya 

PERTAMINA Lubricants membidik distributor generasi baru. 
Menyiapkan generasi muda pebisnis pelumas Pertamina masa 
depan. Modernisasi pola bisnis pelumas melalui program Distributor 
Lubricants U-30.

distRibutoR 
lubRiCants u-30
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konsultan keuangan bereputasi, 
sehingga analisisnya sangat bersih dan 
tajam sekali. Tinggal memanfaatkan 
ke dalam bisnis keluarga.

program distributor u-30

p
erubahan status unit bisnis 
Pelumas menjadi PT. 
Pertaminia Lubricants menjadi 
momentum yang tepat untuk 
memperbarui pola bisnisnya. 

Salah satunya rantai distribusi 
pelumas melalui distributor. Saat ini 
PT. Pertaminia Lubricants sedang 
melakukan investasi yang besar dalam 
pembenahan sisi ini. Ini ditujukan 
untuk memperbaiki proses bisnis di 
segmen otomotif. Modernisasi proses 
bisnis menjadi sebuah keharusan 
karena bertahun-tahun melakukan 
pola bisnis yang sama. Walau tetap 
menjadi market leader, akan tetapi 
kemampuan menguasai konsumen 
dan outlet, menjadi titik penting dalam 
kemenangan di pasar.

Dengan manajemen seadanya, mereka 
berhasil membesarkan perusahaannya 
dalam menggempur pesaing.

Kedua, generasi berpendidikan 
tinggi dan tamatan luar negeri. Para 
distributor pelumas Pertamina Gen  
ke-1 mampu mengelola keuangan 
dan keluarga dengan baik. Rata-rata 
mereka berpandangan jauh ke depan 
dengan mengirim putera-puterinya 
menempuh pendidikan tinggi di 
Amerika, Australia, Singapura. 
Konsentrasi mata pelajaran yang 
diambil umumnya adalah finance, 
accounting, IT. Dengan profil seperti 
ini, kemampuan Gen ke-2 atau ke-3 
ini kemampuan akademiknya melebihi 
dari orang tua mereka. Ini akan 
membuat analisis bisnis jauh lebih 
tajam.

Ketiga, generasi penerus ini melek 
dengan teknologi, memiliki jaringan 
pertemanan yang luas bahkan 
pernah bekerja di luar negeri. Ada 
1 dari 12 orang Under-30 ini yang 
pernah bekerja di sebuah perusahaan 

Distributor 
Lubricants 
U-30, 
mengikuti 
program 
berbagi 
pengalaman 
mengelola 
bisnis 
pelumas 
dengan 
generasi yang 
sama
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Pertamina Lubricants melakukan 
perbaikan dalam DPG BSO 
(Distribution Practice Guide – Basic 
Sales Operation), membangun sistem 
MForce – aplikasi sistem dalam bisnis 
retail hingga pembuatan QR Code di 
setiap label produk. Melalui perubahan 
ini, para distributor harus memperbaiki 
juga pola bisnisnya. Kalau biasanya 
mereka membeli pelumas  Pertamina 
lalu lempar ke pasar melalui grosir atau 
perusahaan distribusi lainnya, maka 
sekarang ini distributor harus secara 
optimal mendistribusikan pelumas 
ke bengkel/toko oli, dan lain-lain. 
Tujuannya tentu saja untuk menjamin 
ketersediaan barang di outlet, visibility 
produk hingga kemudahan produk 
diakses oleh konsumen.

Perubahan-perubahan tersebut lebih 
mudah diterima oleh generasi muda 
yang haus akan perubahan. Dengan 
kelebihan yang dimiliki, mereka cepat 
beraksi atas perubahan ini. Saatnya 
mereka mempraktikkan pengetahuan 
yang mereka dapatkan di luar negeri, 
seperti Yuga dari Cilacap tadi.

PT. Pertaminia Lubricants 
melihat, distributor Gen 2 atau 3 
yang meneruskan usaha keluarga 
dalam mendistribusikan pelumas 
Pertamina harus disiapkan sejak awal. 
Bagaimanapun, mereka dipengaruhi 
oleh budaya perusahaan keluarga 
di Indonesia. Beberapa perusahaan 
keluarga di Indonesia, termasuk juga 
perusahaan keturunan Tionghoa, 
estafet kepemimpinan dilakukan secara 
bertahap.  Setelah si anak menyelesaikan 
pendidikan, maka ia ikut menjalankan 
operasional bisnis perusahaan. Hal-
hal yang terkait dengan keuangan 
dan pengambilan keputusan belum 
diserahkan. Tidak jarang orang tua 
masih  menjadi pemegang aturan 
perusahaan sesuai dengan pengalaman 
bisnis yang dialami selama ini. Itu 

juga tipikal perusahaan keluarga yang 
inward looking dibanding perusahaan 
modern yang lebih melihat kepada 
outward looking.

Selain itu, ada mitos yang 
berkembang bahwa Gen 1 membangun 
perusahaan, Gen 2 menikmati 
dan Gen 3 yang menghancurkan. 
Paul Karofsky, seorang penggiat 
manajemen perusahaan menyebutkan, 
rata-rata umur perusahaan keluarga 
di kisaran 25 tahun. Perusahaan yang 
dibangun oleh Gen 1 akan menurun 
performanya ketika dilanjutkan oleh 
Gen 2 dan seterusnya. Walaupun Gen 
2 memiliki pendidikan yang tinggi, 
tetapi mereka sangat lemah dalam 
leadership, penguasaan lapangan dan 
etos kerja. Ini didasari oleh tempaan 
bisnis yang mereka alami berbeda 
dengan generasi perintis. Apalagi gaya 

HILIR

Mengelola 
bisnis mem- 
butuhkan 
business 
art yang 
unik. Selain 
dituntut 
kemampuan 
marketing, 
penguasaan 
produk dan 
jaringan 
bisnis.
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peserta dibawa ke bengkel untuk 
melihat secara nyata apa yang 
dibicarakan di dalam kelas. Disinilah 
mereka dapat memperoleh ilmu 
lapangan yang berbeda dengan apa 
yang dilakukan orang tua mereka. 
Distribusi pelumas langsung ke outlet 
dengan pola pembayaran yang diatur 
ternyata memberikan keuntungan 
yang sangat menjanjikan. Padahal 
selama ini yang mereka ketahui bahwa 
profit bisnis pelumas hanya 2-3 % 
saja modal. Ini terjadi karena tiadanya 
clustering, saling membuang diskon 
dll. PT. Gelora bisa memperlihatkan 
business practice pelumas yang lebih 
profitable. Dengan begitu mereka 
memahami bahwa bisnis yang akan 
mereka geluti juga bermasa depan 
cerah.

hidup mereka yang berbeda ketika 
menempuh jenjang pendidikan penuh 
dengan kemewahan, semuanya ada, 
dan lain-lain.

Mengelola bisnis pelumas 
membutuhkan business art yang 
unik. Selain dituntut kemampuan 
marketing, juga penguasaan produk 
hingga pengelolaan jaringan bisnis. 
Membangun ini tidak sebentar dan 
perlu mengenali lebih awal. Bagi Gen 
2, ada kalanya mereka tidak cocok 
dengan bisnis licin ini. Di sinilah, 
PT Pertamina Lubricants tertantang 
memperkenalkan bisnis pelumas 
secara komprehensif kepada mereka. 

Yang muda yang berprestasi ini, 
kami kumpulkan di Purwokerto dan 
Cilacap pada medio Januari 2014 
dalam sebuah forum untuk bisa saling 
belajar dan berinteraksi. Faktor usia 
yang tidak berbeda jauh diharapkan 
dapat membentuk komunikasi lebih 
mudah dan efektif.  Pengenalan bisnis 
pelumas, pemaparan strategi dan 
marketing bisnis Pelumas dikupas 
oleh Yuga. Beberapa tips bisnis pun 
dipaparkan oleh anak pemilik PT. 
Gelora Putra Perkasa ini. Contohnya, 
meningkatkan penjualan, membuka 
outlet baru, penanganan salesman 
hingga menjaga kualitas layanan 
kepada konsumen.

Setelah berdiskusi dalam kelas, 

Distributor 
Lubricants 
U-30, tidak 
lagi hanya 
melempar 
produk ke 
distributor. 
Mereka 
merambah 
hingga ke 
bengkel, toko 
oli, dll. 

Sinergisitas ini memang harus 
dilakukan secara regular. Mereka 
berharap pelatihan diberikan setiap 
6 bulan. PT Pertamina Lubricants 
pun berharap mereka mulai diberi 
peran lebih besar oleh orang tuanya 
dalam mengelola bisnis pelumas agar 
experience curve bertambah. Termasuk 
meng-hire para profesional sebagai 
penyeimbang dalam perjalanan bisnis. 
Karena bagaimanapun kehadiran 
para profesional akan mendukung 
kemajuan Gen 2 atau Gen 3 dalam 
mengendalikan roda perusahaan. 

