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DI : Oki Novriansyah

Pekerjaan besar di awal tahun 2013 mulai dilakoni Pertamina 
hingga akhir tahun 2014. Tujuannya, menjadi perusahaan 
regional kelas dunia dalam dua tahun ini. Target yang hendak 
dicapai tersebut merupakan langkah pertama  Pertamina 
menuju aspirasi yang lebih besar. Yaitu, meng-energize Asia 
pada tahun 2025. 

Dengan waktu yang singkat, seluruh daya dan upaya 
dikerahkan. Semua lini di Pertamina makin menajamkan 
strategi bisnisnya untuk mencapai target. Tak terkecuali 
Direktorat Hulu, yang menggadang Brigade 200K dan 
Brigade 100K menjadi barisan utamanya serta didukung 
seluruh pekerja Hulu. Tujuannya jelas, meningkatkan 
produksi minyak 200.000 barel per hari dan mempercepat 
proyek geothermal setara 100.000 barel per hari.

Dan di edisi sekarang, kami mengajak pembaca sebagai 
stakeholder  Pertamina untuk memahami lebih detil tentang 
percepatan proyek geothermal. Termasuk memahami konsep 
Brigade 100K yang berbasis di PT. Pertamina Geothermal 
Energy (PGE). 

Semoga informasi yang kami sam paikan ini dapat memotivasi 
seluruh stakeholder Pertamina untuk ikut berkontribusi 
mendukung gerakan Brigade 100K ini.
 

Selamat Membaca...

Catatan
Redaksi
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Foto : Tatan Agus RST Pertamina

Dalam anggapan umum, ser ing ka l i 

p e r e m p u a n  d i n o m o r d u a k a n  d a l a m 

kepemimpinan. Padahal perempuan memiliki 

potensi besar.



6 Januari 2013

Menjangkau Perbatasan Menuju Indonesia Sejahtera

Auxilia Paramitha
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PKBL

 LAKON

Melalui Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL), Pertamina  digandeng 
Kementerian Desa Tertinggal dan Solidaritas 
Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) II 
menggarap wilayah perbatasan menuju 
Indonesia sejahtera.

“Saya ini pengguna setia Pertamax lho…,”

“Cinta Pertamax...”

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Dilema Perajin Tahu

Indahnya Terbang dengan Paralayang

76 - 81

70 - 75

 GALERI FOTO

WIsATA

Sensasi paralayang memacu adrenalin. Menghangatkan tubuh dalam 
sejuknya udara Kawasan Batu, Malang. Lukisan Sang Maestro Kehidupan 
begitu nyata terbentang.

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina



8 Januari 2013

Pertamina
Tanggap Bencana

Hujan yang mengguyur Jakarta tepatnya 
pada hari Kamis tanggal 17 januari 2013 
menimbulkan banjir hampir merata di Jakarta 
dan daerah sekitar Jabodetabek. Satu hari 
setelahnya, Pertamina dengan sigapnya 
langsung meluncurkan aksi Pertamina Peduli 
untuk korban banjir. Respon cepat dari 
Pertamina ini mendapat sambutan hangat para 
masyarakat terlebih Pertamina satu-satunya 
perusahaan yang menyalurkan bantuan di hari 
warga terkena bencana banjir.

    Dua Jempol buat Pertamina yang ternyata 
tidak hanya bantuan sosial saja yang datang 
ke lokasi kejadian bencana banjir. Direktur 
Utama Pertamina yang seorang perempuan pun  
langsung turun ke lapangan untuk memberikan 
bantuan moril kepada korban banjir. Foto-foto 

yang saya lihat di media online dan cetak 
tampak Direktur Utama Pertamina berada di 
tengah-tengah lokasi banjir mendatangi rumah-
rumah warga yang terkepung banjir.

  Saya berharap apa yang dilakukan 
Pertamina bisa menjadi contoh pimpinan 
peru sahaan lainnya. Tidak hanya sekadar 
memberikan sumbangan saja, namun bisa 
langsung terjun ke lapangan untuk bisa 
merasakan apa yang tengah dialami oleh 
korban banjir tersebut. 

Sehingga dengan begitu korban merasa 
perusahaan tersebut tidak hanya merasa 
simpati saja namun rasa empati juga turut 
tertanam.

Salam,

Mulyawan (Manggarai - Jakarta Selatan)

surat Pembaca
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Cara Ikut
Pertamina Soccer School

Saya pernah membaca disalah satu media 
cetak, bahwa Pertamina saat ini memiliki 
Program Soccer School untuk mendidik anak 
muda berbakat menjadi pemain sepakbola 
handal. Saya sangat apresiatif atas program yang 
dijalankan oleh Pertamina karena membuktikan 
bahwa Pertamina sangat mendukung kemajuan 
dunia olahraga sepakbola Indonesia.

Saya sangat tertarik untuk mengikutsertakan 
anak saya yang baru berumur 10 tahun dalam 
program Pertamina Soccer School. Ada 
beberapa hal yang saya tanyakan terkait 

Anita - Bekasi
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sekolah sepak bola Pertamina yakni :
1. Apakah ada biaya untuk ikut serta 
    Pertamina Soccer School 
2. Batasan umurnya berapa?
3. Bagaimana cara mengikuti seleksi Pertamina 

Soccer School? dan kapan pendaftaran akan 
dibuka.
Mohon infonya dari pihak Pertamina 

karena saya tidak menemukan selebaran 
umum bagaimana syarat dan ketentuan 
untuk bisa ikut serta Pertamina Soccer 
School.
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highlight

Pertamina Dukung Industri

Mobil Listrik

Foto : Rizqi Ramadhan

Jakarta – Pertamina memberikan 
kontribusi bagi diversifikasi bahan 
bakar dengan menyediakan Electric 
Vehicle Charging Station (EVCS) di 
lingkungan Kantor Pusat Pertamina, 
Rabu (19/12/2012). Direktur Pemasaran 
dan Niaga Per tamina Hanung 
Budya menyatakan dengan adanya 
EVCS diharapkan akan mendukung 
perkembangan mobil listrik.

Saat ini Pertamina baru menyiapkan 
EVCS kategori medium speed charging 
station dengan waktu pengisian 
listrik kurang lebih 4 jam. Manager 
Business Development Bambang 
Pontjo Listijono akan membuat kajian 
kelayakan jaringan EVCS di Pertamina. 
”Apabila nantinya pengembangan 
jaringan ini dapat dilakukan, tentu 
akan mempermudah pengembangan 
industri ini pada tahap selanjutnya,”kata 
Bambang.  DSU
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Jakar ta  -  Per tamina  kemba l i 
menambah kapal pengangkut BBM dengan 
diserahterimakannya kapal tanker Mauhau, 
berkapasitas 3.500 Long Ton Deadweight 
(LTDW), Kamis (3/1). Kapal ini akan 
memperkuat armada transportasi Bahan 
Bakar Minyak (BBM) untuk mendistribusikan 
BBM di dalam negeri, khususnya di Kawasan 
Indonesia Timur.  

Kapal Mauhau dibangun oleh PT Daya 
Radar Utama (DRU) Jakarta, merupakan 
kapal milik ke-50 Pertamina dari total 185 
kapal, yang beroperasi pada Januari 2013.

 SVP Shipping Pertamina, M. Yudhie 
menyatakan investasi pembangunan 
kapal Mauhau sekitar 11,8 juta dolar AS, 
sebagai bentuk dukungan Pertamina 
terhadap industri galangan kapal nasional. 
“Di tengah kelesuan industri dalam 
beberapa tahun terakhir, Pertamina 
tetap memberikan kepercayaan kepada 
galangan kapal nasional. Langkah ini juga 
merupakan wujud kepatuhan Pertamina 
terhadap azas cabotage dalam semangat 
memberdayakan bisnis maritim nasional 
dalam hal kepemilikan kapal, bendera dan 
awak kapal,” jelas Yudhie.  DSU

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Tanker Mauhau
Perkuat Armada Distribusi BBM
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Pertamina Luncurkan
Enduro 4T sport

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Jakarta -  Di penghujung tahun 
2012, Pertamina meluncurkan Enduro 
4T Sport, pelumas yang didesain 
khusus untuk motor kelas atas atau 
premium dan berperforma tinggi 
(motor 250 cc atau lebih besar).

Peluncuran Enduro 4T Sport 
d i lakukan bersamaan dengan 
pembukaan Pertamina Days di Parkir 
Timur Senayan, Sabtu (8/12/2012) 
oleh Direktur Utama Pertamina 
Karen Agust iawan didampingi 
Direksi lainnya.

Enduro 4T Sport, dilahirkan 
untuk menjawab semua kebutuhan 
dan tantangan teknologi motor 
kelas atas baik untuk pemakaian 
sehari-hari, jarak jauh, apalagi 
untuk racing. “Enduro 4T Sport 
diformulasikan dari bahan dasar 
full synthetic PAO Ester dan aditif 
pilihan, yang didesain khusus untuk 
menghasilkan kinerja akselerasi 
dan perlindungan dari keausan 
yang maksimal,”jelas VP Lubricants 
Pertamina Supriyanto DH.  DSU
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Seiring dengan cadangan energi fosil yang makin 
menipis, pemerintah menugaskan Pertamina untuk 
menjadi pelopor terdepan dalam menggerakkan sumber-
sumber energi baru dan terbarukan.  Kita menyambut baik 
penugasan tersebut dan  meresponnya dengan membentuk 
brigade 100 K untuk  mengawal pencapaian  produksi 
geothermal setara 100 ribu barel minyak  per hari.

Target yang harus dicapai dalam waktu dua 
tahun tersebut  tentunya membutuhkan  kerja keras 
dan semangat pantang menyerah dari seluruh insan 
Pertamina, serta kerja sama dari berbagai pihak. 
Sekarang produksi geothermal Pertamina, melalui anak 
usahanya PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) baru  
293 MW. Untuk  mencapai 100 K, kapasitas  terpasang 
harus ditingkatkan  sampai  2.000 MW.

Lahendong dan Kamojang serta proyek-proyek 
lain dari PGE merupakan bagian dari tekad Pertamina 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan, 
terutama yang bersumber dari panas bumi.

Sebagai BUMN energi, Pertamina menyadari 
tanggung jawab yang diemban sebagai tulang 
punggung ketahanan energi nasional. Tak bisa 
dipungkiri,  sekarang dan di masa yang akan datang 
geothermal menjadi pilar penting pasokan listrik 
nasional. Pemanfaatan geothermal  yang terkandung 
dalam perut bumi Indonesia dengan sendirinya akan  
meningkatkan  kesejahteraan masyarakat.  

Salam,

Muhamad Husen
Direktur Hulu PT. Pertamina (Persero)

Geothermal
untuk Kesejahteraan

Masyarakat

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Visi BOD
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PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) 
menorehkan catatan lembaran tahun 2013 
dengan dua proyek yang kian mengukuhkan 
dominasinya dalam menggarap potensi 
panasbumi.  Pembangunan Pembangkit 
Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) unit 5 
Kamojang berkapasitas 30 Mega Watt (MW) 
dan pengembangan lapangan panas bumi 
Lahendong untuk suplai uap ke PLTP Lahendong, 
diresmikan Menteri ESDM Jero Wacik, di 

PT. Pertamina Geothermal Energy berpacu menuju posisi perusahaan 
geothermal terbesar dunia pada 2014. Percepatan proyek geothermal 
sebesar 100.000 BOE (Barrel of Oil Equivalent) secara agresif dilakukan, sejak 
akhir tahun 2012 diperkuat Brigade 100K. 

Gedung Dipa Bramanta,  PGE Area Kamojang, 
Sabtu (12/1).

PLTP Unit 5 Kamojang yang dikelola oleh 
PGE merupakan pengembangan dari 4 unit 
PLTP yang sudah ada dengan kapasitas ter-
pasang saat ini 200 MW. Pembangkit tersebut, 
diproyeksikan mulai beroperasi pada akhir 2014 
dan akan menambah kapasitas terpasang di 
PLTP Kamojang menjadi 230 MW. Lokasi PLTP 
Unit 5 Kamojang berdampingan dengan lokasi 

PERTAMINA

Berpacu
Menggapai Target

100K
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PLTP Unit 4 Kamojang di atas lahan seluas 
3.85 Ha, yang terletak 42 km sebelah Tenggara 
Kota Bandung atau 23 sebelah Barat Laut 
kota Garut. Pemanfaatan panas bumi sebagai 
pembangkit di Kamojang, dimulai sejak tahun 
1982 dengan pembangunan PLTP Kamojang 
unit 1 berkapasitas 30 MW.  

Disamping Kamojang, PGE juga melakukan 
pengembangan lapangan panas bumi di wilayah 
kerja panas bumi Lahendong. Pengembangan 
tersebut untuk pasokan uap ke PLTP Unit 4 
Lahendong yang dioperasikan oleh PT PLN 
(Persero) dengan kapasitas terpasang 20 MW. 
Wilayah kerja panas bumi Lahendong seluas 
12 km persegi, memiliki prospek sumber 
daya sekitar 300 MW. Cadangan yang sudah 
terbuktikan baru sebesar 80 MW. Karena itu, 
panas bumi di Lahendong merupakan salah 
satu pilar pendukung pasokan listrik di Sulawesi 
Utara, yang 40% di antaranya bersumber dari 
energi panas bumi.

Peresmian kedua proyek tersebut menjadi 
pendorong semangat PGE dalam mengawali 

perjalanan di tahun ular ini. Rencana kerja 
dimulai, sesuai dengan timeline yang ditetapkan. 
Getolnya PGE dalam menggenjot produksi 
panas bumi dan mewujudkannya sebagai 
pembangkit listrik sudah dilakukan beberapa 
tahun sebelumnya sebagai bagian dari dukungan 
terhadap kebijakan pemerintah 10.000 MW 
tahap I dan II. Sebelum proyek Kamojang dan 
Lahendong, anak usaha Pertamina yang kini 
berusia 6 tahun itu, telah mengoperasikan PLTP 
Ulubelu Unit 1 dan 2 yang diresmikan Presiden 
RI Susilo Bambang Yudhoyono, di atas KRI 
Makassar, bulan Desember 2012. 

Tentu saja, apa yang dilakukan PGE, 
se ja lan dengan v is i  induk usahanya, 
yakni PT Pertamina (Persero), yang ber-
komitmen menjadi  perusahaan energi 
berkelas dunia, sejak pertengahan tahun 
lalu. Konsekuensinya, Pertamina baik di 
tingkat korporat maupun anak usahanya, 
harus agresif dalam menggarap berbagai 
potensi energi baru dan terbarukan, maupun 
energi alternatif dalam rangka memperkuat 

Menteri ESDM Jero Wacik didampingi Manajemen Pertamina 
dan anak perusahaan, mengunjungi salah satu sumur panas 
bumi di PGE Area Kamojang, usai meresmikan dua proyek 
geothermal.

Foto : Kuntoro Pertamina
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ketahanan energi nasional. 
Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen 

yang turut hadir dalam peresmian tersebut 
menilai peresmian proyek di Kamojang dan 
Lahendong sebagai bagian dari penugasan 
yang diberikan oleh Pemerintah, untuk 
segera memanfaatkan panas bumi yang 
terkandung di Indonesia bagi masyarakat. 
“Dua proyek Pertamina Geothermal Energy 
ini merupakan bagian dari tekad Pertamina 
untuk mengoptimalkan pemanfaatan energi 
terbarukan, terutama yang bersumber dari 
panas bumi,”ujar Husen.

Apa yang disampaikan Husen, dibenarkan oleh 
Menteri ESDM Jero Wacik. Ia pun  menceritakan 
kembali amanat Presiden saat melantik dirinya 
menjadi menteri pada 19 Oktober 2011.“Waktu 
saya mulai men jabat sebagai Menteri ESDM,  
perintah Presiden kepada saya ada tiga. Pertama, 

tingkatkan produksi minyak dan gas. Kedua, 
kawal pro gram 10.000 MW tahap I dan program 
10.000 tahap II. Dan yang ketiga, mendorong 
energi baru dan terbarukan,”ujar Jero. Karena itu 
Jero tidak pernah berhenti mendorong Pertamina 
untuk menggerakkan sumber-sumber energi baru 
dan terbarukan.

Meningkatkan dan mengoptimalkan peranan 
PLTP, menjadi prioritas utama pemerintah, 
karena potensi panas bumi di Indonesia sangat 
besar. Hal tersebut sebagai bagian dari skenario 
percepatan pengembangan energi terbarukan, 
untuk mengantisipasi kian menipisnya sumber 
energi fosil. “Mengembangkan energi baru dan 
terbarukan merupakan prioritas utama, karena 
BBM yang digunakan untuk membangkitkan 
listrik semakin langka dan mahal,”kata Jero 
Wacik dalam sambutannya. Jero mengatakan 
energi panas bumi di Indonesia masih belum 

Foto : Dok. PT PGE
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seluruhnya digarap, sementara potensinya 
mencapai 29.000 Megawatt atau 40 persen 
dari total potensi panas bumi di dunia. Dari 
potensi tersebut, baru enam persen saja yang 
tergarap. “Saya harap bisa terus ditingkatkan, 
dan Pertamina segera mengembangkan unit-
unit yang lain baik di Kamojang maupun di lokasi 
lain di wilayah Indonesia,” tegasnya.

