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Dalam hidup, semua dipergilirkan. Ada siang, ada malam.
Ada musim hujan, ada musim kemarau. Ada panen, ada pula
paceklik. Begitu pula yang terjadi pada dunia bisnis migas
internasional sekarang. Minyak, energi yang selama ini
menjadi primadona di dunia mulai memasuki masa ‘paceklik’.
Bukan hanya karena cadangannya yang semakin menipis,
tetapi juga karena harganya yang semakin melambung
tinggi.
Karena itulah, beberapa tahun belakangan banyak negara
melirik sumber daya alam lain untuk memenuhi kebutuhan
energi domestiknya. Sekarang, Indonesia pun melakukan
hal yang sama. Melalui Pertamina, yang mengubah visinya
menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, Indonesia
berusaha menata kembali pemanfaatan energi agar
ketahanan energi nasional tetap terjaga.
Di edisi ini, redaksi secara khusus membahas langkah
Pertamina dalam mengantisipasi kebutuhan energi domestik
yang semakin tinggi. Salah satunya melalui pemanfaatan gas
sebagai energi alternatif pengganti minyak yang notabene
cadangannya masih sangat melimpah di bumi tercinta ini.
Seperti biasa redaksi juga menyajikan artikel-artikel lain
dengan tema-tema menarik. Semoga Warta Pertamina dapat
menambah khazanah pengetahuan Anda semua.

Selamat membaca...

Cover : Oki Novriansyah
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Foto : Susan Monalusia

58 -61 SENI
Ludruk, Banyolan yang “Nyaris“ tak Terdengar...

Dagelan atau komedi biasanya selalu
diminati masyarakat. Namun, saat ini
dagelan tradisional seperti ludruk semakin
“nyaris” tak terdengar gaungnya. Perlu
kreativitas tinggi untuk menciptakan
“ludruk modern” agar budaya Jawa Timur
ini tak tergerus zaman.

68 -69 LAKON

Lasja Fauzia Susatyo

Ringan Tapi Berkualitas
menyutradai film pendek “Aku Padamu” menjadi
pengalaman pertamanya menggarap film yang
memiliki pesan moral dengan kemasan unik.

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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70 -75 WISATA
Karimunjawa Surga Kecil di Tengah Laut

Foto : Budi Respati

Jangan bilang cinta pantai kalau belum menjelajah Pulau Karimunjawa. Di pulau ini, pecinta
pantai dapat mereguk habis surga pantai nan perawan serta keindahan pemandangan
bawah lautnya.

76 -81 GALERI FOTO
C’est Un Optimistique

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Surat Pembaca

Mobil Dinas Abaikan Stiker

“BBM Non Subsidi”

Sejak awal bulan Juni Pemerintah sudah
menyebarkan stiker berwarna orange bertuliskan
“Mobil ini Tidak Menggunakan BBM Bersubsidi”.
Stiker itu diperuntukkan bagi mobil dinas
Pemerintah, BUMN dan BUMD.
Namun kenyataannya di lapangan
masih kendaraan berstiker sangat sedikit
belum pernah saya temui mobil-mobil
yang berstiker warna orange tersebut di
SPBU. Begitupun halnya di jalan-jalan
raya masih sangat sulit ditemui mobil
dinas berstiker.
Tidak hanya Mobil dinas saja, tapi mobilmobil mewah dengan berplat RFS, RFN juga

seharusnya menggunakan stiker orange.
Setahu saya mobil berplat belakang FRS
atau FRN merupakan mobil milik pejabat
pemerintahan.
Yang jadi pertanyaan saya, mengapa
Pemerintah yang membuat peraturan tersebut,
masih banyak yang mengabaikan. Mereka yang
mewajibkan tetapi masih banyak mobil-mobil
pejabat yang tidak memasang stiker orange.
Seharusnya mereka menjadi contoh baik bagi
masyarakat luas, sehingga kepercayaan publik
kepada pemerintah bisa terjaga. Jangan hanya
bisa membuat peraturan tapi kenyataannya
tidak terlihat jelas masih abu-abu.

Rudi Setiawan - Jakarta
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Ikut Mudik

Bareng Pertamina
Setiap menjelang Hari Idul Fitri hampir
seluruh perusahaan besar melaksanakan
program Mudik Bereng, demikian halnya
Pertamina. Kegiatan mudik bareng itu diberikan
kepada masyarakat kecil dari berbagai
komunitas, seperti perkumpulan pedagang mie,
pedagang jamu, operator SPBU, mekanik, dll.
Selain sebagai bentuk tanggung jawab
sosial perusahaan, acara mudik bareng pda
intinya diadakan untuk memberikan keamanan
dan kenyamanan pemudik, hingga mengurangi
jumlah pemudik motor.
Saya sebagai warga perantauan, sangat
berminta mengikuti program mudik bareng

yang diadakan Pertamina. Sayangnya saya
bukan mekanik, bukan operator SPBU,
tetapi hanya pengecer elpiji 3 kg yang bisa
berkeliling kampung.
Melalui surat yang saya kirimkan ini, bisakah
saya mendapatkan informasi ada tidaknya
peluang untuk ikut serta dalam program mudik
Pertamina tahun ini ? Bagiamana prosedurnya?
Jika memang tidak ada program untuk saya dan
teman-teman pengecer lainnya, apakah usul
saya bisa direalisasikan untuk program mudik
tahun selanjutnya? Karena bagiamanapun
juga kami para pengecer ingin mendapatkan
kesempatan mudik bareng Pertamina.

Ule - Sumedang

Danang Pramono
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Highlight

Pertamina Tampilkan
Succes Story di IPA ke-36
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Jakarta – Seratus enam
puluh perusahaan migas lokal
dan mutlinasional termasuk PT
Pertamina (persero) ambil bagian
dalam konvensi dan pameran migas
Indonesian Petroleum Association
(IPA) ke-36 pada 23 – 25 mei 2012.
Perhelatan ini sebagai kesempatan
strategis bagi pelaku industri migas
dalam menciptakan iklim investasi
konstruktif untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dalam pameran yang dibuka
Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Jero Wacik ini, Pertamina
menampilkan proyek pengembangan
migas dan infrasturkturnya.
Succes story Pertamina di dalam
pengembangan migas hingga tahun
2015 tersebut dipresentasikan
Direktur Hulu Pertamina Muhamad
Husen di hadapan Menteri ESDM
Jero Wacik saat mengunjungi booth
Pertamina.
Dengan tema “Working Together
to Meet Indonesia’s Energy Needs”,
diharapkan ajang tahunan ini menjadi
bagian dari upaya mejudukan
singergitas dalam pemenuhan energi
nasional. n DSU
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Pameran Cinta

Produk Pertamina
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Jakarta – Jelang memasuki usia
ke-55, Pertamina menggelar Pameran
Cinta Produk Pertamina sebagai
upaya untuk meningkatkan keterikatan
antara pekerja dan perkarya dengan
produk-produk Pertamina. Pameran
diikuti tiga fungsi bisnis yakni Fuel
Retail Marketing, LPG & Gas Product,
dan Lubricants, karena ketiganya
memiliki produk yang erat dalam
kehidupan sehari-hari.
Dengan kegiatan ini diharapkan
para pekerja dan pekarya mengenal
lebih jauh produk-produk Pertamina,
dan yang jauh lebih penting setiap
insan Pertamina bisa menjadi
marketer produk-produk Pertamina.
Pameran yang diselenggarakan
fungsi Corporate Communication ini
digelar selama sepekan, mulai tanggal
4 – 8 Juni 2012. Jajaran Direksi mulai
dari Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan, Direktur Hulu Muhamad
Husen, Direktur Pengolahan Chrisna
Damayanto, Direktur PIMR M. Afdal
Bahaudin dan Direktur Keuangan
Andri T. Hidayat turut mengunjungi
pameran ini, dan diikuti para pekerja
dan pekarya. n DSU
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3 Mobil Donor Darah
untuk PMI
J A K A R TA – S e b a g a i u p a y a
meningkatkan kesehatan masyarakat, PT
Pertamina (Persero) menyumbangkan 3
(tiga) unit mobil donor darah senilai Rp
1.575.000.000,- kepada Palang Merah
Indonesia (PMI).
Penyerahan bantuan ini diberikan oleh
Direktur Umum Pertamina, Luhur Budi
Djatmiko kepada Pengurus Pusat PMI
Ketua bid. Pelayanan Sosial & Kesehatan
Masyarakat dan Donor Darah, Farid
Husain di Lapangan Parkir Kantor Pusat
Pertamina, Rabu (27/6).
Mobil Donor Darah PMI ini nantinya
akan didistribusikan ke tiga lokasi unit

operasi Pertamina, yaitu Maumere, Palopo,
dan Tarakan, yang digunakan sebagai
sarana transportasi untuk mendukung
pelayanan donor darah keliling yang
dilakukan oleh PMI guna menambah
kebutuhan kantong darah.
“Bantuan ini sebagai tanggung jawab
sosial Pertamina dan diharapkan dengan
bantuan 3 unit mobil ini akan meningkatkan
jumlah donasi darah bagi masyarakat,”
kata Luhur Budi Djatmiko.
Sebelumnya, Pertamina telah membantu
PMI dalam pengadaan 3 mobil Unit Donor
Darah, untuk propinsi Jabar dan Sumatera
Selatan pada tahun 2010 dan 2011. n DSU
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Visi BOD

Mendukung Bisnis

Gas Domestik
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional
berperan penting dalam memenuhi target untuk
mengembangkan bisnis energy mix. Karena itulah
Pertamina secara bertahap mengubah orientasi
bisnis LNG untuk memenuhi permintaan domestik.
Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah
tentang energi di masa mendatang, dimana pada
tahun 2025, porsi gas sebagai energy mix akan
meningkat menjadi 30 persen.
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktorat
Gas yang baru saja dibentuk Pertamina,
bertugas mengintegrasikan semua kegiatan
bisnis gas yang awalnya masih terpisah dalam
berbagai fungsi. Saat ini Direktorat Gas tengah
membangun dan memantapkan pondasi,
sekaligus menyempurnakan operasi guna menuju
standard world gas company, baik di hulu, midstream dan downstreamnya.
Meski masih baru, namun Direktorat
Gas berorientasi profit center, karena kami
yakin Pertamina akan menjadi gas leader di
Indonesia, baik dalam memulai energi baru
dan terbarukan di masa depan, termasuk
pengembangan bisnis listrik.
Salam,

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Direktur Gas
Hari Karyuliarto
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Warta Utama

Menjadi

Energy

Leader

Produksi minyak bumi menuju titik nadir. Di Indonesia, cadangan diperkirakan
hanya cukup untuk 12 tahun. Pelaku industri gas dunia siap menggantikannya
dengan gas.

O

ptimisme merebak di arena Konferensi
Gas Dunia atau Wolrd Gas Conference
(WGC) ke-25 di Kuala Lumpur, Malaysia, awal
Juni lalu. Dengan wajah sumringah, para
pelaku industri gas dunia menyatakan kesiapan
menggantikan minyak bumi yang selama ini
menjadi sumber energi andalan.
Ajang tiga tahunan yang diikuti berbagai
negara ini, mengambil tema “Gas Sustaining
Global Growth” dan dibuka oleh Perdana
Menteri Malaysia, Najib Tun Abdul Razak.
Dalam pembukaannya, Perdana Menteri
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Malaysia menyampaikan Konferensi Gas
Dunia kali ini menjadi jendela informasi bagi
perusahaan migas dan kalangan industri
untuk memanfaatkan peluang, karena proyeksi
pertumbuhan produksi dan permintaan gas di
Asia sangat kuat.
Di masa yang akan datang, produksi gas
diperkirakan akan meningkat secara signifikan.
Khusus di Indonesia, penemuan-penemuan
cadangan baru sekarang ini didominasi oleh
gas. Banyak kalangan yang menyebutkan gas
sebagai masa depan energi Indonesia.

Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

Presiden Perserikatan Gas Dunia Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim berbincang dengan President
Director PT pertagas Gunung Sardjono Hadi terkait pemanfaatan bahan bakar gas di
Indonesia saat mengunjungi Booth Pertamina di WGC Kuala Lumpur, Malaysia
Berdasarkan data BPMIGAS, sepanjang
tahun 2010 terdapat penemuan cadangan gas
baru yang cukup signifikan mencapai 2,09 triliun
kaki kubik, sementara penemuan minyak hanya
sebesar 140 juta barel saja. Cadangan besar
yang berhasil ditemukan umumnya cadangan
gas. Misalnya, proyek Masela di Laut Arafura
dengan operator Inpex, kemudian Genting Oil
di Blok Kasuri Papua Barat, dan Blok Natuna
Timur di Kepulauan Riau.
Sehingga status pada 1 Januari 2011,
posisi cadangan terbukti maupun potensial
gas di Indonesia mencapai 153,72 triliun kaki
kubik dan cadangan terbukti maupun potensial
minyak bumi sebesar 7,41 miliar barel. Dengan
cadangan seperti itu kalau eksploitasi dengan
tingkat produksi saat ini maka cadangan
minyak bumi Indonesia akan habis selama 12

tahun mendatang, sementara cadangan gas
bumi Indonesia masih mampu bertahan untuk
memenuhi kebutuhan, 45-50 tahun ke depan.
Jika diakumulasikan di seluruh dunia, seperti
dikatakan Presiden Perserikatan Gas Dunia
Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim, melimpahnya
cadangan gas bisa digunakan hingga 250 tahun
ke depan. Dengan begitu, memungkinkan gas
menjadi sumber energi berkelanjutan.
Gas juga dinilai lebih ramah lingkungan
dibandingkan minyak bumi dan batubara.
Artinya pemanfaatan gas akan mendukung
upaya mencegah perubahan iklim akibat efek
gas ruman kaca. Jika langkah ini konsisten
dilakukan semua negara, emisi gas buang akan
berkurang hingga 16 miliar ton pada 2050.
Tiga miliar ton berasal dari penggantian
minyak oleh gas di sektor transportasi dan
Juli 2012
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Roadmap Bisnis Gas

selebihnya ketika gas menjadi subtitusi batubara
dan minyak di luar transportasi, contohnya
industri. ”Ini bermanfaat langsung, menjadikan
kota-kota bersih, langit lebih jernih, dan
emisi karbon berkurang, terutama di daerah
yang paling cepat berkembang seperti Asia
Pasifik,” kata Datuk Rahim dalam pembukaan
pertemuan tersebut.
Apa yang disampaikan Datuk Rahim, tak
jauh beda dengan kebijakan hemat energi yang
disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
pada 29 Mei lalu. Salah satu dari lima kebijakan
energi yang disampaikan adalah mempercepat
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konversi BBM ke BBG untuk sektor transportasi.
“Konversi untuk pengendalian BBM itu harus
menjagi program utama nasional untuk mengurangi
ketergantungan ke BBM,”ujar Presiden saat
membacakan kebijakan tersebut yang disiarkan
secara langsung di beberapa stasiun televisi.
Presiden SBY juga menyampaikan pada
tahun ini, akan dibangun stasiun pengisian gas
baru sebanyak 33 stasiun dan 8 stasiun akan
di revitalisasi kembali. Kebijakan ini juga akan
diikuti dengan pembagian 15 ribu converter
kit bagi angkutan umum secara bertahap dan
akan ditingkatkan di tahun-tahun mendatang.