‘’kehadiran prOfesiOnal 
akan MenyeiMBangkan 
Bisnis yang diJalankan 

gen 2 dan 
gen 3
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TEKNO

BERBAGAI teknologi diterapkan untuk meningkatkan produksi migas. 
Salah satu teknologi yang bisa mendongkrak produksi adalah aplikasi 
Stimulasi Vibrasi atau dikenal dengan Vibro Seismik Impact Technology. 
Penerapan di beberapa lapangan membuktikan peningkatan produksi 
dan penurunan water cut yang signifikan.

tingkatkan 
PRoduksi, dengan 
aPlikasi stiMulasi 

VibRasi

Teks : Khairil Fikri – Upstream Directorate PT Pertamina (Persero)

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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u
paya untuk 
meningkatkan produksi 
migas nasional 
(terutama pada 
lapangan tua) terus 
dilakukan. Apalagi 
penurunan produksi 
alami terus dirasakan. 
Pada tahun 2012, 
produksi migas terus 

menurun, hanya sekitar 854.000 BOPD. 
Berbagai teknologi diterapkan untuk 

meningkatkan produksi migas. Salah 
satunya adalah vibroseismik. Metode 
yang memanfaatkan gelombang elastik 
sebagai “alat” untuk menggerakkan 
partikel batuan reservoir sehingga 
fluida yang ada dipori ikut digerakkan. 
Imbasnya, minyak yang terjebak dipori 
batuan berupa droplet-droplet (butiran) 
minyak ikut bergerak. Droplet minyak 
lalu membentuk aliran peningkatan 
mobilitas minyak. Pengembangan 
mekanisme stimulasi vibrasi terus 
dilakukan untuk menjelaskan fenomena 
yang terjadi baik secara pemodelan 
maupun pengembangan alat.

Efek stimulasi gelombang 
elastik pada media berpori juga 
telah banyak diperoleh dari hasil 
percobaan laboratorium maupun 
aplikasi lapangan. Seperti hasil 
penelitian Kuznetzov & Nokolaev 
pada tahun 1990, terkait kriteria 
pemilihan reservoir agar stimulasi 
vibrasi menghasilkan efisiensi yang 
tinggi dengan bberpa catatan. Yani, 
kedalaman tidak melebihi 1,500 – 
1,700 m untuk ukuran vibrator unit 
seberat 20-30 ton; water cut tidak 
kurang dari 90%; viskositas minyak 
kecil sampai sedang;Frekuensi 
reservoir haruslah diseleksi.

Aplikasi VSIT pada skala lapangan 
juga telah dilakukan pada beberapa 
lapangan minyak. Di bawah Russian 
Academy of Sciences (RAS), Institute of 
the Physics of the Earth dan Institute of 

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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TEKNO

migas, diharapkan tidak mengganggu 
kondisi di permukaan.

Terdapat 20 item parameter 
perhitungan yang telah dipatenkan. 
Sehingga pada jarak 50 meter dari 
sumber getaran tidak dirasakan adanya 
getaran pada permukaan. Hal yang 
paling mendasar pada penerapan 
VSIT adalah evaluasi teknis yang 
komprehensif, terkait penentuan 
letak titik getaran terbaik untuk dapat 
menghasilkan reaksi optimal dari 
penggetaran yang telah dilakukan. 
Setelah didapatkan beberapa titik tepat 
lokasi yang harus digetar, barulah truck 
mulai beraksi menggetarkan lapangan 
selama 1 – 3 bulan periode penggetaran.

Ada dua jenis truck yang biasa 
digunakan dalam penggetaran, yang 

Oil & Gas Research, bersama dengan 
Russian Institute of Oil Geology 
telah memulai riset teknologi 
vibroseismik sejak periode 1980. 
Aplikasi di belasan lapangan minyak 
di dunia, terbukti menghasilkan 
sejumlah keberhasilan. Diantaranya 
di Lapangan Abuzy, West Kuban 
(1986) efek vibrasi meningkatkan 
oil conten samai 10% dalam waktu 
40 hari. Di lapangan Mortymia-
Teterevskoe, West Siberia, efek 
vibrasi menambah prosentase 
minyak 20 -25% dan pengurangan 
kandungan air sebesar 1-2 %.

Mekanisme kerja vsit

M
ekanisme kerja VSIT 
dilakukan oleh pelat baja 
berukuran 1 x 1,5 meter yang 
terpasang pada bagian perut 
(tengah-bawah) truck VSIT. 

Pelat besi tersebut berfungsi untuk 
menggetarkan dan memukul tanah di 
bawahnya dengan irama tetap. Getaran 
seismik yang mencapai kedalaman 
ratusan meter tersebut dimaksudkan 
untuk dapat membangunkan ladang-
ladang migas tua kembali berproduksi. 
Saat ini VSIT telah diterapkan pada 
16 lapangan migas Indonesia.

VSIT bekerja dengan cara 
menghilangkan gesekan atau tegangan 
permukaan antara minyak dan 
batuan di sekitarnya. Sebagai analogi, 
permukaan air dapat bergerak hingga 
ke mulut botol bila diberi getaran. 
Tegangan permukaan air dengan 
dinding botol hilang sehingga air 
bisa tumpah keluar. Di alam, situasi 
ini terjadi pada reservoir migas 
ketika gempa bumi. Filosofi VSIT 
adalah mencoba meniru getaran yang 
dihasilkan pada saat gempa tetapi tidak 
menyebabkan kerusakan. Dengan 
sistematika dan prosedur khusus untuk 
mengirim getaran ke dalam ladang 

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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besar berukuran 27 ton dan yang 
sedang berukuran 18 ton. Untuk satu 
titik, truk tersebut dapat bergetar tiga 
hingga enam jam dalam satu hari. Di 
hari berikutnya, truck berpindah ke 
titik lain atau tetap pada titik yang 
sama sesuai dengan kondisi objektif 
kompleksitas dari setiap lapangan yang 
akan dilakukan stimulasi. 

Adapun efek getaran dari VSIT 
dapat dievaluasi dalam jangka waktu 
minimal satu bulan hingga enam bulan 
setelah periode penggetaran. Dalam 
beberapa kasus, lapangan tetangga yang 
berjarak beberapa kilometer juga dapat 
ikut terpengaruh efek penggetaran. 
Reaksinya dapat bervariasi, berkisar 10 
– 70 % kenaikan produksi migas dari 
sebelum stimulasi.

VSIT lebih optimal bila 
diaplikasikan pada lapangan migas 
onshore dan memiliki gravitasi 
minyak spesifik berkisar 20-38° API. 
Kondisi geologi juga mempengaruhi 
efektifitas hasil getarnya, dimana 
batuan pasir akan lebih ramah 
dibanding gambut atau batubara 
yang lebih menyerap energi. Harga 
sewa peralatan VSIT berkisar USD 
300,000,- untuk sekali getar. Biaya ini 
untuk tenaga kerja, sewa peralatan, 
konsultasi dan bahan bakar sejumlah 
1,000 liter solar untuk setiap kali 
getar. Dalam periode penggetaran 
yang dilakukan selama satu bulan, 
setidaknya diperlukan 30 ribu liter 
bahan bakar. Kendala utama dari 
teknologi ini adalah terkait tim ahli 
konsultan dan  peremajaan suku 
cadang yang masih harus dilakukan 
impor langsung dari Russia.

penerapan stimulasi vibrasi di 
indonesia

p
enerapan teknologi ini di 
Indonesia dimulai pada 1999 di 
Sumatera. Dilanjutkan dengan 
lapangan lain hingga 2005. 
Berdasarkan studi laboratorium 

dan referensi, screening aplikasi metode 
vibroseismik mensyaratkan parameter. 
Yakni batuan reservoir lebih disukai 
batu pasir dengan kedalaman reservoir 
kurang dari 6,500 feet; permeabilitas 
lebih besar dari 50 mD pada kandungan 
kecil clay yang tidak dominan.

Hasil penelitian menunjukan 
frekuensi optimum pada vibroseismik 
akan dicapai pada frekuensi 
rendah. Panjang gelombang (alpha) 
berbanding terbalik terhadap 
frekuensi, hal inilah yang mendasari 
mengapa frekuensi optimum stimulasi 
vibrasi adalah frekuensi rendah. 
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efek stimulasi yang dapat bertahan 
hingga lebih dari satu tahun. Respon 
produksi dapat dihasilkan segera atau 
pada waktu hingga enam bulan setelah 
vibrasi dilakukan. Aplikasi VSIT telah 
dilakukann di Lapangan Kampung 
Minyak PT Pertamina Area Sumatera 
Bagian Selatan. 

Lapangan tersebut memiliki respon 
yang positif dan signifikan terhadap 
hasil stimulasi vibrasi (VSIT). 
Produksi awal sebelum VSIT 160 
BOPD dengan 87.5% water cut. 
Stimulasi dilakukan dengan durasi 6 
minggu (06 Mei 2005 – 18 Juli 2005). 
Target peningkatan produksi minyak 
dari VSIT yang telah dilakukan adalah 
sebesar 15-30% diatas target baseline 
produksi management. 

Uji sumur harian dilakukan pada 
8 sumur produksi, dengan fasilitas 
produksi terpasang yang siap 

Frekuensi rendah juga merupakan 
frekuensi diri dari medium yang 
dilewati, yaitu bumi, dimana bumi 
merupakan tapis lolos rendah 
dan frekuensi rendah mempunyai 
panjang gelombang yang panjang 
sehingga dapat mencapai kedalaman 
yang cukup dalam. Stimulasi 
vibrasi memberikan tambahan gaya 
sebesar delta P (eksternal) yang 
mengakibatkan minyak yang awalnya 
terperangkap mulai bergerak.

 Apabila gaya eksternal melebihi 
delta P, maka minyak dapat melewati 
pori-pori yang lebih kecil. Gaya 
eksternal ini dapat diperoleh dari 
stimulasi vibrasi. Minyak mengalir 
saat melebihi ambang batas tekanan 
kapiler mengikuti rheology Bingham. 
Energy gelombang yang sampai ke 
medium akan menggetarkan partikel-
partikelnya. Akibatnya, butiran-
butiran minyak yang menempel pada 
batuan akan terganggu kestabilannya. 
Karena tekanan kapiler berbanding 
lurus dengan cosinus sudut, maka 
semakin kecil tekanan kapilernya. Hal 
inilah yang membuat butiran minyak 
semakin mudah dilepaskan dari pori-
pori batuan.

hasil aplikasi vsit pada 
lapangan Migas nasional

p
ada umumnya, lapangan 
migas di Indonesia (terutama 
di Sumatera) memiliki 
karakteristik reservoir pasiran 
(sandstone) dengan porositas 

dan permeabilitas yang relative tinggi. 
Kedalaman reservoir bervariasi antara 
250 – 9000 ft, dengan water cut tinggi. 