Bagi Direktur Utama PGE Slamet Riadhy, 
harapan tersebut merupakan tantangan sekaligus 
kepercayaan pemerintah dan stakeholders 
kepada perusahaan yang dipimpinnya untuk 
mengembangkan lapangan panas bumi secara 
maksimal. Menurutnya, di tahun 2013 ini PGE 
harus bisa memenuhi target ketersediaan energi 
sebesar 823 Megawatt (MW) dari Ulubelu, 
Lumut Balai, Lahendong 5 & 6 dan beberapa 
pengembangan lapangan geothermal lainnya. 
Target tersebut akan terus berlanjut hingga tahun 

2014, sebesar 2.090 MW. “Harus ada peningkatan 
6-7 kali lipat selama beberapa tahun ini, agar target 
itu bisa tercapai,”jelas pria yang akrab dipanggil 
Riri ini.

Dengan 14 wilayah kerja panas bumi yang 
dikelola PGE dan tersebar di Sumatera, Jawa, Bali 
dan Sulawesi, PGE saat ini menghasilkan listrik 
sebesar 402 MW, yang berasal dari lapangan 
Kamojang, Lahendong dan Sibayak. PGE juga 
sedang melakukan eksplorasi di berbagai daerah 
seperti, Lumut Balai (Sumatra Selatan), Ulubelu 
(Lampung), Hululais (Bengkulu), Sungai Penuh 
(Jambi). Diharapkan pada 2014 dapat mencapai 
energy availability panas bumi perusahaan 
sebesar 100.000 BOE (Barrel Of Oil Equivalent) 
melalui Brigade 100K. Sebuah kekuatan yang 
diharapkan bisa mengantarkan PGE sebagai 
perusahaan geothermal terbesar di dunia pada 
2014.  UHK/ IK / DSU

Potensi panas bumi di Indonesia mencapai 29.000 Megawatt 
atau 40 persen dari total potensi panas bumi di dunia. Saat ini 
baru tergarap 6 persen saja.

Foto : Dok. PT PGE
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PERTAMINA

Sabtu, 24 November 2012 menjadi peristiwa 
penting bagi Pertamina yang bertekad menjadi 
perusahaan regional kelas dunia dalam waktu 
dua tahun. Jajaran Direksi dan Komisaris 
Pertamina, serta para Direktur Anak Perusahaan 
dibawah Direktorat Hulu bertemu dan bersepakat 
untuk memulai sebuah pekerjaan besar. Yakni 
meningkatkan produksi minyak 200.000 barel 
per hari dan mempercepat proyek geothermal 
setara 100.000 barel per hari.

Menggapai Asa
Bersama

Brigade 100K
Selain jajaran manajemen Pertamina dan 

anak perusahaan, hadir pula Menteri Negara 
BUMN Dahlan Iskan, yang menjadi saksi 
tekad bulat Pertamina untuk mewujudkan 
mimpi menjadi pemain regional pada tahun 
2014. Berbagai inisiatif lahir dalam upaya 
mempersiapkan amunisi untuk lari sprint selama 
dua tahun mengejar apa yang diharapkan. 
Karena itu dibentuklah Brigade 200K dan Brigade 
100K. Brigade yang terdiri dari beberapa anak 

Foto : Tatan Agus RST Pertamina
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muda Pertamina berusia di bawah 30 tahun.
Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen 

mengawali paparannya tentang inisiasi as pirasi 
Direktorat Hulu dalam mendukung rencana 
besar tersebut. Dilanjutkan Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan dan Ko misaris 
Utama Sugiharto. Semua berse pakat untuk 
mewujudkan kerja besar dua tahun ke depan. 
Satu persatu semua hadirin menandatangani 
papan aspirasi target ma sing-masing bagian 
di jajaran Direktorat Hulu.

Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam laman 
blog catatan Dahlan Iskan, menyoroti besarnya 
tekad Pertamina dalam menggapai rencana 
tersebut. “Malam Minggu kemarin bukan 
malam untuk hura-hura bagi direksi Pertamina. 
Malam itu mereka berkumpul di suatu tempat 
untuk menandai dimulainya pekerjaan besar 
yang rumit: menaikkan produksi minyak 
200.000 barel per hari dalam waktu dua 
tahun!,” tulis Dahlan yang dirilis pada Senin,  
26 November 2012, dua hari setelah ia hadir 
dalam pertemuan internal Pertamina itu.

Jika Brigade 200K bertanggung jawab 
terhadap kenaikan produksi minyak 200.000 
barel per hari, maka Brigade 100K bertanggung 
jawab melah i rkan energ i  te rbarukan 
dengan percepatan proyek geothermal 
hingga mencapai target 100.000 barel per 
hari.  Dengan tambahan produksi tersebut, 
Pertamina akan menerobos level perusahaan 
energi kelas regional.

Brigade 100K yang menjadi kesepakatan 
bersama tersebut, menjadi tantangan bagi PGE 
selaku anak perusahaan yang menjalankan 
bisnis geothermal. Dengan pertumbuhan 
semula yang direncanakan hanya 24 persen 
setahun, akan dikoreksi menjadi 30 persen 
setahun, untuk mencapai 100K yang bisa 
menjamin ketersediaan energi sebesar 2.000 
MW. “Target 24 persen sudah sangat bagus, 
tetapi kita diminta untuk melakukan yang lebih 
dari sangat bagus,”ujar Riri.  Bagi PGE untuk 
mencapainya bukanlah pekerjaan mudah, 
selain dukungan Brigade 100K, masih perlu 
dukungan lainnya.  IK / DSU

Meneg BUMN Dahlan Iskan ikut menandatangani papan aspirasi 
Brigade 100K.

Foto : Tatan Agus RST Pertamina



20 21Januari 2013Januari 2013

PERTAMINA

Mengatasi
Optimakan Potensi Panas Bumi,

Krisis Energi
Di usianya yang ke-6, PT Pertamina Geothermal Energy, tak bisa lagi 
dipandang sebelah mata. Kinerja yang diraih selama ini, terbukti mampu 
mengatasi krisis energi di wilayah Indonesia, sekaligus menjaga ketersediaan 
energi terbarukan.

Sepekan setelah PT. Pertamina (Persero) 
menggelar syukuran hari jadinya yang ke-55, 
PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) me-
nyusul dengan kegiatan yang sama. PGE, anak 
perusahaan PT Pertamina (Persero), berdiri 
10 Desember tahun 2006. Usianya masih dini, 
namun perusahaan yang menyediakan energi 
tanpa polusi ini telah mampu mengatasi krisis 
energi di wilayah Indonesia, khususnya melalui 
proyek Ulubelu 1 & 2 yang diresmikan oleh 
Presiden Republik Indonesia, pada 6 Desember 
lalu.  ”Area Ulubelu Unit 1 telah COD (Commercial 

on Date) pada 16 September 2012 dan Unit 2 
pada 23 Oktober 2012. Dengan kapasitas 2 
x 55 MW,  diharapkan dapat mengatasi krisis 
energi di wilayah Sumatera,”papar Slamet 
Riyadi dalam sambutan syukuran di depan 
pekerjanya.

Pengelolaan energi panas bumi di Indo-
nesia diawali dengan peresmian Lapangan 
Geothermal Kamojang pada 29 Januari 1983, 
dan diikuti dengan beroperasinya Pembangkit 
Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Unit-1 ber-
kapasitas 30 MW,  pada Februari 1983. Lima 

Foto : Rizqi Ramadhan
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14 WKP PT Pertamina Geothermal Energy

tahun berselang 2 unit beroperasi dengan 
kapasitas masing-masing 55 MW. Di Pulau 
Sumatera untuk pertama kali beroperasi 
Monoblok 2 MW di daerah Sibayak-Brastagi 
sebagai Power Plant pertama, dan pada 
Agustus 2001 PLTP pertama 20 MW beroperasi 
di daerah Lahendong.

Berlakunya UU MIGAS No. 22/2001 tentang 
pengelolaan industri migas di Indonesia, 
membuat  Pertamina memiliki kedudukan yang 
sama dengan pelaku bisnis migas lainnya. 
Dan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 
31/2003 Pertamina diminta mengalihkan usaha 
geothermal yang selama ini dikelola kepada Anak 
Perusahaan paling lambat dua tahun setelah 
perseroan terbentuk. Karena itu, 10 Desember 
2006, Pertamina membentuk PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) yang mengelola 
kegiatan usaha di bidang geothermal.

PGE memiliki 14 Wilayah Kerja Panas Bumi 
(WKP) berdasarkan Keputusan Menteri ESDM 

No. 2067 K/30/MEM/2012. 
Ke-14 lapangan tersebut meliputi Tabanan, 

Kamojang-Darajat, Cibeureum-Parabakti, 
Lahendong, Pangalengan,Karaha Cakrabuana, 
Sibayak – Sinabung, Sibual-buali, Ulubelu-Way-
panas, Iyang Argopuro, Kotamobagu, Sungai 
penuh, Lumut balai- Margabayur dan Hululais. 
(lihat peta WKP PT Pertamina Geothermal 
Energy)

Dari 14 WKP tersebut, 7 diantaranya telah 
beroperasi. 4 WKP  dioperasikan sendiri, 
se mentara 3 WKP lainnya dioperasikan 
dengan sistem kerjasama skema JOC (Joint 
Operation Contract). Adapun WKP yang 
dioperasikan sendiri adalah Kamojang – 
Darajat   dengan 4 unit PLTP total kapasitas 
200 MW, Lahendong  dengan 4 unit PLTP 
berkapasitas 80 MW, Sibayak – Sinabung 
dengan 2 unit PLTP berkapasitas 12 MW, 
Ulubelu –Waypanas dengan 2 unit PLTP total 
kapasitas 110 MW. 
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Sementara itu, 3 WKP yang dioperasikan 
dengan skema kerjasama JOC yakni Cibeureum 
– Parabakti dan Kamojang – Darajat dengan 
partner Chevron, Wayang Windu– Pangalengan 
dengan partner Star Energy. Dengan sistem JOC, 
Pertamina Geothermal Energy mendapatkan 
allowance dari Net Operation Income (NOI).  

Pada tahun 2012, PGE mencatatkan 
realisasi produksi setara listrik mencapai 94% 
dari yang ditargetkan dalam RKAP. Yakni 
2.216,83 GWH, dari target 2.364,11 GWH. 
Me nurut Riri, tidak tercapainya target tersebut 
disebabkan karena Power Plant berkapasitas 
30 MW yang dimiliki PLN di Kamojang 1 
ti dak beroperasi selama 9 bulan (Januari-

Area Panas Bumi yang dioperasikan sendiri PT PGE

sumber : PT Pertamina Geothermal Energy

Area Panas Bumi yang Dioperasikan dengan skema JOC

sumber : PT Pertamina Geothermal Energy

November) dan Power Plant yang dimiliki 
oleh salah satu perusahaan nasional di area 
Sibayak mengalami kerusakan. “Namun jika 
dilihat dari sisi revenue, PGE berhasil melebihi 
target sekitar 40 persen setelah dilakukan 
percepatan produksi di Area Ulubelu,”jelas Riri. 
Menurutnya apa yang telah dicapai pada tahun 
2012  menjadi gambaran keyakinan PGE bahwa 
semua proyek geothermal yang digarap, telah 
dirancang selesai tahun 2015.  

Karena itu, di tahun 2013 ini, PGE 
menargetkan produksi 400 MW perhari dengan 
asumsi tidak ada lagi kerusakan Power Plant 
PLN begitupun dengan Lahendong dan 
Sibayak. “Jika semuanya berjalan normal maka 



22 23Januari 2013Januari 2013

jumlah produksi akan lebih tinggi dari angka 
yang ditargetkan sehingga bisa meraih revenue 
Rp 1,5 triliun,” imbuh Riri.

Untuk mencapai target 100K, PGE akan 
menggenjot pengembangan di 3 WKP-nya 
yang telah berproduksi yaitu Kamojang, 
Lahendong dan Ulubelu. Setelah diresmikan 
proyek Kamojang 5,  PGE akan terus 
mengembangkan hingga Kamojang 8, yang 
diharapkan meningkatkan kapasitas PLTP dari 
200 MW menjadi 500 MW. Lahendong akan 
terus dikembangkan, demikian pula Ulubelu 
yang diproyeksikan peningkatan kapasitas dari 
110 MW menjadi 220 – 400 MW.

Riri tidak memungkiri, bahwa sampai saat 
ini WKP Kamojang menjadi unggulan  PGE, 
baik dari sisi produksi maupun berbagai 
prestasi dalam pengelolaan lingkungan dan 
pemberdayaan masyarakat. Namun PGE terus 
berusaha menjadikan WKP lainnya untuk bisa 
menyusul seperti Kamojang, dengan menggarap 
potensi yang ada secara maksimal. “Target kita 

di tahun ini tengah mempersiapkan untuk WKP 
Lahendong bisa menyusul seperti Kamojang, 
sedangkan untuk WKP lainnya masih dalam 
tahap bagaimana bisa mempertahankan pro-
duksi saja,” ujar Riri.

Menurut Riri, mengembangkan energi 
geothermal memang bukan hal mudah. 
Tetapi Indonesia harus melakukannya. Selain 
potensinya yang besar, sekitar 40% dari 
cadangan dunia, pengembangan panas bumi 
juga memberikan manfaat ekonomi yang tak 
kecil. Sekarang ini harga listrik dari pembangkit 
listrik berbasis BBM sekitar 35-40 sen dollar per 
kWH, sedangkan dari yang berbasis panas bumi 
hanya 10-17 sen dolar per kWH.  Jika Pertamina 
bisa mencapai kapasitas terpasang 2000 MW 
pada 2014-2015,  penghematan yang diperoleh 
setara 100.000 barel minyak per hari.  

Riri menyadari, target 2.000 MW  sangat 
berat. Untuk mencapainya, selain kerja keras 
insan Pertamina,  dibutuhkan dukungan  pe-
merintah, terutama penentuan  tarif  (feed in 

Foto : Dok. PGE

Prestasi Area Kamojang dari sisi produksi dan 
prestasi segera  ditularkan ke area lainnya.
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tarif).  Kebijakan  ini dibutuhkan karena investasi yang ditelan 
pengembangan geothermal sangat besar.  PGE, misalnya 
menanamkan investasi hingga 7 miliar dolar AS.  Insentif perlu 
diberikan karena geothermal termasuk energi terbarukan yang 
ramah lingkungan.

Selama ini harga beli panas bumi kerap menjadi kendala 
para pengembang geothermal, termasuk PGE .  Harga 
beli PLN  dianggap kurang ekonomis. Pemerintah  lewat 
Kementrian ESDM pada Agustus 2012, memang sudah 
menugaskan kepada PLN untuk membeli listrik  sesuai  
dengan harga patokan yang ditetapkan pemerintah tanpa 
negoisasi. Tapi perintah itu hanya mengatur pembelian listrik 
dari pembangkit listrik panas bumi. Sementara pembelian 
uap dari sumur belum diatur, masih bergantung pada 
negoisasi PLN.

Harga beli listrik dari Pembangkit Listrik Panas Bumi, 
menurut beleid tersebut berkisar 10-17 sen dolar per kWh 
untuk tegangan tinggi dan 11,5 sen dolar per kWh-18,5 
sen dolar per kWh  tergantung daerah. Daerah Sumatera 
misalnya, ditetapkan harga beli listrik dari pembangkit listrik 
panas bumi sebesar 10 sen dolar kWh untuk tegangan tinggi 
dan 11,5 sen dolar untuk tegangan menengah. Sedangkan di 
Jawa, Bali, dan Madura  sebesar 11 sen dolar per kwH  untuk 
tegangan tinggi dan 12, 5 dolar per kWh untuk tegangan 
menengah.

Para pengembang panas bumi berharap feed in tarif 
juga diberlakukan untuk pembelian uap dari sumur sehingga 
ada kepastian harga. Ini akan membuat  pengembangan 
geothermal  berlari semakin kencang

Dengan  feed in tarif dan mudahnya perizinan lahan, 
PGE, misalnya tahun ini  berani  menggarap sembilan proyek 
geothermal baru, diluar dari yang sudah direncanakan. Proyek 
pengembangan wilayah kerja panas bumi tersebut berlokasi 
di Kamojang sebanyak dua proyek, Ulubelu dua proyek, 
Hululais satu untuk proyek, Kerinci dua proyek, Lahendong 
satu proyek, dan terakhir di Argopuro Jawa Timur satu proyek. 
Di samping itu PGE juga akan menggarap beberapa wilayah 
Green Field sehingga total project yang akan dikerjakan 
oleh PGE untuk mencapai 100K ada 20 project.  “Artinya 
percepatan sudah kita lakukan dan ini menjadi modal pula 
untuk bisa berlari lebih cepat lagi,”ujar Riri.  IK / DSU
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Target ketersediaan energi hingga 2.000 MW pada periode 
2014-2015, menyokong penghematan energi setara 100.000 
barrel minyak per hari.