“Diversifikasi ini baru akan dirasakan pada 2013
tapi ini penting untuk penghematan dan menjaga
lingkungan,” katanya.
Pertamina sendiri, sebagai perusahaan
migas milik negara mengaku telah menyiapkan
diri untuk merealisasikan rencana tersebut.
Ide itu bahkan sudah digodok sejak tahun
lalu bersamaan dengan rencana pemerintah
melakukan pembatasan disrtibusi BBM
subsidi, dan diikuti rencana kenaikan BBM di
tahun 2011. ”Kemarin kita masih menunggu
kepastiannya dari pemerintah, akan tetapi
sekarang putusan itu sudah diterbitkan, jadi ya
kita harus laksanakan, ” ujar Direktur Gas PT
Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto.
Ia menyebutkan konversi BBM ke BBG,
idealnya melibatkan perusahaan lain, ”Dari 33
SPBG itu, Pertamina separuhnya. Sisanya yang
lain,” ujar Hari. Untuk menyiapkan infrastruktur
BBG dibutuhkan waktu empat sampai enam
bulan. Ia yakin perusahaan lain akan tertarik
berinvestasi di BBG jika harganya disesuaikan
dengan keekonomian.
Harga yang berlaku sekarang, sekitar Rp
3.100, menurut Hari, kurang ekonomis sehingga
pemerintah terpaksa harus mensubsidi. Dengan
harga itu, pengusaha harus mendapatkan pasokan
gas seharga 2,5 dolar/mmbtu. Ini tentunya susah
didapatkan karena harga gas sekarang berkisar
antara 4 dolar sampai 6 dolar/mmbtu.
Tak sekadar bersiap di hilir, untuk
mengamankan gas sebagai sumber energi di
masa yang akan datang, Pertamina berusaha
memaksimalkan produksi gas dalam negeri.
Seperti di Natuna, sampai saat ini belum
berproduki karena kandungan CO2-nya yang
sangat besar. SVP Gas and Power Pertamina
Nanang Untung (saat menjabat) menyebut hal
tersebut sebagai PR (pekerjaan rumah) besar
bagi Pertamina untuk memberikan kontribusi
produksi gas dalam negeri. “Ini tantangan kami,
karena teknologinya berbiaya tinggi. Stok di
Masela juga akan ditingkatkan, demikian pula
di Kalimantan,” jelasnya.
Selain itu, infastruktur gas menjadi perhatian
utama. Menurut Nanang cadangan gas yang

ada tidak bisa dinikmati bagi industri maupun
konsumen jika rantai bisnisnya tidak tersambung
dengan baik. “Ini yang dipikirkan pemerintah
dan Pertamina. Bagaimana infrastruktur harus
ada dan tersedia dengan baik,”jelasnya.
Untuk itu, Pertamina siap menginvestasikan
dana hingga 1,96 miliar dolar AS untuk
membangun infrasturktur guna pemenuhan
pasokan kebutuhan gas bumi bagi pembangkit
listrik PLN dan industri dalam negeri hingga
2014. Investasi ini sejalan dengan Perpres
No.32/2011 tentang Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI) 2011-2015.
Fokus Pertamina adalah meningkatkan
investasi untuk kegiatan diversifikasi energi,
peningkatan industri hilir dan gas dan
pengurangan subsidi energi. Investasi tersebut
sudah terwujud untuk proyek pipa dan onshore
reveiving facilities FSRU (Floating Storage
and Regasification Unit) Jawa Barat, rencana
pembangunan FSRU Jawa Tengah dan jaringan
pipa Gresik – Semarang – Cirebon.
Selain itu Pertamina juga akan membangun
regasifikasi Arun dan pemipaan Lhok Sukhon
– Medan, Pembangunan mini LNG Receiving
Terminal bersama PLN di Tanjung Batu,
Batakan, Balikpapan, Semebrah, Bali, dll. “Itu
semua merupakan proyek strategis Pertamina
dan Pemerintah,”ujar Nanang Untung.
Langkah Pertamina guna mendukung
kebijakan pemerintah, dan membaca perubahan
konsumsi energi tak sekadar disitu saja. Di selasela acara Wolrd Gas Conference, Pertamina
juga melakukan kerja sama dengan NOC Aljazair,
Sonatrach. Dalam kesempatan itu, Direktur
Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
Pertamina, Afdal Bahaudin dan Direktur Kemitraan
Sonatrach Kamel Eddine Chikhi menandatangani
kerja sama antara kedua belah pihak.
Kerja sama itu mencakup pertukaran
keahlian dalam berbagai hal seperti penelitian
dan pengembangan hidrokarbon, serta
pertukaran informasi tentang industri gas
dan turunannya. Keseriusan Pertamina dan
Sonatrach menjalin kerja sama ini mendapat
Juli 2012
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Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

SVP Gas and Power Pertamina Nanang Untung (saat menjabat) tengah menjelaskan
pengembangan bisnis gas Pertamina kepada Kepala BP Migas R. Priyono dalam forum gas
internasional WGC di Kuala Lumpur
respon positif dari pemerintah Aljazair. Dimana
dalam penandatanganan kerja sama tersebut,
Menteri Energi dan Pertambangan Aljazair
Youcef Yousfi berkesempatan menyaksikannya.
(Lihat Berburu Gas Sampai Afrika)
Jika infrastruktur sudah terbangun dengan
baik dan terintegrasi, satu hal yang harus
diperhatikan, yakni masalah pasokan. Dengan
potensi cadangan yang cukup besar, dimana
Indonesia sebagai salah satu negara penghasil
gas terbesar dunia, tentu saja harus dimanfaatkan
untuk kepentingan dalam negeri. Dan itupun
sudah mendapat sinyal dari pemerintah dua tahun
lalu. Dimana dalam Peraturan Menteri ESDM
03/2010 disebutkan alokasi gas digunakan untuk
sejumlah sektor seperti lifting, industri pupuk,
pembangkit listrik dan industri lainnya.
Kebutuhan akan meningkat seiring keinginan
pemerintah memprioritaskan alokasi gas di
sektor transportasi, agar kebijakan konversi
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BBM ke BBG segera terealisasi. Namun
kekhawatiran akan kurangnya pasokan gas
tak perlu dianggap sebagai kendala untuk
mengubah keinginan berpaling ke gas sebagai
pengganti ketergantungan terhadap minyak
bumi. “Jika ada kekurangan masih bisa dicari,”
kata Nanang Untung.
Ia optimistis, kalau infrastruktur sudah
ada dan bagus, Pertamina bisa menemukan
potensi gas yang ada untuk dieksplorasi.
”Harapan kita ada kelebihan gas dan dapat
mencarikan pasar terbaik untuk kebutuhan
domestik,” Nanang menambahkan.
Karena itulah di ajang WGC ini Pertamina
bisa mencari peluang sekaligus unjuk teknologi
dan inovasi pemanfaatan gas di Indonesia.
“Kita tak lagi hanya bermain di domestik, tapi
dengan melihat dunia luar. Kita optimis tahun
2025 gas menjadi energy leader di Indonesia,
“jelas Nanang. n DEWI SRI UTAMI

Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin (ketiga dari kiri) dan Direktur Kemitraan Sonatrach Kamel
Eddine Chikhi (tengah) berbincang bersama Menteri Energi Pertambangan Aljazair Yocef Yousfi (kelima
dari kiri) sebelum melakukan penandatanganan kerjasama pertamina dengan Sonatrach
Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

Berburu Gas ke Afrika

Booth Sonatrach di Hall D, Kuala Lumpur
Convention Center ( KLCC) Rabu (6/6) menjadi
saksi kerja sama antara dua National Oil
Company. Yakni Pertamina dan Sonatrach.
Hiruk pikuk pengunjung pameran WGC di
sekitarnya, tak mengganggu perwakilan dua
perusahaan yang tengah beramah tamah dan
membicarakan berbagai hal, sebelum kerja
sama ditandatangani.
Direktur Perencanaan Investasi dan
Manajemen Risiko Pertamina M. Afdal
Bahaudin, didampingi SVP Gas & Power
Nanang Untung, VP Corporate Strategic
Planning & Transformation Gigih Prakoso, dan
pejabat lainnya duduk melingkar mengelilingi
meja berbincang dengan Direktur Kemitraan
Sonatrach Kamel Eddine Chikhi.
Tidak ada hal yang dipersiapkan secara
resmi. Namun Menteri Energi dan Pertambangan
Aljazair Yocef Yousfi berkenan menyaksikan
kerja sama tersebut yang dituangkan dalam
nota kesepahaman antara kedua belah pihak
yang telah dijajaki selama dua tahun terakhir.
Sekitar pukul 10.00 waktu setempat, Menteri
Energi dan Pertambangan Aljazair pun tiba di
booth Sonatrach didampingi President Director
Sonatrach Abdelhamid Zerquine.
Afdal dan Kamel bergantian menjelaskan
kerja sama yang akan dilakukan antara
Pertamina dan Sonatrach kepada Yocef Yousfi.
Yakni mencakup pertukaran keahlian dalam
berbagai hal terkait hidrokarbon, terutama
dalam hal penelitian dan pengembangannya
baik di Indonesia dan Aljazair. Keduanya juga

bersepakat untuk menyepakati pertukaran
informasi tentang industri gas dan turunannya.
Perjanjian pun ditandatangani.
M. Afdal Bahaudin usai penandatanganan
menyampaikan kerja sama tersebut memiliki
nilai besar dan strategis. “Magnitude-nya bagus,
mereka juga punya atensi yang sama dengan
kita. Itu sebetulnya yang tak ternilai dalam kerja
sama ini. Saya pikir ini kesempatan baik buat
kita Pertamina dan tentunya bagi Indonesia
juga,”jelasnya.
Sementara itu, Direkur Hulu Pertamina
Muhamad Husen, saat diwawancarai media
Aljazair, Selasa (12/6) menyatakan target kerja
sama Pertamina dan Sonatrach lebih lanjut
adalah Pertamina memiliki lapangan migas di
negeri bekas jajahan Perancis itu. “Ada dua
hal yang kami garisbawahi dari MoU tersebut,
yakni aktivitas pengelolaan lapangannya dan
untuk mendapatkan LNG dari sana,”jelas
Husen. LNG yang dimaksud akan digunakan
untuk menambah pasokan gas dalam negeri.
“Minimal bisa membantu memaksimalkan
operasionalisasi anak perusahaan kami,
Nusantara Regas yang memiliki FSRU di Teluk
Jakarta,”jelasnya.
Ke depannya, adanya kerja sama tersebut
menurut Husen bisa digunakan untuk mendukung
pengembangan penggunaan gas sebagai
energi alternatif. “Kan bisa dimanfaatkan untuk
jaringan trans ASEAN. Sekarang sudah ada
Jawa, Sumatera dan Singapura. Nanti kalau
masuk ke Indonesia gasnya bisa digunakan
secara regional juga,”paparnya. n DEWI SRI UTAMI
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Ship to ship LNG dari kapal LNG Aquarius ke
FSRU Jawa Barat, Mei 2012

Pertamina berusaha menjamin ketahanan energi nasional dengan
meningkatkan pemanfaatan gas sebagai energi alternatif. Roadmap
telah disiapkan, berorientasi pada bisnis gas domestik. Menjadi profit center
yang bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

P

erusahaan Listrik Negara (PLN) mulai
tersenyum. Sejak akhir Mei lalu, PLTGU
Muara Karang tak lagi menggunakan Bahan
Bakar Minyak. Pembangkit listrik berkapasitas
1600 MW yang memasok listrik di sebagian
besar wilayah Jakarta itu, kini menggunakan
gas bumi hasil regasifikasi dari FSRU (Floating
Storage Regasification Unit) Jawa Barat.
Dengan beralihnya ke gas, triliunan rupiah
bisa dihemat. Penghematannya pun sangat
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signifikan. Setiap pembangkit listrik yang
menggunakan BBM, biayanya 27 dolar AS
per kwh, sedangkan gas biayanya hanya 15
dolar AS per kwh. Artinya, ada penghematan
12 dolar AS per kwh. Untuk PLTGU Muara
Badak, seperti dikatakan Kepala Divisi Bahan
Bakar Minyak dan Gas PLN Suryadi Mardjoeki,
peralihan ke gas itu bisa menghemat Rp 1,32
miliar per hari.
FSRU Jawa Barat merupakan partisipasi

JANGKAR

Gas Domestik
nyata Pertamina dalam mendukung
percepatan pemanfaatan gas sebagai energi
alternatif domestik. “Kami ingin menjadi
world class energy company. Sebagai
BUMN akan mendukung pemerintah dalam
pemenuhan energi nasional, yang sesuai
dengan diversifikasi energi dan konservasi
energi,”ujar VP Commercial & Business
Development Direktorat Gas, Djohardi
Angga Kusumah (saat menjabat) dalam
pemaparannya kepada wartawan Jumat
(22/6) di Media Center Pertamina.
Sebagai perusahaan energi nasional,
Pertamina berperan penting dalam memenuhi
target energy mix. Untuk itu, Pertamina secara
bertahap mengubah orientasi bisnis LNG untuk
memenuhi permintaan gas domestik, tak lagi

sekedar ekspor.
Selain pengembangan proyek-proyek baru,
Pertamina melakukan optimasi kilang LNG
eksisting sebagai kunci untuk menjembatani
antara gap permintaan gas saat ini dan
pertumbuhan permintaan gas domestik maupun
permintaan gas secara global.
Untuk lebih fokus mengembangkan bisnis
gas, pada 18 April 2012 Pertamina membentuk
Direktorat Gas. Dalam bisnis gas, sebetulnya
Pertamina sudah malang melintang sejak 70an, menjadi salah satu satu pemain penting
dalam ranah LNG.
Kini direktorat baru itu tengah
mengintegrasikan seluruh kegiatan bisnis
gas yang awalnya terpecah, dimantapkan
pondasinya agar cepat besar dan berkembang.
Juli 2012
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Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

Pengapalan perdana LNG Bontang untuk Domestik 25 April 2012, menjadi tonggak
Kemandirian Energi Nasional.
Pada tahapan selanjutnya direktorat gas akan
menjadi operator di overseas. Saat ini sudah
mulai menjajaki kemungkinan tersebut, salah
satunya dengan mengembangkan portofolio
bisnis gas internasional dan mengembangkan
potensi bisnis derivatif gas.
Menurut Direktur Gas Pertamina Hari
Karyuliarto, penguatan industri gas domestik
menjadi perhatian utama Pertamina. Untuk
tahap awal dimulai dengan pembangunan
infrastruktur yang mudah dibangun, atau bisa
dibangun dengan keekonomian yang baik.
“Jika sudah, baru membangun kanal yang
lain. Pembangunan industri gas harus step
by step,”jelas mantan Corporate Secretary
Pertamina itu.
Yang perlu diperhatikan dalam bisnis gas,
menurut Hari adalah supply dan demand-nya
harus seimbang. “Ini seninya di bisnis gas. Jika
demand belum tercipta, supplynya juga belum
ada,”jelasnya.
Dari roadmap yang ada, Pertamina
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merencanakan membangun sejumlan proyek
gas, antara lain pembangunan FSRU Jawa
Barat, regasifikasi PT Arun, pembagunan
pipa Arun – Belawan, pipa Semarang –
Gresik, pipa Cirebon –Semarang, dan FSRU
Jawa Tengah.
Jika proyek-proyek itu terlaksana, Pertamina
akan menjadi jangkar atau kekuatan utama
gas domestik. Dengan harga gas yang lebih
murah dibandingkan BBM, dengan sendirinya
Pertamina memberikan kontribusi pada
penghematan anggaran negara.
Dari semua proyek itu, baru FSRU Jawa
Barat yang selesai Hari menyebutkan,
beroperasinya FSRU Jawa Barat, menjadi
milestone infrasruktur LNG di Indonesia.
Setelah 30 tahun pemerintah memproduksi
LNG, baru saat ini LNG dimanfaatkan untuk
kebutuhan dalam negeri.
FSRU Jawa Barat merupakan teknologi
baru di dunia, dalam penyimpanan dan
regasifikasi LNG. Dimana FSRU Jawa Barat

Integrasi Proyek FSRU Jawa Barat & Jawa Tengah - Pipanisasi Trans Jawa

merupakan FSRU dengan sistem bongkar muat
LNG dari kapal ke kapal (ship to ship) yang
pertama kali di Asia dan merupakan FSRU
ke-12 di dunia.
Keunggulan infrastruktur terapung ini
jika dibandingkan dengan terminal LNG
di darat adalah biaya pembangunan dan
pengoperasiannya lebih murah, waktu
pembangunan yang lebih singkat dan dapat
dilakukan mobilisasi dengan mudah sehingga
tepat untuk Indonesia yang merupakan
negara kepulauan.
Kapasitas normal FSRU Jawa Barat sekitar
400 mmscfd per hari atau jika dimaksimalkan
bisa mencapai 500 mmscfd. Kini baru
separuhnya karena saat ini proyek dengan
investasi senilai 550 juta dolar Amerika ini baru
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan PLN
sekitar 200 mmscfd.
FSRU Jawa Barat mendapatkan pasokan dari
LNG Bontang yang berkomitmen memasok 11,75
juta ton selama 11 tahun. Tentu saja FSRU yang
dioperasikan anak perusahaan Pertamina dan
Perusahaan Gas Negara (PGN) itu terus berupaya
memaksimalkan kapasitas dengan mengupayakan
menambah pasokan dari LNG Tangguh atau impor.
“Dengan tambahan pasokan kami telah menjajaki

market untuk penambahan PLN di Tanjung Priok
atau bahkan ke Muara Tawar, ada juga dengan
PGN serta Pertagas,”ujar President Director
Nusantara Regas Hendra Jaya.
Kini setelah FSRU Jawa Barat hidup, nadi
supply gas di kawasan Jakarta dan Jawa
Barat sudah mulai berdenyut. Setelah ini,
Pertamina segera menyelesaikan beberapa
proyek infrastruktur LNG nasional. Antara lain
modifikasi kilang LNG Arun menjadi terminal
penerima berikut pipa transmisinya dari Aceh ke
Sumatera Utara, jaringan Integrated Trans Java
Pipeline, dan beberapa terminal penerima LNG
mini di sembilan titik untuk kebutuhan pembangkit
listrik PLN di Kawasan Timur Indonesia.
Khusus untuk proyek regasifikasi Arun dan
pemipaan Lhoksukon – Medan, investasi yang
dikucurkan Pertamina sekitar Rp 3,54 triliun.
Kebutuhan gas di Nanggroe Aceh Darussalam
dan Sumatera Utara ditaksir sekitar 420 MMscfd
pada 2018.
Proyek konversi Kilang LNG Arun sebagai
terminal penerima dan regasifikasi LNG
serta pembangunan pipa Arun-Belawan oleh
Pertamina yang diharapkan onstream pada
2014 itu lebih cepat terlaksana. Pertamina dan
BUMD Aceh telah melakukan pembahasan kerja
Juli 2012
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Foto : Dewi Sri Utami Pertamina

Onshore Receiving Fasility (ORF) Muara karang, salah satu fasilitas yang menerima
suplai gas dari Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa Barat untuk selanjutnya
disalurkan ke PLN.
sama untuk mempercepat proyek tersebut.
Kerja sama tersebut merupakan salah
satu bentuk dukungan masyarakat dan
Pemerintah Aceh terhadap Pertamina.
Karena tujuan dari konversi aset Arun tersebut
adalah untuk menunjang kelangsungan
pembangunan Aceh dengan menghidupkan
kembali industri yang telah mati suri. Seperti
PT Asean Aceh Fertilizer, PT Kertas Kraft
Aceh, Perusahaan Daerah Pemerintah Aceh,
dan menjaga kinerja PT Pupuk Iskandar
Muda secara berkelanjutan. Proyek itu juga
dimanfaatkan menjadi infrastruktur penyedia
gas bagi PT PLN (Persero) dan industri di
Medan dan sekitarnya.
”Kami sangat berkepentingan mengamankan
pasokan LNG nasional agar pemanfaatan
LNG sebagai energi alternatif yang lebih
efisien dan ramah lingkungan dapat terus
meningkat di Tanah Air.” jelas Hari Karyuliarto.
Ia menyebutkan Pertamina mendukung upaya
pemerintah untuk terus mendorong agar
produsen gas memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan gas domestik.
Selain untuk industri, Pertamina juga
bersiap mendukung pemanfaatan gas di
sektor transportasi untuk percepatan konvesi
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BBM ke Gas sebagaimana diamanatkan
pemerintah. Dengan diterbitkannya Perpres
No. 64/2012 yang diteken pada 14 Juni
lalu, Pertamina mendapatkan penugasan
penyediaan dan pendistribusian BBG
berupa CNG wajib menjamin ketersediaan
CNG pada SPBG. “Saat ini kita sudah
melakukan proses engineering dan akan
dilanjutkan dengan proses perijinan serta
procurement,”ujar Hari Karyuliarto.
Guna mendorong penggunaan BBG berupa
CNG, dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2012itu
disebutkan bahwa Pemerintah memberikan
bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara
gratis kepada kendaraan bermotor angkutan
penumpang umum. Pemberian bantuan Konverter
Kit hanya sekali. Untuk tahap awal penyediaan
dan pemasangan konverter kit dilaksanakan oleh
perusahaan yang ditugasi Menteri Perindustrian
dengan penunjukan langsung.
Penunjukan langsung bagi perusahaan
penyediaan dan pemasangan konverter
kit sesuai syarat-syarat yang ditetapkan,
diantaranya mempunyai kompetensi teknologi
dan SDM, pengalaman manufaktur produk setara
komponen otomotif presisi serta manajemen
produksi untuk pembuatan konverter Kit.

