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Baju Baru
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Melangkah Cepat

dengan Visi Baru

V

isi baru Pertamina sebagai perusahaan energi
berkelas dunia membawa sejumlah konsekuensi.
Pergeseran visi dari perusahaan migas menjadi

perusahaan energi berkelas dunia sejak 14 Juni 2011
menjadi arah baru Pertamina dalam menggerakkan
pada bisnisnya. Portofolio bisnis perusahaan dengan
sendirinya akan berubah, fokus eksplorasi dan produksi
bergeser, tak sekedar minyak dan gas yang menjadi pundipundi Pertamina selama ini, tetapi juga energi baru dan
terbarukan.
Pertamina tidak mungkin lagi hanya berkutat pada
bisnis migas semata, karena harus disadari potensi
pengembangan sumber energi baru dan terbarukan
sangat besar di negeri ini. Perubahan visi membawa
Pertamina untuk melangkah lebih cepat, dan berpacu dalam
mengembangkan bisnis energi lain seperti panas bumi, Coal
Bed Methane (CBM), Shale Gas, maupun Bio Energi.
Keputusan Pertamina berganti baju menjadi perusahaan
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energi paralel dengan ”energy mix”, yang merupakan
jangkar kebijakan energi nasional. Pemerintah menetapkan
pada 2025 minyak tak lagi menjadi penyangga utama energi
nasional seperti sekarang. Energi fosil ini hanya menyangga
20%. Sementara sumber energi primer lain naik. Gas naik
dari 28% menjadi 30%, batubara dari 15 % menjadi 33%.
Sisanya disangga oleh panas bumi dan sumber energi
terbarukan lain. Kebijakan tersebut didasarkan pada fakta
makin menipisnya cadangan minyak.
Tak mengherankan jika jajaran Direksi Pertamina tiada
henti menyosialisasikan pengembangan energi alternatif
dalam sejumlah kesempatan baik di dalam maupun
di luar negeri. Sementara di internal Pertamina, telah
mengembangkan energi baru dan terbarukan, seperti
CBM dan Shale Gas - keduanya biasa disebut sebagai
unconventional gas - geotermal, alga dan angin. Sudah
sampai level manakah Pertamina mengembangkannya ?
Semua kami ulas dalam Warta Utama edisi Agustus ini. n

Redaksi menerima kontribusi naskah dari dalam maupun dari luar Pertamina. Naskah ditulis dengan bahasa yang populer dan mudah dimengerti, satu setengah spasi, point huruf
12, panjang tiga setengah halaman. Sertakan pula foto atau ilustrasi, baik gambar ataupun grafik yang diperlukan dan biodata lengkap penulis beserta no. rekening bank atas
nama penulis.
Untuk naskah yang dimuat, kami menyediakan honor sebesar Rp 300.000. Naskah yang masuk menjadi milik redaksi dan keputusan pemuatan sepenuhnya menjadi wewenang
redaksi.

Agustus 2011
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SURAT PEMBACA
Klarifikasi untuk
Warta Utama Edisi Juli 2011

Novitri Lilaksari KD,
Communication Coordinator PHE ONWJ

Terimakasih atas liputan mengenai
ONWJ di Warta Pertamina bulan Juli
2011. Namun ada beberapa hal yang
perlu kami klarifikasi sebagai berikut.
Pada halaman 17 artikel berjudul
Jejak Manis ONWJ :
1. Komposisi saham PHE ONWJ seharusnya adalah sbb:
• PT PHE ONWJ 		
53.2500%
• CNOOC ONWJ Ltd
36.7205%
• Talisman Resources
(North West Java) Ltd
5.0295%
• Salamander Energy
(Java) Ltd
5.0000%
2. Ada ketidaksignifikan mengenai data

produksi sbb:
Produksi minyak rata-rata hari ini
31,000 BOPD, sedangkan gas men
capai 200 MMSCFD gas. Kalimat
Diharapkan hingga akhir tahun 2010,
produksi minyak dapat ditingkatkan
menjadi 25,300 BOPD, dianggap tidak
ada karena angka tersebut merupakan
data tahun 2010.
Demikian informasi kami, terimakasih.
Redaksi :
Terima kasih atas klarifikasi yang diberikan. Keterangan ini sekaligus menjadi
koreksi bagi kami.

Semoga Distribusi BBM Aman
Zaidan Al Farisi - Jakarta

Ramadan telah berjalan selama lebih
dari seminggu. Biasanya, pemberitaan
mengenai kendala pendistribusian BBM
bersubsidi maupun non subsidi selalu
menghiasi media massa kita, baik
cetak maupun elektronik. Topik yang
dimunculkan pun oleh media massa

tersebut relatif seragam. Stok di SPBU
A Kosong, Stok di Wilayah Z Kosong,
dan yang semodel dengan itu.
Sebagai masyarakat awam, saya
melihat seperti ada waktu-waktu
tertentu konsumsi BBM di negara kita
ini meningkat tajam. Salah satunya ya
pas Ramadan dan menjelang Lebaran
ini. Mungkin memang masyarakat
kita yang jauh lebih konsumtif dalam
menggunakan BBM di bulan puasa. Ini
mungkin berkaitan dengan mobilitas
masyarakat Indonesia pada Ramadan
dan Lebaran begitu tinggi. Alangkah
baiknya, fenomena ini bisa diantisipasi
dengan jumlah stok BBM yang lebih
dibandingkan bulan-bulan lainnya.
Saya berharap, tahun ini kendala
pendistribusian BBM tidak terjadi lagi.
Yah, Bagaimana perilaku masyarakat
Indonesia dalam mengkonsumsi BBM,
mereka dan juga saya, tetaplah harus
dilayani maksimal. Bukankah konsumen
itu raja?
Semoga Pertamina memiliki jurus
baru mengantisipasi fenomena tahunan
ini. Selamat bertugas! n

by Danang Pramono
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VISI BOD

Visi Baru Pertamina
S

ejak disahkannya Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)
2011 – 2015 dalam Rapat Umum Pemegang Saham 14 Juni

lalu, Visi dan Misi PT Pertamina (Persero) berubah.
Visi Pertamina kini “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas
Dunia”, dengan misi perusahaan “Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energy baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat”.
Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berbagai langkah
stretegis telah dirumuskan dalam Rencana Jangka Panjang
Perusahaan lima tahun kedepan. Dimana sektor hulu akan
menjadi titik fokus strategis untuk menjamin sumber energi demi
kelangsungan bisnis dan kepentingan nasional.
Sektor hulu dituntut mulai mengembangkan potensi energi
non fosil, mengingat ketersediaan energi fosil yang kian menipis.
Pertamina sudah menggarap energi terbarukan baik itu geotermal,
Coal Bed Methane, sementara Shale Gas masih dalam tahap studi
yang akan disusul dengan Alga.
Semua itu sejalan dengan kebijakan energi bauran (energy mix)
yang dicanangkan pemerintah dengan target pengurangan konsumsi
minyak hingga 20% dan pertumbuhan energi terbarukan 17 persen
pada tahun 2025.

Salam,

President Director & CEO
KAren Agustiawan

Agustus 2011
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HIGHLIGHT
SPBU Pertamina Go Green

Foto : IRLI/Pertamina

PT. Pertamina (Persero) bekerja sama dengan
Hiswana Migas mencanangkan program “SPBU Go
Green/Hiswana Migas Go Green” 2 Juli 2011. Kegiatan
ini sebagai bentuk partisipasi Pertamina dalam
penyelamatan bumi terutama untuk mengurangi emisi
gas rumah kaca.
Pencanangan program tersebut ditandai dengan
penanaman pohon dan pembuatan lubang biopori yang
dilakukan President Director & CEO Pertamina Karen
Agustiawan, Marketing & Trading Director Pertamina
Djaelani Sutomo, Ketua Umum DPP Hiswana Migas Eri
Purnomohadi dan Wakil Ketua
Komis VII DPR RI Effendi M.S.
Simbolon.
Program yang dimulai di
SPBU Bukit Golf Mediterania
Pantai Indah Kapuk ini juga
dilaksanakan secara serentak
di lokasi usaha SPBU Hiswana
Migas yang merupakan lokasi
usaha Hiswana di seluruh
Indonesia.n