26 Januari 2013 27Januari 2013

PERTAMINA

Siap Menjadi
Perusahaan Geothermal

No.1Dunia
Foto : Kuntoro Pertamina
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Sejak diamanatkan menjadi perusahaan geothermal tebesar di dunia dengan kapasitas 
terpasang lebih dari 2.000 Mega Watt (MW), atau setara 100.000 barel oil per hari (100K), 
Pertamina Geothermal Energy, tiada jeda menjalankan proyek panas bumi yang telah 
direncanakan. Brigade 100K yang diinisiasi oleh jajaran direksi Pertamina korporat ini menjadi 
sebuah tantangan bagi PGE selaku anak perusahaan yang menjalankan bisnis geothermal. 

Ditemui di kantornya, Direktur Utama Pertamina Geothermal Energy Slamet Riadhy memamparkan 
kesiapan PGE dalam menghadapi tantangan tersebut. Bagi pria kelahiran Serang 50 tahun silam ini, target 
besar yang harus dicapai PGE selama 2 tahun ke depan itu, justru membuat perusahaan yang dipimpinnya 
merasa dipercaya pemerintah dan stakeholder untuk menjadi pemain geothermal terbesar di dunia. Berikut 
petikan wawancara dengan tim Energia,  dengan Master of Geology Engineering, ITB pada Senin (21/1)

Upaya yang dilakukan PGE untuk 
mendorong Brigade 100K agar bisa menjadi 

pemain regional 2 tahun ke depan? 
Brigade 100K ini menjadi tekad PGE untuk 

menjadi produser geothermal terbesar di 
Indonesia dan menjadi perusahaan geothermal 
terbesar di dunia.  Pada tahun lalu produksi 
kita sekitar 293 Megawatt, jadi harus ada 
pertumbuhan 6 – 7 kali lipat dalam waktu 
beberapa tahun untuk bisa mencapai target 
2000 Megawatt. Untuk memperkuat Brigade 
100K ini, akan didukung dengan berbagai hal. 

Dari sisi teknologi akan mengoptimalkan 
pengembangan Power Plant dengan cara 
Burner System, sedangkan dari sisi operasional 
diambil langkah percepatan khususnya untuk 
penggunaan rig mobile untuk kedalaman 400 
meter akan digunakan Rig yang mobile sehingga 
pemboran lebih cepat, langsung dilakukan uji 
produksi dan besar produksinya. Kami juga 
melakukan pengembangan pengendalian proyek 
agar monitoring dapat dilihat di kantor pusat.

Bagaimana dengan dukungan SDMnya?
Kami membentuk Tim U-29, didukung 22 
orang yang diberi kepercayaan mengelola 
11 project.  Tim ini beranggotakan pekerja 
dibawah 29 tahun. Kami  optimis terhadap 
tim U-29 ini, karena mereka masih muda 

tentunya lebih energik, punya semangat yang 
tinggi dan menyukai tantangan. Kami juga 
menggandeng partner kerja yang potensial 
dan memiliki pengalaman khususnya terkait 

lapangan produksi geothermal.

Dengan berbagai kendala yang dihadapi apakah 
PGE optimis bisa mencapai target 100K?
Menghadapi segala sesuatu kita harus 

optimis dan yakin akan bisa mencapai target 
100K tersebut. Walaupun ada beberapa kendala 
seperti dimasalah perijinan dan economic (harga) 
namun untuk masalah perijinan tersebut sedang 
dilakukan pembahasan secara pararel.

Dengan 14 Wilayah Kerja Pertambangan, 
kami akan menggenjot pengembangan di 3 
(tiga) WKP PGE yang telah berproduksi yaitu 
Kamojang, Lahendong dan Ulubelu. Di samping 
itu juga akan menggarap beberapa wilayah 
Green Field sehingga total project yang akan 
dikerjakan oleh PGE untuk mencapai 100K 
ada 20 project.

Dengan target dan tanggung jawab yang 
diemban, apakah kelak PGE menjadi masa 

depan backbone Pertamina ditengah 
menipisnya sumber energi fosil? 

Jika Pertamina memiliki target produksi 1 
juta bopd dalam waktu dekat maka diharapkan 
PGE bisa 10 persen dari angka itu yaitu 100 
ribu bopd. Dengan demikian PGE bukan hanya 
menjadi backbone tapi bisa menjadi andalan 
Pertamina untuk menyumbangkan energi 
buat negeri. Kita ingin menjadi bagian dari 
aspirasi Pertamina untuk menjadi perusahaan 
yang meng-energize Asia pada tahun 2025. 
Jika memang perjalanan Pertamina menjadi 
perusahaan minyak nomor 1 di dunia masih 
sanga jauh, setidaknya Pertamina bisa menjadi 
perusahaan geothermal terbesar di dunia.  IK 
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Menularkan Prestasi
Area Kamojang

PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang, menjadi icon prestasi 
yang diraih perusahaan pengelola panas bumi di tanah air. Pengakuan 
objektif yang membuktikan peran PGE memberikan kontribusi positif dalam 
berbagai aspek di bisnis panas bumi.

PT Pertamina Geothermal Energy Area 
Kamojang kembali meraih Proper Emas pada 
ajang bergengsi Proper dari Kementerian 
Lingkungan Hidup pada 3 Desember 2012. 
Direktur Utama PT PGE Slamet Riadhy 
tersenyum bangga saat menerima piala 
Proper Emas dari Wakil Presiden RI Boediono, 
didampingi Menteri Lingkungan Hidup Prof. Dr.  
Balthasar Kambuaya, MBA. Penghargaan itu 
merupakan Proper Emas yang kedua kalinya,  
yang diterima PGE Area Kamojang sejak 
2011. PGE menerima penghargaan tersebut 

bersama 11 perusahaan lain penerima proper 
emas. Salah satunya, anak perusahaan 
Pertamina PT Nadak NGL.

Pada malam yang sama PGE juga menerima 
penghargaan ISRA (Indonesia Sustainability 
Reporting Awards) untuk kategori Natural 
Resources dari NCSR (National Centre for 
Sustainability Reporting). Slamet Riadhy, 
usai menerima kedua penghargaan tersebut 
mengakui apa yang diraih PGE semakin 
me mantapkan langkah menjadi world class 
geothermal company, pada tahun 2015. 

PERTAMINA

Foto : Dok. PGE
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Proper Emas Area Kamojang, diberikan karena 
komitmen dan keberhasilan PGE menjaga 
lingkungan, mengurangi emisi serta keberhasilan 
pengelolaan program CSR yang terencana 
dan berkelanjutan. Sementara piala ISRA 
yang diperoleh PGE semakin mengukuhkan 
perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan, 
akuntabilitas komitmen perusahaan, kepatuhan 
dalam regulasi dan dampak operasi perusahaan 
terhadap lingkungan. Sementara sustainability 
reporting sebagai laporan berbasis laporan 
keuangan dan bermanfaat dalam berinteraksi 
dengan  institusi perbankan dunia.

Selama tahun 2012, PGE Area Kamojang 
bertabur prestasi. Meraih dua Penghargaan 
Aditama atas pengelolaan K3 yang baik dan 
pengelolaan lingkungan, dari Dirjen EBTKE 
– Kementerian ESDM. Sebelumnya Area 
Kamojang juga meraih penghargaan Energi 
Pratama dalam ajang Penganugerahaan 
Energi ke-2.  Dalam hal pelaksanaan program 
tanggung jawab sosial, salah satu tokoh 
masyarakat binaan PGE Area Kamojang 
Tjitjih Rukaesih juga meraih Anugerah Peduli 

Pendidikan untuk kategori perorangan dari 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
RI. Tjitjih dengan dukungan program CSR 
PGE membantu anak-anak putus sekolah di 
Kampung Ibun, Kabupaten Bandung, Jawa 
Barat untuk belajar gratis di Pusat Kegiatan 
Belajar Mengajar (PKBM) yang diberi nama 
PKBM An-Nur.

Sejauh ini, Kamojang menjadi unggulan dari 
PGE dalam hal produksi maupun prestasi di 
berbagai bidang. Karena itu, setelah Kamojang 
perusahaan tengah mempersiapkan WKP 
Lahendong untuk meraih prestasi sekelas 
Kamojang. Bagi PGE, tahun 2012 merupakan 
tahun prestasi yang dicapai baik oleh PGE 
maupun area lainnya. Beberapa penghargaan 
lain yang diraih PGE pada tahun 2012, 
antara lain Penghargaan Kategori Pratama 
untuk Area Sibayak atas pengelolaan K3 dan 
pengelolaan lingkungan dari Dirjen EBTKE-
KESDM. Teregistrasinya Proyek Ulubelu Unit 
3&4, Lumutbalai Unit 1,2,3&4, Lahendong unit 
5&6 di United Nations Framework Convention 
on Climate Change (UNFCCC) dengan Estimasi 
Pengurangan Emisi Karbon / Carbon Emission 
Reduction (CER’s) sebesar 2.224.467 Ton CO2 
per tahun. Pengakuan International Sertifikasi 
ISO 9001:2008 untuk Direktorat Keuangan PT 
PGE, ISO 14001: 2004 untuk Area Lahendong, 
ISO 9007:2008 untuk Lean Warehouse Gudang 
Logistik Area Kamojang dan Lahendong, dan 
lain-lain.

Sederet prestasi yang diraih tahun lalu, 
menurut Riri bisa menjadi modal bagi PGE 
untuk meraih target yang ditetapkan tahun 
ini. “Pengakuan dari eksternal, sangat mem-
banggakan PGE.  Ini membuktikan bahwa 
yang kami lakukan terukur secara objektif oleh 
pihak luar,” ujar Riri. Sebagai pengembang 
geothermal yang paling agresif, perusahaan 
ramah lingkungan ini membuat target yang 
sangat tinggi untuk mendapatkan pengakuan 
dari pihak luar.  Apa yang telah dicapai 
menurut Slamet Riadhy menjadi modal untuk 
bersama menyatukan langkah dalam mencapai 
tantangan target 100 K.  IK / DSU
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Teks : sahrul haetamy Ananto  Foto : Priyo Widiyanto

Entrepreneurship
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Tak Perlu Segan

Ambil Peran Besar
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Dinding Pertama X tempat para pengunjung 
membubuhkan tanda tangan saat pertama 
mengunjungi kantor Kaskus.

Dalam anggapan umum, 
sering kali  perempuan 
dinomorduakan dalam 
kepemimpinan. Padahal 
perempuan memiliki potensi 
besar. Buktinya, kini banyak 
institusi pemerintahan dan 
bisnis yang berkembang 
pesat setelah dipimpin oleh 
seorang wanita.

Adalah Louis P. Frankel, Ph.D, President 
Corporate Coaching International yang juga 
seorang konsultan karier serta penulis sejumlah 
buku bestseller tentang pengembangan karier, 
mengajak para perempuan untuk memecah 
kebekuan ruang-ruang gerak perempuan masa 
kini. Termasuk perempuan Indonesia.

“Mengapa perempuan, dan mengapa 
sekarang? Kegagalan komando dan pengawasan 
lah yang menjadi titik baliknya. Berdasarkan track 
record kecerdasan emosional wanita, ada tren 
peningkatan sesuai dengan kebutuhan pekerja,” 
ujarnya membuka percakapan dengan energia.

Louis kemudian memaparkan kesalahan 
per sepsi yang membuat karier kaum hawa 
tersabotase. Yaitu, meremehkan nilai EQ, menebak 
kemampuan mereka, mengabaikan tampilan dan 
kepemimpinan, tidak berstrategi, peminta izin, 
tidak memanfaatkan networking, perfeksionis, dan 
cenderung menunggu keajaiban.

Di mata Louis, perempuan Indonesia sudah 
banyak berbuat. Menurutnya, ini betul-betul 
kemajuan karena perkembangannya lebih 
banyak dibanding tempat di belahan bumi 
lainnya. “Saya tidak akan lupa dengan Megawati 
Soekarno Putri. Indonesia telah lebih dulu mem-
punyai presiden perempuan dibanding negara 
kami, Amerika Serikat. Sehingga saya pikir ini 
ada kaitannya dengan rasa menghargai dan 
menghormati perempuan di negara ini,” imbuh 
jebolan Conseling Psychology, the University of 
Southern California itu.

Di Indonesia, ia merasa perempuan diberi 
kesempatan untuk melakukan pekerjaan besar, 
dan buktinya mereka mampu menjadi pemimpin. 
“Jadi, tidak usah ragu untuk melangkah,” ujarnya. 
Ia kemudian menyontohkan sosok Karen 
Agustiawan, sebagai perempuan yang berada di 
pucuk pimpinan BUMN terbesar di negeri ini.

“Karen adalah figur perempuan petarung. 
Sekarang ia membawa Pertamina kepada 
apa yang disebut dengan tranformasi,” kata 
perempuan berambut putih berkaca mata yang 
murah senyum ini.

Perempuan mempunyai kecenderungan 
untuk membatasi ruang geraknya sendiri 
dengan melakukan hal-hal yang mengecilkan 
peran mereka di tempat kerja. Ini tentunya 
bisa memubazirkan potensi-potensi besar yang 
mereka miliki. Jika ditarik garis ke belakang, hal 
tersebut bisa jadi akibat dari pola didik sejak 
kecil yang kadung  membuat mereka tidak 
biasa tampil untuk mengutarakan apa yang 
mereka pikirkan. Di berbagai pelosok bumi ini, 
perempuan sering kali dididik untuk bersikap 
patuh, menjaga sopan santun, tidak urakan, 
serta tidak terlalu menonjolkan diri agar disukai 
oleh orang lain. 

Inilah saatnya
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Ditanya tentang  perempuan Indonesia 
yang tersebar dan melanglang buana, 
melebarkan sayap di berbagai penjuru 
dunia, Louis berkomentar hal itu tidak salah, 
malah sangat bagus. Karena  mereka akan 
memiliki kesempatan untuk mempelajari 
budaya baru. Selain itu, kesempatan untuk 
menjadi lebih worldly.

“ I t u  a d a l a h  s u a t u  k e s e m p a t a n 
besar untuk benar-benar membangun 
kepercayaan diri Anda. Great job, juga 
membuat banyak uang, absolutely,” katanya 
sambil tersenyum ramah.

Wanita berkebangsaan Amerika ini melihat 
perkembangan wanita Indonesia secara 
keseluruhan sangat signifikan. Kepada 
energia, ia mengaku telah datang ke nusantara 
ini sejak 25 tahun silam, dan  menurutnya 
posisi wanita Indonesia dulu dan sekarang 
itu jelas berbeda.

“Sangat menarik melihat perkembangan 
yang sangat signifikan selama 25 terakhir ini. 
Saya telah melihat, banyak perempuan Indonesia 
yang lebih maju selangkah dibandingkan laki-
laki. Karena, 25 tahun yang lalu saya masih 
menyaksikan perempuan malu-malu dalam 
berkarier, menunjukkan kemampuannya,” cetus 
penerima Honorary Decorate of Humane Letters 
From Phillips Graduate Institute ini.

Dan kini Louis senang melihat banyak 
perubahan tersebut. Menurutnya, seharusnya 
Indonesia patut bangga. Kendati demikian, 
dengan berat hati Louis menyayangkan bah-
wa kuantitas wanita di sektor-sektor  tertentu 

Go Overseas? Kenapa Tidak

Perempuan Indonesia Sekarang Berbeda

Louis juga menekankan sudah saatnya 
wanita keluar dari zona nyaman. “Agar karier 
bisa berkembang, keluarlah dari zona nyaman. 
Bulatkan tekad untuk berani mengekspos diri. 
Karena konsekuensi menjadi seorang pemimpin 
adalah harus berani melakukan hal-hal yang 
tidak selalu nyaman,” tegasnya.

Dunia sangat membutuhkan para perempuan 
yang dinilai memiliki pola pikir yang mampu 
bernegosiasi dan kecerdasan emosional untuk 
menghadapi generasi maju. Jangan pernah 
ragu untuk melebarkan sayap ke belahan 
penjuru bumi.

masih kurang dibanding pria. Namun Louis 
menyemangati,  perempuan Indonesia tidak 
perlu khawatir, karena semua bisa berubah 
tergantung pada diri dan tekad ma sing-
masing.

Seperti diketahui, data yang diungkapkan 
dalam Indonesia Leadership Summit 2012 
menyebutkan, 45 persen perempuan Indonesia 
bekerja di berbagai institusi, namun sayangnya 
kurang dari 10 persen yang berada di level tinggi 
atau pucuk pimpinan.

Jumlah wanita duduk di kursi gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat saja tidak lebih dari 20 
persen. Yang menjadi menteri di era Presiden 
Susilo Bambang Yudhoyono pun hanya tiga 
perempuan. Sementara di tingkat Kabupaten 
hanya ada 18 perempuan Kepala Kabupaten 
dari 440 kabupaten yang tersebar di seluruh 
Indonesia. Bahkan, di seluruh dunia, jumlah 
perempuan yang berada di kursi eksekutif 
hanya 8 persen.



32 33Januari 2013Januari 2013

“If ever there was a time for women to lead... 

now is the time, and you are the woman.”
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Tips Pengembangan Karier dari Louis
Dengan berbaik hati Louis mengeluarkan beberapa tips 

tentang bagaimana melatih personal leaderhip branding.  
Pertama,  tulislah apa yang ingin orang-orang katakan tentang 
Anda, tentang pribadi Anda. Kedua, terapkan perilaku tindak 
lanjut. Setelah itu, menepilah. Biarkan orang lain melihat 
tindakan Anda dan bersiap memperoleh umpan balik. Dan 
jangan lupa, perlakukan orang lain dengan baik.