Skema Distribusi CNG

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
menjelaskan Pertamina sudah melakukan
tender penyediaan dan pendistribusian CNG.
Saat ini, pihaknya sedang mempersiapkan izin
dan lahan-lahan untuk mendistribusikan CNG.
Pertamina juga telah menyiapkan dana
investasi untuk mengembangkan Bahan Bakar
Gas (BBG). Dianggarkan dana hingga Rp2 triliun
untuk membangun proyek infrastruktur CNG di
tahun ini guna menyukseskan program konversi
bahan bakar minyak (BBM) menjadi BBG.
Karen menjelaskan, investasi sebesar Rp
2 triliun tersebut digunakan untuk membangun
enam mother station, 21 daughter station, 84
CNG tube trailer, revitalisasi enam Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) dan satu
SPBG online.
Dengan iklim konversi BBM ke BBG yang telah
didesain pemerintah lewat Perpres tersebut, maka
diperikirakan untuk retail di Jakarta diperlukan
sekitar 26 SPBG. Sementara untuk Jawa – Bali
sekitar 54 SPBG. “Kita sudah siap sebetulnya
sejak dua tahun lalu. Kita akan mengeksekusi
dengan konsep mother and daughter station, “
ujar Gunung Sardjono Hadi, President Director
Pertagas. Konsep tersebut dijalankan untuk
mengeliminasi sosial cost. Karena jika dilakukan

pembangunan pipa di pinggiran kota biaya tinggi
dan lahan yang terbatas. (lihat grafis skema
distribusi CNG).
Sementara itu terkait harga keekonomian
BBG yang dipatok, masih akan dibahas
pemerintah. Yang harus menjadi pertimbangan
adalah selisih harga antara BBG dan BBM
bersubsidi. Saat ini pemerintah mematok harga
BBG Rp 3.100 per lsp (liter setara premium)
sementara harga keekonomiannya Rp 4.100 per
lsp. Jika harga BBM subisidi masih dipatok Rp
4.500 per liternya, maka bahan bakar alternatif
apapun tidak akan kompetitif, dan tak akan dilirik
konsumen. “Bottom line-nya kita harus komersial,
sekarang kalau harga tidak kompetitif, pasar
belum jelas pelaku bisnis manapun tak akan mau
berinvestasi,”tambah Gunung.
Kendala tersebut dijawab pemerintah
dengan menyetujui pembiayaan pembangunan
infrastruktur melalui APBN. Sehingga Pertamina
tidak perlu melakukan investasi, cukup menerima
upah jasa dalam menjalankan bisnis gas ini.
Bagaimanapun juga jika pemerintah serius
untuk beralih ke gas, pada awalnya harus
mengeluarkan biaya besar. Pembangunan
infrastruktur dilakukan terlebih dahulu, baru
penghematan dirasakan. n DEWI SRI UTAMI / NILAWATI DJ
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Sejak dilantik 18 April 2002 Direktur
Gas Pertamina, Hari Karyuliarto
langsung tancap gas. Sebagai
direktorat baru, ia harus menyiapkan
perangkat organisasi dan terus
berpacu melaksanakan program
untuk memenuhi target yang
dibebankan perusahaan. “Kita
akan integrasikan seluruh bisnis gas
Pertamina,“ ujar Hari Kalyutiarto.

Menjadi GAS

Leader

dan Energi

Terbarukan

D

i tengah kesibukannya yang bejibun, mantan Corporate Secretary Pertamina itu masih
menyempatkan menerima Warta Pertamina untuk sebuah wawancara. Kami mewawancarainya
Jumat (22/6) di sela-sela kegiatannya mengisi acara Pertamina – Toyota 2nd Exchange Forum di sebuah
hotel kawasan lapangan Banteng.
Lulusan Hukum Internasional Universitas Diponegoro Semarang inipun memaparkan cita-cita
Direktorat Gas yang dipimpinnya menjadi gas leader di Indonesia. Berikut petikannya.

Bisa dijelaskan Roadmap Direktorat Gas?
Roadmap-nya sudah jelas. Pertamina
harus membangun industri gas domestik.
Dimulai dengan pembangunan infrasturktur
yang mudah, atau dengan keekonomian yang
baik. Selanjutnya membangun kanal yang lain,
setelah infrastruktur yang pertama itu sudah ada.
Dengan kata lain, pembangunannya harus step
by step. Yang perlu diperhatikan dalam bisnis gas
adalah supply dan demand-nya harus seimbang.
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Ini seninya di bisnis gas. Jika demand belum
tercipta, supply-nya juga belum ada.
Jadi yang akan dibangun yang bisa dulu.
Sudah dimulai dengan receiving terminal di
Jabar atau FSRU Jabar. Setelah ini regasifikasi
di PT Arun, pembangunan pipa Arun - Belawan,
pipa Semarang – Gresik, FSRU Jateng dan pipa
Cirebon – Semarang. Untuk yang terakhir masih
belum bisa direalisasikan.

Hari Karyuliarto
Direktur Gas PT Pertamina (Persero)
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Kenapa FSRU Jateng dan pipa Cirebon-Semarang belum bisa terealisasi?
Karena demand-nya belum tercipta dengan
baik. Dahulu PLN membutuhkan sekitar 200
mmscfd, tetapi setelah mereka hitung ulang lagi,
mungkin mereka mempertimbangkan batubara dan
gas dari Lapangan Cepu, Gundih dan Kepodang,
karena itu FSRU Jateng kehilangan demand. Dan itu
artinya harus kita ciptakan sendiri. Padahal kita butuh
anchor buyer untuk menjamin keekonomiannya.
Anchor buyer-nya belum ada. Kecuali kalau
infrastrukturnya sudah lengkap terlebih dahulu,

ya kita nggak begitu memikirkan anchor buyer.
Kenyataannya memang belum lengkap.
Kalau mengandalkan industri petrokimia
pun, tetap harus menunggu. Karena
pembangunannya relatif lama. Untuk
membangun pabrik petrokimianya,
memakan waktu 2 tahun. Belum kajian dan
kontraknya, dan lain-lain. Padahal untuk
pembangunan FSRU itu butuh waktu satu
setengah tahun saja.

Dari roadmap yang ada yang sudah onstream baru FSRU Jabar saja, bagaimana
dengan lainnya?
Setelah FSRU Jawa barat, akan menyusul Arun yang ditargetkan onstream semuanya tahun 2014.
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Bagaimana dengan supply gasnya?
Kalau dari tinjauan sumber gasnya, sumber
domestik tidak akan cukup walaupun sudah
digabung dari lapangan marginal dan besarbesar seperti lapangan di Kalimantan dan Irian.
Kalau impor, saat ini harga internasional lebih
mahal dibandingkan domestik.
Tapi harga internasional, khususnya di
Asia Pacific akan segera turun. Dengan

harga gas di Amerika yang sangat murah,
semua suppply mengalir ke kawasan ini.
Diperkirakan pada tahun 2018 harga gas di
Asia Pasifik akan hampir sama dengan harga
gas yang sekarang dibeli PLN. Pada saat itu
kesempatan besar kita untuk impor jangka
panjang dengan harga yang tidak jauh dari
harga domestik.

Terkait kebijakan pemerintah tentang percepatan konversi BBM ke BBG
bagaimana persiapan Pertamina?
Saat ini kita sudah melakukan proses
perizinan lingkungan dan engineering. Cuma
kita baru akan melangkah proses berikutnya
procurement, karena kaita masih menunggu
keputusan pasti dari pemerintah baru saja
kita terima.
Dengan patokan harga BBG sebesar Rp
3.100 lsp (liter setara Premium) akan tidak
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ekonomis, sehingga dibutuhkan investasi dari
pemerintah, atau istilahnya ada subsidi di
hulunya. CAPEX-nya harus dibangun pemerintah
dengan menggunakan anggaran APBN. Ini
belum bisa jalan karena belum ada kejelasan
penggunaan anggaran dari APBN. Jika hal
tersebut sudah jalan, kita bisa melangkah dalam
waktu 5-6 bulan, onstream.

Sebetulnya berapa harga keekonomian BBG?
Jika Rp 4.100 harga di eceran, harga
upstream bisa lebih dari 4 dolar/mmbtu, kalau
Rp 3.100 harga upstreamnya hanya 2,5/mmbtu.

dolar. Ini tentunya menjadi tidak menarik buat
upstreamnya. Kecuali pembagian converter kit
banyak, sehingga konsumsi BBG banyak.

Kalau tidak ada subsidi di hulunya artinya keinginan pemerintah untuk konversi
ke BBG akan sulit terealisasi ?
Ya kalau belum ada subsidi dan tetap
harus jalan ini akan menggerus keuntungan
korporasi. Kecuali jika kerugian diizinkan
pemerintah ya bisa saja. Sebetulnya ini
bisa dilakukan dengan cara bertahap

dengan penjaminan harga keekonomian
yang baik. Saya yakin bukan Pertamina
saja, perusahaan lain juga bisa. Karena
sekarang ini kita juga harus menggandeng
swasta tentunya.

Akselerasi pemanfaatan gas dari sisi kebijakan, apakah kita termasuk yang
tertinggal?
Itu kalau kita baca history konversi
gas di mana pun tidak mudah. Di Thailand
butuh putusan politis yang sangat berat,
karena kepentingan orang banyak sangat
terpengaruh dengan hali ni. Di India, akhirnya
pengadilan yang memutuskan. Di Jepang

konversi terjadi tahun 1970an, dan sudah
dimulai sekitar 1960an. Dengan waktu 10
tahun itu dan butuh waktu sampai 3 -4
tahunan untuk onstream baik infrastruktur
dan kendaraannya. Jadi sebetulnya lumrah
jika dibandingkan negara lain.
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Foto : tatan Agus RST. Pertamina

Direktur Gas PT Pertamina (persero) Hari Karyuliarto, tengah memaparkan roadmap bisnis
gas Pertamina dalam forum IPA ke-36 di Jakarta.
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Kaitan dengan reorganisasi di dalam Pertamina, ke depannya Direktorat Gas
akan seperti apa?
Dengan visi, misi, dan roadmap yang ada, kita
harus memiliki organisasi yang fit untuk mencapai
itu. Artinya Direktorat Gas harus profit center. Harus
profit center berarti harus memiliki kelengkapan
organisasi yang sesuai untuk mendukungnya.

Di organisasi gas ini bukan hanya kita
ingin membangun Pertamina sebagai gas
leader di Indonesia, tapi juga ingin memulai
bisnis energi baru dan terbarukan, bahkan ingin
mengembangkan bisnis listrik.

Nantinya Direktorat Gas akan merangkul bisnis gas baik di midstream dan
downstream? Bagaimana dengan hulu?
Di hulu kita ada tetapi lebih pada upaya
bagaimana meningkatkan value hulu supaya
memberikan profit yang optimum kepada
perusahaan dan Negara. Kemudian di
midstream-nya, kami menangani kilang LNG
(power), kemudian yang baru bangun di
Jawa Barat adalah Regasifikasi Terminal.

Di downstream-nya melalui Pertagas kami
melakukan trading gas. Selain itu kami juga
melaksanakan shipping LNG dan pipeline
transmisi.
Untuk di retail-nya saat ini kami menangani
CNG retail yang ditangani Pertamina Retail yang
merupakan anak perusahaan Pertamina.

Apa yang menjadi target Direktorat Gas?
Saat ini kami mengintegrasikan semua
kegiatan yang tadinya terpecah-pecah kami
kumpulkan di Direktorat Gas, untuk mendapatkan
optimasi value dari keseluruhan bisnis gas di
Pertamina. Selain itu, mengamankan posisi
Pertamina sebagai penjual LNG Indonesia
dalam bisnis LNG internasional serta menjadi
leader dalam bisnis gas dan LNG domestik serta
usaha terkait lainnya.
Kami (Direktorat Gas) juga sedang membangun
dan memantapkan pondasi dulu untuk menjadi
lebih besar. Ke depan kami akan menyempurnakan

operasi yang menurut kami saat ini belum
memenuhi standard world class company.
Pada tahun 2018-2023 kami targetkan sudah
menjadi operator di overseas. Kami sudah
mulai menjajaki kemungkinan tersebut. Salah
satunya dengan mengembangkan portofolio
bisnis gas internasional dan mengembangkan
potensi bisnis derivatif gas. Masa depan
energi Indonesia adalah gas, sebagai dampak
menurunnya produksi minyak pada lapangan
eksisting sehingga menuntut adanya sumber
energi elaternatif lainnya. n DEWI SRI UTAMI / TANTAN
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Interview
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Tatan Agus RST.

Nama :
Oppie Andaresta
Lahir :
Jakarta, 20 Januari 1973
Diskografi :
• Satu macam Saja (1990)
- Single
• Albumnya Oppie (1993)
• Bidadari Badung (1995)
• Kumpulan Lagu-Lagunya
(1997)
• Berubah (1998)
• Hitam ke Putih (2001)
• Lagu Bagusnya Oppie
(2003)
• Dengan Hati Senang
(2011)

S

enandung
untukBumi

Minimnya lagu anak-anak membuat Oppie Andaresta tergugah
membuat lagu dan buku edukasi yang fun. Tema cinta lingkungan
menjadi pilihan. Sempat dipandang sebelah mata, hingga akhirnya
digandeng Pertamina Foundation.

P

uluhan anak-anak bernyanyi dan
berjoget riang mengikuti lagu yang
dibawakan Oppie Andaresta, dalam acara Meet
& Great di booth Pertamina, saat pameran
Pekan Lingkungan Indonesia, pertengahan Juni
lalu. Meski baru pertama kali mendengar, anakanak kelas 3 hingga 5 Sekolah Dasar itu dengan
mudah mengikutinya. Sembari bernyanyikan
lagu “Tanam”, mereka memeragakan gerakan
menanam dan menyiram pohon.
Siang itu, Oppie yang mengenakan
kemeja biru bergaris dan celana jeans, tampak
sumringah usai bernyanyi bersama anak-anak.
“Ini challenge baru bagi saya. Membuat lagu anak
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yang enak didengar dan gampang diikuti anakanak,”ujarnya. Embel-embel duta lingkungan
yang disandangnya sejak tahun lalu bukan
menjadi alasan utama Oppie membuat lagu anak
bertema lingkungan. Menurutnya lagu anak yang
dikemas dalam album “Lagu untuk Bumi” telah
dibuatnya sejak empat tahun silam, sebelum Ia
dinobatkan sebagai Duta Lingkungan.
Usai bernyanyi, sejenak Oppie istirahat, sambil
bercerita seputar album lagu barunya yang
dianggap sebagai another chapter dalam kehidupan
bermusiknya. Waktu yang singkat tak mengurangi
semangatnya menjelaskan tentang lagu dan buku
bertema lingkungan yang baru dirilisnya.