Secara umum, kinerja VSIT mampu 
meningkatkan produktivitas reservoir 
hingga mencapai kisaran 15-30% 
diatas baseline target produksi dengan 

TEKNO

Downhole
Wave Source
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menampung kenaikan jumlah minyak, 
bahkan hingga dua kali lipat dari 
produksi actual yang dapat dicapai. 
Pengaruh dari stimulasi vibrasi yang 
telah dilakukan adalah; penurunan 
water cut yang signifikan, dari semula 
berkisar 93 – 90%, menjadi rata-rata 
11%. Perubahan laju produksi total. 
Terdapat 21 sumur yang memproduksi 
lebih banyak minyak daripada air 
formasi. 

Pada dasarnya peningkatan produksi 
tidak mempengaruhi dynamic fluid 
level, sehingga fluida hidrokarbon 
dapat mudah terproduksi oleh pompa 
yang tersedia. Sejak testing 14 Agustus 
2005, terdapat 20% peningkatan 
produksi actual, sesuai target awal (15-
30% diatas baseline).

Peningkatan produksi dirasakan 
dari awalnya 10 – 15 BOPD menjadi 
30 – 40 BOPD pada lapangan sekitar 

(Sungai Taham) yang berjarak 7.5 
km dari Kampung Minyak, dengan 
kedalaman formasi berkisar antara 175 
– 715 meter.

Aplikasi VSIT juga diterapkan di 
Lapangan Bungsu di CPP Block-
West Area milik BOB Pertamina 
Bumi Siak Pusako – Riau. Lapangan 
radius 3 km area ini memiliki 12 
sumur produksi dengan total produksi 
755 BOPD minyak dan 17,700 
BWPD air formasi. 

Lapangan Bungsu merupakan 
reservoir Sandstone dengan kedalaman 
formasi 1,900 ft. ketebalan lapisan 
berkisar antara 20 – 80 ft. Masalah 
utama yang terdapat pada lapangan 
Bungsu adalah terjadinya Water 
Coning, karena tingginya permeabilitas 
vertikal. Hal ini terindikasi dengan 
penurunan produksi minyak yang 
signifikan pada beberapa sumur dan 
berangsurnya penurunan produksi 
total di seluruh lapangan.

Empat unit VSIT dikerahkan 
untuk melakukan stimulasi vibrasi 
selama dua bulan di lapangan 
Bungsu, agar mendapat hasil yang 
optimal sesuai yang diharapkan. 
Hasilnya kurang optimal, karena 
VSIT yang dioperasikan seharusnya 
lebih dari 4 unit.  Hasilnya mampu 
mempertahankan produksi  sebesar 
15% diatas baseline penurunan 
komersial, atau sekitar 30% diatas 
target garis decline jangka pendek.

Terdapat 2 sumur produksi yang 
memberi kontibusi utama pada 
peningkatan produksi minyak, yakni 
Bungsu#11 dan Bungsu#17, yang 
ditandai dengan penurunan water cut. 

Selain kedua lapangan tersebut, 
aplikasi VSIT juga diterapkan di 
Lapangan Merbau & East Kayuara 
dengan hasil yang hampir sama, 
yakni adanya peningkatan produksi 
dan penurunan water cut yang 
signifikan. 

Surface
Vibrational Source

Oil-Bearing Formation

Injection or
Production Well
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KESEHATAN

silent
killeR

berhasil menyembuhkannya dalam 
waktu singkat. Dengan menahan rasa 
sakit yang teramat sangat, akhirnya ia 
menyerah mendatangi rumah sakit. 
Baru saja ditensi, dokter langsung 
geleng-geleng kepala. Tekanan darah 
180/110  mmHg tidak bisa dianggap 
remeh. Wejangan panjang lebar pun 
ia dapatkan dari sang dokter yang 
mengingatkan jika dibiarkan penyakit 
ini bisa menjadi silent killer  bagi Raina. 

Dokter spesialis ilmu penyakit 

r
aina tidak menyangka 
sedikit pun kalau ia 
menderita hipertensi. 
Wanita berusia di 
akhir 30-an tersebut 
memang sudah beberapa 
bulan terakhir sering 
merasakan pusing. 
Biasanya, dengan 
meminum satu atau dua 

butir obat sakit kepala yang dijual bebas, 
sakitnya mereda. Sampai akhirnya, 
tidak ada satu jenis obat bebas pun yang 



47 ENERGIA Maret 2014

dan lain-lainnya. 
Lalu, kenapa hipertensi disebut 

sebagai silent killer? Itu dikarenakan 
hipertensi tidak memiliki gejala-gejala 
yang parah dan sangat mengganggu 
seperti penyakit jantung koroner atau 
penyakit serius lainnya. Tanda dan 
gejala hipertensi bersifat minimum 
sampai kondisi mengalami perparahan 
seperti komplikasi gagal jantung. Yang 
umum dirasakan penderita hipertensi 
adalah pusing, perdarahan hidung 
atau mimisan, gangguan penglihatan 
(mata berkunang-kunang), kuping 
berdengung, sulit tidur, sering buang 
air kecil pada malam hari dan debar 
jantung lebih keras.

Karena itu pengobatan hipertensi 

dalam Suhardjono pada “The 8th 
Annual Meeting of Indonesian Society 
of Hypertension” awal Maret lalu 
menjelaskan,  hipertensi merupakan 
kondisi dimana kontrol tekanan darah 
tidak bekerja sebagaimana mestinya 
sehingga tekanan darah terukur 
melebihi batas normal (tekanan 
sistolik > 140 mmHg dan diastolik 
>90mmHg). Tekanan darah itu 
dinyatakan normal jika terukur 120/80 
mmHg pada spigmomanometer, alat 
ukur tekanan darah atau yang sering 
disebut tensimeter.

Menurutnya, hipertensi merupakan 
faktor risiko dari munculnya banyak 
penyakit mematikan lainnya seperti 
stroke, penyakit jantung, gagal ginjal, 

Kategori
Normal
Pre Hipertensi
Hipertensi Tahap 1
Hipertensi Tahap 2

Sistol (mmHg)
< 120
120 - 139
140 - 159
≥ 160

Dan / Atau
Dan
Atau
Atau
Atau

Diastole
< 80
80 - 89
90 - 99
≥ 100

Klasifikasi Hipertensi menurut Joint national Committe 7
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Approaches to Stop Hypertension) 
atau pola makan guna memperbaiki 
hipertensi  juga dapat menurunkan 
tekanan darah sebanyak 11,4/5,5 
mmHg, aktivitas fisik 3,1/1,8 mmHg, 
terapi rileksasi 3,7/3,5 mmHg, 
intervensi multipel 5,5/4,5 mmHg.

“Sebenarnya, mengubah gaya 
hidup saja hasilnya cukup baik untuk 
mengurangi tekanan darah. Misalnya 
dengan mengurangi berat badan jika 
tekanan darah yang tadinya 160/90 
mmHg bisa berkurang menjadi 
154/85,5 mmHg,” tutur dokter 
subspesialis ginjal hipertensi dari 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Indonesia/Rumah Sakit dr Cipto 
Mangunkusumo (FKUI/RSCM) ini.

merupakan hal yang penting untuk 
dilakukan, selain perubahan gaya 
hidup.  “Perubahan gaya hidup seperti 
mengurangi berat badan, mengatur 
pola makan, olahraga teratur, 
menghentikan kebiasaan merokok 
atau minum alkohol memang mampu 
mengurangi tekanan darah,” ujar 
Suhardjono.

Suhardjono menjelaskan, penderita 
hipertensi harus melakukan diet dan 
pengontrolan berat badan dengan 
cara menurunkan sistol dan diastol 
6/4,8 mmHg, pengurangan konsumsi 
garam 5,4/2,8 mmHg, pengurangan 
konsumsi alkohol bagi peminum berat 
3,4/3,4 mmHg.

Selain itu, diet DASH (Dietary 

KESEHATAN

Bahan Makanan yang diperbolehkan
dan yang harus dihindari untuk hipertensi

Sumber Bahan Makanan

Karbohidrat

Protein Hewani

Protein Nabati

Lemak

Sayuran

Buah

Bumbu

Minuman

Makanan yang diperbolehkan

Nasi, Kentang, Bihun, Suun,

Tepung Beras, Terigu, Maizena,

Hunkwee, Ubi, Singkong

Daging, Ayam, Ikan, Telur.

Susu : 1 Gelas Sehari

Tahu, Tempe, Kacang Hijau,

Kacang Kedelai, Kacang Tolo,

Kacang Kapri, dan Kacang

Segar lainnya

Santan Encer, Minyak,

Mentega tanpa Garam

Semua Sayuran Segar

Semua buah-buahan segar

Semua bumbu dapur

Teh

Makanan yang harus dihindari

Sosis, daging asap, bacon, kornet,

sarden, ikan asin, ikan pindang,

ikan asap, keju, otak, ginjal,

telur asin, ebi.

Keju, kacang tanah, kacang asin,

tauco, tahu asin.

Salad dressing, mentega, margarin,

lemak hewan.

Sayuran yang diawetkan :

sawi asin, acar, asinan,

sayuran dalam kaleng.

Buah yang diawetkan menggunakan

zat pengawet :

Buah kering, buah kaleng.

Garam dapur, MSG, kecap,

saus tomat botol, saus cabai,

pengempuk daging, kaldu buatan,

terasi, soda kue, petis, saus tiram.