26 Anak Lolos Seleksi
All Star Team 2011
Setelah mengikuti serangkaian tahapan seleksi,
26 anak peserta Milan Junior Camp berhasil lolos
dan berhak mengikuti seleksi Indonesia All Star
Team 201. Mereka adalah anak-anak terpilih berusia
10 – 16 tahun, yang mengikuti seleksi di 10 kota,
sejak Mei 2011.
Pengumuman 26 peserta terpilih tersebut
dilakukan saat penutupan Milan Junior Camp di Bali,
9 Juli 2011 di Grand Bali Beach
Hotel. Mereka adalah tunas muda
berprestasi dari 60 peserta yang
mengikuti Milan Junior Camp di
Bali selama dua minggu, dibawa
bimbingan pelatih AC Milan
Academy dan pelatih lokal dari
Universitas Negeri Jakarta.
Selanjutnya ke-26 anak
tersebut akan mengikuti tahap
seleksi Indonesia All Star Team
2011 yang akan dilangsungkan di
Jakarta, September nanti untuk
memperebutkan 18 tiket ke Italy dan mengikuti
turnamen internasional yang diselenggarakan AC
Milan.n
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Rio Menang

di Jerman dan Hongaria
Rio Haryanto kembali memenangi balapan GP3 Series. Setelah menjuarai
Race 1 GP3 Series Jerman di Sirkuit Nurburgring, Sabtu (23/7), ia kembali
menorehkan kemenangannya di Race 2 GP3 Series di Hungaroring,
Hongaria, Minggu (31/7). Yang menyamakan kedua pencapaian gemilang itu
adalah sama-sama menang di lintasan basah.
“Sekali lagi alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT. Namun
tekad saya kuat untuk tak mau pulang dengan tangan hampa. Modal besar
saya adalah mobil yang bagus yang disediakan tim. Saya amat berterima
kasih dengan kondisi ini, “ungkapnya.
Kemenangan di Race kedua tersebut memberinya tambahan enam poin,
sehingga total poin yang diraih Rio pada musim balap kali ini menjadi 19, dari
enam seri yang telah dilakoni. Di klasemen sementara Rio ada di peringkat
10, terpaut 22 angka dari Bottas memimpin kompetisi.
“Sekali lagi ini kemenangan yang tak mudah dan terima kasih untuk
semua yang telah mendukung saya selama ini, baik keluarga, sponsor, tim,
media, dan juga doa rakyat Indonesia,” kata Rio, yang membela tim Marussia
Manor Racing.n

Agustus 2011
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Baju Baru

Pertamina
Dari perusahaan migas, Pertamina bermetamorfosa menjadi perusahaan
energi. Membidik pengembangan energi baru dan terbarukan. Menjadi
penyangga kebijakan bauran energi.
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P

T Pertamina (Persero) menjadi
corong utama pengembangan
energi alternatif di Indonesia.
Tak hanya di dalam negeri, hampir
dalam tiap event internasional, jajaran
Direksi selalu menggaungkannya. Yang
terbaru di forum Asian NOC (National Oil
Company) CEO Forum 2011 di Seoul,
Korea Selatan 19 Juli lalu.
Human Recources Director PT
Pertamina (Persero) Rukmi Hadihartini
mengingatkan agar NOC di Asia mulai
memikirkan sumber energi lain di luar
migas. Hal ini, kata Rukmi, sebagaimana
telah dilakukan oleh Indonesia yang
menargetkan penggunaan energy mix
hingga tahun 2025 nanti. “Konsumsi minyak
akan berkurang hingga 20% (dari sekarangRed), sementara renewable energi akan
tumbuh hingga 15%,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rukmi,
yang hadir mewakili President Director &
CEO Pertamina Karen Agustiawan juga
memaparkan tentang berbagai peluang
kerjasama dengan Asian NOC untuk
bersama-sama mengembangkan potensi
sumber energi non-fosil di Indonesia.
“Potensi cadangan CBM (Coal Bed
Methane) di Indonesia masuk lima besar
dari seluruh potensi cadangan CBM di
dunia,” ujarnya. “Kita juga membuka
peluang untuk kerja sama di bisnis
geotermal dan Shale Gas,” lanjutnya.
Asian NOC Forum adalah forum
berkumpulnya seluruh CEO di Asia
yang diselenggarakan oleh perusahaanperusahaan migas nasional Korea, yaitu
KNOC (Korea National Oil Company).
Asian NOC CEO Forum 2011 adalah
forum yang kedua kali dilakukan di
negeri ginseng tersebut. Selain dari
Sinopec dan Pertamina, forum tersebut
juga dihadiri oleh sejumlah NOC lain di
Asia di antaranya JOGMEC (Japan Oil,
Gas, and Metal National Corporation),
TPAO (Turkish Petroleum Corporation),
Petromin (Papua New Guinea), dan
Turkmenneft (Turkmenistan).
Sejumlah pemimpin tertinggi
perus ahaan-perusahaan migas Asia
menyampaikan peliknya permasalahan
memenuhi kebutuhan energi migs
dalam negeri Negara-negara Asia . “Kita
seharusnya mentransformasi rencana
pertumbuhan nasional, menyesuaikan
struktur industri, mengubah pola kon
sumsi, dan memperlambat laju per
tumbuhan permintaan akan minyak,”ujar
Zhang Yaocang, Group Vice President

Rukmi Hadihartini
Human Resources Director PT Pertamina (Persero)

Foto : Zainal Abidin

Sinopec Group.
Menurut Zhang, sebagai salah satu
negara dengan tingkat konsumsi migas
tertinggi di dunia, China mulai memikirkan
berbagai langkah untuk melakukan
penghematan energi dan meningkatkan
cadangan migas untuk masa depan
dunia, khususnya di kawasan Asia.
Dikatakan oleh Zhang, perusahaan
migas nasional di Asia perlu mempererat
hubungan di bidang perkapalan untuk
impor minyak. Sebab, sebagian besar
negara di kawasan Asia Pasifik sangat
bergantung terhadap minyak dari Timur
Tengah. “Akhir-akhir ini, permasalahan
geopolitik, rute shipping yang terbatas,
seringnya serangan bajak laut, telah

mengancam keamanan transportasi
migas ini,” paparnya.
Untuk itu, lanjut Zhang, di antara
perusahaan migas nasional di Asia,
harus meningkatkan komunikasi, dan
kerjasama yang kuat untuk mengatasi
permasalahan-permasalahan tersebut.
“Kita juga harus mengembangkan
kemampuan kita untuk menghadapi
perubahan harga minyak dan kerjadiankejadian yang tidak terduga,” tegasnya.
Sebelum Forum di Seoul tersebut,
bulan sebelumnya Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan mengam
panyakan pengembangan energi alternatif
dalam forum Forum Ekonomi Dunia
– Asia Timur ke-20 (World Economic
Agustus 2011
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*Commited and Existing