Ajarkan Cinta Lingkungan Lewat Lagu
Menyanyi bersama anak-anak dalam berbagai
kesempatan, menjadi kesibukan baru ibu satu putera itu.
Perempuan yang dikenal lewat lagu “Cuma Khayalan” itu kini
menikmati kesibukan barunya. Bahkan kadang membawa
sang putera Kai Matari Bejo Kaler ikut dalam kegiatan
tersebut. “Sesekali saya ajak anak saya ikut bernyanyi, seperti
saat Konser Musik Hijau di Boyolali, Juni lalu,”paparnya.
Bicara tentang album dan buku lingkungan yang sudah
dikenalkan sejak April lalu, Oppie mengaku banyak hal yang
dilewati selama pembuatan lagu tersebut empat tahun silam.
Lagunya sudah sering dinyanyikan sejak anaknya lahir. Tetapi
memang masih tahap dasarnya saja. “Sudah saya kumpulin
sejak dulu, tapi baru setahun terakhir aja saya kenalkan ke
publik,” jelas perempuan kelahiran Januari 1973 ini.
Meski tak ada hubungannya dengan gelar Duta Lingkungan
yang disandangnya sejak tahun 2011, namun bagi Oppie,
kepercayaan yang diberikan padanya menjadi timing yang tepat
untuk lebih serius menggarap lagu tersebut. “Niatnya, nggak jadi
duta pun saya tetap akan keluarkan CD dan buku itu. Cuma
karena saya dipilih jadi Duta Lingkungan seolah menjadi sebuah
tanda. Oke, ini harus dijadikan,”papar istri Kurt Kaler ini.
Toh bagi Oppie menelorkan album lagu, bukanlah jalur
baru yang digelutinya. “Tetapi ini adalah bagian dari karier
saya. Saya punya 7 album yang sudah keluar, dan album anak
menjadi another chapter dalam hidup saya,”tegasnya.
Menurutnya bikin lagu anak relatif lebih susah. Karena
selain unsur fun, juga ada edukasinya. Untuk itulah diperlukan
formula khusus agar bisa ketemu dan nyambung pesannya
bagi anak-anak. “Susah loh ngomongin lingkungan ke anak
kalau nggak bisa mengemasnya,”jelasnya. Karena itu, Oppie
selalu menjadikan sang anak sebagai sarana untuk uji coba lirik
lagunya. “Yah…bisa nggak diterimanya biasanya saya nyanyikan
ke anak saya dan teman-temannya, pas nggak liriknya. Mereka
paham nggak. Kalau oke ya jalan terus,”tuturnya.
Agar tidak membosankan Oppie memasukkan beberapa
aliran musik di album berisi 8 lagu itu. Mulai dari pop, hip
hop, jazz, rap, blues dan lainnya. “Saya nggak mau bikin
asal-asalan. Selain bisa dicerna, musikalitasnya juga harus
bagus, seperti kita menggarap lagu untuk orang dewasa.
Tapi liriknya yang friendly,”ujarnya. Keinginan Oppie
membuat album anak secara serius pun direspon positif
para sahabatnya, yang mendukung pembuatan album ini.
Mulai dari Dewa Bujana, Indra Lesmana, Iwa K, Gugun
Blues Shelter dan Sheryl.
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Kerja Sama Karena Satu Visi
Orang berusaha pasti ada jalannya. Begitu
nasehat orang tua. Dan hal itu dibuktikan
Oppie. Album lagu yang sudah selesai
berusaha ditawarkan ke beberapa instansi yang
mengklaim peduli lingkungan. “Sudah banyak
pintu yang saya datengin, tapi tidak ada yang
merespon,”kenangnya.
Menurutnya, Pertamina Foundation
(PF) yang bisa melihat karyanya sebagai
niat yang memiliki visi dan misi yang sama
dengan apa yang dilakukan PF selama ini. PF
punya visi di bidang pendidikan lingkungan
hidup,dimana mereka melihat buku dan lagu
yang saya buat menjadi sarana yang pas untuk
mengomunikasikan gerakan cinta lingkungan
untuk anak SD kebawah. “PF tidak memandang
anak sebelah mata. Mereka melihat anak
sebagai potensi untuk melakukan perubahan,ini
yang membuat kami nyambung dan akhirnya
bekerja sama,”jelasnya.
Oppie pun menggambarkan betapa
kebiasaan anak-anak masih bisa dibentuk sejak
usia dibawah SD. “Jadi ketika anaknya sudah
sadar nggak buang sampah sembarangan,
yang dewasa merasa malu. Otomatis
anak-anak lah yang menjadi pendorong
perubahan,”alasannya.
Bersama PF, Oppie mengaku merasa sreg.
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Karena PF yang baru satu tahun berjalan,
dengan program yang terus di-maintain,
kegiatannya benar-benar sejalan dengan
lagunya. “Mereka punya sekolah sobat bumi,
ada program menabung pohon, yang senada
dengan lagu saya,”katanya.
Meski banyak pihak yang menanyakan
kenapa bekerjasama dengan perusahaan
migas yang salama ini juga dianggap memberi
kontribusi terhadap pencemaran lingkungan,
Oppie tidak mau ambil pusing. Menurutnya yang
terpenting adalah Pertamina memiliki program
dan upaya serius dalam menanggulangi
kerusakan lingkungan, ikut melestarikan
alam dengan berbagai program tanggung
jawab sosialnya dan melaluai PF. “Buktinya
saya sudah mengetuk banyak perusahaan
yang katanya pro lingkungan, tetapi tidak ada
yang melirik. Jadi prinsip saya kalau mau
mendukung silakan, terlebih memiliki visi yang
sama,”jelasnya.
Alhasil setelah digandeng PF, album
Oppie yang diperdengarkan di berbagai acara
bertema lingkungan dilirik sejumlah pihak.
Mulai dari Pemda Boyolali yang membeli 30
ribu CD untuk dibagi gratis di sekolah-sekolah
dan perpustakaan hingga berbagai lembaga
pemerhati masalah lingkungan.

Mengisi Kekosongan Lagu Anak
Kekosongan akan lagu anak membuat
Oppie tergugah untuk membuat album anak.
Sebagai seorang Ibu, kadang Ia prihatin melihat
sang buah hati menyanyikan lagu-lagu dewasa
yang begitu cepat dan mudah dihafal. Oppie
pun menghentikan sejenak wawancara, ketika
seorang pelajar SD menyanyikan lagu dewasa
di salah satu booth pameran Pekan Lingkungan
Indonesia. “Tuh dengerin....yang dihafal lagu
girlband yang sekarang naik daun,”katanya
sampil menepuk dahinya.
Dan hal itu juga terjadi pada putra semata
wayangnya. “Prihatin saja melihat anakanak, termasuk anak saya sendiri justru lebih
suka menyanyikan lagu dewasa. Sebagai
seorang ibu, saya pengin anak saya ya
nyanyi lagu anak-anak sesuai perkembangan
usianya,”jelasnya.
Kehadiran album lagu anak berlabel “Lagu
untuk Bumi” ibarat oase di tengah padang
pasir. Selain mengisi kekosongan akan lagu
anak, Oppie berharap setelah mendengarkan
lagunya, anak-anak memiliki rasa tanggung
jawab sejak dini. “Saya pengin anak-anak
respect terhadap lingkungan sejak kecil.

Makanya saya cari alternatif cara belajar cinta
lingkungan yang bersifat fun,” jelas perempuan
yang akan me-launching resmi album lagu untuk
Bumi pada 5 Juli ini.
Agar lebih mengena sasaran, Oppie telah
menyusun jadwal roadshow di beberapa
sekolah pinggiran Jakarta. “Saya pengin
menyentuh anak-anak yang belum tersentuh
konsep 3R, Reuse, Reduce dan Recycle. Biar
mereka tahu cara memperlakukan sampah di
sekitarnya,”paparnya.
Jangka panjangnya roadshow juga akan
dilakukan di beberapa daerah pelosok, luar
Pulau Jawa. Belakangan, Oppie sudah
melakukannya ke Flores dan Maumere.
Sambutannya sangat positif.
Jika tak ada aral, Oppie akan mewujudkan
impiannya membuat sebuah operet yang
bercerita tentang cinta lingkungan, dengan
mengusung delapan lagu bertema pohon, save
energy, go green, terumbu karang dan lainlain. “Dengan cara ini saya pengin anak-anak
mendapatkan edukasi musik yang berkualitas
dan edukasi lingkungan lewat pentas yang
menghibur,”pungkasnya. n
Juli 2012

35

Hulu
Teks : Urip Herdiman Kambali
Foto : www.newswise.com/images/uploads/2009/03/20/fullsize/METHANE_HYRATE_FLAME.jpg

Gas
Hidrat
dan Potensinya yang Luar Biasa
Bicara energi sekarang ini, tidak lagi didominasi dengan minyak. Gas, panasbumi
dan energi-energi alternatif lain mulai sering kita akrabi di media cetak dan
elektronik. Panasbumi dan batubara sudah lama disebut-sebut, lalu menyusul
kemudian CBM (coal bed mathane) dan shale gas. Belakangan juga mulai
disebut gas hidrat (hidrokarbon) sebagai salah satu bentuk energi alternatif
yang potensinya tidak dapat dikesampingkan.
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Potensi Gas Hidrat
Gas hidrat menurut Prof. Doddy Abdassah,
Ph.D, ahli teknik perminyakan ITB, ialah
material berbentuk kristal dimana molekul air
(molekul tuan rumah) membentuk struktur
seperti kurungan atau clathrate sehingga
memiliki rongga yang dapat terisi oleh molekul
gas (molekul tamu). “Gas hidrat ini terbentuk
pada temperatur rendah dan tekanan tinggi
yang biasanya terdapat di palung-palung dasar
kontinen,” kata Alfian Usman, Unconventional
Fossil Energy Specialist dari Upstream
Technology Center – Direktorat Hulu.
Kalau orang awam mungkin mengenalnya
sebagai jurang dasar laut, sedangkan secara
geologi disebut sebagai zona-zona subduction
atau penghujaman. Lokasinya terdapat di Jawa
bagian selatan, Selat Sunda, Selat Makassar
dan Laut Sulawesi yang berbatasan dengan
Filipina. Dan kemungkinan lain juga terdapat
di sekitar Papua dan Sumatera bagian utara
sebelah barat.

Foto : www.docstoc.com

Biasanya gas hidrat terdapat pada
kedalaman 1.000 meter di bawah laut, atau
bahkan lebih. “Kalau gas hidrat itu kita angkat
ke permukaan, volumenya bisa mencapai 170
kali dari yang ada dibawah laut itu,” lantjut
Alfian. “Jadi kalau kita angkat 1 meter kubik
dari dasar laut, sampai di atas menjadi 170
meter kubik”.
Betapa besarnya potensi gas hidrat ini,
Alfian memberikan ilustrasi sebagai berikut.
Potensi di Selat Makassar saja sekitar 800
TCF, lalu dikalikan dengan 170 kali. “Ini bisa
memenuhi kebutuhan listrik seluruh Indonesia,
bukan hanya Sulawesi saja lho, untuk waktu
300 tahun!” ujarnya.
Alfian pun membandingkan dengan
cadangan gas di Tangguh milik BP yang
besarnya 14 TCF, yang adalah salah satu
lapangan raksassa di Indonesia. “Itu termasuk
kecil jika dibandingkan dengan cadangan gas
hidrat ini,” tegasnya.
Juli 2012
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Baru Sebatas Riset
Alfian pun mengungkapkan bahwa potensi
gas hidrat saat ini belum dilirik atau dianggap
penting karena kita masih memiliki energi
alternatif yang lain. “Memang kita masih perlu
studi yang lebih detil lagi. Riset-riset masih
sangt sedikit, karena keterbatasan dana.
Ditambah pemerintah juga belum fokus ke arah
energi yang satu ini.”
Riset tentang gas hidrat yang sudah
dilakukan selama ini merupakan kerjasama
pemerintah melalui BPPT dengan pemerintah
Jerman, Jepang dan beberapa negara lainnya.
Alfian meyakini bahwa ini adalah saat yang
tepat untuk mengembangkan gas hidrat sebagai
energi alternatif bukan hanya masa depan,
tetapi juga masa kini.
D i l u a r, b e b e r a p a n e g a r a s u d a h
mengembangkannya, seperti Jepang, Kanada,
Amerika, Rusia dan India. “Mereka baru mulai
5 sampai 10 tahun yang lalu. Jadi kita belum
terlalu jauh ketinggalan,” tutur Alfian.
Kenapa Alfian yakin bahwa ini saat yang tepat
untuk mengembangkan gas hidrat? Pertama,
harga minyak dunia yang tinggi. Kedua, usaha
pemerintah mengalihkan pemakaian BBM

menjadi BBG, energi gas nasional yang murah
dan ramah lingkungan. Ketiga, mengurangi
ketergantungan energi dari luar negeri, dan
secara bertahap melakukan pengurangan
subsidi BBM sehingga kita mampu mandiri di
bidang energi.
Kita semua tahu energi alternatif tidak akan
berkembang selagi harga minyak rendah. Dari
sinilah keyakinan Alfian tumbuh, bahwa sekarang
inilah saat yang tepat untuk mengembangkan
energi alternatif, termasuk gas hidrat.
Dikatakan oleh Alfian, Pertamina sudah
mendapat tawaran kerja sama dari Japan
Geoscience Institute untuk melakukan studi
bersama G&G eksplorasi yang lebih detil
terhadap gas hidrat. Bahkan Jepang mempunyai
kapal khusus yang dapat menyelam, untuk
meneliti gas hidrat.
Alfian berpendapat, tawaran seperti itu
layak untuk dipertimbangkan, juga bila ada
dari lembaga riset manapun, Jepang punya
keunggulan teknologi yang bisa di-sharing.
“Mereka mempunyai pengalaman, sementara
kita punya lapangannya, ” tutur Alfian.

Kemungkinan Memproduksinya
Cara memproduksi gas hidrat biasanya
terbagi dalam tiga cara. Yaitu pengurangan
tekanan, menaikkan temperatur dan terakhir,
dengan injeksi inhibitor.
Metode pengurangan tekanan
(depressurization) ialah mengurangi tekanan di
lapisan gas bebas yang berhubungan langsung
dengan zona hidrat gas.
Metode stimulasi termal ialah menaikkan
temperatur di zona hidrat gas sehingga
terdisosiasi. Sumber panasnya bisa terdiri dari
air tawar, air asin, uap air dan media listrik.
Metode injeksi inhibitor umumnya
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diaplikasikan pada lapngan gas dengan
kecenderungan pembentukan hidrat gas pada
jalur pipa gas. Tujuannya untuk menggeser
kurva kesetimbangan hidrat gas. Inhibitor dapat
berupa methanol dan glycol.
“ Te k n o l o g i p r o d u k s i m e m a n g t e r u s
berkembang ke arah yang lebih ekonomis.
Kita dapat menggandeng pihak luar
yang sudah berpengalaman untuk
pengangkatan gas hidrat ke permukaan.
Jadi, riset nasional harus terus dilakukan
dan didanai untuk memperoleh hasil
maksimal,” tegas Alfian.

Tidak Pusing Mencari Pembeli
Gas hidrat punya kelebihan-kelebihan lain
dibandingkan dengan energi alternatif yang
lain. Alfian yakin bahwa jika gas hidrat bisa
diproduksi, maka semua hasilnya bisa diserap
untuk kebutuhan dalam negeri, seperti untuk
transportasi, listrik, dan industri. Hal ini bagus,
karena dapat mengurangi ketergantungan kita
pada minyak. “Dan yang lebih penting, kita

tidak tergantung pada produsen luar negeri,
dan juga tidak membuat kita tergantung
secara politis.”
Disamping itu, gas hidrat diyakini juga akan
lebih ramah lingkungan. Tidak seperti batubara
yang lebih merusak lingkungan, maka gas hidrat
termasuk aman, karena letak cadangan yang
jauh di kedalaman.

Recovered Gas Hydrate samples
Inferred Gas Hydrate occurrences

Tergantung Pada Pemerintah
Namun sebesar apapun potensi gas hidrat di
bumi pertiwi ini, semua tidak akan berarti kalau
tidak ada dukungan dari pemerintah. Tegasnya,
dukungan pemerintah pada pengembangan
energi-energi alternatif sangat diperlukan,
karena pemerintahlah regulator. “Teknisnya ini
sudah mencakup pada kebijakan pemerintah,
dalam hal ini Kementerian ESDM. Tidak bisa
Pertamina berdiri sendiri,” lanjutnya.
Yang diperlukan sekarang, harap Alfian,
pemerintah bisa menunjuk Pertamina untuk
menjadi leader dalam pengembangan gas
hidrat ini. Dengan penunjukan seperti itu,
mungkin saja Pertamina bisa menggandeng
para pihak dalam maupun luar yang tertarik
dengan pengembangan gas hidrat ini, termasuk

perguruan tinggi, lembaga riset dan sektor
swasta.
Alfian mengakui bahwa gas hidrat masih
terdengar asing untuk sebagian telinga kita,
walaupun potensinya sedemikian besar. Karena
itu ia berharap bahwa seminar yang dilakukan
itu menjadi ‘wake up’ alarm bagi seluruh ahli/
pakar dan praktisi bidang energi di Indonesia
dan pemerintah.
Sebagai tindak lanjut, ia berharap dalam
waktu dekat (atau secepatnya) akan terbentuk
Komunitas Gas Hidrat Indonesia yang
melibatkan semua stakeholders energi dan
migas di Indonesia, dimana Pertamina layak
menjadi leader dalam pengembangan gas
hidrat ini. n
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Berbagi Risiko Melalui

roteksi
Asuransi Proyek

“Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika kita dapat mengasuransikan
seluruh kemungkinan di masa depan…”
Kenneth Arrow, penerima hadiah Nobel Ekonomi Report of Association of British Insurers