Coklat, cafein, alkohol.
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Kendati demikian, lanjut dia, jika 
tekanan darah terlalu tinggi akibat 
hipertensi yang dialami sudah 
mengalami komplikasi, maka   obat-
obatan menjadi solusinya. “Untuk 
hasil optimal pengobatan hipertensi 
membutuhkan obat-obatan serta 
perubahan gaya hidup sekaligus,” 
ujarnya.

Hipertensi merupakan kondisi 
yang membutuhkan penanganan 
yang serius. Prevalensi hipertensi di 
Indonesia cukup tinggi. Faktor yang 
berpengaruh terhadap peningkatan 
tekanan darah, di antaranya keturunan, 
hormonal, gangguan ginjal, sistem 
peredaran darah, sistem saraf, 
kegemukan, kurang aktivitas, stress, 
pola makan tinggi lemak jenuh dan 

garam, peningkatan usia, dan juga 
karena pajanan bahan kimia tertentu. 
Menurut National Basic Health 
Survey 2013, prevalensi hipertensi di 
kelompok usia 15-24 tahun adalah 
8,7 persen; pada kelompok usia 25-34 
tahun adalah 14,7 persen; 35-44 tahun 
24,8 persen; 45-54 tahun 35,6 persen; 
55-64 tahun 45,9 persen; 65-74 tahun 
57,6 persen, dan lebih dari 75 tahun 
adalah 63,8 persen.

Hipertensi  pun tidak dapat 
disembuhkan, tetapi dapat dikontrol 
agar tidak menyebabkan masalah serius. 
Cara-cara yang dapat dilakukan untuk 
mengontrol hipertensi antara lain:
•	 Turunkan berat badan bila 

kegemukan (asupan kalori 
dikurangi menjadi 1500-1900 
kal/hari).

•	 Kontrol tekanan darah secara 
rutin untuk mengetahui tekanan 
darah rata-rata seseorang.

•	 Menambah konsumsi kalsium 
400 mg/hari.

•	 Menambah konsumsi kalium (K), 
yaitu buah-buahan dan sayuran 
segar.

•	 Kurangi konsumsi makanan 
yang dapat meningkatkan 
tekanan darah seperti makanan 
yang mengandung natrium, 
makanan dengan kadar kolesterol 
tinggi seperti jeroan, atau yang 
menimbulkan efek vasokontriksi 
seperti kopi dan makanan lain 
dengan sifat pemicu peningkatan 
tekanan darah.

•	 Berhenti atau hindari merokok.
•	 Rileks dan hindari berpikir secara 

berlebihan atau yang mengarah 
pada stress kronik.

•	 Perbanyak olahraga dan aktivitas 
fisik karena kedua kegiatan 
tersebut dapat meminimalkan 
tahanan dalam pembuluh darah 
serta memperbaiki aliran darah.  

RIA/Dari Berbagai Sumber

Foto : www.masalamommas.com

Aktivitas 
fisik bersama 
keluarga 
juga dapat 
memininalkan 
tahanan dalam 
pembuluh 
darah serta 
memperbaiki 
aliran darah.
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WaRna alaMi
si Penahan abRasi

SOCIAL RESPONSIBILITY

Foto : Dewi Sri Utami
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MAngRove lebih dikenal 
sebagai tanaman penahan 
abrasi air laut, sekaligus 
bermanfaat untuk menjaga 
ekosistem di pesisir pantai. 
Di tangan warga Kelurahan 
Tanjung Laut Indah, 
Bontang, mangrove tidak 
sekadar menjadi mata rantai 
pelestarian lingkungan, 
tetapi juga menjadi mata 
rantai pelestarian budaya 
batik khas Bontang.

k
usrini, tengah asyik 
menggambar pola 
burung kuntul perak 
(bangau berkaki 
panjang) di atas selembar 
kain putih. Kegiatan 
awal yang dilakoninya 
untuk membuat batik 
khas kota Bontang. 
Hampir enam bulan, 

Kusrini bersama empat wanita lainnya, 
menjadi perajin batik di Pondok Batik 
Etam, milik Hj. Sri Wahyuni. 

Keahlian membatik didapat Kusrini 
bersama rekan-rekannya, sejak 
mengikuti kursus membatik di Pondok 
Batik Etam, bekerjasama dengan PT 
Badak NGL. “Waktu itu kami diajarkan 
membuat batik dari awal hingga 
akhir selama seminggu. Pengajarnya 
didatangkan dari Yogya, “ujar Kusrini. 

Sejak mengikuti pelatihan, Kusrini 
bersama teman-temannya menggeluti 
kerajinan batik, untuk mengisi waktu 
luang. Soal bahan baku, Kusrini tak 
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perlu belanja. Ibu Hajjah – begitu 
Kusrini menyebut Sri Wahyuni – 
menyediakan bahan baku dan peralatan 
yang bisa dibawa pulang. Harapannya 
agar para perajin bisa mengerjakannya 
di rumah. “Saya biasa ke workshop 
Pondok Etam, saat mengambil bahan 
baku dan tahap pewarnaan,” jelas 
perempuan yang bisa menghasilkan 4 
potong batik cap dan 1 potong batik 
tulis per bulan. 

Ciri khas batik yang diproduksi di 
tempat ini selain pada motifnya, juga 
teknik pewarnaan yang menggunakan 
pewarna alami dari mangrove. Selain 
kuntul perak, ada motif dayak, 
mangrove dan kantong semar. Warna 
natural dari buah mangrove menjadi 
keunggulan batik Pondok Etam, yakni 
coklat dalam beberapa gradasi warna 
serta hitam. “Kini batik mangrove 
semakin dikenal, bahkan sudah 

menjadi baik khas Bontang,”jelas Sri 
Wahyuni.

Untuk memasarkannya, Sri Wahyuni 
tak perlu repot. Sejak ditetapkan 
sebagai batik khas Bontang, batik 
mangrove banyak dipakai para pejabat 
daerah, tokoh masyarakat, bahkan PT 
Badak NGL menjadikannya sebagai 
souvenir perusahaan.”Biasanya dibuat 
scarf batik berlogo PT Badak,”jelasnya. 

Detil batik, bahan dasar serta proses 
pembuatannya, menjadi dasar harga 
patokan batik yang dijual di Pondok 
Batik Etam. Harganya mulai dari Rp 
400 ribu  hingga jutaan rupiah per 
potong.  “Untuk scarf sutera kami jual 
Rp 150 ribu,”kata Sri Wahyuni. Soal 
harga menurutnya relatif. Batik tulis 
dengan bahan sutera akan lebih mahal 
dibandingkan batik cap dengan bahan 
katun. Apalagi proses pewarnaan 
yang memakan waktu lama. “Harus 
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Warna natural 
menjadi 
keunggulan 
batik produksi 
Pondok Etam, 
yang diolah 
dengan 
pewarna 
alami buah 
mangrove 

Foto : Dewi Sri Utami
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diulang beberapa kali agar warnanya 
nempel,”ujar pengusaha batik yang 
mampu meraih omzet hingga Rp 15 
juta per bulan ini. 

Satu hal yang membuat usahanya 
makin dikenal, karena Sri Wahyuni 
sering diajak mengikuti berbagai 
pameran oleh PT Badak NGL, baik 
di tingkat daerah maupun pusat. 
Pernah Dia diikutsertakan dalam 
pameran Gelar Karya Pemberdayaan 
Masyarakat di Jakarta, yang membuat 
permintaan batik mangrove meningkat. 
“Kami bersyukur didukung PT Badak, 
yang awalnya memberikan alternatif 
pewarna batik dan pelatihan bagi 
masyarakat. Ke depan jika pewarna 
mangrove bisa dihasilkan lebih banyak 
dengan beberapa varian, kami ingin 
memproduksi batik mangrove secara 
massal,” terang Sri Wahyuni panjang 
lebar.

pewarna Mangrove dari 
tanjung laut

l
ahirnya batik mangrove di 
Bontang, tak lepas dari kreativitas 
para ibu rumah tangga, anggota 
kelompok pelestarian mangrove 
di Kelurahan Tanjung Laut Indah. 

Kampung yang kini memiliki Rumah 
Mangrove Information Center, tidak 
sekadar berkutat membudidayakan 
mangrove. Kegigihan Muhamad Ali, 
pendiri kelompok pelestari mangrove 
Lestari Indah untuk mengangkat 
perekonomian masyarakat setempat, 
melahirkan banyak kegiatan ekonomi 
kreatif.

Ali yang mendapat dukungan dari 
PT Badak NGL sejak tahun 2009, 
berupaya melahirkan kelompok-
kelompok baru dengan beragam 

Perajin batik 
menunjukkan 
pesanan batik 
mangrove, 
sebagai 
souvenir PT 
Badak NGL

Foto : Dewi Sri Utami
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kegiatan yang berkaitan dengan 
mangrove. Usulannya dalam 
mengangkat derajat kehidupan 
masyarakat pesisir senantiasa didukung 
PT Badak NGL. Setelah sukses 
dengan kelompok Lestari Indah, yang 
berkutat pada kegiatan pelestarian dan 
pembibitan mangrove. Ali mengajukan 
usulan pelatihan pengolahan produk 
berbahan baku mangrove bagi para ibu 
rumah tangga. 

Terbentuklah kelompok Daun 
Harum yang mendapat pelatihan 
pembuatan produk olahan dari 
mangrove. Seperti sirop, dodol 
dan pewarna batik. “Awalnya, ibu 
rumah tangga lebih suka membuat 
produk pangan, karena lebih mudah 
dipasarkan. Biasanya dijadikan oleh-
oleh khas Bontang,” kata Amirah – 
ketua kelompok Daun Harum. 

Pengolahan buah mangrove jenis 

Rhizopora mucronata menjadi pewarna 
batik, didapat Amirah dan rekannya 
ketika PT Badak NGL bekerja sama 
dengan Universitas Negeri Sebelas 
Maret, Surakarta mencoba membuat 
diversifikasi produk olahan mangrove. 
Bulan Juni 2013, anggota kelompok 
Daun Harum mendapatkan pelatihan 
pewarna batik.