Forum on East Asia/ WEFEA) di Jakarta. Salah satunya alga, yang juga sedang coba
dikembangkan Pertamina. (Lihat : Mari Berkebun Alga).
Menurut Karen yang menjadi Co-Chair WEFEA, pengembangan energi alternatif
menjadi tantangan para pelaku bisnis migas guna mengurangi ketergantungan pada
energi fosil. Insentif pemerintah dan dukungan pemodal sangat dibutuhkan dalam me
ngembangkan energi alternatif potensial di kawasan Asia Tenggara.
“Asia Tenggara bisa menjadi lumbung energi dunia bila mampu mengembangkan
bahan bakar bioetanol dari alga atau ganggang. Bahan bakar ramah lingkungan ini terbukti
lebih baik bila dibandingkan dengan bioetanol dari singkong, ubi, maupun jagung,”ungkap
Karen.
***
Getolnya para petinggi PT Pertamina (Persero) mengampanyekan pengembangan
alternatif berkaitan dengan pergeseran status perusahaan tersebut. Pertamina kini
berbaju baru . Status perusahaan migas sudah ditanggalkan, berganti perusahaan
energi. Perubahan ini diketuk dalam rapat RUPS beberapa waktu lalu. Visi perusahaan
pun ditajamkan, menjadi perusahaan energi berkelas dunia.
Perubahan visi tersebut merupakan tahapan penting yang diraih Pertamina pada
pertengahan tahun 2011. Dimana pada 14 Juni lalu Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS) mengesahkan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) 2011 -2015, yang
merupakan RJPP pertama kalinya yang dimiliki Pertamina. “Dalam RJPP tersebut kita
sengaja mengusulkan mengembangkan visi perusahaan agar step up in the next level
menjadi perusahaan energi kelas dunia, “papar Refinery Director Pertamina Edi Setianto
saat membuka Program Pengembangan Eksekutif Pertamina pertengahan Juli lalu.
“Mengapa harus energi kelas dunia? setelah melakukan diskusi panjang
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dan mendalam, kami melihat bahwa
Pertamina tidak mungkin lagi hanya
berkutat pada bisnis migas. Karena
harus disadari potensi pengembangan
sumber energi baru dan terbarukan
sangat besar di negeri ini,”tambahnya.
Dengan berubahnya visi Pertamina
ini, kami ingin membawa Pertamina
melangkah lebih jauh dalam mengem
bangkan bisnis energi lain seperti
panas bumi, CBM, Shale Gas, maupun
bioenergi.
Untuk mewujudkan visi dan misi
tersebut, berbagai langkah stretegis
dirumuskan dalam Rencana Jangka
P a n j a n g P e r u s a h a a n 2 0 11 - 2 0 5 .
President Director & CEO Pertamina
Karen Agustiawan, menegaskan sektor
hulu akan menjadi titik fokus strategi,
“Ini upaya menjamin sumber energi
demi kelangsungan bisnis dan demi
kepentingan nasional,” ujar Karen dalam
acara Town Hall Meeting Pertamina, 3
Agustus 2011.
Sektor hulu tersebut meliputi produksi
minyak yang tahun ini ditargetkan 470.3
mboepd pada 2015 akan dilipatkan
menjadi 776,3 mboepd atau naik sekitar
13%, cadangan migas yang tahun ini
hanya 2.116 mmboe akan dipompa
menjadi 2.223 pada 2015. Lainnya,
geotermal, gas transporting dan jasa
drilling (lihat grafik). Dari sisi keuangan
Pertamina menargetkan pendapatan
kotor 709 triliun, dengan laba bersih
Rp34 triliun plus inisiatif strategis
sekitar Rp 20 triliun. Kalau tercapai,
tentunya bakal menjadi bekal untuk lebih
mengepakkan sayap di pentas global
menjadi perusahaan energi terkemuka
dunia
Keputusan Pertamina berganti baju
menjadi perusahaan energi paralel
dengan ”energy mix”, yang merupakan
jangkar kebijakan energi nasional.
Pemerintah menetapkan pada 2025
minyak tak lagi menjadi penyangga
utama energi nasional seperti sekarang.
Energi fosil ini hanya menyangga 20%.
Sementara sumber energi primer lain
naik. Gas naik dari 28 % menjadi 30%,
batubara dari 15 % menjadi 33%.
Sisanya disangga oleh panas bumi dan
sumber energi terbarukan lain.
Kebijakan bauran energi didasarkan
fakta makin menyusutnya cadangan
minyak. Dalam berbagai laporan
disebutkan, cadangan minyak di
dunia semakin cekak. Angkanya terus

Salis S. Aprilian
SVP Upstream Strategic Planning and Subsidiary Management PT Pertamina (Persero)

Foto : DRP

“Karena kebutuhan listrik yang terus meningkat dan harga per
kWh yang semakin baik, maka Pertamina sangat menaruh perhatian
pada percepatan pengembangan proyek-proyek PGE”

mengkerut. Di Indonesia, menurut data
di Kementrian ESDM, untuk cadangan
minyak pada 2006, total cadangan
baik terbukti maupun potensial, sebesar
8.928,5 MMSTB. Dan pada 2010,
total cadangan mengalami penurunan
menjadi 7.746.5 MMSTB. Lapangan
minyak Indonesia rata-rata memang
sudah ”mature”, secara alamiah akan
mengalami penurunan produksi. Menurut
Dirjen Migas, Evita Legowo rata-rata
penurunannya mencapai 18%.
Jika tetap bertahan dengan baju
perusahaan migas, dengan kondisi
cadangan yang terus menyusut, langkah
Pertamina tak akan terayun lebar.
Sebaliknya, dengan status perusahaan

energi, makin leluasa membidik peluangpeluang baru.
“Perubahan ini untuk mengantisipasi
perkembangan global,“ ujar Salis S.
Aprilian SVP Upstream Strategic
Planning and Subsidiary Management
PT Pertamina (Persero). Dengan
perubahan tersebut portofolio bisnis
perusahaan dengan sendirinya akan
berubah. Menurut Salis, fokus eksplorasi
dan produksi bergeser, tak sekedar
minyak dan gas yang menjadi pundipundi Pertamina selama ini, tetapi juga
energi baru dan terbarukan.
Ada lima jenis energi baru dan
terbarukan yang dikembangkan Pertamina,
masing-masing CBM (Coal Bed Methane)

dan Shale Gas - keduanya biasa disebut
sebagai unconventional gas-alga, angin
dan geotermal. Dari kelimanya, CBM
dan geotermal sudah dikembangkan
secara komersial, sedangkan Shale
Gas, alga, dan angin masih dikaji tingkat
keekonomiannya. November tahun
lalu, Pertamina dan Balitbang ESDM
menandatangani nota kesepahaman
pengembangan kelima energi baru dan
terbarukan tersebut.
Khusus untuk panas bumi, sebetulnya
Pertamina sudah mengembangkan
sumber energi terbarukan ini lebih dari
dua dekade lalu. Namun pemanfatannya
belum maksimal karena panas bumi
dianggap tak ekonomis. Pertamina
boleh dibilang pelopor pengembangan
panas bumi di Indonesia, memulai 28
tahun lalu dengan membuka lapangan
panas bumi Kamojang di Jawa Barat.
Untuk lebih fokus, pada 2007
didirikan Pertamina Geothermal Energy
(PGE) yang sekarang dinakhodai oleh
Abadi Poernomo. Pendirian PGE ini
boleh dibilang tonggak awal perubahan
paradigma Pertamina dari perusahaan
migas menjadi perusahaan energi.
Kini, panas bumi jadi primadona
baru. Pemerintah mengandalkan panas
bumi untuk menambal kebutuhan
listrik. Untuk 10.000 MW tahap kedua,
sebesar 3.977 MW berasal dari
pengembangan energi panas bumi.
PGE ditargetkan menyumbang 1.970
MW. Untuk menunjang hal tersebut,
berbagai insentif dikeluarkan termasuk
tarif yang lebih menguntungkan bagi
investor. Pemerintah memerintahkan
PLN untuk membeli listrik panas bumi
selama tidak tidak melampaui USD 9,7
sen per kWh. Padahal, sebelumnya PLN
hanya membeli dengan harga dibawah
5 sen per kWh. Harga ini jauh di bawah
keekonomian listrik panas bumi
Pertamina tak mau menyia-nyiakan
kesempatan, “Karena kebutuhan
listrik yang terus meningkat dan harga
per kWh yang semakin baik, maka
Pertamina sangat menaruh perhatian
pada percepatan pengembangan
proyek-proyek PGE,“ujar Salis.
Tiap tahun triliunan rupiah diinvestasi
kan untuk pengembangan geotermal .
Untuk 2011, jumlahnya mencapai Rp
2,8 triliun. Dana ini digunakan untuk
pemboran 31 sumur dan pengelolaan
beberapa di daerah-daerah yang sudah
siap untuk pembangkitan. Secara
Agustus 2011
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keseluruhan investasi yang sudah
digelontorkan untuk pengembangan
geotermal lebih dari 6,5 triliun.
Salis menegaskan dalam rangka
sinergi anak perusahaan, percepatan
pengembangan proyek-proyek PGE akan
disinergikan dengan PDSI (Pertamina
Driling Services Indonesia) “Penyediaan
rig oleh PDSI harus disesuaikan dengan
spesifikasi pemboran,”ujar Salis.
Dengan status baru sebagai
perusahaaan energi, Pertamina tentunya
lebih leluasa bermanuver dalam menata
bisnis. “Ke depan bisa saja Pertamina
memiliki perusahaan listrik sendiri,
kalau kondisi di lapangan menuntut
hal seperti itu,“ujar Salis. Ia memberi
contoh, PHE yang mengelola CBM
bisa memanfaatkan gasnya sebagai
pembangkit listrik, untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat. “Kalau
perusahaan lain yang mengerjakannya
akan lebih mahal sehingga tidak
ekonomis,”ujar Salis.
Demikian juga anak perusahaan
lain, seperti PGE bisa melakukan hal
sama, dengan sumber pembangkit
panas bumi. Sementara Pertamina
EP bisa memanfaatkan Shale Gas
yang dikelolanya sebagai sumber
energi pembangkit. Tentu tak sekedar
mengembangkan begitu saja.
“Kriterinya tepat TECOP yakni technical,
economical, commercial, organizational,