Menurutnya, ada sejumlah rintangan yang harus dihadapi, 
meski perempuan memiliki sejumlah kualitas yang dibutuhkan 
untuk menjadi pemimpin jempolan. Kebanyakan berasal dari 
diri sendiri serta lingkungan sehari-hari. Berkaitan dengan hal 
ini, Louis menekankan perempuan yang berkarier untuk dapat 
memimpin dengan keberanian dan kepercayaan diri. “Di situlah 
akan terlihat kualitasnya sebagai pemimpin,” ujarnya.

Dalam bahasanya, ia menyebutkan 10 langkah menjadi 
pemimpin perempuan yang berhasil. “Lead with courage 
and confidence,  sit at the table, get on the radar screen, use 
headline communication, set boundaries through negotiation, 
play your game at the edge of the field, engage in “quid pro 
quo” politics, fairy your influence style, each one teach one, 
assume equality, consciously build your leadership brand,” 
katanya mengakhiri perbincangan. 
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hulu

PSC CBM Muara Enim III :

Memacu CBM
Pengganti Migas

Coal Bed Methane (CBM) bukanlah barang baru bagi Pertamina.
Sebelumnya Pertamina sudah mengembangkan CBM di 5 Blok, dengan 
cara partnership dimana operator ship-nya diserahkan ke partner. 
Namun kini, pada Blok Muara Enim III Pertamina melalui PHE Metra 4 
berdaulat penuh sebagai operator atas pengolahan sumur-sumurnya  
secara mandiri.

Teks : sahrul haetamy Ananto  Foto : Tatan Agus RsT
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Sumur ME-III-CBM-001, di Kabupaten 
Muara Enim, Sumatera Selatan menjadi 
sumur pertama yang dioperasikan sendiri oleh 
Pertamina Hulu Energi Metana Sumatera 4 
(PHE Metra 4) untuk  pengembangan gas 
unconventional, CBM.  Ini merupakan  first CBM 
Coring yang dilakukan sendiri oleh Pertamina 
di lokasi seluas 1 hektar tersebut, setelah tajak 
pertama yang bergulir pada 24 November 2012.  
Berlokasi di Desa Jiwa Baru, Kecamatan Lubai, 
Muara Enim,  Sumatera Selatan,  8 Desember 
2012 lalu, menjadi seremonial  pengeboran 
yang dihadiri oleh Senior Vice President 
Upstream Strategic Planning and Subsidiary 
Pertamina Rony Gunawan didampingi oleh VP 
Gas Metana Batubara PHE  Budi Tamtomo dan 
GM PHE Metra 4 Achmad Susilo.

“Penggarapan sumur-sumur  di blok ini dimulai 
pada komitmen PHE Metra 4 kepada pemerintah 
(dulu BP Migas), pada April 2011. Di kontrak 
tersebut PHE Metra 4 diberikan mandat untuk 
menjadi operator dengan target pembangunan 3 
sumur untuk tiga tahun pertama,” kata GM PHE 
Metra 4 Ahmad Susilo.

Gayung bersambut, ikhtiar baik PHE Metra 
4 mencari sumber energi baru disambut baik 
dengan restu dari masyarakat sekitar. Hal 
tersebut terbukti dengan cepatnya proses 
pembebasan lahan dan surat izin pemboran, 
yang hanya memakan waktu empat bulan. 
Terhitung sejak dilaksanakan sosialisasi 
dengan seluruh stakeholder, pada 15 Mei 2012, 
surat izin kedua untuk sumur tersebut telah 
dikeluarkan dan disetujui oleh Bupati pada sore 
harinya. Ini merupakan track record terpendek 
dan terbaik yang diperoleh Pertamina dalam 
memperoleh surat izin pemboran, sebuah awal 
yang bagus sebagai pertanda yang baik.

Sejatinya Indonesia menduduki peringkat 
keenam sebagai negara dengan cadangan CBM 
terbesar di dunia dengan potensi mencapai 453 
Trilliun Cubic Feet (TFC). Potensi terbesar CBM di 
Indonesia berada di wilayah Sumatera Selatan dan 
Kalimantan Timur. Hal tersebutlah yang membuat 
Pertamina berusaha terus mengeksplorasi dan 
mengembangkan potensi CBM.
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Kegiatan eksplorasi di Muara Enim diawali 
dengan studi geologi dan geofisika untuk 
mengetahui kondisi permukaan dan bawah 
permukaan, kemudian dilanjutkan dengan 
pemboran sumur coring dan exploratory. 
Ahmad mengatakan, dari hasil pemboran saat 
ini, PHE Metra 4 sudah mengidentifikasi dan 
mendapatkan coring atau batuan sampel batu 
bara dari 5 lapisan, dengan variasi ketebalan 
antara 2 meter hingga 7 meter, pada kedalaman 
400-500 meter dibawah permukaan. “Dan 
dibawahnya nanti, kita prediksi akan dijumpai 
lapisan batubara sampai dengan ketebalan 15 
meter,” jelasnya.

Karakter Blok Muara Enim 3 ini seperti 
klaster. Ada dua klaster, yaitu klaster Jiwa Baru 
dan klaster untuk Pager Dewa. Di masing-
masing klaster tersebut akan ada satu sumur 
coring-eksplorasi yang akan ditambah nantinya 
3 sumur untuk pilot well. Begitu pula halnya 
dengan sumur berikutnya di Pager Dewa, 
satu sumur dengan core hole dan exploratory, 
ditambah nantinya tiga sumur untuk pilot well. 
Rencananya  ada delapan sumur dibangun di 
Blok ini dalam waktu dekat.

Sementara Manager Eksplorasi PHE Metra 
4 Ferdy menuturkan, untuk menggarap blok 
tersebut PHE Metra 4 melakukan eksplorasi 
dengan perlakuan yang persis sama seperti oil 
and gas, lewat masa eksplorasi selama 2 kali 3 
tahun, sekitar 6 tahun. Tahun 2012 dan awal 2013, 
dua sumur akan dibor di sumur Muara Enim 3. 
Dua sumur tersebut sudah termasuk ke dalam 
empat komitmen dalam kontrak SK Migas.

“Kalau di komitmen, ada 2 corehole dan 
2 exploratory well. Memang sedikit berbeda 
dengan oil and gas. Kita ingin melakukan 
percepatan. Caranya, satu sumur ini dua 
komitmen kita lampaui. Jadi,  dalam satu sumur 
itu kita melakukan core hole dan exploratory.” 
papar Ferdy.

Terkait dua hal tersebut (core hole dan 
exploratory), pada praktiknya di sumur Muara 
Enim 3 ini, corehole diambil menggunakan 
wireline coring, untuk kemudian dilakukan 
IFOT test. Dengan melakukan percepatan ini 
diharapkan eksplorasi di PHE Metra 4 bisa terjadi. 
Setelah 2 sumur untuk tahun 2013, rencananya 
sumur ini akan dijadikan pilot well  atau di-
dewatering dengan penambahan beberapa sumur 
di sekitarnya, dengan radius 300 meter. Dengan 
demikian total untuk tahun 2013 PHE Metra 4 
akan menambah enam sumur.

“Tahun 2012 targetnya memang satu sumur. 
Tapi sebelum bulan Januari 2013 kita sudah 
moving  ke sumur berikutnya.  Jadi kita sudah 
siap untuk dua sumur. Di blok ini targetnya 
akan ada 8 sumur, terdiri dari 2 sekarang untuk 
exploratory dan 6 sumur untuk pilot well atau 
dewatering,” kata Ferdy.

Terkait dengan hal tersebut, General Manajer 
PHE Metra 4 Ahmad Susilo menegaskan, 
setelah satu sumur di area ini pemboran 
berikutnya akan dilanjutkan ke sebelah utara 
sekitar  10 km. Disana akan dibangun sumur 
berikutnya, yaitu Pager Dewa, pada awal  2013. 
Kemudian diteruskan dengan sumur 3, 4, dan 5. 
Saat ini sumur ke-3 sedang dalam proses.

Dua Komitmen satu sumur
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CBM termasuk ke dalam gas unconvetional 
atau gas yang diproduksi dari sumber daya 
non minyak dan gas bumi. Dalam proses 
eksplorasinya, memang tidak ada yang khusus 
karena proses pemborannya mirip dengan 
teknologi oil and gas. Hanya saja, kapasitas 
keluarnya gas dari batu sangat ditentukan oleh 
permeability dan porosity.  Karena itu diperlukan 
teknologi yang disebut horizontal drilling, untuk 
memperbesar kapasitas pengeluaran gasnya. 
Tapi bisa juga dengan cara fracturing, atau 
pemecahan batu bara. Operasi ini merupakan 
standar umum di industri CBM.

Hal lain yang menjadi pembeda adalah saat 
proses awal eksplorasi CBM yang berbeda 
dengan praktik eksplorasi oil and gas. Struktur 
atau volume reserve (jumlah minyak atau gas 
yang ditemukan dalam batuan reservoir) bisa 
didapat di awal proses eksplorasi. Di CBM, 
untuk mengetahui seberapa besar cadangan 

yang terkandung dalam batuan selain diperlukan 
coring dan exploratory, juga dibutuhkan tambahan 
kegiatan, yaitu dewatering.

Coring merupakan studi untuk mempelajari 
percontohan batuan berbentuk silinder yang 
dipotong dengan mata bor khusus untuk mem-
pelajari formasi tempat batuan diambil. “Jika 
batu baranya sudah terlihat ada, dari data se-
belum dites terlihat ada indikasi bagus, lalu kita 
lihat dari hasil tes di laboratorium, untuk dihitung 
kandungannya dan dianalisis,” kata Manager 
Eksplorasi PHE Metra 4  Ferdy.

Dalam proses coring, sampel batuan diambil 
per tiga meter, kemudian dianalisis jika ada kan-
dungan coal-nya. Batuan tersebut akan segera 
dikirim ke laboratorium untuk diteliti lebih jauh. 
Di laboratorium akan dihitung kandungan gas 
dan kandungan water-nya, dan kandungan 
yang lain-lainnya, termasuk karakteristik gas 
dan coal characteristic-nya.

Beda Perlakuan dengan Oil and Gas
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“Gas metana ini untuk satu sumur pro-
duksinya memang nilainya akan kecil. Untuk itu, 
kita juga harus memperhitungkan cost operasi. 
Karena produksinya kecil, maka kita harus bisa 
me-reduce operation cost, biar bisa balance  
dan ekonomis,” kata Ferdy.

Dalam mengerjakan proyek ini PHE Metra 4 
bersinergi dengan anak perusahaan Pertamina 
seperti Pertamina Drilling Services Indonesia 
(PDSI), Elnusa dam lainnya. Jasa pemboran 
rig dikerjakan oleh (PDSI), yang memenangkan 
tender untuk 10 sumur ke depannya. Selain 
itu jasa penunjang pemboran, seperti Coring, 
Analysis Lab, IFOT test juga dilakukan oleh 
beberapa mitra kerja demi menunjang semua 
kegiatan operasional. Untuk sumur dengan dua 
komitmen di area Muara Enim ini, PHE Metra 
4 merogoh kocek sebesar 2 juta dolar AS per 
satu sumur.

Sumur di Blok ini diperkirakan dapat mem-
produksi gas sebanyak 0,2-0,5 mmscfd untuk 
satu sumur. Namun, belum ada taksiran tentang 
berapa besar target produksinya. “Target pro-
duksi kita belum tahu, karena tergantung dari 
kapasitas dari batu bara itu sendiri,” cetus GM 
PHE Metra 4  Ahmad Susilo.

Ferdy menje laskan,  dalam proyek 
penelusuran CBM, gas diambil dari gas yang 
terkandung dalam batuan batu bara, dengan 
syarat nilai cut off  batu bara yang berada 
dibawah 300 meter kita jadikan target dan 
analisa, sampai dengan kedalaman maksimal 
di titik 1.000-1.200 meter.  “Jadi kita nggak 
mungkin over lapping dengan batu bara yang 
di permukaan atau tambang batu bara. Karena 
kita mencari batu bara yang dibawah 300 meter. 
Kita lakukan pemboran untuk mencari batu bara 
yang 300-1.200 meter. Gas yang terkandung 
dalam batu bara tersebut dapat keluar dengan 
cara kandungan air dalam coal itu disedot dulu 
atau dewatering,” jelas Ferdy.

Umumnya batu bara memiliki dua komponen 
yang terkandung di dalamnya, yaitu air dan 
gas. Untuk mengambil gasnya, pada proses 
dewatering. Komponen air harus dibuang 
terlebih dahulu dengan cara disedot, dengan 
begitu air akan keluar. Pada proses tersebut 
air yang terkandung tersebut yang tadinya 
tinggi kemudian akan berkurang, sebaliknya 
gas yang kemudian akan naik dan meninggi. 
Gas ini biasanya di CBM disebut dengan gas 
metana atau CH4.
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Secara keekonomian gas yang dihasilkan 
dari CBM ini produksinya memang tidak 
akan sebesar oil and gas. Oleh karena itu, 
ke gunaannya pun cenderung mengarah ke 
pa sar lokal. Bentuknya bisa berbagai macam, 
baik CNG, LNG, ataupun listrik. Untuk listik 
misalnya bisa diimplementasikan dengan 
membuat pembangkit listrik untuk Kabupaten 
atau provinsi yang sifatnya localize.

“Kalau CBM itu biasanya untuk lokal, karena 
produksinya tidak besar seperti oil and gas. Jadi 
kita harus berpikir  siapa pangsa pasar lokal 
yang butuh gas CBM. Dan ada kemungkinan 
juga di-piping ke sumur-sumur gas yang sudah 
ada” imbuh Ferdy. 

Terkait dengan hal itu, SVP Upstream 
Stra tegic Planning and Subsidiary Pertamina 
Rony Gunawan mengatakan sasaran pertama 
adalah PLN, untuk bahan baku pembangkit 
listrik. Ke depannya Pertamina akan meninjau 
apakah gas tersebut akan diproduksi sampai ke 
power, dalam bentuk listrik jadi yang langsung 
dialirkan ke PLN.  “Kita akan meninjau apakah 
kita akan produksi sampai ke power, jadi dari 
CBM ke power, dimana PLN tinggal menerima 
listriknya, atau mungkin lanjutnya kita jadikan 

CNG, dimana nanti kisa bisa masukan ke dalam 
tabung yang tinggal kita kirim ke tempat yang 
membutuhkannya,” imbuh Rony.

Potensi gas metana yang dihasilkan batu 
bara di sumur Muara Enim ini ditaksir dapat 
sustain berproduksi sampai 30 mendatang.  
Hal tersebut dikarenakan karakter batu bara 
yang terkandung di bawah pemukaannya 
sa ngat tebal dan bagus. Umumnya  di dunia 
industri batu bara proyeksi gas methan baru 
bara itu bisa bertahan antara 20-30 tahun, 
namun semua itu tergantung pada lapisan 
batu baranya sendiri yang berbeda-beda di 
setiap area.

Rony berharap energi baru ini akan menjadi 
sumber energi yang menggantikan cadangan 
migas konvensional. Karena ke depan ca-
dangan migas kovensional semakin susah 
didapat, sehingga ini menjadi alternatif untuk 
penambahan penyediaan energi di Indonesia. 
“Potensi kita cukup bagus di Indonesia. Kita 
tinggal menggalinya dengan seksama, supaya 
migas kita bisa hemat untuk kegiatan yang lain. 
Dan ini energi baru yang akan meng gantikan 
minyak dan gas konvensional,” ungkap Rony.
Gunawan.

Pasar yang Localize
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hilir

Buah Manis

Angka statistik
dari Perbaikan

Pertamina, perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikat 
Sistem Manajemen Keselamatan Transportasi Darat. Standarisasi keselamatan 
yang bermula dari tingginya angka kecelakaan truk tangki BBM. Inisiatif safety 
transportasi bagi truk tangki BBM yang diterapkan di Terminal BBM Plumpang.

Teks : Dewi sri utami  Foto : Kuntoro
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Binar kebanggaan terpancar dari wajah 
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Delas 
M. Pontolomiu saat menerima Sertifikat Sistem 
Manajemen Keselamatan Transportasi Darat, 
dari TUV Rheinland, awal Desember tahun lalu. 
Hasil audit lembaga sertifikasi keselamatan 
transportasi asal Jerman tersebut, memberikan 
skor 3,04 untuk penerapan sistem safety 
transportasi yang diterapkan Patra Niaga.

Pencapaian tersebut tak hanya menjadi kado 
Ulang Tahun ke-55 Pertamina. Tetapi sekaligus 
menjadi kebanggaan Ditjen Perhubungan 
Darat, Kementerian Perhubungan RI. Karena 
Pertamina menjadi perusahaan pertama di 
Indonesia yang menerapkan sistem manajemen 
keselamatan transportasi.