Cara mengolahnya relatif sederhana. 
Buah mangrove yang menyerupai 
batang, dipotong seukuran 5 
centimeter, kemudian dibelah menjadi 
beberapa bagian. Potongan buah 
kemudian dijemur dan setelah kering 
direbus. Air rebusan yang telah disaring 
akan menghasilkan warna coklat 
pekat, hingga coklat muda, tergantung 
perbandingan pencampuran air dan 
buah mangrove. “Saat ini kami baru 
membuat empat tingkatan warna,” 
kata Amirah. 

SOCIAL RESPONSIBILITY

Membatik 
menjadi 
pekerjaan 
sambilan 
Kusrini, 
dengan 
pendapatan 
rata-rata 1 juta 
per bulan

Foto : Dewi Sri Utami
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Meski prosesnya mudah, tetapi 
Amirah dan rekannya pernah berpikir 
kendala memasarkan pewarna batik 
alami tersebut. Tetapi hal tersebut 
tidak berlangsung lama. Karena 
PT Badak NGL juga memasilitasi 
penyaluran pewarna tekstil tersebut 
ke Pondok Batik Etam. Alhasil setiap 
5 liter pewarna batik yang diproduksi 
kelompok Daun Harum bisa dijual 
200 ribu rupiah ke perajin batik.

Manager External Relations, CSR, 
Media and Corporate Communication 
Department PT Badak NGL, Bambang 
Budi Rahardjo mengatakan program 
pemberdayaan masyarakat yang 
dikelola PT Badak NGL senantiasa 
dibuat saling menopang satu sama 
lain. “Model program pemberdayaan 
masyarakat yang mengarah pada 
pemenuhan kebutuhan masyarakat 
dan berkesinambungan sengaja 

kami arahkan untuk menciptakan 
kemandirian dan kreatifitas masyarakat 
dalam mengembangan usaha mereka,” 
jelas Bambang. 

Mangrove telah memberi manfaat 
bagi kelompok Lestari Indah yang 
melakukan pembibitan. Buahnya 
memberi manfaat bagi kelompok 
Daun Harum yang mengolah menjadi 
pewarna batik. Dan pewarna batik dari 
buah mangrove, mampu mendongkrak 
harga jual batik yang diproduksi Sri 
Wahyuni bersama para perajin.

Melalui pelestarian mangrove, PT 
Badak NGL telah merangkai mata 
rantai pemberdayaan masyarakat. 
Bukan sekadar melestarikan dan 
menanam mangrove di pesisir 
untuk menahan abrasi. Tetapi juga 
menciptakan diversifikasi pengolahan 
buah  mangrove, sebagai pewarna alami 
kerajinan batik karya anak negri.  DSU

Amirah dan 
anggota 
kelompok 
Daun Harum 
tengah 
membuat 
pewarna 
batik 
dari buah 
mangrove

Foto : Dewi Sri Utami
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Mendulang sukses 
leWat keRajinan 
tanduk

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
Teks : Devi  Septiningtyas



u
saha kerajinan tanduk 
bagi keluarga besar 
Cecep Malulana 
bukanlah hal baru. 
Sejak tahun 1926, 
sang kakek sudah 
merintisnya dan 
dilanjutkan oleh sang 
ibu. Usaha kerajinan 
tanduk yang berasal 

dari kerbau dan sapi tersebut memang 
merupakan warisan turun temurun. 

Sempat bekerja usai merampungkan 
masa kuliah, ia mulai memikirkan 
usaha yang dibangun keluarganya. 
Dengan tekad yang kuat, ia pun mulai 
fokus untuk mengembangkan usaha 
tersebut.
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SIAPA nyana, tanduk 
hewan berkaki empat dapat 
diubah  menjadi hiasan 
cantik di tangan Cecep 
Maulana. Selain Pertamina, 
kompetitor pun dijadikan 
motivator bisnisnya.

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
Teks : Devi  Septiningtyas



Di tangan  Cecep, hiasan tanduk 
dapat berkembang dan tidak punah.  
Bahan baku untuk membuat kerajinan 
tersebut diperolehnya dari Sukabumi, 
Sumatera, Jakarta, serta Kalimantan. 
Produk yang ditawarkan pun beragam, 
seperti gantungan kunci, hiasan 
ikan, burung, wadah tisu hingga 
pajangan. Generasi ketiga penerus 
usaha seni tanduk ini mengaku 
memproduksi 2.000 pieces/bulan. 
Sebanyak 20 karyawan dikerahkan 
untuk mengerjakan kerajinan tersebut. 
Penambahan pekerja juga dilakukan 
saat produksi kerajinan sedang 
meningkat. Saat ini, usahanya memiliki 
omset Rp 50 juta per bulan. 

Cecep mengatakan, setiap desain 
bervariasi tergantung permintaan 
konsumen. “Kami memiliki desain 

sendiri dapat juga disesuaikan dengan 
permintaan pelanggan misalnya, 
desain berbentuk logo Pertamina.”

Dalam mempromosikan produknya, 
Cecep kerap mengikuti berbagai 
pameran. Harga produk yang 
ditawarkan pun berkisar Rp7.500-
Rp1.500.000 dengan segmentasi pasar 
yang menjangkau semua kalangan. 
Pria bergelar sarjana ekonomi tersebut 
tak gentar terhadap pesaing. Baginya 
pesaing adalah motivator yang bisa 
memacu untuk lebih kreatif. Pada 
prinsipnya, kiat-kiat dalam berusaha 
harus fokus, berpikir positif, dan 
semangat. Ketiga elemen tersebut 
dipegang teguh sehingga karyanya 
menjadi produk unggulan. Karena itu, 
tak mengherankan usahanya kini terus 
berkembang.
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SOCIAL RESPONSIBILITY

Hiasan 
berbentuk 
ikan, salah 
satu produk 
unggulan 
kerajinan 
tanduk yang 
diminati pembeli 
dan kolektor.



“Alhamdulillah, saya bersyukur. 
Selain selalu positive thinking, saya 
juga  berterima kasih sekali kepada 
Pertamina. Karena telah membantu 
saya, baik dari segi modal maupun 
promosi melalui pameran-pameran 
di dalam negeri maupun luar negeri,” 
tuturnya.

Ia merasa, Pertamina telah 
memberikan jalan  dalam 
memperkenalkan karya seni tanduk 
seni asli Desa Sukaraja, Sukabumi ini 
ke mancanegara. Menjadi mitra binaan 
Pertamina membuatnya bangkit dan 
mengalami perubahan positif. Melalui 
karyanya, ia membawa nama daerah ke 
kancah internasional yang merupakan 
bukti kesuksesan dalam berbisnis. Ia 
pernah mengekspor ke Timur Tengah 
dan Irak. 

“Banyak bantuan yang diberikan 
oleh Pertamina, seperti pinjaman 
modal, promosi, dan pelatihan,” 
ujarnya bangga.

Dipenuhi rasa optimis, dirinya 
berharap dapat menjalin hubungan 
baik dengan Pertamina dan 
diikutsertkan dalam pameran nasional 
maupun internasional.  Kini, karya seni 
tanduk merupakan salah satu produk 
unggulan dari  Jawa Barat. 

karya seni tanduk

Cecep Maulana, s.e
Jl. M. h. hokil no. 300 rt 03/17 sukaraja, 
sukabumi, Jawa Barat-indonesia
085871221177
tanduk-smi@yahoo.com
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Harga produk 
kerajinan 
berbahan 
tanduk relatif 
miring, berkisar 
dari Rp 7.500 
sampai dengan
Rp 1,5 juta.



Melesat 
beRkat 
juRus 
juMP 
seRVe

INTERVIEW Teks : Sahrul Haetamy Ananto

SPESIAlIS jump serve, begitu 
melekat sebagai julukan kapten 
tim voli putri Jakarta Pertamina 
Energi, Amalia Fajrina. Kombinasi 
lompatan cantik, tekanan, serta 
feeling mengumpan atau smash 
bola, menjadi pemandangan 
indah sekaligus menakutkan bagi 
benteng pertahanan lawan.

Foto : Priyo Widiyanto
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t
enang dan penuh energi, 
begitulah tampilan Amalia 
Fajrina, atau akrab disapa 
Alia setiap kali bertanding di 
lapangan voli. Selama putran 
Proligia 2014, dara berusia 20 
tahun ini memimpin tim voli 
putri Jakarta Pertamina Energi. 
Sang kapten pemilik tinggi 
178 cm ini terbilang sukses 

membuat tim menjadi tak terlkalahkan, dan 
masuk ke final 4 besar Proliga 2014. Bagi 
lawan main, perempuan kelahiran Bekasi ini, 
terlihat sangar saat meluncurkan aksi jump 
serve. Di sela-sela putaran Proliga 2014, 
mahasiswi Fakultas Hukum Universitas 
Trisakti ini, bercerita tentang kecintaannya 
pada olah raga voli.

kepincut Berkat sang ayah

k
egemaran Alia terhadap olah raga 
voli sudah tumbuh sejak duduk di 
bangku kelas 3 Sekolah Dasar. Dia 
sangat senang melihat sang ayah 
Ahmad Sa,dan bermain bola basekt 

dan voli di sekitar rumah. Siapa sangka dari 
situlah bibit kecintaan gadis yang kala itu 
berumur 9 tahun ini pada voli muncul.

Alia pun berkisah tentang pengalamannya 
dipilih sebagai anggota tim voli saat duduk 
bangku kelas 5 SD. “Waktu itu, guru 
olah raga tiba-tiba menunjuk saya untuk 
bergabung dalam tim voli yang akan maju 
di Porseni (Pekan Olah Raga dan Seni). 
Dari sekian banyak anak yang berkumpul 
hanya saya dan beberapa rekan yang 
ditunjuk,”kenangnya. 