Sumber : Dok. Pertamina
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dan political,”ujarnya.
***
Seiring dengan perubahan baju sebagai
perusahaan energi, Pertamina menguatkan
portofolio dengan melirik unconventional
gas. Dalam pembukaan Indogas 2011,
President Director & CEO Pertamina, Karen
Agustiawan mengatakan, ada tiga sekanario
perusahaan yang dipimpinnya dalam
pengembangan unconventional gas.
Skenario pertama, dimulai tahun
2010 hingga 2013, dengnan fokus
pengembangan pada CBM dan Shale
Gas. Kemudian skenario kedua,
pada periode 2014 hingga 2016 yakni
CBM, Shale Gas dan Tight Sand Gas.
Kemudian periode terakhir, dilakukan
pada tahun 2017 hingga 2020, dengan
fokus pengembangan sama seperti
skenario kedua, CBM, Shale Gas dan
Tight Sand Gas. Indonesia mempunyai
Dari ketiganya yang segera bisa
dipetik keuntungannya adalah CBM.
Pertamina setidaknya memiliki 11 area
kontrak CBM, dengan Participating
Interest beragam. (Lihat grafis). Menurut
Salis, status proyek sampai dengan
April 2011 , sebagian besar masih
dalam proses kajian subsurface (G&G),
penyusunan WP&B, pengambilan inti
batuan (coring), dan sebagian sudah
melakukan pemboran pilot dengan hasil
cukup memuaskan .
Keberhasilan pemboran sumur

SWCBM-1 di Area Sangatta I terbukti
dapat menghasilkan CBM yang cukup baik,
kedalaman 850 meter, test produksi tgl 19
Maret 2011 sebesar 0.07 MMSCFD gas
metana, pada tekanan casing 200 psi.
Menurut Salis, secara bertahap
Pertamina akan mengembangkan
potensi CBM untuk memperkuat
penyediaan gas dalam negeri. “Kita
targetkan mulai pertengahan tahun 2013
proyek ini dapat on-stream,“ ujar Salis.
Realisasinya sangat bergantung pada
lamanya proses dewatering (pengurasan
air), kualitas batubara (coal rank)-nya,
kecepatan pembangunan infrastruktur,
serta prosedur non teknis, seperti
kontrak jual beli dan aturan-aturan bisnis
gas lainnya.
Produksi yang ditargetkan juga
tergantung dari hasil pilot project yang
sekarang ini masih berjalan. Proyek
ini memerlukan investasi yang tidak
sedikit, karena dari pengalaman di
Australia, USA, China, Canada, dan
lain-lain untuk mengembangkan suatu
area CBM yang menghasilkan gas
metana 100 MMSCFD memerlukan
ratusan sumur produksi, karena ratarata satu sumur hanya memproduksikan
0.1 - 1 MMSCFD, tergantung kualitas
batubaranya.
Berbeda denga CBM yang sudah
mulai dikembangkan berbagai investor,
Shale Gas belum ada yang menyentuh,

selain Pertamina. Sampai sekarang
memang belum ada payung hukum yang
mengaturnya sehingga banyak investor
menahan diri. Lain dengan CBM yang
regulasinya sudah jelas, begitupun
dengan potensi.
Jika CBM sudah jelas potensinya
sebasar 453,3 Tcf, tidak demikian
dengan Shale Gas. Potensi Shale Gas
di Indonesia, belum teridentifikasi.
Beberapa sumber menyebutkan, potensi
Shale Gas sebesar 1000 Tcf, namun
beberapa pihak masih meragukan,
karena belum ada pernyataan resmi
yang dirilis pemerintah atau lembaga
yang melakukan kajian bersama
pemerintah, seperti halnya CBM yang
dilakukan ADB.
Meski belum ada pernyataan resmi
berapa potensi Shale Gas di Indonesia,
namun pemerintah yakin, potensinya
di Indonesia cukup menjanjikan. Evita
Legowo, Dirjen Migas mengatakan, dari
hasil seismik, diketahui batuan Shale
Gas berada di hampir seluruh wilayah
Indonesia. Proses yang diperlukan untuk
mengubah batuan shale menjadi gas,
sama dengan CBM, sekitar 5 tahun.
Ya k i n d e n g a n p o t e n s i S h a l e
Gas, Evita Legowo menyebutkan
akan segera mengeluarkan regulasi
untuk mengaturnya, berupa Perpu
atau Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang. Ia menyebutkan Perpu
akan selesai pada 2011 ini.
Saat ini, praktis baru PT Pertamina
(Persero) yang melakukan kajian
tentang keekonomian dan penerapan
teknologi Shale Gas. Menurut Salis,
Indonesia memiliki potensi gas yang
berada di lapisan shale (lempung),
“Sebagian terdapat di area Pertamina,
baik Pertamina EP maupun PHE,”
ungkapnya. Ia menyebutkan sekarang
ini sudah ada tim di PEP yang khusus
mempelajari unconventional gas ,
termasuk Shale Gas . “PEP diharapkan
dapat menjadi leading company bagi
pengembangan potensi Shale Gas di
Indonesia,“ujar Salis.
Menurut Dia, kajian tim PEP sudah
pada tahap pemetaan potensi dan
melakukan uji produksi pada beberapa
lapisan shale di sumur eksplorasi, tentu
dengan izin dan dukungan BPMIGAS.
“Terbukti bahwa potensi Shale Gas
ini memang ada,”kata Salis. Toh ia
mengaku untuk bisa dieksploitasi masih
butuh waktu. Untuk bisa sempurna

Foto : Dok. Pertamina Hulu Energi

diperlukan massive hydraulic fracturing,
pemboran horisontal atau multi-lateral
wells, advanced logging tools, dan
teknologi eksploitasi terkini.
Syamsu Alam, Presiden Direktur
Pertamina EP, menegaskan Pertamina
EP senantiasa mendukung upaya
Pertamina untuk mengembangkan
energi alternatif, dalam hal ini shale
gas. Ia mengaku, saat ini tengah
melakukan evaluasi Shale Gas pada
empat cekungan. Setelah evaluasi
selesai, dilanjutkan konsultasi dan
analisa laboratorium. “Setelah itu, baru
bisa mendapatkan angka perkiraan

cadangan,”ujarnya. Menurut Syamsu,
jika semua berjalan lancar pada ak
hir 2011 kegiatan studi selesai, “Dan
pada tahun 2012 sudah dapat dila
kukan pemboran pilot well,” Syamsu
menambahkan.
Ia menegaskan sudah waktunya bagi
Pertamina sebagai perusahaan energi
memikirkan potensi pengembangan
energi alternatif. Langkah ini sekaligus
sebagai antisipasi penurunan produksi
minyak, “Kondisi lapangan Pertamina
EP 80% tergolong mature dan rata-rata
penurunan alamiah sekitar 13%,”ujar
Syamsu.n IK/DSU/HT
Agustus 2011
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LNG Bontang
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Saatnya
Jadi Ujung