H

idup kita penuh dengan risiko.
Seseorang dikatakan bijak jika ia
mampu memperhitungkan risiko yang ada
di depannya dan mengantisipasi mulai dari
awal. Secara sederhana, prinsip inilah yang
mendasari kelahiran asuransi. Saat ini, asuransi
memiliki banyak jenis. Manfaatnya pun tidak
hanya diberikan untuk perorangan, tetapi
juga untuk dunia bisnis. Salah satunya adalah
asuransi proyek.
Sebutan asuransi proyek mulai muncul
sejak 1954 di Perancis untuk menjamin
risiko pembangunan proyek. Di Indonesia,
kebutuhan atas asuransi ini mulai timbul seiring
dengan kegiatan pembangunan nasional
sesuai program pembangunan lima tahun
(PELITA) sejak awal tahun 70-an. Tujuannya,
memberikan proteksi terhadap kerugian
keuangan akibat kecelakaan yang terjadi secara
tiba-tiba (sudden & accidental) dan tidak terduga
(unforeseen) untuk pihak tertanggung (pembeli
proteksi asuransi) yang melakukan pekerjaan/

bergerak di bidang jasa konstruksi.
Asuransi proyek termasuk dalam asuransi
engineering, yang terbagi menjadi tiga bagian
besar. Yaitu, Asuransi Contractors’ “All
Risks” (CAR), Asuransi Erection “All Risks”
(EAR), dan Asuransi Offshore Builder Risks
(OBR). CAR meliput risiko atas pekerjaan
proyek onshore dengan porsi pekerjaan sipil
lebih banyak dibanding instalasi, misalnya:
pembangunan pabrik, pembangkit listrik,
jalan raya, jembatan. EAR meliput risiko
atas proyek onshore dengan porsi pekerjaan
instalasi lebih banyak, misalnya: pemasangan
& testing equipment (turbine, generator, boiler,
kompresor, pompa), pembangunan tanki,
pipanisasi, fasilitas pembangkit listrik, kilang
minyak. Sedangkan OBR untuk pekerjaan
konstruksi offshore, misalnya pembangunan
offshore platform.
Asuransi proyek meliputi segala risiko
yang mungkin terjadi sejak kegiatan design,
pengangkutan material proyek (marine cargo
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insurance), selama masa pembangunan/
instalasi termasuk periode maintenance
(CAR/EAR insurance), peralatan berat (heavy
equipment insurance), kemungkinan kecelakaan
pekerja (jamsostek, employer’s liability dan
workmen’s compensation insurance), tanggung
jawab hukum terhadap pihak ketiga (third party
liability insurance), dan hal lainnya terkait
dengan risiko pekerjaan proyek.
Di Pertamina dan anak perusahaan,
akselerasi pembangunan dan pengembangan
di berbagai area dimulai sejak masa konstruksi
(termasuk persiapannya) hingga hand-over dari
kontraktor ke pihak pemilik proyek (prinsipal).
Semua proses tersebut tidak terlepas dari risiko
yang memerlukan penanganan dan mitigasi.
Salah satunya dengan melakukan risk transfer
ke perusahaan asuransi melalui proteksi
asuransi proyek.
Hampir seluruh proyek baik skala kecil,
menengah dan besar Pertamina, penanganan
liputan asuransinya diserahkan ke pihak
kontraktor, dimana klausul asuransi sebagai
bagian dari kontrak pekerjaan proyek (EPC
dan non EPC). Secara pelimpahan kerja dan
tanggung jawab memang lebih simple, namun
secara risiko asuransi terdapat potensi adanya
jaminan dibawah standar korporat serta terms &
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conditions yang variatif dan kadang tidak sesuai
dengan kebutuhan. Atas dasar hal tersebut,
perlu dilakukan adanya pemilahan lingkup
asuransi antara kontraktor dan Pertamina
sebagai prinsipal/pemilik suatu proyek.
Untuk risiko terbesar suatu proyek yang
berdampak pada kelangsungan pembangunan
proyek, maka asuransi CAR/EAR (serta Marine
Cargo) sebaiknya diambil alih penutupan
asuransinya oleh pihak prinsipal. Pertamina
sebagai pemilik proyek harus memastikan
beberapa hal. Yaitu, Terms & conditions (T/C)
dalam polis asuransi yang optimal sesuai
dengan kebutuhan proyek. Pertamina juga harus
memastikan biaya premi asuransi yang wajar dan
kompetitif. Tujuannya, meminimalkan potensi
risiko pengambilan keuntungan/mark up dari
biaya asuransi oleh pihak kontraktor termasuk
mengorbankan T/C yang tidak maksimal.
Polis asuransi pun harus tetap berlaku
selama periode pekerjaan proyek dan masa
maintenance. Perubahan T/C ataupun
pembatalan coverage harus sepengetahuan
dan persetujuan prinsipal. Adanya jaminan
perusahaan asuransi yang baik (financial
strength yang kuat), back up security yang
reliable, dan terutama berpengalaman baik
dalam menyelesaikan klaim. Untuk proyek

“What gets measured gets managed”

terkait dengan asset existing, perlu adanya
integrasi dengan existing polis asuransi
property-nya sehingga meminimalisasi potensi
dispute, jika terjadi klaim. Masih banyak
pekerjaan proyek berskala kecil, namun berisiko
menimbulkan kerugian besar pada exsiting
property. Konsekuensi logis dari point di atas
adalah nilai kontrak pekerjaan tidak termasuk
premi asuransi yang di handle prinsipal. Adapun
nilai deductible (retensi sendiri) dan/atau excess
of loss tetap menjadi tanggung jawab/beban
kontraktor.
Saat ini sedang diproses upaya penyediaan
Polis Asuransi Paket (Blanket Insurance Policy)
untuk proyek-proyek berskala kecil/menengah
yang ada di Pertamina dan anak perusahaan.
Dengan Blanket Insurance Policy, proses
administrasi dan kontrol menjadi lebih mudah,
efektif, dan efisien karena adanya standardisasi
polis asuransi proyek. Selain itu, sistem ini
membuat proyek konstruksi seaman mungkin
serta me-reduce/menghilangkan potensi
dispute polis asuransi yang berbeda, polis yang
tumpang tindih (double insurance coverage)
dan menutup celah/gap yang mungkin ada
pada polis.
Blanket Insurance Policy juga memberikan
limit khusus untuk setiap proyek. Pemilik

proyek tidak perlu mengkhawatirkan polis
kontraktor yang tergerus oleh klaim ketika
kontraktor yg sama tersebut bekerja untuk
proyek lain. Termasuk memberikan fleksibilitas
untuk mendapatkan coverage yang spesifik/
permintaan khusus serta mendapatkan coverage
yang lebih luas dan premi yang lebih rendah,
jika diliput asuransinya secara kumpulan.
Cara ini juga dapat eminimalisir tuntutan antar
kontraktor, menghilangkan mark up premi
asuransi oleh kontraktor, serta menghilangkan
keharusan verifikasi polis yang disampaikan
kontraktor yang biasanya memakan waktu
dan dapat menghambat jalannya proyek, jika
terjadi ketidaksesuaian. Kontraktor kecil pun
dapat merasakan manfaatnya karena sistem ini
mendorong/men-support mereka yang kesulitan
mendapatkan coverage asuransi minimum
yang dipersyaratkan dalam kontrak sehingga
memudahkan kontrol proses klaim.
Untuk proyek besar seperti misalnya RFCC
project RU IV Cilacap, penanganan asuransinya
telah dilakukan sendiri oleh Pertamina melalui
mekanisme reinsurance broker tender. Dengan
mekanisme ini diperoleh besaran premi jauh
lebih kompetitif dibanding harga pasar, dengan
kondisi T/C dan reinsurance back up sesuai
kebutuhan dan standar minimal korporat. n
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Competency
Management

Foto : www.shutterstcock.com

”With regard to excellence,
it is not enough to know, but
we must try to have and use
it.” Aristotle.

Perjalanan Menjadi Pekerja Unggul
K

etika sebuah survei role model
dijalankan di Pertamina pada tahun
2011, salah satu dari 5 top characters yang dipilih
para pekerja dari seorang role model adalah
‘competent’. Maksudnya, pekerja menganggap
seorang yang menjadi teladan haruslah
kompeten. Mengapa kompetensi menjadi
penting di dunia kerja saat ini dan bagaimana
bisa menjadi seorang yang ‘kompeten’?.
Seorang peneliti kompetensi Richard E.
Boyatzis menyatakan, kompetensi merupakan
karakteristik dasar seseorang yang menuntun
atau menyebabkan keefektifan dan kinerja yang
menonjol dalam sebuah pekerjaan atau situasi.
Kompetensi menjadi bagian yang cukup dalam
dan bertahan lama pada kepribadian seseorang
yang tercermin pada perilaku yang ditampilkan
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dalam berbagai situasi dan tugas pekerjaan.
Lalu, bagaimana kompetensi ini dibentuk
atau terbentuk? Seperti diilustrasikan di Gambar
1, kemampuan dan pengetahuan individu
merupakan pembentuk kompetensi generik
dan profesional yang berkontribusi terhadap
kompetensi-kompetensi unik individu tersebut
dan dapat mengubahnya menjadi seorang key
player. Kemampuan disini mencakup special
talent (bakat khusus) dan skill (keahlian).
Kompetensi individu-individu yang ada
tersebut membentuk kompetensi kelompok
yang berakhir pada terbentuknya kompetensi
organisasi. Untuk mencapai kompetensi
organisasi, perlu ditingkatkan level dan utilisasi
organisasi terhadap pengetahuan, bakat khusus
dan keahlian.

Generic
Competencies
Unique
Individual
Comp.

Abilities &
Knowledge

Professional
Competencies

Abilities &
Knowledge

Group
Competencies

Organizational
Competencies

Gambar 1 - Kemampuan dan pengetahuan individu merupakan feed bagi
kompetensi generik dan professional mereka
Mengapa kompetensi penting bagi
organisasi? Pada dasarnya, kompetensi
memampukan sebuah organisasi untuk
mengintegrasikan perencanaan SDM dan
bisnis strategis ke dalam satu strategi lengkap
untuk mengembangkan pekerja, mengoptimasi
alokasi sumber daya, meningkatkan service
serta menciptakan efisiensi. Karena itu,
competency management perlu dilakukan untuk
mencapai sasaran organisasi.
Meningkatkan produktivitas. Organisasi
meningkatkan efisiensi tidak hanya saat pekerja
belajar ‘apa’ yang diharapkan dari mereka, tapi
lebih lagi saat mereka menahami ‘bagaimana’
mereka menyelesaikan sebuah tugas/pekerjaan.
Ketika perilaku organisasi didokumentasikan,
dimungkinkan untuk mengomunisasikan standarstandar ini kepada seluruh pekerja sehingga
mereka mengerti apa yang harus dipenuhi. Dan
jika keahlian, karakter dan atribut untuk seluruh
posisi ditentukan, dimungkinkan untuk mengukur
dan memperbaiki kekurangan-kekurangannya.
Menumbuhkan, mempertahankan dan
menarik talent yang tepat.

Competency management berkontribusi
dalam memahami dan memastikan talent yang
dibutuhkan dan tersedia untuk menjalankan
misi organisasi. Budaya organisasi juga
dapat didefinisikan untuk memaksimalkan
kemampuan dalam mencari pekerja yang ‘fit’
dan memiliki ‘attitude’. Secara obyektif, dapat
diidentifikasi pekerja yang harus dipertahankan
oleh organisasi untuk memelihara talent pool
yang optimal. Rencana-rencana SDM yang
dinamis sesuai kebutuhan bisnis pun dapat
diciptakan sehingga memampukan organisasi
dalam mendefinisikan ‘a skills road map’ untuk
memberdayakan individu mengelola dan
mencapai pengembangan diri secara mandiri.
Meningkatkan kinerja. Selain dua sasaran
besar di atas, pemberlakuan Competency
management dapat mengidentifikasi
kesenjangan antara kebutuhan dan kapabilitas.
Termasuk mendefinisikan harapan atas pekerja,
dalam bentuk yang bisa diukur, obyektif dan
valid, serta menyusun target-target perilaku
untuk mendorong pekerja berkembang jauh
melebihi harapan.
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Mengembangkan Kompetensi Individu dengan tahap :
Learning, Knowing, Doing

Gap

Learning

knowledge

Knowing

Competence

Doing

Expirience

Gambar 2 - Tiga tahapan kompetensi : learning, knowing dan doing

Cara Mengembangkan Kompetensi Individu
Kompetensi individu adalah kunci
utama terbentuknya kompetensi organisasi.
Karena itu, para pekerja Pertamina perlu
memahami dengan benar bahwa tidak
semua pengetahuan, bakat khusus dan
keahlian dapat membentuk kompetensi
individu, melainkan hanyalah yang actionable
(dapat digunakan/dipraktikkan). Jadi, seperti
statement Aristoteles di awal tulisan, untuk
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membentuk keunggulan, tidak hanya cukup
mengetahui apa yang dimiliki setiap individu,
tapi harus menggunakannya.
Jika pekerja memahami secara utuh
konsep kompetensi ini, maka ia sadar bahwa
kompetensinya harus terus dikembangkan.
Salah satu caranya adalah melalui proses
learning – knowing – doing, seperti diilustrasikan
pada Gambar 2.

Kompetensi individu-individu membentuk kompetensi kelompok yang berakhir pada
terbentunya kompetensi organisasi
Setiap individu pekerja harus memahami
gap atau kesenjangan yang ada dalam dirinya.
Sebagai contoh, seorang pekerja dengan tugas
utama menganalisa (di Pertamina dikenal
dengan istilah jabatan analyst atau senior),
perlu mengetahui apakah dirinya memiliki
kemampuan menganalisis. Jika ternyata
ada gap, maka perlu sebuah pembelajaran.
Salah satu analysis tools-nya adalah belajar
mengenai Root Cause Problem Solving
(RCPS). Pengetahuan mengenai RCPS
ini harus dipraktikkan sehingga terbentuk
kompetensi yang kemudian menjadikan
seseorang berpengalaman dalam melakukan
analisis untuk pemecahan masalah.
Lalu, bagaimana gap kompetensi tersebut
dapat diketahui? Di sinilah perlu peran aktif
perusahaan. Untuk mengetahui gap kompetensi
setiap pekerjanya, perusahaan menggunakan
berbagai assessment tools. Selama ini Pertamina
menggunakan sebuah Assessment Center
untuk mengukur gap kompetensi perilaku (atau
leadership/generic) seorang pekerja. Sementara
untuk kompetensi teknis/profesional, saat ini
juga sedang dikembangkan sebuah assessment

tools. Apakah assessment tools yang digunakan
sesaat dapat menggambarkan gap kompetensi
secara tepat? Jawabannya sederhana, we can’t
manage if we can’t measure. Dengan kata lain,
terlepas dari keterbatasan sebuah assessment
tools, lebih baik menggunakan sebuah tools
daripada sekadar mengandalkan ‘feeling’ atau
dugaan. Karena kita perlu sesuatu yang terukur
untuk menyatakan gap kompetensi agar kita
bisa mengelolanya.
Seperti dikatakan Dave Ulrich, salah satu
HR ‘Guru’, “Competency work has become the
leading logic model for diagnosing, framing,
and improving leadership in general and
human resource management in particular.”
Pengembangan kompetensi atau manajemen
kompetensi merupakan model yang paling
unggul untuk mendiagnosa, membentuk dan
meningkatkan kepemimpinan pada umumnya
dan pengelolaan sumber daya manusia pada
khususnya. Artinya, jika kita punya pekerjaan
rumah membentuk sumber daya manusia
yang unggul, maka kita harus menjalankan
competency management di Pertamina. n
Disarikan dari berbagai sumber
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Kesehatan
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Pilih
Sekolah?
Lihat Kemampuan Anak
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Libur telah tiba...
Libur telah tiba...
Hatiku gembira...
(Tasya)

M

asa liburan sekolah telah tiba. Biasanya,
liburan sekolah menjadi masa yang
ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Karena di
masa liburan, biasanya kebanyakan orang tua
akan memberikan privilege kepada mereka
untuk memilih bagaimana menghabiskan
waktu liburan. Orang tua berpikir, ini saatnya
memanjakan anak-anak yang telah belajar
selama satu semester dan diakhiri ujian
sekolah. Sebuah ritual reward yang sangat
membudaya di masyarakat kita.
Tapi lain cerita yang dialami sebagian anakanak yang akan memasuki Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Atas, atau melanjutkan ke
jenjang Perguruan Tinggi. Masa liburan sekolah
setelah kelulusan merupakan masa yang
mendebarkan bagi mereka dan orang tuanya.
Berbagai interaksi dapat terjadi antara orang tua
dan anak, baik yang positif maupun negatif.
Salah satu contoh kasus yang sering terjadi
adalah ‘pemaksaan’ yang dilakukan orang
tua terhadap anak. ‘Pokoknya tahun ini harus
masuk SD’, ‘bagusnya anakku masuk sekolah

elit’, ‘ayah dan ibu maunya kamu masuk SMA’,
atau bahkan keluar kata-kata sakti ‘pokoknya’.
“Pokoknya, kamu harus masuk kedokteran.”
Kalau sudah begitu, anak biasanya menjadi
unhappy, walaupun tetap mengikuti keinginan
orang tuanya.
Menurut Dr. Rose Mini, Mc, psikolog
yang biasa dipanggil Bunda Romi, orang tua
wajib mengevaluasi kemampuan anak ketika
memilih sekolah untuknya. Contohnya, ketika
memutuskan untuk memasukkan anak ke
Sekolah Dasar. “Jika sudah cukup umur, tidak
masalah. Pemerintah menetapkan aturan
7 tahun untuk masuk SD kan berdasarkan
tingkat kematangan mental anak,” ujar wanita
yang juga bertugas di Kementerian Pendidikan
Nasional ini.
Lalu, bagaimana jika sang anak belum
berusia 7 tahun, sementara telah melewati
jenjang playgroup dan preschool? Bunda Romi
memberikan kuncinya, “Yang terpenting lihat
kesiapan emosional dan kognitif anak.” Ibu
satu anak ini menjelaskan, kesiapan emosional
itu meliputi kemandirian dan keterampilan
sosialnya. Sedangkan kesiapan kognitif adalah
kemampuan bahasa dan komunikasinya.
Namun, ia mengingatkan, kesiapan emosional
dan kognitif tersebut merupakan syarat minimal.
Sementara, sekarang ini, di zaman yang semakin
maju, banyak sekolah memberikan persyaratan
tambahan kepada anak yang akan memasuki
jenjang Sekolah Dasar. “Apalagi kalau sekolah
itu ada embel-embel internasional atau yang
lainnya,” jelas wanita mungil 53 tahun ini. “Ingat,
jangan pernah sekali-kali memaksakan anak
jika belum siap,” tegasnya.
Untuk itulah, Rumah Sakit Pertamina Pusat
(RSPP) memberikan solusi jitu dalam menjawab
fenomena tersebut, dengan meluncurkan
Paket Cerdas. Psikolog Nurul Adiningtyas,
MPsi menjelaskan, sebenarnya paket ini terdiri
dua jenis layanan, yaitu tes kesiapan sekolah
dan tes minat bakat. “Khusus untuk menjawab
kegelisahan orang tua apakah sang anak sudah
mampu masuk SD atau belum, bisa mengambil
tes kesiapan sekolah,” ujarnya.
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Tes Kesiapan Sekolah
Wanita yang bergabung dengan RSPP
sejak 2008 ini menjelaskan, tes kesiapan
sekolah bertujuan untuk mengetahui seberapa
jauh kesiapan anak untuk bersekolah, baik
dari aspek inteligensi, emosi, psikomotor,
dan kemampuan bersosialisasi di lingkungan
sekolah. “Program ini juga dapat menjembatani
peraturan pemerintah yang membatasi usia
anak, yaitu minimal 7 tahun untuk yang akan
memasuki SD regular dan 6 tahun untuk SSN
dan RSBI, dengan keinginan orang tua untuk
menyekolahkan anaknya yang mungkin sudah
siap untuk bersekolah di tingkat SD tetapi belum
mencapai usia yang ditentukan. Caranya,
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dengan melampirkan surat keterangan dari
psikolog yang terdaftar sebagai anggota HIMPSI
(Himpunan Psikologi Indonesia) dan memiliki
surat izin praktik resmi yang dikeluarkan oleh
HIMPSI,” paparnya panjang lebar.
Menurut Naning, begitu ia biasa dipanggil,
tes kesiapan sekolah biasanya dilakukan pagi
hari dan cukup sekali pertemuan saja. Dari
pertemuan tersebut, dapat dinilai bagaimana
kemampuan sang anak. “Jadi, orang tua tidak
perlu khawatir. Kalau memang anaknya belum
mampu, kami akan terus terang. Bukankah yang
akan menjalaninya adalah mereka, bukan orang
tuanya?” ujarnya beretorika.