Kepercayaan tersebut, kian memantapkan 
niat Alia untuk terjun total di bola voli. 
“Walau saat itu tim nggak jadi dikirim dan 
main, tapi saya sudah terlanjur suka gitu. 
Terus ditambah lagi liat bapak main voli 
di rumah, kayaknya seru, ya saya giatin deh 
sampe sekarang,” kenang Alia.
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Belajar Banyak hal dari voli

t
ekat bulat putri tunggal pasangan 
Ahmad Sadan dan Rosulandari 
ini, tak bisa ditawar lagi. Gagal 
maju dalam Porseni tidak 
menyurutkan semangatnya. 

Ia justru meminta sang ayah untuk 
membawanya ke tim Vortal. Sebuah 
klub voli yang berbasis di Bekasi.

Pilihannya meleburkan diri dalam 
olahraga voli ternyata tidak salah, di 
usia yang masih belia,  Alia banyak 
menyabet berbagai prestasi. Kunci 
suksesnya adalah giat berlatih dan terus 
berusaha. Selain itu keluarga pun sangat 
mendukung dan terus memotivasinya.

Lambat lain, Alia begitu terbiasa 
mengahabiskan waktunya di 
lapangan. Voli menjadi bagian yang 
tak terpisahkan dari kehidupannya. 
Menurut perempuan berzodiak Taurus 
ini, voli mengajarkannya banyak hal, 
untuk menjadi lebih dewasa dalam 
mengatur emosi serta meredam ego, 
agar tidak mendominasi dari anggota 
tim lainnya.

“Kita harus bisa nyatuin beberapa 
kepala jadi satu, dengan bekerja sama 
yang baik, dan sportif. Bisa belajar 
banyak hal, karena hobi (voli) gitu 
kan seru,”kata penganggum atlit 
voli Amerika, Destinee Hooker ini. 
Alia bertekad bermain voli sampai 
kapanpun. “Ya minimal sampai 
saya tidak dibutuhkan lagi sebagai 
atlit di Indonesia. Di sisi laun saya 
juga harus menyelesaikan kuliah 
di Fakultas Hukum Universitas 
Trisakti,”tambahnya.

INTERVIEW

Foto : Priyo Widiyanto

Foto : oki novriansyah
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Berkat Jump serve dirangkul pertamina

p
otensi Alia mulai kelihatan saat turun di laga 
kejurnas Junior pada tahun 2007. Dia mulai 
diperhutungkan dan diminta memperkuat 
tim voli di SEA GAMES tahun 2007, yang 
disusul dengan menyabet gelar Best Server 

Kejuaraan Voli Junior ASEAN di Vietnam.
Perempuan bertinggi badan 178 cm ini, sangat 

dikenal dengan jurus jump serve, yakni teknik 
servis yang paling populer di kalangan tim bola 
voli profesional. Teknik jump serve merupakan 
teknik Overhand serve. Dimana pemain yang akan 
melakukan jump serve, melempar bola tinggi ke 
udara, setelah sebelumnya melakukan persiapan di 
luar garis belakang lapangan. Setelah itu, pemain 
bergerak mendekati bola dan memukulnya dengan 
keras. Berkat kepiawainnya melakukan jump serve, 
Alia selalu menghasilkan servis bola yang sangat 
cepat, keras, dan tajam.

Karena itu Ia banyak direkrut tim voli setiap 
musim Proliga. Tahun ini adalah tahun pertama 
Alia bergabung dengan tim putri Jakarta Pertamina 
Energi. Ia dipercaya sebagai Kapten di lapangan. 
Bersama tim nya, Best Scorer Proliga 2013 ini, 
senantiasa bermain memukau, dan membawa 
tim menjadi lebih bertaring serta diperhitungkan 
lawan.

Di pundak tim putri Jakarta Pertamina Energi, 
Pertamina berharap bisa mereguk  posisi kampiun 
voli nasional di tahun ini.  “Di tim Pertamina 
Energi merupakan pengalaman baru sekaligus 
menyenangkan. Saya banyak menemukan 
hal-hal yang tidak saya temukan di tim 
sebelumnya,”katanya.  

Alia pun mengaku di tim Jakarta Pertamina 
Energi,  ia merasa betah. “Official-nya penuh 
kekeluargaan, serasa punya banyak orang dan jadi 
punya kakak dan om baru. Saya merasa terurus 
dan nyaman, sekaligus bangga bisa membela 
Pertamina., “kata gadis yang juga hobi membaca 
novel itu sambil tertawa kecil. 

Foto : oki novriansyah



64 ENERGIA Maret 2014

ambisi Masuk final sea 
gaMes

a
lia mengaku gregetan dengan 
prestasi voli putri Indonesia 
yang stagnan di posisi tiga.  
Ke depannya ia menargetkan 
membawa Indonesia di 

final SEA GAMES.  “Tim putri 
itu kayaknya bosen deh di peringkat 
tiga terus. Kami udah bosen nggak 
naik-naik podium, jadi pengen terus 
berusaha biar kita masuk final,” tegas 
Alia.

Alia tidak memungkiri kondisi 
yang stagnan tersebut lantaran 
perkembangan voli di Indonesia masih 
jauh tertinggal dibiandingkan dengan 
Thailand dan Vietnam. Berkaca dari 
situ, menurutnya Indonesia harus 
berbenah. “Mungkin sistemnya harus 

dirubah,  karena kalau sistemnya 
terus kayak gini, perbolavolian kita 
di ASEAN peringkatnya tidak 
berkembang,” imbuhnya.

Sebagai senior yang sudah lebih 
dari lima tahun malang melintang di 
bola voli, Alia ingin para juniornya 
terus mengasah kemampuan agar 
bisa memberikan yang terbaik untuk 
negeri. Jangan pernah bosan latihan, 
sekalipun menemukan titik jenuh.

Alia pribadi mengaku pernah 
merasa nge drop  dan stuck  saat kalah 
tanding, dan cidera. “Jika dihadapkan 
pada situasi itu, saya akan kembali 
memikirkan tujuan, mau kemana 
sih? Kalau target belum tercapai 
mau ngapain? Saya pun kembali 
berusaha untuk mencapai tujuan kita, 
menang,”kata perempan berambut 
panjang ini optimis. 

INTERVIEW

Foto : Priyo Widiyanto

Amalia 
menemukan 
kenyamanan di 
tim Putri Jakarta 
Pertamina 
Energi 2014, 
yang tidak 
pernah 
ditemukan di 
tim sebelumnya
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amalia Fajrina nabila
26 april 1994

Posisi :
• kapten tim putri Jakarta pertamina energi

Pendidikan :
• fakultas hukum, universitas trisakti

klub :
• vortal Bekasi (2003-sekarang)

Prestasi :
• Mvp kejurnas Junior 2007, perunggu sea 

gaMes, 2009 Best server kejuaraan Junior 
asean vietnam

• perunggu sea gaMes 2010, Juara 2 livoli 
divisi utama 2011 (bersama klub surabaya 
Bank Jatim) Juara 1 livoli

• 2012 : divisi utama 2012 (bersama klub 
surabaya Bank Jatim), Juara 1 proliga 2012 
(bersama klub Jakarta popsivo

• polwan) Mvp dan Best scorer proliga 
2012Juara 1 proliga 2013 (bersama klub 
Jakarta popsivo pgn) Mvp proliga 2013

Foto : Priyo Widiyanto



ESAI

n. syamsuddin Ch. haesy
Pendakian

J
alan itu sangat sunyi. 
Melintas di tengah 
belantara hutan tropis. 
Bau tanah dan dedaunan 
melesat merasuk ke sela 
hidung, selepas hujan 
membasuh. Meski lelah 
terus merambah sekujur 
tubuh yang mulai basah, 
kaki harus terus diayunkan, 

langkah harus terus dilakukan. Gelap 
harus diterabas, karena masih jauh 
puncak harus dicapai.

Pada bahu bukit, ketika terlihat 
dalam remang, dataran agak rata, kami 
berhenti sesaat, memasang tenda. 
Meski tak bisa istirahat, paling tidak 
bisa berselonjor sejenak, memberikan 
rehat bagi kaki dan seluruh otot yang 
meregang.

Pendakian ini sudah hampir sampai 
di tujuan. Mentari bersinar bersama 
pagi. Puncak gunung sudah nampak. 

Tinggal beberapa depa lagi. Ketika 
sujud dilakukan di alas basah ketika 
subuh, telah pula dilambungkan harap 
kepada Sang Pemilik Daya, agar kaki 
bisa terus diayunkan untuk mencapai 
puncak hari ini.

Pendakian yang kami lakukan 
memang bukan ke Mount Everest, tidak 
juga ke puncak gunung Kilimanjaro. 
Hanya sekadar puncak gunung Dola 
Koya-Koya di Pulau Alor, Nusa 
Tenggara Timur. Dari puncaknya, 
tampak hampar laut Banda yang 
membiru dengan segala keindahan 
dan kekayaan yang disimpan Tuhan 
di dalamnya. Tapi, bukan gunung 
itu benar yang ingin diekspresikan. 
Melainkan proses pendakian.

Bagi para pendaki gunung dan 
penempuh rimba, proses pendakian 
adalah kerja multi dimensi. 
Memerlukan proses organising 
dengan segala standard operating 
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procedures-nya. Perlu perencanaan dan 
manajemen, termasuk perencanaan 
turun ketika puncak sudah terdaki 
dan berada di telapak kaki, walaupun 
dalam aktualisasinya tidak seluruh 
rencana itu terpatuhi. Perlu road map 
untuk memilih jalan paling efektif dan 
paling efisien mencapai puncak. Paling 
tidak untuk menghitung hambatan, 
tantangan, dan strategi yang harus 
dilakukan untuk mengatasinya.