Gas
Tombak
Pertamina mulai berancang-ancang membangun

bisnis gas terintegrasi. Perlu edukasi kepada masyarakat
untuk konversi BBM ke gas. Unconventional gas dilirik
untuk dikembangkan.
Tak syak lagi, gas bakal menjadi ladang bisnis utama PT Pertamina (Persero),
menggantikan minyak yang berangsur susut. Dengan status sebagai perusahaan
energi, Pertamina lebih leluasa membangun bisnis gas teringtegrasi.
“Kalau Pertamina hanya mengandalkan minyak saja, bisnisnya sudah jelas turun, kita
akan going down. Maka harus mengambil bisnis gas,”ujar Nanang Untung SVP Gas PT
Pertamina (Persero). Seiring dengan isu pemanasan global, gas lebih laku dibandingkan
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minyak karena lebih ramah lingkungan.
“Pemakaian gas bisa menurunkan polusi
40% ,”Nanang menambahkan.
Selain lebih ramah lingkungan, gas
juga lebih murah dibandingkan BBM.
Sekedar ilustrasi, untuk BBM bersubsidi
harga keekonomiannya sekitar Rp 8.300
per liter. Itu setara dengan 30 dollar per
MMBTU. “Kalau impor dengan harga 15
dollar aja kita masih untung,”tambahnya.
Artinya, kalau dengan gas, masyarakat
hanya mengeluarkan sekitar Rp 3.650,
lebih murah dibandingkan dengan BBM
subsidi sekarang yang Rp 4.500. “Tidak
ada subsidi sama sekali. Itu murni harga
bisnis,” ujarnya.
Kalau kepentingan domestik
itu dipenuhi dari produksi nasional,
harganya akan lebih murah lagi. “Kalau
kita jual gas di domestik 6 dolar saja,
marginnya luar biasa, “ ungkap Nanang.
Persoalan subsidi yang memberatkan
APBN seperti sekarang tidak terjadi lagi.
Menurut Nanang produksi gas nasional
bisa menutup kebutuhan BBM subsidi
jika dikonversikan ke gas, “Subsidi
BBM sekitra 40 juta KL per tahun kalau
kita ubah menjadi gas hanya 3.600
MM saja,“ungkap Nanang. Sekarang
produksi gas nasional mencapai 8.000
MMSCFD. Lebih dari separuhnya
diekspor.

Nanang Untung
SVP Gas PT Pertamina (Persero)

“Banyak faktor yang jadi penyebab. Salah satunya, harga BBM
masih murah sehingga gas tidak dilirik”
Foto : Kuntoro

Pertamina sejak tahun 1996-an, atau sudah 20 tahun menggulirkan program konversi
dari BBM ke gas. Tetapi kurang berjalan baik. “Banyak faktor yang jadi penyebab. Salah
satunya, harga Premiumnya masih murah sehingga gas tidak dilirik,” ujar Nanang. Tapi
sekarang kondisinya, sudah berbeda. Pengusahaan gas menjadi keharusan, jika tak
mau ketinggalan kereta disalip perusahaan lain. “Sekarang seharusnya sudah bisa
jalan. Puzzle-nya sudah ada tinggal menyatukan saja,”ujarnya. Teknologi pun bukan
masalah lagi. “Teknologi sudah sangat workable. Sudah dijalankan di Surabaya. Bisa
skala kecil. Satu ton saja jalan,”Nanang menambahkan
Toh Nanang tidak mau jumawa. Ia jujur mengakui Pertamina dalam penyaluran
gas “Baru siap memulai.” Nanang menandaskan Pertamina sedang menyiapkan bisnis
gas terintegrasi, mulai dari produksi, sampai penyiapan infrastuktur. “We are moving!”
ujarnya. Untuk membawa gas hingga sampai ke konsumen bisa menggunakan pipa
atau dengan konsep “mother and daugther”, juga SPBG. Yang disebut dengan “mother
and daugther” adalah mengambil gas melalui pipa, kemudian dikompres dalam wadah
sebagai induk atau the station, sementara itu daugther sama seperti mobil tangki
pengangkut BBM.
Yang lebih penting tentu saja edukasi konsumen. “Tantangannya lebih sulit
dibandingkan konversi minyak tanah,“ungkap Nanang. Tak mudah memang untuk
mengkonversi BBM ke gas. “Gas itu sangat beda dengan BBM,”ujarnya. Gas harus
terintegrasi mulai dari sumber sampai konsumen. Sementara minyak mudah terpisahpisah sehingga bisa diketeng (diecer-red). Yang terjadi sekarang, sisi supply sumber
tidak diintegrasikan ke demand. Akibatnya, gas lebih cenderung dikapalkan ke luar
negeri, “Jadi terkesan sektoral saja, tidak holistic”.
Menurut Nanang, Pertamina melihat bisnis gas sangat prospektif karena marginnya
besar. Selain itu, membantu pemerintah mengatasi persoalan subsidi BBM yang selama
ini seolah tak terselesaikan. “Komisaris juga mendukung,”kata Nanang.
Ia menyadari penyaluran gas tidak semudah minyak tanah dan elpiji, karena minyak
tanah dan elpiji itu mempunyai stasiun yang mobil. Untuk itu gas harus diintegrasikan
mulai dari produksi hingga ke pasca produksi. Selain itu edukasi harus dilakukan untuk
menyakinkan kepada konsumen atau masyarakat bahwa menggunakan gas sangat
bagus dan aman.
Nanang mengakui, sekarang belum dipersiapkan bahwa gas itu energi yang

diperlukan setelah minyak. Ini tentu akan
menjadi bom waktu. Begitu minyak sudah
turun, saat semua orang membutuhkan
energi, ternyata infrastruktur belum
terbangun. “Hal inilah yang sekarang
sedang difokuskan oleh Pertamina,”ujar
Nanang. Pertamina dengan segala
upaya, menurut Nanang, akan
memastikan bahwa infrastruktur akan
terbangun. Untuk tahap awal penyiapan
infrastruktur itu akan dibangun di Pulau
Jawa. “Demand itu 60 persen ada di
pulau Jawa,”ujar Nanang
Untuk dimanfaatkan konsumen,
dari sumbernya gas itu bisa dijadikan
LNG, kemudian dikapalkan, bisa juga
disalurkan lewat pipa, atau langsung
dimanfaatkan untuk listrik. Sebagai
SVP Gas, tugas Nanang untuk mencari
skenario terbaik. “Prioritas kita adalah
LNG,”kata Nanang. Alasannya, Perta
mina sudah mempunyai pabrik LNG di
Bontang. “Jadi 40 persen biaya investasi
sudah ada disana,”ujar Nanang.Sisanya
60 persen dipakai untuk membangun
fasilitas lain. “Itu akan lebih menarik
dibandingkan harus membangun pipa,”
tambahnya.
Sebagai tindak lanjut, Pertamina
akan membuat terminal receving
bersama dengan PGN di Jawa Tengah
dan di Medan. Nah, dengan adanya
infrastruktur itu kebutuhan energi
bisa terpenuhi. Harapannya BBM bisa
segera dikonversi ke gas. Menurutnya,
tanpa ada energi pengganti yang lebih
atraktif, pengurangan subsidi BBM
tidak akan terjadi. “Masyarakat perlu
pendekatan khusus dan akan sulit kalau
hanya sekedar BBM saja yang diulikulik tanpa adanya energi alternatif.” Ia
mencontohkan konversi minyak tanah ke
elpiji. “Energi alternatif sudah disediakan
ketika minyak tanah akan ditarik dari
peredarannya..
***
Pilihan untuk lebih berkhidmat
dalam bisnis gas klop dengan posisi
Pertamina sebagai penyangga utama
security energy nasional. Mengacu
pada kebijakan “energy mix”, pada
2025 peranan gas sebagai penyangga
energi nasional lebih tinggi dibandingkan
minyak. Gas 30%, jauh di atas minyak
yang hanya dicanangkan sekitar 20%.
Ini berbanding terbalik dengan kondisi
sekarang. Kebutuhan energi nasional
separuhnya masih mengandalkan
minyak, sekitar 51,66 persen pada 2006Agustus 2011