Direktur Keselamatan Transportasi Darat 
Hotma Simanjuntak mengakui, masalah ke-
selamatan transportasi bukanlah masalah se-
derhana. “Kami sangat mengapresiasi prestasi 
ini, dimana akan menjadi pemacu pembenahan 

manajemen transportasi yang terus diupayakan 
pemerintah,” jelas Hotma.

Apa yang dicapai Pertamina Patra Niaga, 
merupakan buah manis dari upaya untuk 
memperbaiki angka statistik accident yang 
terekam oleh Health Safety Security and 
Environment (HSSE) Marketing & Trading.

Dua tahun lalu, kasus kecelakaan truk 
tangki BBM mendominasi statistik accident 
di lingkungan HSSE Marketing & Trading 
Pertamina. Manager HSSE Marketing & Trading 
Masjuli (saat menjabat) mengungkapkan, 
selama tahun 2011, accident truk tangki 
BBM mencapai 34% dari total accident yang 
terdata di lingkungan HSSE Pemasaran dan 
Niaga. Penyebabnya dari berbagai faktor. 
Seperti kelayakan jalan, kendaraan, peralatan 
kendaraan tidak berfungsi, ban gundul, serta 
faktor manusia (supir me ngantuk).

Dampak accident tersebut merembet ke 
berbagai hal. Mulai dari mengganggu lalu lintas, 
kerugian materi bagi internal Pertamina dan 
juga orang lain, pencemaran lingkungan bahkan 
korban jiwa. “Jika tidak mendapat perhatian 
serius, bukan saja kerugian materi dan jiwa 
yang ditanggung, tetapi citra perusahaan men-
jadi taruhannya,” jelas Masjuli.

Karena itu, upaya memperbaiki angka 
statistik, dengan menurunkan bahkan membuat 
zero accident menjadi tekad bulat yang 
harus direalisasikan. Salah satunya dengan 
menetapkan inisiatif yang diterapkan pada 
awal tahun 2012, yakni “Safety transportasi 
bagi truk tangki BBM”. Dengan inisiatif tersebut, 
sejak awal Januari tahun lalu, HSSE Marketing 
& Trading berkonsolidasi dengan Tim Safety 
Transportasi truk tangki BBM PT. Patra 
Niaga. “Presentasi awal tentang data accident 
kita sampaikan kepada Patra Niaga bulan 
Desember 2011,”ujar Masjuli.

Apa yang disampaikan HSSE mendapat 
respon positif dari Patra Niaga, yang bertekad 
untuk pencapaian zero accident dan service 
excellence. “Kami menyadari harus menata 
banyak hal yang terkait dalam pendistribusian 
BBM. Baik dari kendaraan, rute perjalanan, 

Dirut Pertamina Patra Niaga, Delas M 
Pontolumiu menerima sertifikat safety 
transportasi dari Direktur PT TUV Rheinland 
MB Asana.
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sistem manajemen HSE serta elemen kon-
traktor,” jelas Delas.

Kesamaan tujuan yang ingin dicapai dari 
kedua pihak selama konsolidasi, melahirkan 
keinginan untuk melakukan sert i f ikasi 
keselamatan transportasi truk tangki BBM. 
Selama konsolidasi, maintenance kendaraan 
dipantau terus, penggantian oli, ban juga tercatat 
rapi. Pengemudi tiada henti diberikan briefing 
tentang mengendarai kendaraan pengangkut 
barang berbahaya secara aman. “Kita monitor 
terus per bulan progress-nya dan dilaporkan 
kepada Direksi. Status merah, kuning atau hijau 
ditunjukkan dengan jelas,”ungkap Masjuli.

Alhasil dari pemantauan rutin yang 
dilakukan, perbaikan mulai dirasakan. Angka 
accident mulai diminimalisir. Tetapi belum ada 
parameter yang bisa memastikan pemantauan 
dan perbaikan yang dilakukan sesuai dengan 
standar keselamatan transportasi.

“Walaupun masih terseok-seok, karena 
belum ketemu pola referensi yang baik, 
pemantauan tetap dilakukan. Hingga akhirnya 
tim HSSE mendapatkan referensi khusus ter-
kait safety transportasi bahan berbahaya,” 
jelas Delas. Namun mencari badan sertifikasi 
tak semudah yang diduga. Dari data yang 
direkomendasikan tidak semuanya memiliki 
perangkat untuk menilai keselamatan trans-
portasi. “Akhirnya kita bertemu dengan TUV 
Rheinlad dari Jerman, yang selama ini telah 
memberikan sertifikat pengangkutan barang 
berbahaya di Eropa,”papar Masjuli.

Kerja sama dimulai pada medio April 2012. 
Tahap awal dilakukan assessment dengan 5 
konten elemen yang dinilai. Yakni Manajemen 
Pengemudi, Journey Management, Manajemen 
Peralatan dan Kendaraan, Manajemen HSE 
dan Manajemen Kontraktor. Hasilnya skor 
yang dicapai hanya 1,3. Artinya dari masing-
masing elemen, nilainya rata-rata hanya 0,26. 
Sementara untuk mencapai skor 3 sebagai 
prasyarat minimal memperoleh sertifikasi safety 
transportasi rata-rata penilaian per elemen 
harus 0,6.

Toh, itu tak menyurutkan semangat per-

baikan yang sudah menjadi tekad semua pihak. 
Direktorat Pemasaran dan Niaga kembali mem-
briefing Patra Niaga, untuk terus meningkatkan 
penerapan sistem safety transportasi. Kelima 
elemen yang dinilai diperbaiki. Mulai dari 
kon traktor, perawatan kendaraan hingga per-
hatian khusus bagi para pengemudi. Seperti 
disediakannya fasilitas mess khusus bagi 
para pengemudi truk tangki oleh Patra Niaga. 
“Dengan mess, para supir bisa istirahat tenang, 
dengan fasilitas tempat ibadah dan kamar mandi 
bersih. Mess ada di TBBM Plumpang dengan 
kapasitas lebih dari 20 orang,”jelas Delas.

Enam bulan berselang, dilakukan audit tindak 
lanjut rekomendasi assessment yang dilakukan 
pada bulan April. “Hasilnya menggembirakan.
Skor naik menjadi 2,43 disertai rekomendasi agar 
dilakukan improvement terhadap manajemen 
kontraktor,”ungkap Masjuli. Rekomendasi di-
berikan karena manajemen kontraktor mendapat 
skor paling kecil. Usut punya usut ternyata hal 

Masjuli
Manager HSSE (saat menjabat)
Direktorat Pemasaran dan Niaga
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tersebut terjadi karena kontrak dengan vendor 
lama berakhir. Dimana setelah melalui tahap 
pengadaan, dimenangkan oleh kontraktor baru. 
Mau tidak mau, kontraktor bersangkutan harus 
mengikuti prosedur yang ada, kembali dilakukan 
pelatihan, sosialisasi HSE sebagaimana dila-
kukan pada tahap awal.

Perlahan tapi pasti, perbaikan skoring per 
elemen sudah terasa. Patra Niaga membe-
ranikan diri mengundang TUV Rheinland 
melakukan audit sertifikasi safety transportasi. 
Skor mencapai 2,9. “Kurang nol koma nol satu 
lagi kita bisa mendapatkan sertifikat safety 
transportasi pertama di Indonesia,” jelas 
Delas yang tiada henti berkoordinasi dengan 
HSSE Pemasaran dan Niaga serta seluruh 
pihak yang mendukung hasil skor penilaian 
elemen sertifikasi.

Manajemen kontraktor kembali diperbaiki, 
dan bukti perbaikan diserahkan kepada TUV 
Rheinland. Skor pun terdongkrak menjadi 

3,04. “Jelas lega dan bangga, karena se-
bagai world class company, kita harus bisa 
men jadi contoh dalam penerapan safety 
transportasi bahan berbahaya,”kata Masjuli. 
Menurutnya penerapan tersebut nantinya tak 
akan terbatas pada truk tangki BBM, tapi 
juga dilakukan untuk seluruh transportasi 
bahan berbahaya yang dilakukan Pertamina 
selama ini. Seperti di angkutan LPG, Avtur, 
perkapalan dan lainnya gar mengelola sistem 
keselamatan dengan metode penilaian 
elemen yang hampir sama.

“Sertifikasi ini bukan tujuan utama kami. 
Yang pasti pencapaian ini menjadi motivasi awal 
untuk meningkatkan lebih baik lagi 5 elemen 
keselamatan transportasi truk tangki BBM yang 
diterapkan di Plumpang, agar bisa ditularkan 
ke tempat lain,”pungkas Delas yang tidak lupa 
memberikan apresiasi kepada Awak Mobil 
Tangki terbaik, sesaat setelah Ia menerima 
sertifikat safety dari TUV Rheinland. 

Mess bagi awak mobil tangki di TBBM Plumpang. Berfungsi 
untuk sekadar melepas penat hingga sebagai tempat 
istirahat yang nyaman.
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Corporate

hR Corner

Kembangkan Kapabilitas Kelas Dunia

Salah satu Priority Initiative yang dipilih oleh BoD Pertamina untuk mencapai 
aspirasi 2025 menjadi “Asian Energy Champion” adalah membangun 
Pertamina Corporate University. Sebagai quick-win, pada HUT ke-55 Per-
tamina Desember 2012,  Direktur Utama Pertamina meresmikan beberapa 
business academy Pertamina Corporate University.

Pertamina bikin universitas? Wah kemajuan 
donk. Gimana cara mendaftarnya ke sana? 
Pertanyaan dan pernyataan semacam itu muncul 
dari beberapa teman yang mencari informasi 
tentang Pertamina Corporate University. 
Lucunya, sebagian besar pekerja berpendapat 
bahwa corporate university sama dengan public 
university. Apakah benar demikian?

Corporate University (CU) adalah badan/
institusi pendidikan yang merupakan tools 
strategis untuk membantu perusahaan induk 
mencapai sasaran melalui pelaksanaan 
aktivitas yang mendorong pembelajaran dan 
pengetahuan individu maupun organisasi. 
Dengan demikian, CU dapat berupa institusi 
pendidikan apa saja, tetapi tujuan utamanya 
adalah membantu perusahaan induk, dan bu-
kan untuk umum/publik.

Dalam hampir semua kasus, CU bukanlah 
universitas dalam kata yang sesungguhnya. 
Universitas tradisional adalah institusi pen-
didikan yang memberikan gelar akademi baik 

Teks : Erni D. Ginting – Culture and Transformation Manager

University

sarjana maupun pasca sarjana dalam berbagai 
subjek, serta juga menyelenggarakan riset 
ilmu pengetahuan. Agak bertolak belakang, 
CU membatasi lingkup aktivitasnya hanya 
untuk menyediakan kebutuhan pekerjaan 
secara spesifik untuk perusahaan tersebut 
dan melatih pekerja-pekerja di perusahaan 
induk. CU banyak ditemukan di Amerika 
Serikat. Salah satu CU terbaik di sana adalah 
Hamburger University yang dioperasikan 
oleh perusahaan McDonald di Chicago. Di 
Indonesia sendiri beberapa perusahaaan 
yang sudah membangun Corporate University, 
antara lain Danamon, Telkom, Astra dan 
Allianz Indonesia.

Tren di dunia menunjukkan, CU tumbuh 
pesat dari 400 perusahaan menjadi sekitar 2.000 
perusahaan pada tahun 2001. Walt Disney, 
Boeing dan Motorola, adalah beberapa contoh 
perusahaan besar yang mendirikan CU.

Ada beberapa alasan yang mendorong 
peru sahaan-perusahaan membentuk CU. 
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Tetapi secara mendasar, mereka pu nya 
sa tu alasan yang sama, yaitu untuk me-
ngembangkan kapabilitas internal secara 
lebih spesifik dan up to date serta berdampak 
langsung pada pencapaian sasaran peru-
sahaan. Sebab banyak perusahaan yang 
walaupun menyadari pentingnya sumber 
daya manusia, namun biasanya hanya ber-
henti pada tahap wacana. Atau sekadar 

formalitas mengirimkan pegawainya secara 
parsial untuk mengikuti training yang di-
desain secara generic, sehingga seringkali 
tidak selaras dengan visi-misi perusahaan. 
Atau perusahaan yang punya komitmen 
tetapi tidak memiliki strategi yang jelas dan 
terarah sehingga training yang ditawarkan 
kepada pekerja sangat banyak, tapi tidak 
berdampak apa-apa.

Merencanakan Corporate University
Secara umum ada beberapa langkah 

untuk mengimplementas ikan CU dan 
mempertahankan kesuksesannya. Salah 
satu yang paling penting adalah memastikan 
proyek tersebut didukung penuh oleh CEO 
atau pimpinan tertinggi perusahaan.

Langkah-langkah penting lainnya antara 
lain adalah pembentukan ‘governing body’ 
CU  yang terdiri dari manajemen puncak 
perusahaan dibantu oleh ahli-ahli bidang/
ilmu tertentu yang relevan dengan bisnis 
perusahaan. Selain itu, diperlukan juga 
identifikasi dan penyusunan secara jelas 
mengenai visi atau perencanaan strategis 
CU, sumber pendanaannya, stakeholders dan 
delivery model-nya. Langkah lainnya yang 

juga tak kalah penting adalah penggunaan 
teknologi dan sumber daya  (sarana dan 
pra sarana, tim pengajar, dan sebagainya) 
yang memadai. Pada pelaksanaan langkah-
langkah tersebut, diperlukan keterlibatan 
penuh dari seluruh lini bisnis.  

Sebagai pilihan, CU bisa di-outsource 
ke perusahaan konsultasi atau sepenuhnya 
dijalankan secara internal. Jika berbicara tren, 
dewasa ini banyak perusahaan bermitra dengan 
universitas tradisional (public university) dalam 
membentuk CU. Pembentukan CU juga perlu 
waktu yang cukup panjang, kadang-kadang 
sampai dua tahun. Membentuk tim cross-
functional dari lini bisnis juga dapat digunakan 
untuk meluncurkan CU. 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan 
kuliah umum pertama setelah melakukan soft launching 
Pertamina Corporate University, pada 7 Desember 2012.
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Mengembangkan kompetensi karyawan agar tetap produktif di masa krisis.

Mengurangi biaya dan mengorganisasikan training secara lebih terpadu.

Tempat mempertajam naluri bisnis eksekutifnya dan mempersiapkan kader-kader.

Manfaat Corporate University

Dalam kondisi krisis, ditambah lagi adanya 
kompetisi yang super ketat, banyak perusahaan 
besar yang sadar bahwa tingkat kompetensi 
SDM sangat dibutuhkan untuk mencapai target 
yang ambisius tersebut. Hal ini bisa dilihat dari 
Mc Donald’s dengan Hamburger University-

Ray Kroc, pendiri McDonald’s mengatakan 
“None of us is as good as all of us”, dan itu 
sebabnya diperlukan training. Namun kompetisi 
bisnis yang ketat menimbulkan dampak pula pada 
pengetatan biaya training. Sebagai jawabannya, 
semakin banyak perusahaan yang menyatukan 
upaya training dalam satu payung melalui 

Sebagai upaya peningkatan margin laba  
di tengah persaingan saat ini, perusahaan-
perusahaan pada umumnya akan meningkatkan 
pengiriman eksekutifnya ke program MBA. Akan 
tetapi, cara ini ternyata tidak sepenuhnya efektif 
karena program MBA sering dikritik kurang 
menyentuh persoalan bisnis aktual. Karenanya 
beberapa perusahaan menginginkan pendidikan 
bisnis yang lebih dekat dengan kegiatan bisnis 

Berdasarkan survei dan observasi, ada beberapa keuntungan yang didapat perusahaan jika 
mendirikan CU.

nya yang berlokasi di Chicago. Meski hanya 
menjual hamburger, McDonald’s sangat serius 
dalam membangun dan mengembangkan 
SDM berkualitas. Mereka berpendapat, bisnis 
hamburger adalah bisnis manajemen manusia, 
baik karyawan maupun konsumen.

Corporate University. McDonalds mendirikan 
Hamburger University bukan hanya untuk 
mendapatkan manajer di masa depan tetapi 
juga untuk mengurangi biaya training saat ini. 
Inilah tempat di mana ribuan manajer waralaba 
belajar dan memperoleh gelar sarjana dalam 
“Hamburgerologi” selama kurang lebih 1 tahun.

sehari-hari, melalui CU. Di CU inilah para 
CEO dapat menyaring dan mempersiapkan 
kadernya. Sebagai contoh, GE University di 
Crottonville USA, yang konon dikatakan le bih 
baik dari top business schools seperti Harvard 
atau Wharton, karena kampus GE ini lebih 
banyak menghasilkan CEO dan business 
leaders yang lebih hebat dibanding sekolah 
bisnis lainnya.
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Langkah sebagian perusahaan untuk membuat CU adalah langkah yang tepat. Dan untuk 
Pertamina, langkah  ini juga tepat untuk membangun kapabilitas kelas dunia. Kenapa? Teknologi, 
proses, metode dan sebagainya pasti bisa kita copy  dari perusahaan-perusahaan kelas dunia, tetapi 
kapabilitas SDM tidak! Pekerja tidak bisa di-copy. Oleh karena itu, satu-satunya jalan hanyalah dengan 
mengembangkan dan menumbuhkan kompetensi dan keahlian mereka agar bisa memiliki kapabilitas 
kelas dunia. Tentunya melalui CU.  disarikan dari berbagai sumber

Memulai dan mendukung perubahan di organisasi.