Tes Minat Bakat
Bagaimana dengan tes minat bakat?
Layanan ini sengaja disediakan RSPP untuk
para remaja yang akan memasuki sekolah
menengah atas atau yang akan melanjutkan
kuliah. Tes ini dimaksudkan agar mereka yang
sudah mulai merencanakan masa depan tidak
salah menentukan langkah. “Karena, jika
salah memilih, akan timbul penyesalan dan
dapat berimbas pada ketidakseriusan mereka
menjalankan pendidikan,” ujar Naning.
Naning menggambarkan, di masa
transisi, remaja biasanya cenderung bingung
menentukan pilihan. ‘Mau melanjutkan ke
SMA atau SMK ya?’ atau ‘mau pilih jurusan
apa ya aku?’. Pertanyaan-pertanyaan seperti
itu biasanya muncul di hati mereka. “Kadang,
mereka akhirnya mengikuti pilihan orang
tua padahal belum tentu anaknya berbakat
dan berminat di situ. Atau ketika diberikan
kebebasan memilih oleh orang tua, mereka
malah cuma sekadar ikut-ikutan teman. Tidak

jarang pula, remaja yang memilih sekolah
lanjutan atau perguruan tinggi hanya karena
faktor “bonafid” atau “keren tidaknya” sebuah
institusi pendidikan,” ucapnya miris.
Nah, melalui tes minat bakat inilah, tegas
Naning, remaja dapat mengetahui kegiatankegiatan yang sesuai dengan minat dan
bakat mereka serta bidang-bidang yang
mengakomodir minat dan bakat mereka.
“Diharapkan remaja tidak lagi merasa terpaksa
mengambil suatu jurusan yang tidak sesuai
dengan diri mereka dan mampu menyelesaikan
studi mereka dengan baik,” cetusnya. “Jadi,
tidak perlu ada penyesalan di kemudian hari,”
ujarnya sambil tersenyum manis.
Untuk saat ini, pelayanan Paket Cerdas
di RSPP bisa diikuti setiap Rabu dan Sabtu.
Orang tua bisa langsung datang ke RSPP atau
bisa menelepon lebih dulu ke klinik Psikologi
Psikiatri RSPP di (021) 721 9326 untuk
menjadwalkan pertemuan. n
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yang Turun-Temurun
Usaha kerajinan kain sasirangan turun temurun yang digeluti Eva nyaris tak
berkembang. Suntikan dana Pertamina membuatnya kembali bergairah.
Dan ia tak ingin berpaling dari Pertamina, walau banyak pihak lain yang
juga ingin membantunya.

S

eperti halnya kain batik di daerah
Jawa, di Kalimantan pun memiliki kain
khas daerahnya yaitu kain sasirangan. Kain
sasirangan adalah kain yang didapat dari proses
pewarnaan rintang dengan menggunakan
bahan perintang seperti tali, benang atau
sejenisnya menurut corak-corak tertentu.
Menurut sejarah, kain sasirangan sudah ada
pada abad ke XII hingga abad ke XIV pada masa
Kerajaan Dipa atau Kerajaan Banjar Kalimantan
Selatan. Kain sasirangan ini asal mulanya
digunakan atau dipercaya untuk kesembuhan
bagi orang yang tertimpa suatu penyakit. Kain ini
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dipakai pada upacara adat suku daerah Banjar
yang berbentuk laung (ikat kepala), kekamban
(kerudung) dan tapih bumin (kain sarung).
Kini Kain Sasirangan menjadi salah satu
kerajinan khas daerah Kalimantan Selatan yang
patut dilestarikan dan dikembangkan. Seperti
halnya yang dilakukan oleh Hj. Eva WR (50)
ini sudah sejak tahun 1976 menggeluti usaha
kerajinan kain Sasirangan yang sebelumnya
sudah dilakukan oleh nenek dan orang tuanya.
Keahlian Eva membuat kain sasirangan
ini didapatkannya dari orang tua sebagai
warisan budaya keluarganya. Namun usaha

keluarga tersebut mengalami kendala
dalam hal permodalan sehingga sulit untuk
mengembangkan kain sasirangan.
“Karena keterbatasan modal, saya mencoba
untuk mengajukan bantuan modal ke Pertamina
Balikpapan. Alhamdulillah disetujui, saya
diberi modal awal Rp 10 juta, yang bagi saya
nilai segitu sangat berarti,” ujar pemilik Gerai
Sasirangan Kayuh Baimbai, Eva.
Selama 15 tahun bergabung menjadi mitra
binaan Pertamina Fuel Retail Marketing Region
VI Balikpapan, usaha Eva terus berkembang
dan sudah bisa mempekerjakan 100 pengrajin
12 orang tenaga tetap untuk pemasarannya.
Dengan suntikan dana yang diberikan oleh
Pertamina, Eva merasa Gerai Sasirangan
Kayuh Baimbai yang berlokasi di Jl. Pahlawan
No.67 Banjarmasin (Kal-Sel) ini terus kian maju
dan lebih dikenal luas oleh masyarakat lokal
maupun yang di luar daerah.
“Melihat kemajuan usaha saya, banyak pihak
lain yang menawarkan bantuan permodalan
kepada saya. Tapi semuanya saya tolak
dan saya hanya memilih permodalan dari
Pertamina, terakhir ini saya mendapatkan

bantuan permodalan dari Pertamina Rp 75
juta,” ungkapnya.
Apalagi dengan mengikuti berbagai pameran
daerah dan pameran Nasional di Jakarta,
produk kain sasirangan yang dimilikinya habis
terjual bahkan tidak tercukupi karena banyaknya
konsumen yang tertarik untuk membeli.
Eva yang enggan menyebutkan keuntungan
usahanya ini terus menciptakan inovasi
lainnya dengan memproduksi baju sasirangan,
rok sasirangan, kaos sasirangan, dompet
sasirangan, tas sasirangan, selendang
sasirangan, tutup gelas sasirangan, tempat
majalah dan sarung handphone sasirangan.
“Saya harus banyak ide untuk menciptakan
motif atau corak-corak baru dan produk Sasirangan
lainnya, agar kain sasirangan tidak terkesan kuno
sehingga kain sasirangan tidak kalah bersaing
dengan produk lainnya,” tambahnya. n
Gerai Sasirangan Kayuh Baimbai
Jl. Pahlawan No.67 RT 7
Banjarmasin (Kal-Sel)
Telp. (0511) 3252560 • HP. 0811 513401
Faks. 0511 - 3268626

Juli 2012

53

PKBL
Teks : Rianti Octavia Foto : Tatan Agus RST.

Terus Berkarya

di Usia Tak Lagi Muda
Tak ada istilah terlambat. Melakoni usaha embroidery setelah memasuki
masa pensiun, tak membuat Agustine menjalaninya sekadar mencari
kesibukan. Komitmen dan dukungan penuh Pertamina adalah kunci utama
keberhasilannya meraih omzet ratusan juta.
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Setiap orang memiliki pilihan
dalam menjalani hidupnya.
Demikian pula yang dilakukan
Agustine, wanita berkulit putih yang
memiliki usaha embroidery. Setelah
mengambil keputusan untuk pensiun
dini dari salah satu anak perusahaan
Pertamina pada 1996, ia tak
sanggup bertahan lama menikmati
masa rehat. Ketidaknyamanan
tersebut ia jadikan motivasi untuk
mulai berkarya.
Dengan jarinya yang lentik, ia
mulai membuat desain berbagai
macam bentuk ornamen untuk
dijadikan pola dasar pembuatan
handycraft. Pola tersebut
diaplikasikan ke kain dan dibordir
menjadi pemanis alat-alat rumah
tangga, seperti taplak meja, sarung
bantal, dan tutup dispenser. Tempat
tisu dan sapu tangan pun tak lepas
dari sentuhan desainnya. Bekal
desain interior yang dia miliki
ternyata tak terbuang sia-sia setelah
memasuki masa pensiun.
Menurut wanita berkerudung
ini, pertama kali berwirausaha,
sebenarnya ia menjajaki bisnis dunia
fashion. Baju-baju rancangannya
diperuntukkan bagi wanita-wanita
di usia pertengahan. Namun, usaha
ini tak berjalan lama. “Kurang
berkembang karena persaingan di
dunia fashion gila-gilaan,” ujarnya
memberikan alasan.
Karena itulah, pada tahun 2001
ia mencoba usaha embroidery
(bordiran) untuk home decoration.
“Usaha ini lebih pas buat saya.
Background desain interior saya jadi
kepake lagi,” jelasnya.
Awalnya, ia hanya membuat
satu-dua bordiran yang dipasang
di rumahnya atau di rumah sang
kakak. Dari situ, beberapa teman,
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kerabat, bahkan kolega tertarik memesan bordiran
tersebut. Dengan sebagian sisa pesangon pensiun
yang dimilikinya sebagai modal, ia menekuni
usaha tersebut. Perlahan tapi pasti, usaha yang
dijalaninya dengan tekun membuahkan hasil.
“Saya mempekerjakan empat orang untuk
membantu. Semua daya saya upayakan agar
usaha ini tetap berjalan,” ujarnya.
Untuk itulah, ia aktif memasarkan hasil
karyanya. Mulai promosi dari mulut ke mulut
hingga mengikuti pameran, ia lakoni. Sampai
suatu ketika ia mengikuti sebuah pameran
tingkat nasional dan melihat ada banyak
stand yang memasang logo Pertamina.
“Saya bertanya ke salah satu stand tersebut,
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bagaimana caranya bisa seperti dia. Ternyata,
saya harus ke Pertamina Pemasaran III Jakarta
dulu untuk menjadi mitra binaan,” cerita wanita
61 tahun ini. Agustine mengaku, selama ia
bekerja di Pelita Air Service sebagai sekretaris,
ia tidak memahami proses seperti itu. “Saya
tidak pernah berpikir ke sana,” ungkapnya.
Akhirnya, pada 2008 ia resmi menjadi mitra
binaan Pertamina Pemasaran III. Dengan
menjaminkan sertifikat rumah, ia mendapatkan
pinjaman modal sebesar Rp 25 juta. Tidak hanya
itu, ia juga mendapatkan fasilitas lain, seperti
pelatihan manajemen dan mengikuti pameran
baik tingkat nasional dan internasional. “Dulu,
kalau mau ikut pameran saya harus keluar

dana sendiri. Sejak jadi mitra binaan Pertamina,
semua akomodasi selama pameran dijamin,”
paparnya dengan bangga. “Bahkan saya diajak
pameran ke London pada 2009.”
Agustine bercerita, minimal tiga kali dalam
setahun ia mengikuti pameran. “Itu yang skala
nasional. Kalau pameran yang kecil-kecil sih gak
kehitung,” ujarnya. Maka tak heran, omzet yang
diterima setelah empat tahun menjadi mitra binaan
Pertamina berlipat ganda daripada sebelumnya.
“Dulu, satu tahun omzet saya paling hanya Rp 5060 juta. Sekarang Alhamdulillah, bisa mencapai
Rp 500 juta – Rp 600 juta setahun,” ungkap wanita
yang bisa mempekerjakan lebih dari 20 orang jika
sedang banyak pesanan.

Semua yang telah dicapainya sekarang
memang tidak instan. Pembinaan yang diberikan
Pertamina betul-betul ia terapkan dalam usahanya.
Wajarlah, jika bordiran karyanya dengan nama
Agustine Embroidery terkenal hingga manca
negara. “Dalam hal apapun, kita memang harus
komit. Termasuk memberikan pelayanan yang
terbaik untuk pelanggan,” ujarnya. n
Agustine Embroidery
Baranangsiang Indah EV/13 Bogor
Telp/Faks (0251) 836 0187
Hp. 0856 91603799 • 0813 15540199
Email : agstdesign@gmail.com
www.indonesian-products.biz
www.agustineembroidery.com
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SENI
Teks & Foto : Susan Monalusia

Ludruk,

Banyolan yang “Nyaris” tak Terdengar...
Dagelan atau komedi biasanya selalu diminati masyarakat. Namun, saat ini
dagelan tradisional seperti ludruk semakin “nyaris” tak terdengar gaungnya.
Perlu kreativitas tinggi untuk menciptakan “ludruk modern” agar budaya Jawa
Timur ini tak tergerus zaman.

S

alah satu kesenian tradisional Indonesia
yang saat ini semakin sulit ditemukan
adalah ludruk. Panggung-panggung lebih banyak
diisi dengan konser musik yang berdatangan dari
luar negeri. Mulai dari konsernya penyanyi Katty
Perry hingga boyband asal Korea, sementara
televisi lebih senang membuat program sinetron.
Mungkin ludruk memang jauh dari kesan keren
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dan bukan tren lagi, sehingga kehadirannya
pun semakin sepi dari peminat. Maka ketika
beberapa waktu lalu diadakan pentas ludruk di
TIM, walaupun bukan berasal dari Jawa Timur,
saya merasa mendapatkan oase di tengah gurun
sinetron yang selalu muncul di televisi.
Jika kita menilik ke belakang, seni ludruk
dikenal sejak masa kerajaan Kanyuruhan di

Jawa Timur pada abad ke-8. Saat itu seni ludruk
lahir sebagai akibat dari tekanan sosial dan
politik pada masa kolonial. Ketika rakyat tidak
mampu berbuat banyak atas kesewenangan
penguasa, rakyat kecil lebih memilih “mbanyol”
sambil tetap menyentil pemerintah. Malah
saat zaman PKI dulu, sempat ada pemain
ludruk yang akhirnya ditangkap PKI karena
sentilannya pada partai tersebut dirasakan
sangat keterlaluan.
Dialog/monolog dalam ludruk bersifat
menghibur dan membuat penontonnya tertawa,
menggunakan bahasa khas Surabaya, meski
kadang-kadang ada bintang tamu dari daerah
lain seperti Jombang, Malang, Madura, Madiun
dengan logat yang berbeda. Bahasa lugas yang
digunakan pada ludruk, membuat dia mudah
diserap oleh kalangan menengah bawah.

Ludruk berbeda dengan ketoprak dari Jawa
tengah. Cerita ketoprak sering diambil dari
kisah zaman dulu (sejarah maupun dongeng),
dan bersifat menyampaikan pesan tertentu.
Sementara ludruk menceritakan cerita hidup
sehari-hari (biasanya) kalangan wong cilik.
Ciri khas banyolan Jawa Timuran itu pula yang
saya nikmati saat menyaksikan ludruk bertajuk
Sawunggaling. Dengan bermodalkan bahasa
Jawa yang hanya “segitu-gitunya”, banyolan
Kartolo dkk sungguh menggelitik di telinga
saya. Meskipun banyak yang menganggap
bahwa guyonan ludruk terkesan vulgar, namun
saya rasa itu adalah bagian dari ciri khas
orang Jawa Timur, yang terbiasa berpendapat
secara lugas tanpa balutan basa-basi. Malam
itu, selain menyaksikan gaya pemain asli dari
ludruk Kartolo, panggung turut dimeriahkan oleh
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beberapa artis ibukota, seperti Nurbuat, Rohana,
Mamiek, Renny Djayusman sampai Kapolda
Metro Jaya, Irjen. Pol. Untung Rajab.
Banyak kelompok ludruk yang memilih bubar
karena sebagai pemain ludruk, Penghasilan
mereka tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan hidup saat ini. Persaingan dengan
pentas musik dangdut, misalnya, membuat
order manggung mereka pun berkurang. Selain
itu, anggapan bahwa ludruk sudah tidak lagi
menarik dan dianggap sebagai hiburan yang
kampungan semakin membuat kesenian ludruk
tenggelam dan sepi dari order.
Namun, Kartolo, pelawak ludruk legendaris
asal Surabaya, Jawa Timur, berhasil membawa
kelompoknya bertahan sampai sekarang.
Selama lebih dari 40 tahun malang melintang
di jagad hiburan ludruk, ia dan kelompoknya
berusaha mencari cara lain agar kesenian ini
tetap bisa eksis. Salah satu caranya dengan
menggandeng artis-artis ibu kota yang dilakukan
dalam pementasan Sawunggaling malam itu.
Dan cara ini berhasil dibuktikannya. Dilihat
dari penuhnya jumlah kursi yang tersedia masih
memberikan signal bahwa sebenarnya masih
banyak peminat ludruk. Namun yang agak
disayangkan adalah tidak ada generasi muda
yang turut berjejal memadati ruangan. “Menjaga
eksistensi kesenian tradisional memang tidak
mudah. Diperlukan sutradara ludruk modern
untuk melindungi warisan budaya nenek
moyang ini. Setidaknya, itu merupakan cara
lainnya mengangkat kesenian ludruk supaya
tidak punah,” ujar Kartolo.
Apa yang dikatakan dedengkot ludruk itu
benar adanya. Sebagai bangsa yang besar,
sudah seharusnya kita menjaga kesenian
tradisional yang kita miliki. Karena, jika kita
lebih berminat dengan budaya luar, maka tidak
bisa dipungkiri besok atau lusa kesenian ludruk
menjadi sebuah kesenian yang hanya tinggal
kenangan. Dan jangan sampai saling menunjuk
hidung, ketika tiba-tiba kesenian tradisional
Indonesia makin banyak yang diklaim oleh
negara lain. Pedulilah mulai sekarang terhadap
budaya bangsa sendiri. n
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Ludruk mengangkat cerita sehari-hari (biasanya) kalangan wong cilik.
Bahasanya yang lugas membuat pesan cerita mudah diserap kalangan
menengah bawah.
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Resensi
Teks : Dewi Sri Utami

Alenia Picture
kembali merilis
tontonan keluarga
bertajuk “Di
Timur Matahari”.
M e r a n g k a i
penggalan tema
sosial dari kawasan
I n d o n e s i a T i m u r.
Ta k t e r a n g k u m
sempur na, tetapi
menyuguhkan
pesona alam yang
menyejukkan
mata.