17

Foto : Dok. Pertamina Hulu Energi

2010. Sedangkan gas, hanya separuh yang disumbangkan minyak
sekitar 28, 57%. “ Kebijakan ini seharusnya menyadarkan kita bahwa
kita tidak bisa lagi bergantung kepada minyak,” ujar Nanang.
Direktur jenderal Minyak dan gas Bumi (Migas) Kementrian Energi
dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Evita Herawaty Legowo dalam
berbagai kesempatan menyebutkan ke depan pemerintah akan lebih
memaksimalkan potensi gas. ”Pemanfaatan minyak akan terus kita
kurangi, dan beralih kepada gas atau sumber energi lainnya,”ujar
Evita.
Sumber-sumber gas yang selama ini belum dilirik akan,dioptimalkan.
Salah satunya, pemanfaatan unconventional gas. Disebut tak
konvesional karena gas yang dihasilkan bukan berasal dari reservoir
konvensional, baik itu batu pasir atau batu gamping. Dia terperangkap
pada reservoir yang memiliki permeabilitas dan porositas kecil.
Untuk membongkarnya, perlu dilakukan Hydraulic fracturing. Saat
minyak masih melimpah, penemuan unconventional gas dianggap
”kecelakaan”. Kini, berbalik. Dia diburu sampai ke ujung bumi.
Yang tergolong pada unconventional gas, antara lain, CBM, Shale
Gas dan Tight Gas. Dari ketiganya di Indonesia baru CBM yang
dikembangkan. Coal Bed Methane (CBM) atau gas metana batubara
atau ada pula yang menyebutnya coal seam gas, merupakan gas
metana yang terperangkap dalam lapisan batubara. Volumenya 6 – 7
kali lebih banyak daripada jenis batuan lain yang berperan sebagai
reservoir gas.
Dibandingkan gas alam, CBM memiliki periode produksi lebih
lambat. Produksi terbesar atau puncak produksi terjadi pada periode
tahun produksi ke 2 hingga ke 7. Sedang lama periode produksi
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pada kisaran 10 hingga 20 tahun. Lebih
pendek dibandingkan dengan gas
alam yang bisa mencapai 30 hingga
40 tahun.
Di beberapa negara seperti China,
CBM telah dimanfatkan sebagai
pengganti bahan bakar minyak kendaraan
bermotor. Dilaporkan penggunaan CBM
untuk kendaraan bermotor tersebut
50 persen lebih irit dibanding bensin.
Selain itu, CBM lebih ramah lingkungan
karena menghasilkan sedikit emisi
karbondioksida, tidak menghasilkan
timbal, tidak mengandung oksida sulfur
dan 40 persen lebih rendah kandungan
oksida nitrogen-nya.
Dengan berbagai kelebihan tersebut,
wajar jika pemerintah memprioritaskan
CBM sebagai sumber energi baru.
Apalagi, potensi potensi CBM cukup
besar, bahkan termasuk lima besar di
dunia. Dari hasil penelitian ADB (Asia
development bank) dan Ditjen migas
KESDM, potensi CBM di Indonesia
mencapai 453,3 trillion cubic feet (Tcf).
Cadangan CBM sebesar itu tersebar
pada sebelas areal cekungan (basin)
batubara di berbagai lokasi di Indonesia,
yakni Sumatera Selatan (183 TCF),
Barito (101,6 TCF), Kutai (80,4 TCF)
dan Sumatera Tengah (52,5 TCF)
untuk kategori high prospective. Basin
Tarakan Utara (17,5 TCF), Berau (8,4
TCF), Ombilin (0,5 TCF), Pasir/AsamAsam (3,0 TCF) dan Jatibarang (0,8)
memiliki kategori modarate. Sedang
basin Sulawesi (2,0 TCF) dan Bengkulu
(3,6 TCF) berkategori low prospective.
Jejak pengembangan CBM di
Indonesia, dimulai dengan Keputusan
Menteri Pertambangan dan Energi
nomor 1669 tahun 1998, tentang
pengusahaan CBM. Studi kelayakan
teknis dan ekonomis pun dilakukan,
sampai tahun 2003.
Setahun setelah selesai kajian
tersebut, pemerintah mengeluarkan
Peraturan Pemerintah (PP) tahun
2004, tentang proyek percontohan CBM
lapangan Rambutan, di Muara Enim,
Sumatera Selatan. Proyek percontohan
yang dibiayai APBN, dan di lapangan
Rambutanlah, tapak pengembangan
CBM di Indonesia dimulai.
Pada 2006, keluar Peraturan Menteri
(Permen) ESDM nomor 033, tetapi tidak
berumur panjang, Dua tahun setelahnya
langsung direvisi, melalui Permen
nomor 036 tahun 2008, yang diteken

Sumber Daya Coal Bed Methane Nasional
Sumber: Ditjen MIgas - Kementerian ESDM

Total Sumber Daya
Coal Bed Methane Nasional : 453,3 TCF
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Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro
pada 12 November 2008. Karena
ada kepastian payung hukum, banyak
perusahaan yang mulai terlibat dalam
pengembangan CBM di Indonesia.
Setelah CBM, menyusul
akan dikembangkan Shale Gas.
Pemerintah berharap regulasi yang

Potensi Unconventional Gas di Perut Bumi

Foto : Kuntoro

mengaturnya sudah rampung pada
2011. Pengembangan Shale Gas boleh
dibilang terlambat jika dibandingkan
dengan negara lain. Di Amerika dan
Australia, misalnya, Shale Gas sudah
dikembangkan sejak tahun 2000.
Amerika pada tahun 2004, sudah mampu
memproduksi Shale Gas sebesar 16
BCF. Sementara Negeri Kanguru,
Australia, diperkirakan pada 2015 atau
2016, sudah dapat memproduksi Shale
gas. Berbagai kajian menunjukkan
pengembangan Shale Gas masih
ekonomis bila kedalamannya tidak
melebihi 300 meter
Dari rumpun unconventional
gas, Tight Gas menjadi yang paling
belakangan dikembangkan. Pemerintah
berencana mengembangkannya dalam
dua tahun ke depan setelah CBM
dan shale gas menuai hasil. Tight
Gas adalah gas alam konvensional
yang terperangkap pada batuan pasir
yang solid. Pemrosesannnya dilakukan
dengan proses fracturing lapisan
batuannya seperti pada Shale Gas.
Potensi Tight Gas di Indonesia, masih
dikaji pemerintah. Menurut perkiraaan
awal, Tight Gas berada di Kalimantan
Timur, Jawa, Sumatera Selatan dan
Sumatera Utara. n NDJ/DSU/HT
Agustus 2011
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Alga

Alga sangat potensial dikembangkan sebagai bahan
bakar alternatif. Produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan
biofuel yang dikembangkan dari tanaman darat. Asia
Tenggara berpotensi menjadi lumbung energi dunia.

Foto : http://blog.wholefoodsmarket.com/blog/wp-content/uploads/2008/11/algae.jpg
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Mikroalga, lebih sering disebut
sebagai alga adalah renik primitif
tak berdaya. Tak punya kemampuan
gerak. Dia melayang-layang di wilayah
perairan, baik tawar maupun laut,
mengikuti irama air. Umumnya bersel
satu berbentuk benang, dikenal juga
sebagai fitoplankton.
Makhluk tak berdaya ini, 13 Juni
lalu menyusup ke Hotel mewah. Jadi
tema pembicaraan dalam ajang Forum
Ekonomi Dunia – Asia Timur ke-20
(World Economic Forum on East Asia/
WEFEA). Adalah Presiden Director &
CEO PT Pertamina (Persero) Karen
Agustiawan yang mengungkap potensi
terpendam makhluk ini. “Bioetanol
dari alga lebih baik dibandingkan
bioetanol dari singkong, ubi, maupun
jagung,”ujarnya.

Karen Agustiawan
Presiden Director & CEO PT Pertamina (Persero)

Jika energi alternatif bisa kompetitif dengan
BBM, sudah pasti merangsang perusahaan besar
untuk mengembangkannya. Pertamina sendiri
telah mengembangkan energi alternatif lain untuk
komersial, seperti geotermal dan CBM.