Meningkatkan Corporate Social Responsibility.

Meningkatkan pemahaman akan nilai-nilai perusahaan, sehingga menciptakan corporate 
culture, yang berpengaruh terhadap profitabilitas dan loyalitas terhadap perusahaan.

Sadar betapa pentingnya merangkul 
bu daya perubahan, banyak perusahaan 
mencoba mencari mekanisme terbaik mengelola 
perubahan. Pada masa krisis di periode 
1998-1999, Astra terpaksa mem-PHK 20.000 
karyawan tetap dan 5.000 pegawai kontrak 
hingga tinggal sekitar 100.000 orang. Hal ini 
mendorong Astra mendesain ulang strategi 

Selain memberikan edukasi kepada internal 
perusahaan, CU juga dapat digunakan sebagai 
bagian dari CSR. Contohnya adalah Allianz 
yang memberikan kesempatan kepada mitra 
usaha untuk ikut dalam programnya. Contoh 

Salah satu kunci sukses GE – menurut 
Jack Welch –  karena kampus GE bukan hanya 
sebagai tempat untuk mendidik karyawan men-
jadi lebih baik, namun juga sebagai medium 
memperluas perubahan budaya dan pola 
pikir yang membuat GE terus maju. Demikian 
juga di Hamburger University – Mc Donalds, 
para siswa tidak hanya dilatih keahlian teknis 

bisnisnya yang menuntut perubahan mentalitas 
dan kompetensi yang sangat besar. Tugas 
terberat yang harus dijalankan adalah mengubah 
manusia Astra, yang diserahkan kepada Astra 
Management Development Institute, CU-nya 
Astra. Tidak mengherankan kalau Astra kini 
disebut-sebut sebagai organisasi dengan sis-
tem manajemen terbaik di Indonesia.

lain adalah pelanggan GE ataupun orang-orang 
lain yang beruntung (level manager), bisa 
menikmati ilmu manajemen GE melalui program 
ACFC (At the Customer for the Customer) di 
kampus GE.

tetapi juga nilai-nilai perusahaan, budaya, 
filosofi, sejarah perusahaan, dan keahlian 
kepemimpinan, agar bisa memberikan layanan, 
kebersihan, dan nilai-nilai berkualitas tinggi bagi 
konsumen. CU adalah tempat yang tepat untuk 
indoktrinasi, membentuk dan mengembangkan 
siswa sehingga membangun budaya yang bisa 
mendorong perusahaan lebih maju.
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Tekno
Teks : Bakhtiar Nofti C. - Ahli Lindungan Lingkungan  Pertamina uBEP Tanjung

dalam Pengukuran
Teknologi Infra Merah

Emisi Fugitif
Emisi fugitif yang tak kasat mata dalam kegiatan operasional di sektor 
migas dapat membahayakan operator bahkan berkontribusi terhadap 
peningkatan  emisi gas rumah kaca. Kamera infra merah jadi salah satu 
solusi mutakhir untuk mendeteksi kebocoran emisi tersebut. Nilai investasinya 
yang tinggi sepadan dengan nilai manfaat yang diberikan.

Kegiatan produksi, transportasi dan distribusi, 
penyimpanan serta proses separasi di sektor 
migas memiliki risiko adanya kebocoran. Tingkat 
kebocorannya secara harfiah pada kondisi normal 
memang sangat kecil akibat adanya kandungan 
senyawa volatil dalam fluida (fugitif). Walaupun 
demikian, adanya kebocoran akibat kegagalan 
proses mekanis tersebut sangat berisiko secara 
HSE. Kandungan senyawa beracun dalam fluida 
berpotensi mengganggu kesehatan operator 
yang terpapar, seperti paparan BTEX (Benzene, 
Toluene, Xylene).

Sumber emisi fugitif dapat berasal dari 
kebocoran valve, flange, pompa, kompressor, 
pelepas tekan instrumen (pressure realease 
instrument), drain/blow down, kebocoran pada 
peralatan produksi dan komponennya, emisi dari 
tangki timbun, instalasi pengolahan air limbah, oil 
cacther, cellar, dan lain-lain. Secara teknis, menurut 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 13 tahun 
2009 emisi fugitif tidak dapat melewati cerobong, 
ventilasi atau sistem pembuangan emisi yang 
setara. Karena itu, emisi ini tidak kasat mata.

Emisi gas fugitif yang tidak terkendali juga 
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Kamera Infra Merah
Teknologi mutakhir dalam deteksi emisi 

fugitif adalah kamera infra merah. Kamera 
tersebut memiliki sejumlah keunggulan 
dibandingkan metode lain. Salah satu tipe 
kamera yang umum dipakai di sektor migas 
adalah jenis GF320. Kamera  dengan berat 
sekitar 2,5 kg dan dimensi 30 x 17 x 16 cm 
tersebut merupakan salah satu alat canggih 
yang mampu mendeteksi emisi fugitif secara 
spotmeter, area maupun objek bergerak seperti 
kendaraan. Kemampuan deteksinya secara 
langsung dengan sensitifitas tinggi pada tingkat 
emisi fugitif yang rendah (< 25mK). Tingkat 
kebocoran kecil dapat dideteksi pada jarak 

beberapa meter, sedangkan kebocoran besar 
cukup dideteksi pada jarak ratusan meter.

Kamera juga mampu mengukur temperatur 
dengan rentang yang panjang, mulai -40oC 
hingga 350oC dengan tingkat akurasi ±10C. 
Kamera mampu menyimpan data dalam bentuk 
gambar maupun video. Alat ini dilengkapi 
dengan GPS sehingga setiap kali pengukuran 
secara otomatis akan diperlihatkan koordinat 
lokasinya. Nilai investasinya memang sangat 
mahal, yakni mencapai miliaran rupiah. Wajar 
jika perusahaan hulu migas yang memiliki 
kamera infra merah tersebut hingga 2011 lalu 
tidak lebih dari 10 buah.

dapat berpotensi terhadap risiko kebakaran dan 
ledakan dari suatu unit/instalasi karena umumnya 
terkandung pula gas mudah terbakar (flammable). 
Pada aspek lingkungan, emisi gas fugitif dapat 
berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas 
rumah kaca. Tentunya, risiko adanya paparan 
emisi fugitif perlu dilakukan pengukuran, inventaris 

dan pengendalian. Pelaksanaan pengukuran emisi 
fugitif dimaksudkan untuk mendeteksi adanya 
kebocoran hidrokarbon dari suatu unit/instalasi 
produksi, mengkuantifikasinya dan menyiapkan 
upaya dalam meminimalisasinya. Target akhirnya, 
tentu keandalan dan keselamatan dari unit-unit 
proses yang dikaji. 

Kamera Infra 
Merah Tipe 
GF320 yang 
Umum Dipakai 
di Sektor Migas.
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Prinsip Kerja Deteksi Gas Fugitif
Setiap molekul yang terdiri dari satu atau lebih 

atom memiliki kemampuan bervibrasi, berputar 
ataupun bergerak pada arah tertentu. Molekul 
juga mampu meng-absorb dan meng-emitt kalor 
(energi panas). Frekuensi dari gerakan molekul 
(vibrasi molekul ringan serta rotasi dan vibrasi 
struktur) umumnya berada pada rentang infra 
merah, yakni 3-30 μm dan frekuensi 1013-1014 
Hz. Pada saat kamera infra diarahkan pada 
objek tanpa ada kebocoran, maka objek akan 
emitt dan absorb radiasi infra merah melalui 
lensa dan filter. Peran filter adalah menyaring 

rentang gelombang radiasi yang masuk sehingga 
dapat ditangkap detektor dan ditampilkan dalam 
bentuk visual. Untuk dapat melihat gas tersebut, 
radiasi antara yang masuk (latar merah) dan 
setelah melewati gas fugitif (latar biru) harusnya 
cukup kontras. Jumlah radiasi yang direfleksikan 
molekul sangatlah kecil dan dapat diabaikan. 
Dengan demikian, adanya gas fugitif dapat 
terdeteksi jika adanya perbedaan temperatur 
antara latar dan gas fugitif, serta sangat dibantu 
jika ada pergerakan aliran dari gas fugitif yang 
dideteksi.
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Kamera VS Gas Detector
Selain menggunakan kamera infra merah, 

pengecekan emisi fugitif bisa dilakukan juga 
dengan gas detector. Namun, sebagai teknologi 
mutakhir, kamera infra merah memang lebih 
diunggulkan dibandingkan gas detector. 
Perbedaan mendasar fungsi dari kamera 
dengan gas detector adalah kemampuannya 
dalam menunjukkan posisi kebocoran. 

Kamera mampu memberikan data jenis gas 
yang keluar serta posisi kebocoran dari tampilan 
gambarnya. Dengan demikian, upaya perbaikan 
akan lebih terkontrol dan terencana. Kelebihan 
lainnya, kamera mampu melakukan pengukuran 
area plant secara simultan (sejumlah alat) tanpa 
mengganggu proses sehingga lebih menghemat 
waktu dalam perbaikan dan verifikasi proses. 
Kegiatan pemeliharaan, plant shutdown dan start 
up dapat lebih terfokus dan terencana. Seorang 
teknisi dapat melakukan pengukuran hingga 100 
objek hanya dalam waktu satu jam. Penggunaan 
kamera juga lebih menjamin keamanan teknisi 

sebab pengukuran dapat dilakukan dalam radius 
beberapa meter. Tingkat keakuratan kamera juga 
tetap terjamin walaupun ada gangguan angin 
atau cuaca. Keunggulan lainnya, kamera infra 
merah dapat mendeteksi lebih banyak jenis gas.  
Antara lain, Benzene, Ethanol, Ethylbenzene, 
Heptane, Hexane, Isoprene, Methanol, MEK, 
MIBK, Octane, Pentane, 1-Pentene, Toulene, 
Xylene, Butane, Ethane, Methane, Propane, 
Ethylene, dan Propylene.

Penggunaan kamera infra merah mampu 
membantu dalam deteksi emisi fugitif yang 
tentunya tidak dapat terlihat secara visual (kasat 
mata). Kamera infra merah juga memberikan 
keuntungan secara HSE dalam lingkup teriden-
tifikasinya kebocoran fugitif dari senyawa gas 
berbahaya dan atau mudah terbakar suatu 
unit/instalasi serta terinventarisasi emisi fugitif 
sesuai ketentuan regulasi. Tentunya nilai 
investasi yang tinggi sepadan dengan nilai 
manfaat yang diberikan. 

Contoh Hasil Deteksi Kebocoran Gas pada Alat Ukur Tekanan.
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CsR

Dari Anak Kampung
Jadi Mahasiswa

Selain menjamin semua biaya pendidikan selama 3 tahun, JOB Pertamina-
Talisman Jambi Merang juga menanggung biaya operasional dan kebutuhan 
hidup para penerima beasiswa. Meningkatkan akses dan kesempatan 
belajar siswa cerdas yang tidak mampu, memecah labirin kemiskinan dan 
pengangguran masyarakat desa terpencil. 

Teks : sahrul haetamy Ananto  Foto : Tatan Agus RsT
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Kondisi ekonomi keluarga dan situasi sosial 
yang kurang mendukung tidak lantas membuat 
Hera bergeming, dan menyampah mimpinya 
untuk duduk di bangku kuliah. Gadis bernama 
lengkap Hera Wati Fitriani ini berbeda dengan 
kebanyakan anak seusianya di desa Mendis 
di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten 
Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang lebih 
memilih menikah atau bekerja setelah lulus 
SMA. Dalam meraih mimpinya, Hera bak batu 
karang, pantang menyerah dan berkeluh kesah 
dihantam gelombang. 

Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan 
guru Hartutik dan Damahir ini terbilang berotak 
cemerlang. Di sekolahnya, SMAN 1 Bayung 
Lencir ia dikenal cerdas dan masuk dalam 
5 besar siswa terbaik.  Sejak duduk di kelas 
2 SMA, gadis kelahiran 15 Maret 1994 ini  
tercatat sebagai siswa kelas ekskta atau IPA, 

guru-guru dan kedua orang tuanya menemukan 
kecenderungan bakat besar anaknya di bidang 
tersebut. “Bakat Hera memang di dunia science. 
Hobinya ngitung, nilai matematikanya bagus. 
Nilai IPA nya lebih meninjol. Di situ kami 
dan guru di sekolahnya baru bisa membaca 
bakatnya,”  ungkap Hartutik, ibunya Hera.

Tidak ada yang spesial dari cara belajar 
Hera, namun militansi dan tekad kuatnya untuk 
mengejar cita-citalah yang membuat belajarnya 
menjadi lebih khusyuk. Hera adalah pekerja 
keras. Selain harus menyandang buku pelajaran 
ke sekolah di pagi hari, sepulang sekolah di saat 
panas matahari kian menyengat dan rasa kantuk 
perlahan merayap, ia masih mau menggantikan 
ibunya menjaga perpustakaan “Jaya Pustaka” 
hingga menjelang pukul 15.00 sore. Perpustakaan 
yang dikelola secara mandiri oleh orang tua Hera  
terletak di Desa Mendis Jaya, yang lokasinya tidak 
jauh dari  sekolah Hera.

Kesibukan Hera tak terhenti disitu saja. 
Sesampainya di rumah, bukannya lantas 
istirahat, ia bergegas melipat lengan bajunya 
dan kembali berpeluh membantu kedua orang 
tuanya menyiasati hidup. Pukul 16.30 hingga  
menjelang malam ia masih memanggang 
ratusan keping kerupuk kemplang mentah di 
atas bara. Selebihnya ia kembali berjibaku 
dengan buku-buku pelajaran. Setelah itu, 
barulah ia bisa beristirahat. 

Semua pekerjaan itu dilahapnya tanpa 
berkeluh kesah. Maklumlah, kedua orang 
tua Hera hanyalah seorang guru yang 
berpenghasilan kecil. Untuk menambal 
kebutuhan hidup, ibunya juga berjualan kerupuk 
kemplang dan kadang menjadi buruh mencuci 
dengan keuntungan tak seberapa. Seringkali 
sang ibu harus mengirit makanan untuk empat 
anggota keluarga lainnya. Maklumlah, jika 
digabungkan kedua penghasilan orang tua Hera 
hanya 2,5 juta perbulan. Dengan jumlah uang 
tersebut, jangankan untuk menguliahkan anak, 
untuk keseharian pun rasanya masih kurang.

“Saya nggak pernah kepikiran buat 
menguliahkan Hera. Karena saya sadar kalau 
keluarga kami keluarga pas-pasan. Kalau anak 

Pengenalan kegiatan operasional di 
lapangan JOB Pertamina-Talisman Jambi 
Merang menjadi salah satu pembelajaran 
yang diberikan kepada para penerima 
beasiswa.
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saya kuliah, lantas siapa yang mau membiayai?” 
ungkap Hartutik, sambil mengipas-ngipasi si 
bungsu berusia 9 bulan yang tengah tertidur 
pulas siang itu.

Hera bertutur, tak jarang dirinya kerap 
menemukan sang ibu tengah terisak menangisi 
keadaan keluarga. Ia juga sering mendengar 
selisih paham orang tuanya dalam menyiasati 
biaya hidup.  “Jika ingat hal itu, saya suka sedih 
sekaligus merasa terbakar semangat saya 
untuk menjadi lebih baik,” ungkap Hera sambil 
berlinang air mata.

Itulah cerita Hera dua tahun silam. Namun 
kini ia sudah bisa tersenyum. Berkat beasiswa 
pendidikan dari program Corporate Social 
Resposibility (CSR) dari JOB Pertamina-Talisman 
Jambi Merang (JOB PTJM), Hera bisa mewujudkan 
mimpinya menjadi guru. Sekarang ia terdaftar 
sebagai mahasiswa semester tiga jurusan Teknik 
Kimia, di Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang. 

Hera dan orang tuanya sudah tidak perlu dag-
dig-dug lagi memikirkan biaya kuliah dan semua 
kebutuhan operasionalnya di kampus. Hera 
menjadi satu dari 10 penerima beasiswa yang 
lulus seleksi program CSR bantuan pendidikan 
Diploma 3 JOB PTJM.

Program yang diinisiasi oleh  JOB PTJM 
ini untuk meningkatkan sumber daya manusia 
di sekitar daerah operasi. Tim CSR JOB 
PTJM bekerja sama dengan pemerintah desa 
setempat menyisir bibit-bibit unggul di beberapa 
desa terdekat di lingkar wilayah operasi JOB 
PTJM yang meliputi Desa Simpang Bayat, Kali 
Berau, Mendis, Mendis Jaya, Muara Medak, 
Pulai Gading, dan Kelurahan Bayung Lencir, 
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi 
Banyuasin, Sumatera Selatan.

Pelaksanaan program beasiswa ini bekerja 
sama dengan Politeknik Negeri Sriwijaya, 
Sumatera Selatan.  Tidak tanggung-tanggung 

Kepedulian JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang dalam meningkatkan kualitas  
generasi muda di sekitar daerah operasi ditunjukkan dengan memberikan beasiswa 

kepada mahasiswa program studi bidang eksakta Politeknik Negeri Sriwijaya.