Setiap insan yang hendak 
memasukkan dirinya sebagai ‘sebaik-
baik insan,’ tentu akan merasa 
dirinya diciptakan Tuhan sebagai 
pendaki. Hidup itu sendiri adalah 
proses pendakian. Untuk itu Tuhan 
memberikan alat kelengkapan yang 
sempurna: akal pikiran, naluri, rasa, 
dan indria. Harmoni keseluruhan alat 
kelengkapan itu menjadi daya bagi 
manusia dalam melakukan pendakian, 
terutama pendakian puncak karier 

yang hendak dituju.
Bagi sebagian orang yang tak merasa 

tertakdirkan sebagai pendaki, hidup 
memang bukan pendakian. Kalaupun 
merasa harus meniti jalan mendaki, 
dilakukan hanya karena regulasi yang 
mengaturnya. Oleh karena itu, begitu 
tiba di bagian pinggang bukit yang 
datar, dan berada dalam tenda, ia 
akan merasa nyaman berada di situ, 
dan berasyik masyuk di dalam tenda. 
Selepas itu, mereka akan segara turun 
kembali. Mereka disebut campers.  Para 
pendaki bukan yang semacam ini. 
Mereka adalah para hickers. Mereka 
mempunyai personal road map dalam 
keseluruhan konteks carrier planning 
untuk dirinya. Tentu disertai time line, 
karena hidup manusia dibatasi oleh 
usia.

Di lingkungan sosial kita sehari-
hari, terutama di lingkungan executive 
profesional, selalu ada pendaki. 
Merekalah orang-orang yang terus 
menempa diri untuk menempatkan 
dirinya sebagai hicker. Mereka tak 
terpuaskan oleh kerja serampangan, 
apalagi kerja sekadar kerja. Mereka tak 
pernah berhenti mengelola intuitive 
reason untuk menentukan proses 
visioneering dengan menciptakan 
berbagai prestasi, yang tanpa direkayasa 
pasti akan memberikan prestige. 

Proses visioneering selalu 
memberikan mereka cara dan bukan 
alasan untuk menghasilkan kerja paling 
berkualitas. Sekurang-kurangnya 
kontribusi yang bisa diberikan melalui 
posisi yang dicapai dan amanah yang 
diberikan kepadanya. Karenanya, para 
pendaki merupakan orang yang paling 
berhak berada di puncak. Mungkin, 
Anda termasuk salah satu pendaki di 
gunung karier Anda. Pendakian Anda, 
sampai ke puncak karier, yang banyak 
diidamkan orang, namun hanya sedikit 
saja yang bisa mencapainya dengan 
aman, nyaman, dan selamat duniawi – 
ukhrawi. 
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LAKON

Tri Rismaharini :
kesehatan dan pendidikan, 
sejahterakan Masyarakat

Chacha Annissa : 
pertamina, raksasa di antara 
para semut

Tri Rismaharini sumringah, mendapat penghargaan “Indonesia 
MDG’s Awards 2013”. Di panggung Ballroom, Djakarta Theater, 
Walikota Surabaya itu, menerima dua piala yang diserahkan 

oleh Utusan Khusus Presiden RI untuk Penanggulangan Kemiskinan 
H.S. Dillon, Sabtu (15/3).

Penganugerahan Millenium Development Goals (MDG’s) Awards 
2013 diberikan kepada Kota Surabaya yang meraih dua penghargaan 
kategori Kesehatan Ibu dan Anak serta Kategori Pendidikan.  
“Penghargaan ini merupakan hasil dari kerja keras bersama dalam 
bidang kesehatan dan pendidikan,”kata Risma.

Di kategori kesehatan Ibu dan Anak, Kota Surabaya mendapat 
penghargaan untuk program pembentukan kelompok KB pria 
vasektomi. Sementara di bidang pendidikan yakni pengembangan 
layanan perpustakaan umum di berbagai titik yang terjangkau seluruh 
lapisan masyarakat. “Kami berharap penghargaan ini bisa terus 
mendorong semangat kami untuk terus membuat program-program 
yang bisa menyejahterakan masyarakat,” pungkas Risma.  SHA / DSU

Nama dan wajah Chacha Annissa sudah cukup 
lama dikenal oleh pemirsa salah satu televisi berita 
swasta, terutama yang sering melihat acara berita 

malam yang dibawakannya. Ditemui di suatu acara yang 
berkaitan dengan bisnis CNG di Jakarta,  pada akhir Maret 
2014 lalu, Chacha cukup kaget ketika dimintai pendapatnya 
tentang Pertamina.  

Walaupun mengaku tidak terlalu banyak tahu tentang 
bisnis energi dan Pertamina, wanita lulusan Jurusan Ilmu 
Politik tahun 2010 tersebut  melihat  Pertamina adalah 
raksasa di antara para semut. Namun, ia merasa aneh 
jika Pertamina mengatakan bisnisnya merugi. “Mungkin 
meruginya di pos tertentu ya, bukan semuanya. Tetapi 
secara keseluruhan masih untung kan, terutama bisnis yang 
di hulu,” kata wanita kelahiran Medan 28 tahun lalu. 

Ke depan, ia menyarankan Pertamina agar lebih 
memperbaiki aspek komunikasinya kepada publik, baik 
tentang kebijakan maupun tentang produk-produknya.  URIP
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LAKON

Monica Kumalasari :
no Consistency, no gain

Kita sering mendengar istilah “no pain, no gain”, yang 
kalau diterjemahkan secara bebas artinya “tidak ada 
pengorbanan, tidak ada hasil”. Tapi istilah itu tidak berlaku 

bagi Monica Kumalasari, psikolog yang memfokuskan diri 
menjadi wellness coach program penurunan berat badan untuk 
berbagai perusahaan.  

Menurutnya, yang benar adalah “no consistency, no gain”. 
“Ini berlaku untuk orang-orang yang mau  memperbaiki gaya 
hidupnya menjadi lebih sehat,” tegas ibu satu anak. Mindset 
ingin sehat dan langsing penuh pengorbanan, menurutnya  
menghambat keberhasilan orang mengubah gaya hidupnya. 

“Yang benar adalah tanpa konsistensi, diet apapun yang 
dilakukan tidak akan berhasil,” ujarnya. Baginya, mengubah gaya 
hidup harus dilakukan dengan happy  dan konsisten. “Kalau belum 
apa-apa kita sudah merasa harus berkorban banyak, maka itu 
mempengaruhi diri kita sendiri. Kita jadi cepat down  kalau jarum 
timbangan tidak bergeser ke kiri,” kata pengarang buku Incredible 
Me : Change Yourself before You Change Others.  RIA
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Foto :Wahyu Nugraha Ruslan

Cak Lontong :
empat pantangan pelawak

‘Cak Lontong’ alias Lis Hartono, sosok komedian yang terkenal 
dengan aksi Stand Up Comedy makin moncer popularitasnya. 
Setiap hari selalu tampil dalam acara Lawak Club, di sebuah  

stasiun televisi swasta.
Komedian asal Surabaya ini ‘buka-bukaan’ tips bagi para stand up 

comedian. “Stand up comedian harus pintar membaca situasi dan 
bisa berinteraksi dengan siapapun audiennya. Guyonan menghadapi 
ibu-ibu, pejabat, tentara, remaja dan lain sebagainya pasti berbeda 
bahan lawakannya agar pas,” ucap Cak Lontong saat ditemui di 
sebuah acara.

Selain tips menghadapi audiens, Cak Lontong punya rahasia empat 
pantangan pelawak. Pertama, tidak boleh melawak pada saat audiens 
sedang makan. Kedua, posisi duduk penonton tidak menghadap ke 
panggung, karena lawakan tidak akan direspon maksimal. Ketiga, 
pelawak tidak boleh melawak di panggung yang dibangun di atas air. 
“ Percaya nggak percaya, melawak sehebat apapun pasti tidak akan 
lucu. Kecuali dalam kondisi terpaksa, mau tidak mau kita laksanakan 
dengan resiko hasilnya tidak maksimal,” jelasnya. 

“Dan yang keempat, ini benar-benar tidak boleh dilanggar,  yaitu 
pelawak tidak boleh melawak kalau tidak dibayar hahahaha….,” 
ucapnya yang masih tidak lepas dari guyonannya.  IK

Foto : Adityo Pratomo
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WISATA Teks dan Foto : Safril Rahmatullah  - PT Pertamina Lubricants

sekePing suRga di tiMuR 
Pulau kaliMantan 

Pulau MaRatua 
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M
ungkin belum 
banyak yang 
mengenal dan 
m e n g e t a h u i 
lokasi Pulau 
Maratua. Pulau 
Maratua adalah 
salah satu pulau 
di Kepulauan 
Derawan dan 

terletak di Laut Sulawesi, tepatnya di 
sebelah timur kota Tanjung Redeb, 
ibu kota Kabupaten Berau. Pulau 
Marataua dan Kepulauan Derawan 
dapat ditempuh dengan dua cara, 
yaitu melalui Balikpapan atau Tarakan. 
Bila melalui Balikpapan, kita dapat 
menyambung dengan pesawat ke Kota 
Berau, dan dari sana bisa menggunakan 
boat ke Pulau Derawan. Sedangkan 
bila melalui Tarakan, kita dapat 
menyambung dengan menggunakan 
kapal boat dari Tarakan langsung ke 
Pulau Maratua. Harga sewa boat dari 
Tarakan  ke Derawan/Maratua sekitar 
Rp 4-5 juta. Akan terasa ringan bila 
pergi berombongan karena biaya sewa 
boat yang tinggi ini dapat di-share. 