Foto : http://www.wwf.org

Asia Tenggara, menurut Karen,
bisa menjadi lumbung energi dunia bila
mampu mengembangkannya. Karakter
geografis wilayah yang dikelilingi laut
dengan kehangatan iklim tropis menjadi
habitat tepat untuk berkebun alga.
Tapi untuk mewujudkannya perlu
dukungan dari berbagai pihak baik
pemerintah maupun swasta. “Biaya untuk
mengembangkan energi alternatif relatif
lebih tinggi dibanding energi fosil,“ujar Karen.
”Insentif bisa mengundang masuknya
investor di sektor energi,”ujar Karen.
Permasalahan utama bahan bakar
alternatif, menurut Karen, adalah
harganya masih tinggi. “Selisihnya
sangat jauh bila dibandingkan dengan
harga bahan bakar minyak. Apalagi
bila dibandingkan dengan bahan bakar

di Indonesia yang harganya masih disubsidi,” jelasnya.
Menurut Karen, jika energi alternatif bisa kompetitif dengan BBM, sudah pasti
merangsang perusahaan besar untuk mengembangkannya. Pertamina sendiri telah
mengembangkan energi alternatif lain untuk komersial, seperti geotermal dan CBM.
Lainnya masih dalam studi kelayakan, termasuk alga.
Pengembangan energi alternatif menjadi salah satu topik pembahasan dalam
perhelatan internasional WEFEA yang digelar dari tanggal 12 hingga 13 Juni ini. Tahun
ini Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang mengambil tema “Res-ponding to
The New Globalism”.
Kegiatan yang diikuti lebih dari 600 peserta dan 40 negara ini dibuka oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dihadiri Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong,
sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, serta para eksekutif perusahaan asing dan
nasional. Pertemuan ini menjadi momentum mewujudkan Asia sebagai pusat globalisasi
baru. “Asia harus berada di pusat globalisasi baru. Karena Asia saat ini berbeda dengan
Asia beberapa dekade atau beberapa abad yang lalu. Modernisasi, pembangunan,
demokrasi, keterbukaan masyarakat, konektivitas, ini semua secara dramatis mengubah
wajah Asia,” jelas Presiden SBY.
Direktur Asia WEF Sushant Palakurthi Rao menyatakan dipilihnya Indonesia
sebagai tuan rumah pertemuan karena merupakan salah satu negara dengan
Agustus 2011

21

Foto : http://www.wwf.org

perekonomian terbesar di kawasan ASEAN yang mengalami
kemajuan pesat.
Bagi Karen, WEFEA bisa membuka peluang perekonomian
suatu negara menjadi lebih maju. Jika semua perusahaan dan
negara mengikutinya, setidaknya membuka pintu kerja sama.
Karena tak ada satu pun negara ataupun perusahaan yang bisa
memenuhi kebutuhan energinya sendiri.
***
Alga yang diorbitkan Dirut Pertamina memang “sakti”.
Makhluk yang mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi dan
digunakan sebagai makanan suplemen bagi pederita gangguan
pencernaan dan yang membutuhkan energi tinggi. Selain
itu, Mikroalga juga dipakai untuk pengolahan limbah logam
berat. Ia bisa digunakan untuk mengikat logam dari air dan
mengendapkannya pada dasar kolam, sehingga logam dalam
air berkurang.
Selain mengandung protein, karbohidrat dan vitamin, alga
juga mengandung minyak. Bahkan beberapa jenis tertentu,
memiliki kandungan dengan komposisi mirip serta konsentrasi
lebih tinggi jika dibandingkan dengan kandungan minyak dari
kelapa, jarak, ataupun sawit.
Sejak 1950, penelitian potensi mikroalga sebagai biofuel
sudah mulai dilakukan di Amerika. Dan penggunaannya sudah
dilakukan pada tahun 70-an, kala krisis energi terjadi saat itu.
Kemudian pada tahun 1978 hingga 1996, penelitian secara
komprehensif dilakukan oleh National Renewable Energy
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Laboratory (NREL) Amerika Serikat.
Hasil penelitian tersebut, memberi sinyal
untuk memproduksi biofuel dari alga.
Sayang, program tersebut
harus terhenti, karena dinilai masih
terlalu mahal. Namun banyak pihak
mengungkapkan, terhentinya produksi
mikroalga sebagai biofuel, karena politik
konspirasi. Jika program ini sukses,
kerajaan baron-baron minyak akan
runtuh
Dalam sebuah seminar, Dr. Mujizat
Kawaroe, dari Pusat penelitian Surfaktan
dan Bioenergi Institut Pertanian Bogor
(SBRC-IPB), menyebutkan mikroalga
sangat prospektif. Pertumbuhannya
cepat, bisa dipanen dalam waktu singkat
sekitar 7 hingga sepuluh hari, Mikroalga
juga menghasilkan yield minimal 30 kali
lebih banyak dibandingkan tumbuhan
darat. Karena itu, sebagai bahan baku
biofuel, memiliki efisiensi dan efektivitas
tinggi.
Berdasarkan perhitungan,
pengolahan alga , seperti ditulis oleh
Oilgae.com, pada lahan seluas 10

Foto-foto : istimewa

juta acre (1 acre = 0.4646 ha) mampu
menghasilkan biofuel yang dapat
mengganti seluruh kebutuhan solar di
Amerika Serikat. Hebatnya, luas lahan
yang dibutuhkan hanya 1% dari total
lahan yang sekarang digunakan untuk
lahan pertanian dan padang rumput
(sekitar 1 milliar acre). Diperkirakan
alga mampu menghasilkan minyak 200
kali lebih banyak dibandingkan dengan
tumbuhan penghasil minyak (kelapa
sawit, jarak pagar, dll).
Hasil riset National Renewable Energy
Laboratory Colorado menunjukkan
bahwa untuk luasan areal yang sama,
alga dapat menghasilkan minyak
30 kali lebih banyak dibandingkan
tanaman darat. Beberapa hasil penelitian
menyebutkan, rata-rata produktivitasnya
mencapai 15-25 gram/m2/hari.
Hal lain yang membuat mikroalga
sangat tepat dikembangkan, menurut
Mujizat, karena besarnya potensi
perairan Indonesia, baik darat maupun
laut, berpadu padan iklim tropis dengan
cahaya matahari yang terpancar
sepanjang tahun, sangat sesuai dengan
kebutuhan mikroalga.
Ada banyak jenis mikroalga yang
ada di Indonesia. Namun menurut
penelitian SBRC-IPB , spesies mikroalga
yang ideal untuk dikembangkan menjadi
biofuel, yaitu yang memiliki kandungan
lemak tinggi, adaptif terhadap
perubahan lingkungan dan cepat laju
pertumbuhannya. Antara lain, Chlorella
dan Dunaliella, dengan kandungan
lemak dan karbohodrat 14 hingga 22
persen serta 12 hingga 17 persen.
Dari hasil penelitian terungkap, bahwa
spesies mikroalga yang ideal untuk
dikembangkan menjadi biofuel, yaitu
yang memiliki kandungan lemak tinggi,
adaptif terhadap perubahan lingkungan
dan cepat laju pertumbuhannya.
Semua jenis alga memiliki komposisi
kimia sel yang terdiri dari protein,
karbohidrat, lemak (fatty acids) dan
nucleic acids. Persentase keempat
komponen tersebut bervariasi tergantung
jenis alga. Ada jenis alga yang memiliki
komponen fatty acids lebih dari 40%.

Dari komponen fatty acids inilah yang
akan diekstraksi dan diubah menjadi
biofuel. Dari 1000 liter mikroalga, mampu
menghasilkan 22,5 liter biofuel
Jika dibandingkan dengan biodisel
dari kelapa sawit, minyak jarak, bunga
matahari, kedelai, minyak kelapa, tebu dan
juga singkong, Alga memiliki kelebihan.
Tanaman tersebut selalu berkaitan erat
dengan kebutuhan pangan manusia,
sementara Alga tidak. n DSU/HT
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Selama satu dekade terakhir, musim liburan
dimeriahkan dengan film keluarga sejak Film
Petualangan Sherina diputar di bioskop tahun
2000an. Geliat film keluarga – atau film anak-anak
– mulai terasa. Para sineas tanah air beramairamai membuat film anak. Namun dari sekian
banyak film keluarga yang layak ditonton, film karya
Alenia Pictures milik pasangan Ari Sihasale dan
Nia Sihasale Z bisa dibilang paling konsisten dalam
memberikan tontonan keluarga yang berkualitas dan
mendidik. Tengok saja Denias: Senandung Diatas
Awan, Liburan Seru, King, Tanah Air Beta dan barubaru ini Serdadu Kumbang yang selalu mencatatkan
penonton dalam jumlah besar dan mengantongi
berbagai penghargaan di dalam dan luar negeri.
Film-film keluaran Alenia Pictures tersebut hadir tidak
sekedar untuk menghibur, tetapi juga memberikan
banyak inspirasi kepada anak-anak Indonesia. Di
bulan Agustus ini, saat bangsa merayakan hari
kemerdekaannya, Warta Pertamina menghadirkan
pasangan Nia Sihasale Z. dan Ari Sihasale, yang
senantiasa menyisipkan pesan cinta tanah air dalam
karyanya. Kami berbincang dengan pasangan
yang membentuk Alenia Pictures pada tahun 2004
di Epicentrum XXI, kawasan Rasuna Said, setelah
pemutaran film Serdadu Kumbang bersama ratusan
anak anak sekolah. Berikut petikannya.