56 57Januari 2013Januari 2013

beasiswa pendidikan yang diberikan oleh JOB 
PTJM adalah beasiswa full, meliputi biaya 
pendidikan, biaya hidup, dan biaya sarana 
lainnya hingga 3 tahun masa studi. Untuk 
program ini JOB PTJM menggelontorkan dana 
pendidikan dan operasional sebesar Rp 1,408 
miliar. Program ini memang memprioritaskan 
bantuan pendidikan untuk program studi 
eksakta yang berhubungan dengan indutri oil 
and gas, dan kali ini dua jurusan Teknik Kimia 
dan Manajemen Informatika dibuka.

Head of General Services JOB PTJM 
Rachmat Sudrajat mengatakan bahwa program 
CSR (non cost recovery) ini merupakan 
komitmen dan kepedulian yang tinggi dari  JOB 
PTJM terhadap masyarakat di daerah operasi. 
Ia berharap program ini dapat meningkatkan 
sumber daya manusia di sekitar daerah operasi, 
meningkatkan kesempatan belajar di perguruan 
tinggi, serta melahirkan lulusan yang mandiri 

yang bisa membawa perubahan.
Hal tersebut disepakati Pembantu Direktur 

IV Bagian Hubungan dengan Industri Politektik 
Negeri Sriwijaya, Dr. Ing. Ahmad Taqwa, M.T. 
“Program ini sangat baik bagi pengembangan 
SDM yang ada di area operasi, terlebih lagi 
dengan adanya integrasi pihak antara pihak 
penyengelenggara dengan institusi lain, seperti 
institusi pendidikan agar hal yang sama-sama 
dicita-citakan bisa tercapai,” ujarnya.

Salah satu bukti adalah keberhasilan Hera 
menjadi mahasiwa yang gemilang dengan nilai 
Indeks Prestasi (IP) yang memuaskan, yaitu 
3.33, angka yang terbilang sulit didapat untuk 
jurusan teknik. Dibimbing oleh sang dosen, 
kini dirinya tengah merintis sebuah penelitian 
tentang formulasi kimia yang berhubungan 
dengan penanggulangan limbah sampah. 
Ia berharap hasil penelitiannya nanti dapat 
mendatangkan manfaat bagi banyak orang. 

Hera bersama seorang rekan penerima beasiswa dari JOB Pertamina-Talisman Jambi 
Merang memaksimalkan kemampuan,  memanfaatkan kesempatan yang telah diberikan 

kepada mereka.
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PKBL
Teks : Aji hutomo Putra & Dewi sri utami
Foto : Priyo Widiyanto

Menjangkau Perbatasan
Menuju Indonesia

sejahtera
Melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), Pertamina digandeng 
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan SIKIB (Solidaritas Istri 
Kabinet Indonesia Bersatu jilid II), mendukung terwujudnya Desa Sehat dan 
Sejahtera di kawasan perbatasan.
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Malam itu, beberapa warga lanjut usia, 
dengan tertib menunggu giliran operasi katarak 
di Rumah Sakit Umum Daerah Sanggau, 
Kalimantan Barat.  Bagi warga yang tinggal 
di daerah perbatasan Indonesia – Malaysia, 
operasi katarak gratis adalah hal yang langka. 
“Kalaupun ada, jumlahnya terbatas. Kami 
tidak perlu merogoh uang hingga jutaan rupiah 
untuk operasi,”ujar salah seorang pasien yang 
menunggu giliran hingga larut.

“Ada sekitar 450-an orang yang mendaftar 
operasi katarak,” ungkap Direktur Utama 
Pertamedika, Mardjo Soebiandono kepada 
tim Energia. Selain operasi katarak gratis, juga 
dilasanakan operasi hernia, bibir sumbing, sunatan 
massal, dan pengobatan umum. Membludaknya 
pasien membuat kegiatan tersebut digelar dua 

hari berturut-turut.
Kabupaten Sanggau, propinsi Kalimantan 

Barat yang menaungi 15 Kecamatan, merupakan 
daerah perbatasan antara dua negara, 
seharusnya menjadi serambi Indonesia. Tapi 
yang tampak justru sebaliknya. Infrastruktur, 
moda transportasi, sarana kesehatan, pen-
didikan yang ada, justru tak mencerminkan 
per ekonomoian Indonesia saat ini.

Sanggau seolah menjadi wilayah paling 
belakang Indonesia, yang jarang ditengok.  
Dengan penduduk 372 ribu jiwa dimana 4,5 
persennya adalah warga miskin, secara data 
memang tampak taraf ekonomi mayoritas 
warganya relatif baik. “Warga kami memang tidak 
benar-benar hidup miskin, masih bisa memenuhi 
kebutuhan hidupnya. Tetapi yang membuat 

Bantuan peralatan sekolah dan beasiswa TEQIP bagi Guru 
SD menjadi oase masa depan pendidikan yang baik di 
Kabupaten Sanggau.
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susah justru kurangnya sarana dan prasarana 
seperti jalan, pendidikan dan kesehatan,” kata 
Setiman H. Sudin, Bupati Sanggau.

Maka, tidak mengherankan ketika Perta-
mina melalui Small Medium Enterprise & 
Social Responsibility (SME & SR) Partnership 
Program atau Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) , menggelar operasi gratis 
langsung diserbu warga. Hermanto Sinaga, 
SME & SR PP Region I Manager menegaskan 
bantuan yang diberikan Pertamina selalu 
menyesuaikan kebutuhan yang bersifat me-
ningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya 
kesehatan dan pendidikan.

Keterbatasan peralatan kesehatan, tak 
menjadi kendala. Karena Pertamedika yang 
selama ini digandeng PKBL Pertamina, 
memboyong puluhan dokter dan juga peralatan 
operasi. “Kami berterima kasih kepada semua 
pihak,  termasuk telah membantu mengangkut 
alat-alat  kesehatan kita ini. Ada 3 truk kita 
boyong kesini dengan medan jalanan yang 
bukan main jauh dan jelek sekali. Tetapi alat-alat 

ini selamat sampai di sini,”lanjut Sumardjo.
Kegiatan operasi gratis itu, hanyalah satu 

dari beberapa agenda kegiatan SME & SR 
Partnership Program Pertamina, di daerah 
perbatasan. Kali ini, Pertamina ‘digandeng’  
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal 
(KPDT) dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia 
Bersatu (SIKIB) mendukung pencanangan 
Perdesaaan Sehat dan Desa Sejahtera di 
Kecamtaan Entikong, Kabupaten Sanggau. 
“Mulai tahun ini kami tidak hanya membantu 
masyarakat di sekitar daerah kerja Pertamina, 
tetapi juga menggarap masyarakat daerah 
terluar dan perbatasan,”jelas Hermanto.

Pencanangan Perdesaaan Sehat dan 
Desa Sejahtera, dihadiri Menteri PDT, Helmy 
Faisal, Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto, GM 
Fuel Retail Marketing Region Kalimantan Dani 
Adriananta, di Kecamatan Entikong. Menurut 
Helmy, kegiatan tersebut merupakan tonggak 
sejarah dalam perwujudan pembangunan di 
daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan 
dalam wadah Negara Kesatuan Republik 

Peralatan operasi dan puluhan tim medis disiapkan 
Pertamedika untuk melakukan kegiatan operasi 
katarak gratis dan lainnya.
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Dengan pelatihan ini, nantinya para siswa dapat 
mencerna  pelajaran dengan mudah, karena 
metode yang diajarkan para guru bersertifikat 
TEQIP menggunakan alat peraga,” jelas Dani 
Adriananta. Saat ini ada 122 guru SD dari Ka-
bupaten Sanggau yang mengikuti pelatihan 
TEQIP.

Sifat bantuan yang diberikan tidak berhenti 
begitu saja. Namun berkelanjutan. Karena 
program yang dilakukan atas kerja sama 
Kementerian PDT dengan Pertamina tersebut 
bertujuan untuk percepatan pembangunan 
daerah tertinggal yang berbasis pedesaan.  
Yakni dengan kegiatan bedah desa, dimana 
selama tahun 2012 ini jumlah desa yang 
dibangun dan masih berlangsung sebanyak 
1.000 desa dari Sabang sampai Merauke.

“Semoga program pemerintah yang didukung 
Pertamina ini, bisa mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera. Meski kondisi kami seperti 
saat ini, nasionalisme warga Sanggau tak perlu 
diragukan lagi. Kami masih tetap Merah Putih,” 
ujar Setiman bersemangat. 

Indonesia (NKRI) secara berkelanjutan. 
“Kebijakan perdesaan sehat diprioritaskan pada 
penjaminan dan pengutamaan ketersediaan 
faktor penentu kualitas kesehatan, yaitu dokter 
puskesmas, bidan, air bersih, sanitasi, dan gizi 
yang seimbang bagi ibu hamil, menyusui, bayi 
serta balita,”papar Helmy.

Karena itu, selain bakti sosial pengobatan 
dan operasi gratis, masih di bidang kesehatan 
Pertamina juga membantu merenovasi 
Puskesmas sekaligus membuat kamar jenazah 
di Entikong, membangun prasarana air bersih, 
posyandu, tempat sampah, serta kawasan 
rumah pangan lestari.

Sementara itu, guna mendukung kemajuan 
pendidikan di daerah terluar, Pertamina  mem-
berikan bantuan buku dan alat sekolah untuk 
2.500 siswa SD di Entikong dan pelatihan 
guru lewat program TEQIP  (Teacher Quality 
Improvement Program). “Program ini adalah 
pelatihan guru SD bekerja sama dengan 
Universitas Negeri Malang, dimana untuk 
kabupaten Sanggau, baru tahun ini mengikuti. 

SME & SR Partnership Program Region I Manager, 
Hermanto Sinaga mendapat kenang-kenangan 
cindera mata dari Bupati Sanggau Setima.
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Manajemen
Teks : Aji hutomo Putra Foto : Rizqi Ramadhan

Langkah Awal PGE
Menuju Perusahaan
Dunia Kelas

IsO 9001:2008
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Sertifikat International Organisation for Standardisation (ISO) 9001:2008 
tersemat sudah di dinding  kantor Pertamina Geothermal energy (PGE). 
Dengan sertifikat tersebut, PGE yakin makin mampu meningkatkan kelasnya 
dan bermain di kancah internasional, baik dari segi kualitas maupun 
pengembangan strategi bisnis.

Penghujung tahun 2012 lalu merupakan 
masa yang membanggakan bagi seluruh insan 
PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), 
khususnya Direktur Keuangan PGE Narendra 
Widjajanto beserta jajarannya. Bukan hanya 
karena berdekatan dengan ulang tahun ke-6 
PGE pada Desember 2012, tetapi karena 
Direktorat Keuangan PGE berhasil menorehkan 
prestasi berkelas internasional  dengan 
mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008. 
Senyum sumringah Narendra dan segenap 
jajarannya terlihat jelas pada acara syukuran 

sekaligus penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 
dari PT TUV Rheinland sebagai perusahaan 
yang melakukan sertifikasi ISO kepada PGE.

ISO yang juga kependekan dari International 
Organisation for Standardisation merupakan 
badan penetap standar internasional yang 
terdiri dari wakil-wakil dari badan standardisasi 
nasional setiap negara. Sedangkan ISO 
9001:2008 adalah standarisasi internasional 
dalam pengelolaan manajemen.

Secara gamblang Narendra memaparkan, 
pihaknya sengaja melakukan hal ini semata-
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Menurut Narendra,  sertifikasi ini sangat 
berguna bagi seluruh pihak yang memanfaatkan 
pelayanan jasa Direktorat Keuangan PGE. Mereka 
pasti betul-betul mendapatkan kualitas pelayanan 
jasa dengan standar internasional. “Jadi ISO 
ini merupakan standar internasional yang bisa 
kita jadikan alat ukur dalam memberikan jasa 
layanan kepada seluruh stakeholder, baik internal 
maupun eksternal,” terang Narendra dengan 
senyum khasnya. Selain itu, pelanggan pun dapat 
memperoleh kepercayaan yang lebih dalam hal 
jaminan pelayanan yang lebih baik, jaminan 
terhadap kualitas jasa yang dihasilkan, serta 
jaminan pemenuhan kepuasan pelanggan.

Lumrah jika kualitas pelayanan tersebut 
menjadi prioritas Narendra di Direktorat Ke-
uangan. Pasalnya hal tersebut sejalan dengan 
visi Direktorat Keuangan PGE, menjadi 
penggerak utama dan mitra strategis dalam 
pengembangan bisnis dan strategi di PGE 

mata untuk mengukur kemampuan direktorat 
yang dipimpinnya. Ia menilai   jajarannya 
telah memiliki kinerja baik,  namun ia merasa 
tetap butuh suatu standar baku secara 
internasional untuk memastikan hal tersebut. 
“Setelah berbincang dengan beberapa pihak, 
memang standarisasi diperlukan karena PGE 
harus menunjukkan kapabilitasnya untuk 
menjadi world class company.  Akhirnya, kami 
mengajukan untuk disertifikasi dengan standar 
ukuran ISO,” paparnya.

Tentu tak hanya standar ukuran kualitas 
diri yang bisa didapat dari sertifikasi tersebut. 
Beberapa manfaat juga dirasakan oleh 
Direktorat Keuangan PGE. Di antaranya, 
kondisi kerja menjadi lebih baik, proses dan 
prosedur kerja lebih teratur, kompentensi kerja 
lebih baik, promosi berdasarkan kompetensi, 
adanya pelatihan serta tugas, serta tanggung 
jawab dan wewenang yang lebih jelas.

Foto : Dok. PGE
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secara terintegrasi. Termasuk juga misinya dalam 
memberikan layanan unggul bagi perusahaan 
dalam melakukan pengelolaan keuangan 
secara profesional, efektif, efisien, accountable 
dan auditable sesuai dengan prinsip keuangan 
mutakhir. “Yang terpenting,  semua yang telah 
diterapkan sekarang  dapat menjadi culture dan 
harus dibiasakan,” tambah Narendra.

Narendra mengakui, perjalanan untuk 
memenuhi target sertifikasi ISO 9001:2008 
tersebut tidaklah semudah membalikkan 
telapak tangan. Karena memang melibatkan 
banyak pihak. “Persiapan kita, sebenarnya 
kita mulai dari awal tahun 2012. Namun dalam 
proses tersebut ada beberapa kendala. Tapi 
akhirnya kita bisa mendapatkan sertifikasi itu 
pada waktunya,” kenang Narendra.

Banyak pertanyaan yang timbul ketika target 
ISO ini akan dikejar, sebut saja pertanyaan 
dasar seperti bagaimana atau apa ISO itu 

sendiri. “Pertama kendalanya belum semua 
mengenali internasional standarnya. Bagaimana 
melakukan ini? Apakah cukup kompleks? 
Apakah perlu resource tambahan? Bagaimana 
kita menghitung biaya dan sebagainya? Itu 
awalnya. Yang kedua, apakah kita mampu 
menyelesaikannya? Jadi begitulah pertanyaan 
dari tim. Karena ini adalah satu hal yang 
baru, yang belum pernah mereka lakukan. 
Mereka antusias dan perlu motivasi untuk bisa 
menerima ini,” jelas Narendra.

Untuk memahami tentang s tandar 
internasional yang akan diterapkan, Direktorat 
Keuangan PGE kemudian mengadakan 
beberapa pelatihan yang dapat menunjang 
kelancaran proses memperoleh sertifikasi ISO 
9001:2008 tersebut. “Sebenarnya masalah 
resistensi itu wajar, karena mereka belum 
memahami. Ketika mereka memahami, semua 
bisa berjalan lancar dan akhirnya kita bangga 
bisa memperoleh ISO ini,” ujar Narendra.

Setelah target sertifikasi diraih, tentu tidak 
berhenti di sini. Narendra menginginkan kualitas 
internasional tersebut tetap terjaga dengan 
baik atau bahkan meningkat. Ia berencana 
membentuk tim khusus untuk mengontrol 
dan melakukan pengawasan. Hal ini untuk 
mengantisipasi audit atau pengontrolan lainnya 
yang dilakukan TUV setiap tahunnya.

PGE juga siap mengejar target standar 
internasional berikutnya, tentang keamanan 
data perusahaan, khususnya keuangan. 
“Kita memikirkan ISO 27001. Itu tentang data 
security. Di Direktorat Keuangan, data-data 
yang berkaitan dengan keuangan seharusnya 
diarsipkan dan di-maintance dengan baik. Tidak 
bisa sembarangan orang melihatnya karena 
bisa berakibat fatal bagi perusahaan jika sampai 
bocor ke pihak-pihak yang tidak bertanggung 
jawab. Jadi, ISO tersebut juga penting buat 
kami,” tegasnya.