Penggalan Pesan dari

Indonesia Timur
“Hitam kulit, keriting rambut…Aku Papua,
Biar nanti langit terbelah..Aku Papua..!”
Cuplikan lagu “Aku Papua” karya almarhum
Franky Sahilatua, dengan merdu dan lantang
dinyanyikan lima orang penyanyi asli Papua,
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sesaat sebelum pemutaran perdana film Di
Timur Matahari produksi Alenia Picture, di
Epicentrum XXI, pertengahan Juni lalu.
Dari lagu pembuka yang dinyanyikan,
sudah bisa ditebak, film keenam rumah

produksi Ari Sihasale dan Nia Zulkarnaen
itu sengaja mengambil setting di wilayah
Indonesia Timur, Papua. Dalam film ini Alenia
sengaja menyampaikan pesan damai di tengah
pemberitaan negatif tentang Papua yang
dikaitkan dengan perang antarsuku. ”Kami
kembali ke Papua untuk membawa pesan
damai. Papua juga bagian dari Indonesia, dan
mereka juga cinta damai. Ini adalah usaha
kami untuk memotret kehidupan di sana,”ujar
Nia Zulkarnaen.
Seperti biasa, pasangan Nia dan Ale
menghadirkan film keluarga dengan karakter
sederhana dan menyuguhkan gambar alam
Papua nan mempesona. Kali ini mereka
memilih lokasi shooting di distrik Tiom,
Kabupaten Lanny Jaya.
Di Timur Matahari berkisah tentang
persahabatan anak Papua, Mazmur (Simson
Sikoway), Thomas (Abetnego Yigibalom), Yokim
(Razz Manaboy), Agnes (Maria Resubun), dan
Suryani (Friska Waromi). Mereka adalah anakanak Papua yang begitu haus akan pendidikan,
karena guru mereka ini sedang berada di
Jayapura selama enam bulan.
Untuk mengisi waktu, Mazmur dan temantemannya bernyanyi, bermain bola atau
mencoba hidup mandiri dengan mencari
pekerjaan. Kehausan akan ilmu pengetahuan,
mendorong anak-anak tersebut mencari
pelajaran di alam dan lingkungan sekitar.
Sampai akhirnya,mereka bertemu dengan sosok
Pendeta Samuel (Lukman Sardi), dokter wanita
Fatimah (Ririn Ekawati), dan Ucok (Ringgo Agus
Rahman), yang bisa memberi Mazmur dan
rekan-rekannya berbagai pengetahuan baru.
Konflik mulai muncul ketika beberapa
masyarakat dari kampung lain (kampung
dimana Agnes, Yokim dan Suryani berasal)
menyebarkan gambar-gambar bernuansa
vulgar kepada warga kampung tetangganya
– kampung asal Mazmur dan Thomas.
Puncaknya ketika ayah Mazmur harus
tewas terbunuh akibat pertikaian antar
tetangga kampung, karena kesalahpahaman.
Peperangan adat pun mulai terjadi.

Peperangan telah memperburuk kehidupan
banyak orang, khususnya anak-anak. Mereka
tak hanya kehilangan pendidikan, tetapi juga
orang tua.
Sutradara Ari Sihasale, berniat
mengeksplorasi nilai-nilai kebaikan,
dan cinta damai antar manusia dalam
filmnya. Namun sayang, cerita film besutan
Jeremias Nyangoen itu menjadi tidak
fokus, karena banyak pesan sosial yang
akan disampaikan. Mulai dari pendidikan,
kemiskinan, pertikaian antar warga, akses
transportasi yang kurang memadai, hingga
masalah tradisi. Beragam pesan tersebut
tidak terangkum dengan sempurna,
sehingga membuat pesan perdamaian
yang sesungguhnya ingin diciptakan jadi
terpecah dengan pesan lainnya.
Tapi kehadiran bintang pendukung seperti
Ringgo Agus Rahman, Lukman Sardi, Laura
Basuki, Ririn Ekawati dan Michael Jakarimilena
memberikan warna tersendiri dalam film
tersebut. Khususnya sosok Ucok yang
diperankan Ringgo Agus Rahman, memberikan
suguhan akting serta dialog yang lucu serta
menghibur penonton.
Film yang mendapat dukungan
dari Pertamina Foundation ini, sama
sekali tidak memunculkan pesan-pesan
sponsor laiknya film sebelumnya yang
pernah diproduksi Alenia Picture. Namun
keberadaan dokter Fatimah yang peduli
d e n g a n k e s e h a ta n r a k y a t p e d a l a m a n ,
adegan bantuan kacamata untuk Mazmur,
setidaknya mengingatkan pada program
tanggung jawab sosial Pertamina yakni
Sehati dan juga Bright with Pertamina.
Semua dikemas soft, tanpa memunculkan
embel-embel Pertamina.
Bagaimanapun juga film “Di Timur Matahari”
merupakan karya yang patut diapresiasi, dan
bisa menjadi tontonan keluarga sambil mengisi
liburan. Karena melihat film ini, penonton tak
sekadar dibuai dengan keindahan alam Papua,
tetapi juga makin mengenal dekat saudara kita
di Timur sana. n
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Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Mengubah Haluan

Konsumsi BBM

MENGHEMAT penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bukan hanya dalam
konteks konsumsi BBM bersubsidi atau bukan. Tak pula hanya harus selalu
dihubungkan dengan APBN yang seringkali cenderung politis. Menghemat
BBM adalah keniscayaan hidup manusia yang sungguh mau dan mampu
memelihara akhlak terhadap bumi.

S

ejak lama umat manusia
menggantungkan diri pada energi
berbasis BBM. Perkembangan industri sebagai
bagian dari perkembangan peradaban manusia,
juga mendorong konsumsi BBM yang memang
merupakan energi fosil tertua dan paling awal
digunakan manusia. Padahal, sebagaimana
banyak analisis mengemukakan, tak lama lagi,
energi fosil justru akan meninggalkan kita.
Di masa-masa mendatang, akibat teknologi
untuk mendapatkan bahan bakar minyak dari perut
bumi kian mahal, dan ketersediaan energi fosil yang
kian menipis, harga BBM akan terus melambung
tinggi. Sekali sekala terjadi fluktuasi harga minyak
mentah di pasar dunia yang mengguncak stabilitas
ekonomi. Tapi, pada akhirnya BBM berbasis fosil
akan tinggal kenangan, lalu hanya tercatat pada
lembaran sejarah peradaban belaka. Perut bumi
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tak lagi mempunyai stock yang cukup untuk
kelanjutan hidup manusia.
Penghematan penggunaan BBM berbasis
fosil merupakan bagian dari aksi kehidupan
manusia yang lebih beradab. Bagian dari nilai
hidup visioneering untuk tetap mempertahankan
hidup. Selain menjadi bagian dari upaya
sistematik memperlambat ‘usia’ BBM sebagai
energi fosil. Pun untuk mendorong kita
mengembangkan gagasan kreatif dan inovatif
menemukan basis-basis energi baru. Sebutlah
sebagai contoh: energi panas bumi, bio energi,
gas alam, tenaga matahari, sumberdaya air,
dan angin. Apalagi kini, ketika eksplorasi dan
eksploitasi batubara pun sedang menghadapi
begitu banyak masalah dan persoalan.
Bila kita tidak siap dengan alternatif-alternatif
baru, boleh jadi kita akan dihadang oleh apa

yang diramalkan Jaard Diamond: kekisruhan
sosial yang berdampak pada terpicunya perang
besar kepentingan manusia di berbagai belahan
dunia. Lantas disusul oleh tumbangnya bangsabangsa, mengulang sirnanya bangsa-bangsa
sebelum ini, seperti bangsa Kildan dan lainnya.
Paling tidak untuk masa satu alaf (millenium)
ke depan.
Menghadapi hal tersebut, kata kuncinya
adalah bagaimana kita mengubah pola fikir dan
orientasi pandang, agar sebagai manusia kita
tidak melulu mengandalkan cadangan BBM.
Termasuk melakukan perubahan dan orientasi
budaya hidup insani dalam berinteraksi dengan
alam, penyedia energi. Perubahan semacam
ini, menuntut kita untuk melakukannya secara
fundamental. Dimulai dari diri kita masing-masing.
Jalan terbaik perubahan itu (transformation road
map) adalah melalui pendidikan.
Reorientasi budaya ini menjadi sangat
penting. Dimulai, misalnya, dengan perubahan
pola dan cara interaksi sosial. Terutama
memanfaatkan perkembangan dan kemajuan
signifikan teknologi informasi. Saya sependapat
dengan pakar dan praktisi profesional
pertambangan, Dr. Arif S. Siregar, yang
mengintroduksi langkah praktis perubahan pola
konsumsi BBM berbasis budaya. Misalnya,
mengurangi komunikasi bisnis dan komunikasi
sosial tatap muka. Teknologi teleconference,
telechat, mailing system, misalnya.

Proses pengambilan keputusan yang cepat
dan akurat di banyak urusan, tak lagi harus
melalui pertemuan tatap muka di satu tempat
tertentu yang harus menggunakan transportasi.
Penggunaan telepon, telepon genggam dengan
berbagai fitur sudah merupakan kelaziman.
Bila terus dilatih-asah dengan baik, tentu akan
mampu meminimalisasi penggunaan BBM
berbasis energi fosil. Ketika dilakukan massal,
tentu akan mengurangi penggunaan BBM,
secara signifikan.
Dalam konteks itulah, titik berat perhatian
kita terhadap pendidikan sebagai bagian
dari kebudayaan menjadi penting. Perhatian
Pertamina terhadap program pendidikan,
termasuk reorientasi budaya masyarakat
memanfaatkan teknologi informasi, saya
pandang sebagai bagian dari keseluruhan
konteks langkah penghematan yang strategis.
Langkah ini, memungkinkan pula Pertamina
mendorong proses perubahan haluan
masyarakat dalam menata pola konsumsi
BBM. Dengan demikian, konsumsi BBM
diorientasikan untuk sepenuh urusan yang
berorientasi pada produktivitas masyarakat dan
bangsa secara keseluruhan. Misalnya, untuk
kepentingan industri.
Saya yakin, Pertamina bisa memelopori
proses perubahan haluan dan pola konsumsi
terhadap BBM. n
(Rumah Kreatif Akarpadi, 2012)
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Motivasi
Teks : Yanti Dharmono

Jangan Menunda
B

Berbuat Baik

erbuat baik, mencintai atau mengasihi
sesama merupakan perintah Tuhan
(hukum kasih yang kedua), bisa diaplikasikan
dalam wujud membantu sesama yang dalam
kesakitan, memberi kepada yang kekurangan,
menolong yang sedang sakit, dan sebagainya.
Tetapi harus dibedakan antara orang yang memberi
dengan disertai iman dan yang tidak, terletak pada
motivasinya. Di dunia ini banyak sekali dermawan
yang tidak segan-segan mengulurkan tangan untuk
menolong dalam bentuk uang, barang, tenaga, dan

66

Juli 2012

sebagainya. Tetapi bagaimana dengan motivasinya,
ada dermawan memberi agar namanya dikenal
dimana-mana. Sebab itu ia memberi, tetapi dengan
syarat namanya harus dicantumkan dengan jelas.
Ada pula yang memberi dengan harapan agar
amalnya diingat Tuhan, agar dosanya dilupakan
atau paling tidak dikurangi. Sebab itu kita sering
melihat para dermawan dengan senang memberi
sumbangan-sumbangan khusus.
Kita semua tentu ingin menunjukkan
kebaikan dan perbuatan-perbuatan baik kepada

semua orang. Tetapi tidak serta-merta orang meminta atau
memohon bantuan lalu kita tolong. Mengapa? Sebabnya
ialah kita tidak secepat itu bisa mempercayai orang, apalagi
yang tidak kita kenal. Memang di satu pihak kita ingin berbuat
baik, namun di lain pihak kita tidak percaya bahkan penuh
kecurigaan lalu kita mengurungkan niat berbuat baik.
Fakta lain yang menyebabkan kita tidak begitu saja
langsung mau membantu adalah bahwa akan ada sambutan
baik (respon) dari orang lain tersebut. Inilah yang menjadi
prasyarat untuk mau berbuat baik.
Setiap agama sangat menganjurkan agar kita tidak
menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak
menerimanya (ayat 27).
Dari ajaran tersebut kita menerima tuntunan bahwa untuk
melakukan suatu perbuatan baik kepada orang lain harus didasari
dengan firman Tuhan, “kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri,” (mempercayai diri sendiri dan mempercayai
sesama manusia), barulah kita dapat berbuat baik.
Agar kita merasa tenang, damai dalam berbuat baik kepada
sesama, kita perlu menghindarkan diri dari permusuhan,
iri hati, rasa curiga terhadap orang lain, ragu-ragu, sangsi,
sesuai firman tuhan dalam ayat tersebut diatas. Jika kita mau
melakukan perintah Tuhan tersebut, maka akan lenyaplah
sikap curiga, permusuhan dalam diri kita dan juga orang lain
kepada siapa kita melakukan perbuatan baik.

Firman Tuhan dalam Imamat
19=106 (“...tetapi semuanya itu
harus kau tinggalkan bagi orang
miskin dan bagi orang asing ....”).
Bagaimana kita bisa mengasihi
orang-orang yang tersisihkan,
miskin, kekurangan, yang mungkin
tidak akan bisa membalas kasih
kita, lebih-lebih orang yang
memusuhi kita? Firman Tuhan
mengatakan ....” ampunilah
kesalahan kami seperti kami juga
mengampuni orang yang bersalah
kepada kami, “.
Memberi sebagian dari hak milik
kita, merupakan perintah Tuhan,
contoh : Ibu Theresa, membagi
beras, makanan kepada mereka
yang berkekurangan meskipun
tidak seiman.
Padahal ibu Theresa sendiri
adalah orang yang tidak punya,
namun dia sangat memahami dan
mau mengerti penderitaan orang
lain, mau berbagi, dengan sesama
yang kekurangan. (“Berilah pada
saat engkau sendiri sedang sulit”,
bukan saat engkau “berlebihan”).
Tuhan sumber segala berkat selalu
akan mencukupi kita.
Jangan menunda melakukan
perbuatan baik terhadap sesama,
sebab saat atau waktu itu tidak
akan kembali lagi.
Yang menjadi pegangan kita
untuk melakukan perbuatan baik
adalah Firman Tuhan, “Apa saja
yang kamu kehendaki supaya orang
berbuat kepadamu, berbuatlah
demikian juga kepada mereka
(Matius 7 = 12).
Asal kita ikhlas, jujur, rendah
hati, Tuhan akan menyertai dan
memberkati kita dalam melakukan
perbuatan baik itu. n
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Lakon
Teks : Nilawati DJ Foto : Priyo Widiyanto

Ringan

Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Simson Sikoway :

Tapi Berkualitas

Tak Keberatan
Dipanggil Mazmur

Bagi Lasja Fauzia Susatyo (41), menyutradai
film pendek “Aku Padamu” menjadi pengalaman
pertamanya menggarap film yang memiliki
pesan moral dengan kemasan unik. “Kaget
juga sih ketika ditawari untuk menyutradarai
film tersebut. Sempet mikir-mikir juga. Biasanya
kalau bekerja untuk pemerintah atau instansi
pasti banyak aturan yang kaku. Untungnya itu
tidak terjadi. Karena dari pertama diskusi, semua
diserahkan kepada kami (sineas, red) untuk
mengemasnya seperti apa,” tutur jebolan Sastra
Inggris Universitas Indonesia ini tersenyum.
Sambil menyeruput kopi, Lasja mengaku enjoy
menggarap film ini. “Ya, tidak ada beban. Karena
semuanya sudah disepakati dan kemasannya
pun jadi ringan. Tapi tetap berkualitas,” ujar ibu
dari Kenar dan Kinar. Apalagi didukung Nicholas
Saputra dan Revalina S. Temat yang menjadi
pemeran utama film tersebut. n

Jakarta - Penonton premier film Di Timur
Matahari di XXI Epicentrum, berulangkali
mencari-cari sosok pemeran Mazmur. Bocah
yang menjadi tokoh utama film Di Timur
Matahari. Dialah Simson Sikoway (10 tahun)
pendatang baru yang dipoles Alenia Picture,
menjadi tokoh sentral dalam film dengan pesan
utama perdamaian itu. Pelajar kelas 4 SD PSKD
I, Kwitang itupun agak kebingungan melihat
banyak orang memburunya. “Nggak nyangka
jadi dikenal banyak orang,”ujar bocah berlesung
pipi ini spontan. Simson juga tak keberatan
jika banyak orang memangilnya dengan nama
Mazmur. Alasannya karena dia dikenal banyak
orang setelah berperan sebagai Mazmur,
dan sosoknya memberikan kesan tersendiri.
“Mazmur banyak teman, sayang orang tua,
dan lucu,”kata bocah yang bercita-cita menjadi
pemain bola atau pembalap sepeda ini. n
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Lakon
Teks : Rianti Octavia
Foto : Kuntoro