Menggunakan motor boat, Tarakan 
ke Maratua Island dapat ditempuh 
selama 4-5 jam, tergantung kondisi 
ombak selama perjalanan. Cukup 
melelahkan, terutama bagi yang 
tidak biasa melakukan perjalanan 
menggunakan motor boat. Karena 
boat seakan terbanting-banting oleh 
ombak, sehingga pantat terasa sakit 
menduduki kursi kayu yang hanya 
beralas karet busa tipis.

Tiba di Maratua Resort, hari 
telah sore. Lelah perjalanan seakan 
hilang melihat keindahan alam yang 
terpampang di depan mata. Suasana 
resort yang indah, dengan airnya yang 
jernih seakan mengundang kita untuk 
segera melompat dari atas dermaga.
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untuk mengabadikan suasana dengan 
kamera hingga matahari terbenam. 
Jika suasana hari agak berawan, rona 
merah di langit sebagai tanda sang 
surya turun ke peraduan pun cukup 
memuaskan hati  wisatawan.  

MenjeMput Sang Surya 
Bangkit dari peraduan 

Salah satu keistimewaan berlibur di 
Pulau Maratua, kita dapat menikmati  
sunset sekaligus sunrise di lokasi wisata 
dengan pemandangan yang sangat 
indah.  Ini adalah dua hal yang bertolak 
belakang, yang satu kita peroleh di 
arah barat, yang lainnya di arah timur. 
Biasanya kita hanya mendapat salah 
satu saja. 

Sejatinya, Maratua Paradise Resort 
berada di sisi barat pulau Maratua, 

Resort Maratua ini terdiri dari sekitar 
20 kamar yang semuanya terletak 
diatas laut. Antara satu kamar dengan 
kamar lainnya terhubung dengan jalur 
untuk jalan kaki yang terbuat dari 
kayu, sehingga privasi setiap penghuni 
kamar sangat terjaga. Selain kamar-
kamar, terdapat dua dermaga pada 
resort tersebut. Dermaga yang besar 
digunakan untuk sandar kapal. Di 
sana terdapat restoran dan lobi untuk 
bersantai serta kursi-kursi untuk 
berjemur. Sedangkan dermaga yang 
kecil dikhususkan untuk menunggu 
matahari terbenam.

Sambil duduk-duduk di dermaga, 
wisatawan menikmati suasana 
sore hari sambil minum kopi serta 
makanan kecil lainnya. Biasanya, 
mereka akan memanfaatkan waktu 

WISATA

Kursi-kursi 
ditata rapi 
di dekat 
dermaga  
untuk 
berjemur 
para 
wisatawan.  
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sehingga kita dapat langsung melihat 
matahari terbenam dari dermaga. 
Namun, wisatawan juga dapat 
melihat matahari terbit dengan 
berjalan kaki terlebih dahulu menuju 
perkampungan penduduk yang ada di 
sisi sebelah timur pulau. Untungnya, 
Pulau Maratua yang berbentuk seperti 
tapal kuda ini memiliki lebar yang 
tidak terlalu besar.  Untuk berjalan 
dari sisi barat ke sisi timur pulau, dapat 
ditempuh  hanya dalam waktu 30 - 40 
menit saja.

Sekitar pukul 04.00 pagi, wisatawan 
diajak meninggalkan kamar menuju 
pantai dengan membawa senter. 
Mereka  menembus hutan bakau 
menuju perkampungan penduduk. 
Suasana yang sunyi dan gelap terasa 
cukup mencekam. Namun,  perasaan 

itu dapat dihilangkan karena berjalan 
berombongan. Setelah 25 menit 
berjalan, perkampungan penduduk 
sudah mulai terlihat dan semburat 
kemerahan tanda matahari mulai 
menggeliat bangun pun terlihat. 
Segera dipercepat langkah, bahkan 
setengah berlari agar tidak kehilangan 
suasana detik-detik munculnya sang 
surya dari peraduan. 

Sesampainya di dermaga, segera 
disiapkan perlengkapan fotografi, dan 
mencari posisi yang strategis untuk 
pengambilan foto. Subhananallah, 
indah sekali ! Tak dapat dilukiskan 
dengan kata-kata keindahan ciptaan 
Tuhan.

Wisatawan pun bisa meng-explore 
pulau Maratua. Ada beberapa lokasi 
yang bisa didatangi, yaitu Pulau 

Lokasi 
danau 
ubur-ubur 
di Pulau 
Maratua 
harus 
ditempuh 
dengan 
berjalan 
sekitar 
30 menit 
menembus 
hutan 
bakau serta 
lumpur.
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Di salah satu bagian pulau Maratua, 
wisatawan dapat mengunjungi sebuah 
danau yang di dalamnya terdapat 
ubur-ubur yang tidak menyengat 
(Stingless Jelly Fish). Hanya ada 
dua lokasi di dunia terdapat ubur-
ubur yang tidak menyengat, yaitu di 
Kepulauan Derawan dan di Palau, 
Filipina. Di Kepulauan Derawan, 
danau dengan ubur-ubur yang tidak 
menyengat ini selain di Pulau Maratua 
juga ditemukan di Pulau Kakaban.

Lokasi danau ubur-ubur di Pulau 
Maratua harus ditempuh dengan 
berjalan sekitar 30 menit menembus 
hutan bakau serta lumpur. Akan tetapi 
upaya yang berat ini seakan terbayar 
lunas setelah kita sampai di sana. 
Suasana danau yang masih asli dengan 
jumlah ubur-ubur yang sangat banyak 

Nabucco, Pulau Pasir dan Danau Ubur-
ubur. Semuanya berada di sisi timur 
pulau Maratua. Diperlukan waktu 
sekitar 30 menit untuk memutari pulau 
menggunakan motor boat.

Pulau Nabucco merupakan private 
island di dekat Maratua Island, dengan 
luas hanya sekitar 20.000 m2. Pulau 
ini menjadi tempat tinggal kepiting 
kelapa, yaitu sejenis kepiting yang 
dapat memanjat pohon kelapa, dan 
memiliki ukuran yang besar.

Tak jauh dari Pulau Nabucco, 
terhampar pasir yang sangat indah, 
namanya Pulau Pasir. Pulau tersebut 
terdiri dari pasir dan hanya terlihat pada 
saat laut surut. Bila laut pasang, pulau ini 
akan tenggelam. Di pulau ini, wisatawan 
bisa mengabadikan pemandangan indah 
walaupun minimalis.

Ubur-ubur 
tidak 
beracun, 
hanya 
terdapat 
di Danau 
ubur-ubur 
Kepualuan 
Derawan, 
serta di 
Palau, 
Filipina 

WISATA
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benar-benar mengagumkan.
Petualangan bisa dilanjutkan ke 

Pulau Kakaban dan Pulau Sangalaki, 
yaitu dua pulau kecil yang berada 
tidak jauh dari Pulau Maratua. 
Di Pulau Kakaban, wisatawan 
mengunjungi danau ubur-ubur tidak 
menyengat yang luasnya lebih besar 
dan mudah dicapai. Dalam perjalanan 
dari Pulau Kakaban menuju Pulau 
Sangalaki, wisatawan dapat kembali 
mengunjungi salah satu pulau pasir 
yang terdapat dekat Pulau Kakaban. 
Pulau pasir ini lebih indah dari pulau 
pasir sebelumnya, dengan warna pasir 
yang putih, kontras dengan warna laut 
dan langit yang biru cerah. Di sekitar 
Pulau Kakaban, wisatawan juga bisa 
berenang dan snorkeling sebelum 
melanjutkan ke Pulau Sangalaki.

Di Pulau Sangalaki terdapat 
penangkaran penyu. Wisatawan 
dapat melihat penyu-penyu kecil yang 
masih dalam perawatan sebelum siap 
dilepaskan ke laut. Sungguh menarik 
sekali melihat penyu-penyu kecil yang 
lucu tersebut.

Menikmati sekeping surga di timur 
Pulau Kalimantan ini pasti menjadi 
pengalaman yang tak terlupakan. 
Bahkan jika hanya berlibur di 
Maratua Resort pun,  wisatawan dapat 
menikmati pagi hari dengan berenang 
di perairan resort. Air yang jernih 
dengan ditemani ikan-ikan aneka 
warna, benar-benar seperti berenang 
di aquarium raksasa. Bahkan kadang-
kadang dapat terlihat beberapa penyu 
yang berenang melintas dibawah 
bangunan resort. 

Maratua 
resort 
menawar- 
kan berjuta 
pesona 
keindahan 
pantai dan 
pemanda- 
ngan bawah 
laut bak 
aquarium 
raksasa
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s
MK Negeri 1 Budi Utomo atau 
STM Boedoet  di era 80-90 
an  memang dikenal sebagai 
biangnya tawuran. Paradigma 
negatif tersebut telah berubah. 

Sekarang, mereka menunjukkan jati diri 
menjadi para siswa yang berpikir cerdas, 
penuh dengan kreatifitas dan inovatif. 

 Dengan Program Bantuan 
Mekanik Training Center yang 
disalurkan oleh Pertamina, banyak 
manfaat yang telah mereka rasakan 
dalam kurun waktu satu tahun ini. 
Para siswa jurusan Teknik Kendaraan 
Ringan diberikan keterampilan praktis 
yang kelak memang dibutuhkan di 
dunia kerja dan industri. 

 Ketersediaan fasilitas tersebut 
seakan membawa mereka berada di 
dunia kerja sebagai montir motor. 
Utak atik tangan terampil mereka 
telah menunjukkan bakat keahlian dan 
kemandiriannya untuk siap bekerja. 

 Mayoritas dari mereka 
yang telah lulus lebih memilih untuk 
langsung bekerja di beberapa bengkel 
bahkan ada juga yang berwirausaha 
dengan membuka bengkel kecil-
kecilan demi menyalurkan bakatnya 
sebagai montir kendaraan. 
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