Narendra berharap, PGE dapat berkembang 
lebih baik. “Saya ingin growth-nya lebih cepat 
lagi, supaya Indonesia ini menjadi Timur 
Tengah-nya geothermal. Kita punya kewajiban 
untuk mencapai itu,” tambah Narendra. 
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Teks : N. syamsuddin Ch. haesy

P E L A J A R A N  a w a l  t a h u n  y a n g 
menyenangkan. Saya dapat dari sopir pribadi 
yang biasa saya panggil Bos. Iseng saja, 
saya tanya pada dia, setelah lebih lima 
tahun menjadi sopir pribadi saya, apa yang 
dia pahami tentang tugas utamanya. Bos 
menjawab simpel: “menunggu”.

Bagi dia, ternyata pekerjaan utama sopir 
pribadi adalah menunggu. Aktivitas dia 
mengemudikan mobil, ternyata jauh lebih 
kecil dibandingkan dengan menunggu saya 
beraktivitas. Selama menunggu, banyak 
hal positif yang bisa dia lakukan. Mulai dari 
melakukan interaksi sosial dengan sesama 
sopir,  membaca koran, membersihkan 
mobil  bi la tampak agak lusuh, sampai 
melakukan komunikasi seluler dengan isteri 
dan anaknya.

D i a  m e n g a k u ,  p e n g e t a h u a n n y a 
tentang banyak hal bertambah, sebagai 
akibat mengonsumsi beragam informasi 
dan menyeleksi kebenarannya berdasarkan 
keyakinannya. Dia juga merasa pemahamannya 

tentang beragam karakter manusia juga 
bertambah. Dengan begitu dia mempunyai 
banyak referensi untuk menjadi pembanding 
nilai dan kualitas hidupnya.

“Naluri saya juga terlatih pak. Saya bisa 
cepat paham situasi dan suasana hidup bapak 
dari hari ke hari,” katanya. Artinya, Bos paham, 
kapan saya sedang rileks dan tanpa beban, 
kapan pula saya sedang berada dalam situasi 
understressed dan bahkan depresif.  Dan, ini yang 
paling mengejutkan saya. Bos memahami, tugas 
para leader di seluruh profesi dan ragam tanggung 
jawab, ternyata hanya satu: memberi solusi !.

Jadi, menurut Bos, rapat atau apapun aktivitas 
para leader, adalah memberi solusi. Mengambil 
keputusan-keputusan. Bos tersenyum, ketika 
saya katakan, saya dan dia sama-sama sopir. 
Yang membedakan saya dengan dia hanya 
fungsi dan ruang lingkup tanggung jawab atas 
tanggung jawab yang melekat.

Seorang sop i r  ber tanggung jawab 
penuh mengendalikan mobil agar semua 
penumpang yang ada di dalam mobi l , 

Esai

sopir
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termasuk dirinya, nyaman dan aman di 
perjalanan. Artinya, hal utama yang harus 
d i lakukan o leh seorang sop i r  ada lah 
mengurangi kecemasan seluruh penumpang 
di dalam mobil itu. 

Seorang pemimpin suatu organisasi atau 
perusahaan pun begitu. Tugas utamanya 
adalah mengendalikan perusahaan agar 
seluruh shareholder dan stakeholder, merasa 
aman dan nyaman. Untuk itu, seorang pemimpin 
perusahaan harus selalu berusaha mengurangi 
kecemasan seluruh pemegang saham dan 
pemangku kepentingan.

Seperti sopir, setiap pemimpin perusahaan 
harus tahu tujuan dan tahu jalan mencapai 
tujuan: dari mana mau ke mana, punya prediksi 
untuk mengetahui seberapa lama jarak tempuh 
sampai di tujuan.

Kalau mesti singgah di suatu rest area, 
berapa lama singgah di situ. Harus pula tahu 
kondisi jalan, termasuk konturnya: naik atau 
turun, lurus atau berkelok.

Bedanya? Sopir hanya menanggung 

risiko tanggung jawab atas keselamatan 
dan kenyamanan sangat sedikit manusia 
dan keluarganya. Pemimpin perusahaan 
menanggung risiko atas begitu banyak manusia 
dan keluarganya. 

Sopir harus tahu kondisi kendaraan, dan 
mempunyai kepekaan untuk selalu prepare 
terhadap berbagai hal yang akan ditimbulkan 
oleh kondisi itu. Pemimpin perusahaan pun 
begitu, harus peka (bukan pekak) dan selalu 
punya preparing strategy menghadapi situasi 
yang ditimbulkan oleh kondisi perusahaannya.

Sopir dan pemimpin perusahaan harus 
sama bertindak profesional dan taat terhadap 
marka atau aturan. Sopir tidak perlu terlalu 
kreatif, pemimpin perusahaan harus selalu 
kreatif dan inovatif. Sopir tak perlu berimajinasi 
tentang jalan yang akan dilalui. Pemimpin 
perusahaan wajib mengelola imajinasinya 
yang disertai aksinya mewujudkan imajinasi itu 
sebagai kenyataan.

Bos terkekeh. Saya dengar dia bergumam, 
“sesama sopir dilarang ngomel ya...”. 

Seperti sopir, setiap pemimpin perusahaan harus tahu tujuan dan tahu 
jalan mencapai tujuan: dari mana mau ke mana, punya prediksi untuk 
mengetahui seberapa lama jarak tempuh sampai di tujuan.
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“Cinta Pertamax...”
Penyiar radio Jak FM dan 

presenter Trans7, Auxilia Paramitha 
tampil mempesona dengan gaya 
kasual di acara Pertamina Days, 
awal Desember lalu. Ia cuap-cuap 
menjadi MC pada pembukaan dan 
di panggung  musik Pertamina Days 
dari siang sampai malam. 

Auxi mengaku, ketika kuliah dulu, 
ia ingin sekali bekerja di Pertamina. 
“Pertamina kan perusahaan be-
sar dan mandiri dengan segala 
ke berhasi lannya. Past i  susah 
masuknya. Karena menurut saya,  
hanya orang pintar saja yang bisa 
masuk Pertamina,” kata gadis yang 
masuk  Universitas Paramadina 
tahun 2003  ini.  

“Saya in i  pengguna set ia 
Pertamax lho…,” ujarnya ketika 
ditanya produk Pertamina yang 
digunakan untuk kendaran pribadinya. 
Ia mengakui menggunakan Pertamax  
setelah mendengar dari salah satu 
narasumber untuk talkshow yang 
diasuhnya di radio. Sejak itu ia beralih 
ke Pertamax dari semula memakai  
Premium. “Sampai sekarang, tidak 
ada keluhan sama sekali,” tegasnya 
mantap. 

Teks : urip herdiman Kambali  Foto : Kuntoro

Lakon
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Teks & Foto : Kuntoro

Lakon

Salut dengan
Dedikasi

Pertamina
“Indonesia seharusnya bangga punya 

BUMN seperti Pertamina yang dengan segala 
usahanya terus berusaha mendistribusikan 
BBM sampai ke seluruh pelosok tanah air,” ujar 
Sahrul Gunawan, yang terkenal lewat Sinetron 
Jin dan Jun dan Pernikahan Dini.  “Jujur menurut 
saya sangat sulit lho untuk mendistribusikan 
BBM sampai pelosok ke wilayah tanah air 
yang aksesnya saja sangat susah. Malah harus 
membawa BBM pake kapal kecil dan pesawat 
charter,” katanya serius.

Karena itu, menurutnya wajar jika Pertamina 
seperti urat nadi bagi kehidupan masyarakat 
Indonesia. “Itu karena setiap aktifitas kehidupan 
masyarakat tidak lepas dari penggunaan produk 
yang dikeluarkan oleh Pertamina seperti gas 
untuk memasak, BBM untuk transportasi, 
bahkan listrik yang kita gunakan juga tidak akan 
menyala kalau tidak ada pasokan BBM.” 

Sahrul berharap, di usianya yang semakin 
matang Pertamina terus meningkatkan 
pelayanannya kepada masyarakat. “Semoga 
kebijakan yang dibuat selalu membela 
kepentingan rakyat,” tambah Sahrul yang 
selalu setia menggunakan produk Pertamina, 
baik pelumas maupun Pertamax untuk ken-
daraannya. 
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Wisata
Teks : Viona Flourenska  Foto : Dok. Pribadi

Sensasi paralayang memacu adrenalin. Menghangatkan tubuh dalam 
sejuknya udara Kawasan Batu, Malang. Lukisan Sang Maestro Kehidupan 
begitu nyata terbentang.

Berwisata ke Batu, Malang memang 
menyenangkan. Udara pegunungan yang 
sejuk kini telah berpadu dengan fasilitas yang 
lengkap. Kawasan Batu berhasil memadukan 
wisata alam dengan sarana dan prasarana 
modern mulai dari kawasan agrowisata, air 
terjun, kawasan kebun binatang, deretan hotel-

hotel berbintang, wahana bermain anak-anak 
sampai  sarana permainan yang memacu 
adrenalin seperti rafting dan paralayang.

Sudah sering ke Malang namun belum 
pernah bermain paralayang? Rugi rasanya bila 
Anda tidak mencoba olahraga menantang yang 
satu ini. Paralayang atau paragliding adalah olah 
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raga kedirgantaraan yang 
kini mulai berkembang. 
Lokasi yang paling sering 
dijadikan arena latihan 
a d a l a h  d i  k a w a s a n 
Puncak Pas, Bogor dan 
kawasan Batu, Malang. 
Bagi sebagian orang, 
melayang-layang pada 
ketinggian 800 meter di atas 
permukaan laut mungkin 
terdengar menyeramkan. 
Itu juga yang saya rasakan 
saat hendak mencoba 
p a r a l a y a n g .  N a m u n 
percayalah, perasaan 
takut itu akan hilang begitu 
Anda sudah terbang.

D i d o r o n g  r a s a 
penasaran dan sedikit 
nekat,  saya akhirnya 
memberanikan diri untuk 
mencoba paralayang saat 
berlibur ke Malang belum 
lama ini. Karena masih 
awam betul, saya mencoba 
mencari-cari informasi dari 
petugas hotel tempat saya 
menginap. Beruntung 
petugas yang saya tanyai 
tahu betul dimana saya 
bisa mencoba olahraga 
ini sekaligus memberikan 
nomor contact person 
komunitas paralayang di 
Batu yang menyediakan 
jasa tandem atau terbang 
berdua. Terbang sendiri 
memang tidak mungkin 
dilakukan tanpa mengikuti 
kursus terlebih dahulu.

Komunitas tersebut 
adalah Ayokitakemon! 
Outdoor Activities, satu-
satunya penyedia resmi 
jasa paralayang di Batu, 

Sebelum terbang, saya dipasangi peralatan untuk terbang 
seperti rompi, tas parasut dengan tali ransel yang sekaligus 
menjadi tempat duduk dan helm pengaman.
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Malang. Biaya untuk terbang tandem minimal 
350 ribu rupiah sudah termasuk penjemputan 
di markas atau kawasan seputar Batu, welcome 
drink and snacks, pengantaran ke tempat take 
off serta soft copy foto-foto saat persiapan 
terbang dan setelah terbang. Markasnya di 
Jl. Arumdalu 20 Songgoriti. Sebelum pintu 
masuk Songgoriti terdapat papan petunjuk 
untuk menuju Paralayang belok kanan. Setelah 
menyusuri rumah-rumah penduduk dan areal 
perkebunan yang menanjak, akhirnya saya 
sampai di markas mereka.

Dari markas, saya dibawa naik mobil Jeep 
menuju spot take off. Perjalanan kesana lagi-
lagi melewati jalanan menanjak yang lebih 
sempit, curam dan berbatu. Sesampainya di 
spot, saya dipasangi peralatan untuk terbang 
seperti rompi, tas parasut dengan tali ransel 
yang sekaligus menjadi tempat duduk dan helm 
pengaman. Oh ya, Anda juga wajib mengenakan 
sepatu saat mau terbang.

Selain sehat jasmani dan rohani, untuk 
bermain paralayang seorang diri, Anda harus 
memiliki berat badan minimal 45 kg. Sedangkan 
untuk bermain tandem, maksimal jumlah berat 
badan Anda dan pilot adalah 100 kg. Untuk itu, 
penting untuk menjawab dengan jujur berapa 
berat badan Anda yang sebenarnya saat 
ditanya pilot.

Untuk urusan keselamatan, Anda tidak perlu 
khawatir. Semua pilot tandem Ayokitakemon! 
Outdoor Activities telah memiliki sertifikasi 
Tandem Master yang dikeluarkan oleh otoritas 
paralayang di Indonesia (PLGI – Persatuan 
Layang Gantung Indonesia) dan diakui oleh 
badan olahraga udara internasional (FAI). 
Selain itu, seluruh peralatan untuk terbang juga 
sesuai standar internasional.

Detik-detik menuju take off adalah yang 
paling menegangkan karena Anda akan berdiri 
di ujung bukit menunggu angin berhembus. 
Parasut harus memperoleh angin dari depan 
(face lift) untuk bisa berkembang. Arah angin 
dari muka menjadi krusial karena membantu 
parasut mengembang sempurna. Ada dua tipe 
angin yang bisa membuat Anda melayang di 

Detik-detik menuju take off adalah yang 
paling menegangkan karena Anda akan 
berdiri di ujung bukit menunggu angin 
berhembus. Parasut harus memperoleh 
angin dari depan (face lift) untuk bisa 
berkembang. 
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udara, yaitu dynamic lift atau angin yang 
berhembus dari daratan menuju bukit 
sehingga dipantulkan ke atas. Kedua, 
thermal lift, yaitu angin yang tercipta 
akibat pemanasan daratan  oleh matahari 
sehingga menciptakan udara panas naik 
ke atas. 

Selain angin, cuaca juga jadi faktor 
penentu apakah pilot bisa mengudara 
atau tidak. Salah satu petunjuknya adalah 
melihat bentuk awan yang bisa menandakan 
baik buruknya cuaca. Umumnya Anda akan 
disarankan untuk terbang pada pagi hari 
saat langit cerah, tidak mendung dan angin 
berhembus kencang.

Saat cuaca mendukung dan angin yang 
ditunggu datang, saatnya untuk berlari 
sekencang-kencangnya menuruni bukit. 
Sambil berlari diliputi perasaan panik, tanpa 
disadari badan saya sudah terangkat ke 
atas, kaki tidak lagi menjejak tanah. Wow ! 
sensasi terbang yang belum pernah saya 
rasakan sebelumnya. Begitu parasut sudah 
terbang dengan stabil, segala perasaan ngeri 
yang saya rasakan sebelumnya, lenyap 
seketika. Bagaimana tidak? Pemandangan 
indah berupa hamparan pohon pinus, 
rumah-rumah dan persawahan bak lukisan 
maestro menyergap pandangan saya. 
Membuat saya memuji keagungan Tuhan 
berkali-kali. 

Waktu terbang biasanya 15 sampai 
20 menit. Namun, bila Anda sudah kenal 
baik dengan pilotnya, waktu terbang bisa 
diperpanjang jadi 30 menit. Pilot akan 
menerbangkan parasut sesuai keinginan 
klien. Anda dapat memilih terbang nyaman 
dan santai untuk menikmati panorama, 
terbang yang sedikit radikal dengan 
manuver-manuver spiral atau wing over 
dan bisa juga perpaduan keduanya. Yang 
jelas, jangan pernah terbang dalam kondisi 
tidak fit seperti kelelahan atau kurang tidur 
karena bukannya menikmati pemandangan, 
Anda malah akan merasa pusing dan mual. 
Selamat Mencoba !. 
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Begitu parasut sudah terbang dengan stabil, segala perasaan 
ngeri yang saya rasakan sebelumnya, lenyap seketika.



Galeri Foto
Teks : Dewi sri utami  Foto : Priyo Widiyanto
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Dilema,
Perajin

Tahu

Siapa tak kenal tahu, makanan 

segala kalangan berbahan kedelai. 

Tahu putih bertekstur lembut, atau tahu 

coklat yang telah digoreng menghiasi 

meja makan dari warteg hingga restoran 

berbintang.

Dibalik rasa tahu yang membuat 

kangen para penggemarnya, tersimpan 

peluh para perajin tahu yang hidupnya 

tergantung pada harga kedelai impor.

Produksi terkadang terhenti, terganjal 

kenaikan harga makanan rakyat 

yang bahannya kini diimpor. “Kalau 

harga kedelai naik...kita repot,”ujar 

Mang Oman, perajin tahu di kawasan 

Mampang Prapatan, Jakarta.

Satu-satunya yang membuat mereka 

bertahan adalah perputaran uang yang 

diperoleh dari hasil penjualan cash and 

carry kepada para konsumen. Salah 

satunya, Wieke Anggraini,  mitra binaan 

PKBL Pertamina, yang membutuhkan 

tahu produksi Mang Oman dalam 

jumlah banyak sebagai bahan utama 

usaha tahu petisnya.

Bukan tak ada pihak yang mena-

warkan suntikan modal berbunga 

rendah untuk Mang Oman. Di tengah 

kondisi ekonomi yang semakin berat 

seperti sekarang, ia berusaha realistis 

menjalankan usahanya. Kalau ia tak 

mampu membayar dan membuat 

pabrik sampai berhenti produksi, bukan 

hanya Mang Oman dan 20 pegawainya 

saja yang repot. Tapi para penyuka 

tahu pun harus rela memburu produk 

olahan kedelai ini dengan harga tinggi, 

seperti saat para perajin mogok produksi 

beberapa waktu lalu. 
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