Orang Papua

Waktunya

Laura Basuki tidak menyangka akan
menginjakkan kaki di bumi Papua jika tak
main di film Di Timur Matahari. Sama seperti
perannya sebagai Vina, wanita keturunan
Cina yang menikah dengan pemuda Papua,
yang tak pernah berkeinginan mengunjungi
kampung halaman suaminya. “Ini pengalaman
pertama saya. Ternyata alamnya indah banget.
Apalagi orang-orangnya. Mereka semua baik
dan ramah. Jauh dari stereotype selama ini.
Betul-betul pengalaman yang menyenangkan
selama di Papua,” ujarnya sumringah. Selama
35 hari di Distrik Tiom, Kabupaten Lanny Jaya,
Papua, ia betul-betul merasakan bagaimana
berinteraksi dengan masyarakat asli di sana.
Walaupun tidak sempat mengunjungi tempat
wisata di Papua, tapi Laura tidak menyesal.
Pengalaman di Papua membuatnya semakin
mensyukuri hidup. Cuma ada satu hal yang
menjadi kebiasaan barunya selama di sana.
“Saya jadi jarang mandi,” ujarnya setengah
berbisik. Tapi kebiasaan itu berubah setelah ia
kembali menjejakkan kaki di Jakarta. n

Ditemui saat pemutaran perdana film Di
Timur Matahari, artis Tessa Kaunang yang
telah memiliki dua anak tetap terlihat menarik.
Seperti ada magnet di tubuhnya, wartawan
infotainment langsung mewawancarai ketika
melihat Tessa datang. “Eh, saya bukan artisnya lho malam ini. Saya cuma undangan. Kebetulan, Ale dan Nia tuh sahabat baik saya,”
ujarnya berusaha menjelaskan kedatangannya karena diundang sutradara dan produser
film ini. Ketika ditanya apakah ia tahu film
yang akan ditontonnya bercerita tentang
apa, dengan santai ia berkata,”Sampai saat
ini belum tahu. Cuma, saya tahu kualitas Ale
dan Nia. Mereka pasti total dalam membuat
film. Apalagi film anak-anak.” Karena itu, ia
juga mengajak buah hatinya. “Yah, sambil
menyelam minum air dehhh… Sekarang,
selain menyenangkan hati Ale dan Nia, saya
juga bisa membahagiakan anak-anak dengan
nonton film Di Timur Matahari. Sekarang
kan sudah mulai liburan sekolah,” ucapnya
dengan gaya kemayu. n

Baik dan Ramah

Memang Pas

Juli 2012

69

Wisata
Teks : Diah Nur’aini Foto : Budi Respati

Karimunjawa

Surga Kecil di Tengah Laut
Jangan bilang cinta pantai kalau belum menjelajah Pulau Karimunjawa. Di
pulau ini, pecinta pantai dapat mereguk habis surga pantai nan perawan serta
keindahan pemandangan bawah lautnya.
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Satu-satunya jalur beraspal yang menjadi akses
menuju kawasan Karimunjawa

H

ampir pukul 8 pagi ketika kami sampai
di Pelabuhan Kartini, Jepara, Jawa
Tengah. Setelah membersihkan diri, kami
memesan makanan sembari agak was-was.
“Tenang saja, kapal berangkat pukul 9 karena
tidak terlalu ramai,” ujar ibu penjual nasi pecel
yang melayani kami.
Ia bercerita, kapal akan berangkat lebih
pagi jika musim ramai. Ia juga menjelaskan,
kami tidak akan tertinggal kapal karena akan
ada alarm panggilan jika kapal siap berangkat.
“Kalau alarm sudah berbunyi dua kali, berarti
kapal akan segera berangkat,” ujarnya ramah.
***
Di pelabuhan, Kapal Motor Penumpang
(KMP) Muria bersandar dan mulai dipenuhi
oleh penumpang yang akan menyeberang
dari Jepara ke Pulau Karimunjawa. Becakbecak mendekati kapal untuk memindahkan
muatan milik para pedagang. Beberapa
rombongan wisatawan asing menggendong tas

punggung berukuran besar, lengkap dengan
perlengkapan menyelam.
Ketika kami masuk, kapal telah penuh
dengan tiga mobil, puluhan motor, dan bertonton bahan makanan. Beberapa penumpang telah
siap dengan tikarnya dan duduk menggelosor
di lantai kapal. Di lantai dua, kepadatan juga
terlihat. Tidak ada kursi kosong di kelas ekonomi,
sebagian terpaksa menyewa matras dan tidurtiduran di lantai. Seperti isyarat, penyebrangan
ini akan panjang dan melelahkan.
Kepulauan Karimunjawa terletak di Laut
Jawa, 48 mil laut sebelah barat Kabupaten
Jepara, Jawa Tengah. Jika menumpang Kapal
Muria, jarak itu akan ditempuh selama enam
jam. “Kalau sedang beruntung, kita bisa melihat
kawanan lumba-lumba di tengah perjalanan,”
teman saya memberi informasi.
Sayangnya, kami sedang tidak beruntung.
Hingga perjalanan berakhir, tidak satu pun
lumba-lumba mampir ke dekat kapal kami.
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Remah Roti langsung diserbu rombongan ikan
saat snorkeling di sekitar Pulau Cemara Besar
Enam jam yang melelahkan terbayar dengan
melihat Pulau Karimunjawa, pulau terbesar di
gugusan itu. Dengan garis pantai yang putih,
kontras dengan air laut yang berwarna tosca,
langit yang biru bersih, dan pohon kelapa yang
hijau melambai-lambai.
Di pelabuhan, kami dijemput oleh Mas
Anto, pemilik rumah tempat kami menginap.
Selain banyak penginapan “resmi”, banyak
juga penduduk yang menyewakan rumahnya
untuk para wisatawan. Harga penginapan
sangat bervariasi. Mulai dari puluhan ribu
rupiah, jika menginap di rumah penduduk,
hingga jutaan rupiah, jika menginap di resor
bertaraf Internasional.
***
Keesokan harinya, kami bersiap untuk
beraktivitas seharian di laut dan pulau-pulau
lain. Pesan dari Mas Anto semalam terngiangngiang, kami harus berangkat sepagi mungkin,
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untuk bersenang-senang selama mungkin. Pukul
setengah delapan, perahu yang kami sewa sudah
siap di pelabuhan kecil, lengkap dengan pendamping
yang memakai kaos “Guide Karimunjawa”.
Sekitar 30 menit dari pulau utama itu,
sampailah kami ke tujuan pertama untuk
snorkeling, di sekitar Pulau Cemara Besar.
“Sudah pernah snorkeling, Mbak?” sang
guide bertanya pada saya. Yang saya jawab
dengan senyuman dan raut muka bodoh, yang
berarti belum.
Ia lalu menyiapkan perlengkapan
snorkeling. Ada goggle, snorkel, pelampung,
dan kaki katak. Selama 15 menit pertama kami
habiskan untuk belajar snorkeling kilat pada
Mas Kontet, guide kami hari itu. Hampir lelah,
tapi pemandangan bawah laut yang begitu
indah membuat kami takjub.
Ikan yang hilir mudik berombongan dan
terumbu karang yang berwarna-warni begitu

Air laut bening tersorot sinar matahari
melengkapi indahnya pemandangan bawah laut
memukau. Ketika kami mengepal roti, remahremah yang lolos dari jemari kami langsung
dimakan oleh ikan-ikan yang lewat. Air laut yang
asin dan sorot matahari yang kelewat cerah
tak jadi penghalang untuk kami yang terbius
keindahan itu.
Dua meter dari permukaan laut saja,
keindahan itu telah terlihat dengan jelas.
Laut yang bebas dari sampah dan air yang
jernih membuat kami leluasa menikmati
kegiatan snorkeling. Sensasi bersentuhan
dengan ikan-ikan kecil itu adalah sensasi
yang luar biasa. “Jangan dipegang dan
diinjak ya batu karangnya,” sesekali Mas
Dindin mengingatkan.
Tidak terasa, hampir tiga jam kami
bercengkrama dengan penduduk bawah
laut itu. Mas Dindin mengingatkan agar kami
segera naik ke kapal dan berpindah ke pulau
lainnya. Gugusan Kepulauan Karimunjawa

terdiri dari 27 pulau, hanya lima diantaranya
yang berpenghuni.
Kami lalu menghabiskan waktu di Pulau
Cemara Kecil. Di pulau inilah, kami menyantap
makan siang kami yang nikmat. Ikan segar
yang dibakar dan disantap dengan sambal
pedas khas Karimunjawa. Menikmati santapan
yang lezat, pasir putih, biru laut, dan rindang
pepohononan, lebih dari cukup bagi kami yang
berusaha menyegarkan diri di tengah padatnya
aktivitas kota.
Kegiatan laut hari itu ditutup dengan
mengunjungi Tanjung Gelam, pantai berpasir
halus dan berbatu besar. Sejenak, bebatuan
besar itu mengingatkan saya pada film Laskar
Pelangi, yang mengambil tempat di Pulau
Belitong. Kabarnya, Tanjung Gelam adalah
tempat terbaik untuk menikmati matahari
terbenam di Karimunjawa.
***
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Pantai Barakuda dengan pesona pasir putihnya disiapkan sebagai
tempat penagkaran lumba-lumba

Perjalanan di hari pertama begitu
mengesankan, tapi juga melelahkan. Maka
setelah berunding, kami memutuskan untuk
tidak melakukan aktivitas di laut di hari kedua.
Sebagai gantinya, kami menyewa motor untuk
menjelajahi Pulau Karimunjawa.
Rupanya, hanya ada satu jalur jalan
besar beraspal di Karimunjawa. Jalan raya
ini berkontur naik turun layaknya perbukitan.
Memang Bukit Gajah dan Bukit Bendera adalah
sisi lain dari pulau ini yang belum terjamah
oleh wisatawan. Adanya kedua bukit ini
menyebabkan Karimunjawa berhawa sejuk.
Perjalanan menyusuri pulau sempat terhenti
beberapa kali karena pemandangan yang
begitu mencengangkan. Kami berdiri di dataran
yang lebih tinggi, memandangi pasir putir dan
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biru laut di bawah kami. Di kejauhan, terlihat
beberapa pulau kecil dengan garis pantai
pendek. Hilarious!
Jika kita menyusur hingga ke Barat, kita
akan sampai ke bandara kecil di Pulau
Kemujan. Batas antara Pulau Karimunjawa
dan Kemujan tidaklah terlalu nyata. Sebuah
jembatan dengan hutan mangrove di kanan
kiri menjadi tanda bahwa kami sudah berada
di kawasan Kemujan.
Kami memutuskan untuk tidak menuju
bandara, tetapi menyambangi pantai-pantai
yang mengelilingi Kemujan. Destinasi pertama
adalah Pantai Barakuda. Tanpa memiliki
informasi apapun tentang pantai itu, kami
mengikuti petunjuk yang dibuat warga.
Seperti pantai lain di Karimunjawa, pantai

ini adalah pantai berpasir putih, dengan pohon
kelapa di sana-sini. Namun, pepasirnya tidak
seluas pantai di Pulau Cemara Kecil. Beberapa
orang tampak sedang sibuk membangun rumah
kayu ketika kami mengunjungi pantai itu.
Berdasarkan penjelasan yang kami
dapat, pantai itu memang sedang disiapkan
sebagai penangkaran lumba-lumba. Beberapa
papan sosialisasi biota laut telah dipasang.
Rencananya, pusat rehabilitasi dan perlindungan
ini diresmikan pada 2012. Selain lumba-lumba,
tempat itu juga akan dijadikan tempat pelestarian
terumbu karang dan penyu semi alami.
Tidak jauh dari pusat penangkaran
itu, kami menemukan rumah bergaya
Mediteranian yang tidak ditempati. Griya
tawang yang cantik dengan pemandangan

yang memanjakan mata itu kabarnya dimiliki
oleh seorang Perancis. Setelah berpuas
diri mengelilingi Pantai Barakuda, kami
memutuskan berpindah pantai.
Sesuai dengan petunjuk yang dibuat
swadaya oleh warga, kami memutuskan
untuk mengunjungi Pantai Batu Putih. Karena
letaknya yang agak tersembunyi, beberapa
kali kami harus bertanya pada warga. “Nanti
kalau melihat gerbang abu-abu dan ada
rumah tradisional Bugis, parkir motor di situ.
Lalu jalan sedikit lima ratus meter ke dalam
hutan,” ujar seorang bapak yang sedang
membersihkan rumput.
Kami pun menuruti petunjuk itu dan berhenti
di rumah yang dimaksud. Rumah tradisional
Bugis menunjukkan identitas masyarakat Bugis
yang mendiami satu wilayah di Pulau Kemujan.
Sebagai suku pelaut dan perantau, tetua mereka
dari Bugis mengarungi perairan Laut Jawa dan
memutuskan tinggal di Kepulauan Karimunjawa
dan membuat Kampung Bugis.
Tidak sampai setengah jam berjalan kaki,
sampailah kami di Pantai Batu Putih, pantai
yang sepi dan sangat tenang. Tidak ada
hingar-bingar dan sejauh mata memandang
hanyalah laut. Tidak ada siapapun ketika kami
menyambangi pantai itu, layaknya sebuah
pantai pribadi.
Siang beranjak menjauh dan mentari
semakin ke barat. Kami sudahi petualangan di
Batu Putih sore itu, daripada mengambil risiko
tersesat di hutan. Perhentian terakhir adalah
menikmati senja di alun-alun Karimunjawa.
***
Menikmati keindahan alam di Pulau
Karimunjawa memang tiada duanya. Cuaca
yang terik bercampur angin yang berhembus
sejuk m embuat kami terlena dengan
buaian gemerisik dedaunan nyiur yang
bergesekan. Wajarlah jika kami menyebut
Pulau Karimunjawa dengan sebutan surga
kecil di tengah laut. Karena di pulau ini,
kami menemukan kedamaian, keindahan,
dan kesejukan yang tidak kami temukan di
tengah kota. n
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Galeri Foto
Teks & Foto : Tatan Agus RST

C’est
Un Optimistique
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Walau berpostur tinggi, dia selalu meminta
duduk di barisan depan, acapkali matanya
memicing saat mencatat dari papan tulis,
terlebih ketika membaca buku, dia nyaris
menempelkan kedua mata beningnya, itulah
Novalin Hosio (12), murid kelas enam Sekolah
Dasar Inpres 113, Sorong, Papua.
Kini Novalin tak perlu lagi duduk di
bangku depan, tak ada lagi teriakan dari
belakang yang memintanya menunduk karena
menghalangi pandangan temannya.Selesai
sudah kebiasaan menempelkan buku ke
wajahnya, kini dia bersama Novalin lainnya
bisa melahap buku tanpa mengucek-ngucek
bola matanya.
Kacamata yang sudah lama dirindukannya
hadir sudah, lewat program Bright With
Pertamina. Lebih dari tiga ratus bingkai
bertengger di hidung anak-anak Papua di
kota Sorong. Mereka kini lebih ceria menatap
masa depannya, dan Novalin pun optimistis
mengejar cita-citanya menjadi seorang polisi
wanita.
Cukup banyak anak seperti Novalin di
tanah Papua ini. Bila kacamata harapannya
hadir ke pangkuan mereka, bukan hal yang
mustahil seberkas sinar baru akan datang dari
bumi cendrawasih ini. n
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Asah Otak

DILARANG!! MENGIRIM SOBEKAN/POTONGAN ASLI WARTA
PERTAMINA, AKAN DI DISKUALIFIKASI !!!

Kami tunggu jawaban anda untuk TTS edisi ini paling lambat :

30 Juli 2012
Kirim jawaban beserta data diri
lengkap ke REDAKSI :

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

Pemenang TTS Edisi
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Komarudin
PKD Lalin
Kantor Pusat Pertamina

Nurul Habibah

Rudi Marno Setiawan
Pertamina EP - Asman Teknik &
Proses Fasilitas UBEP Tanjung
Oos Kosasih
Special Chemical & Biofuel Trading
Kantor Pusat Pertamina

Mendatar

Menurun

1.
3.
6.
8.
10.
11.
12.
13.
17.
18.
21.
22.
24.
25.

1.

Pertunjukan kekebalan senjata tajam
Datang, ada
Salah satu tuan rumah Piala Euro 2012
Organ tubuh di rongga perut sebelah kiri atas
Berasal dari tumbuh-tumbuhan
Nomer (singkatan)
Hak Asasi Manusia (dari kanan ke kiri)
Tempo yang lambat penuh ekspresi
Tidak sama
Nama penyakit sesak nafas
Huruf Arab ketiga
Nama depan penyanyi rock 80an
Besar hati
Bukan pribadi

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

2.
3.
4.
5.
7.
9.
14.
15.
16.
19.
20.
23.

Zat kimia buatan yang digunakan untuk meningkatkan
kinerja tubuh
Dewan mahasiswa diperguruan tinggi
Hujan es
Kata depan untuk menandai tempat
Bulan kesembilan dalam tahun Hijriyah, bulan
puasa
Huruf Arab kedelapan belas
Saat yang tepat
Kakak laki-laki
Sumber air ditengah-tengah padang pasir
Tidak kelihatan
Jenis aliran musik
Laki-laki (Inggris)
Gang (singkatan)

Jawaban TTS Juni 2012
Mendatar :
1. DIREKTORAT, 6. OB, 8. PALMAROSA, 10. AUS, 11. RESTAN, 12. NO, 13. KALAM,
14. LA, 15. OIL, 16. HE, 17. IKAN, 19. ALIT, 21. LEM, 23. NUR, 24. LEMBAYUNG
Menurun :
2. RELASI, 3. KUASA, 4. RASAMALA, 5. TO, 7. BAROMETER,
8. PARALEL, 9. MUTLAK, 12. NAHI, 13. KI, 15. ON, 17. IMAM,
18. ALPA, 20. LONG, 22. ALU

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 Juli 2012
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