A

pa sebenarnya ide yang mendasari pembentukan Alenia Pictures
ini?
Nia : Basic kami berdua sama-sama pemain film. Pada saat kami
jadi pemain, banyak ide-ide kreatif yang tidak bisa kami keluarkan semuanya,
karena kami terbatas hanya sebagai pemain yang harus mengikuti arahan
sutradara, skenario dan produser. Ide-ide kreatif yang ingin disampaikan lebih
luas lagi dan dari rasa keprihatinan kami. Kami melihat, setiap kali liburan anak
sekolah, jarang sekali ada film untuk keluarga, khususnya untuk anak-anak
Indonesia. Bagaimana anak-anak Indonesia mau punya idola dari negerinya
sendiri, kalau filmnya selalu film dari luar? Boleh ada film luar, tetapi bukan
itu yang menjadi utama.
Rasa keprihatinan itu muncul dari basic kami sebagai pemain film, juga
karena kami mendapat pertanyaan dari keponakan-keponakan saat liburan.
Waduh, kami nonton apa ya? Dari situlah akhirnya Mas Ale punya ide untuk
membuat film. Paling tidak, kita sudah pernah main beberapa film. Saya
berasal dari keluarga film, dan Mas Ale juga bergaul dengan orang-orang film.
Ya, kita ngertilah sedikit tentang film, tahulah bagaimana membuat film, dan
kami pun mau belajar. Jadilah kami membuat Alenia Pictures ini tahun 2004,
untuk membikin film-film keluarga. Film pertama kami, Denias : Senandung
Diatas Awan diputar tahun 2006.
Film selain sebagai hiburan, juga sebagai media penyampai pesan.
Pesan seperti apa yang disampaikan Nia and Ale?
Nia : Ya, pastinya pesan yang positif. Bahwa film itu media yang sangat
efektif untuk menyampaikan pesan. Bahwa film bukan media yang menggurui.
Karena orang dari anak-anak sampai dewasa, jika hanya diberi omongan
saja, tidak boleh ini, tidak boleh itu, jangan begini dan jangan begitu, orang
sudah boring dan tidak mau mendengar.
Film berbicara melalui bahasa visual. Lalu ada dialognya di antara
pemain. Nah, dialog itu sebenarnya pesan yang ingin disampaikan. Banyak
pesan edukatif yang bisa kita sampaikan. Pendidikan tidak selalu harus di
sekolah lengkap dengan seragamnya. Kita bisa belajar dimana saja, termasuk
belajar melalui film juga.
Jadi Anda mempelajari psikologi anak juga ya?
Nia : Hahaha...ya, tetapi tidak secara khusus, secara umum saja.
Seiring dengan perjalanan kita sampai film kelima ini, Serdadu Kumbang,
kita ketemu banyak keluarga yang menonton film kita. Jadinya
kita tahu mereka suka film-film Alenia Pictures. Ide-ide membuat
film itu timbul ketika kita sedang berjalan ke daerah. Jadi belajar
psikologinya secara tidak langsung juga salah satunya dari
lapangan.

Nia Sihasale Z (Jakarta, 19 Juni 1970)
Ari Sihasale (Papua, 5 Oktober 1973)
Rumah Produksi
: Alenia Pictures, berdiri tahun 2004
Filmografi 		
: - Denias, Senandung di Atas Awan (2006)
- Liburan Seru (2008)
- King (2009)
- Tanah Air Beta (2010)
- Serdadu Kumbang ( 2011)
Penghargaan :
- Best Children’s Features Film Asia Pacific Screen Awards di Gold
Coast, Brisbane, Australia 2007 (Denias)
- Aktor Pria Terbaik, Penulis Skenario Terbaik Penata Kamera
Terbaik, FFI 2006 (Denias)
- Film Terbaik Jakarta International Film Festival 2006 (Denias)
- Penata Kamera Terpuji, Penata Artistik Terpuji dan Film Etnik
Terpuji, Festival Film Bandung 2006 (Denias)
- Lolos seleksi panitia Oscar (Denias)
- Sutradara Terpuji, Pemeran Pembantu Pria Terpuji dan Pemeran
Anak Terpuji, Festival Film Bandung 2010 (King)
- Pemeran Utama Wanita Terpuji, Penulis Skenario Terpuji, Festival
Film Bandung 2011 (Tanah Air Beta)
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Dari lima judul film yang telah diproduksi, selalu berhubungan dengan daerah-daerah,
dan visualnya mengeksplorasi Indonesia. Apakah ada alasan tertentu untuk mengangkat
sisi lain dari daerah-daerah tersebut?
Nia : Awalnya memang kita ingin membuat film yang selain hiburan, juga ada unsur
edukasinya. Mas Ale ingin sekali memajukan Papua. Kalau kita memajukan satu hal kan tidak
harus dengan duduk di DPR saja, atau di partai politik. Kita bisa membangun bangsa dengan
berbagai macam cara. Dan bidang kita memang di film.
Nah, awalnya Mas Ale ingin mengangkat tentang Papua. Tak kenal maka tak sayang. Dia
lahir di Papua, dan sekolah di sana sampai selesai SMP. Ternyata setelah kita menemukan cerita
nyata di sana, banyak hal lain yang bisa diangkat, terutama pendidikan, dan juga keindahan
Papua. Maka lahirlah film Denias itu.
Ale : Sebenarnya kalau kita bicara soal pendidikan, kita tidak usah jauh ke Papua. Yang dekat
dengan kita juga banyak. Nah, dari film-film Alenia ini, pesan utamanya adalah oke, kita boleh
susah, pendidikan kita masih ada yang kurang dan belum merata, tetapi bukan berarti dengan
begitu kita menjadi malas dan patah semangat. Tidak. Di film kita, walaupun susah, anak-anak
itu harus maju, tetap punya semangat dan tetap punya kesempatan yang sama. Hidup memang
susah, tetapi keajaiban pasti ada. Tinggal kapan waktunya, di situlah kita harus sabar.
Waktu ide-ide itu muncul, apakah terpikir juga dengan ide-ide besar seperti na
sionalisme dan cinta tanah air?
Ale : Tidak, karena kita berpikirnya tidak dari yang besar, tetapi dari yang kecil-kecil
dahulu.
Nia : Awalnya dari kecil dulu, nanti bisa menjadi yang besar.
Ale : Kalau kita berpikir yang besar, akhirnya persoalan-persoalan yang kecil terlupakan.
Karena kami awalnya dari orang kecil, maka kami melihatnya yang kecil-kecil saja hahaha...
Ngapain orang kecil melihat yang besar, nanti tidak sampai.
Jadi ide-ide itu selalu berangkat dari bawah ya?
Nia : Ya. Seperti Denias itu ingin mengangkat tentang Papua. Siapa yang tidak tahu
tentang Papua? Alamnya itu indah luar biasa. Tetapi orang luar tahunya kan Papua itu selalu
ribut. Orang tidak tahu ada yang indah di sana. Ada gunung es di Papua. Ternyata di Papua
juga banyak terdapat anak-anak pandai. Banyak anak-anak yang berprestasi, banyak hal lain
yang bisa diangkat dari Papua.
Seperti juga film King. Dahulu kita macannya bulutangkis. Kemana prestasi bulutangkis
kita sekarang? Semuanya itu kan dari bawah ya... Mari kita angkat lagi, dan kita mulai dari
anak-anak. Anak-anak adalah generasi penerus. Begitu pula dengan Tanah Air Beta. Kita lihat
dari pemberitaan di televisi, bahwa setelah referendum 1999 itu, banyak keluarga yang masih
terpisah-pisah bahkan sampai sekarang ini.
Ale : Semuanya melihat, bahwa ini ada dua negara yang berpisah. Tetapi dibalik itu, ada
anak-anak yang jadi korban. Tapi kami tidak ingin masuk ke urusan politiknya. Urusan kami
adalah bagaimana menggambarkan dari perpisahan ini yang jadi korban adalah anak-anak.
Banyak keluarga yang menderita.
Nia : Banyak penonton dewasa yang bertanya. Kalau penonton anak-anak tidak, karena
mereka menonton dengan hati. Anak-anak itu masih menonton dengan hati. Karena itu kita
juga selalu bilang, ‘nontonlah film dengan hati’ tanpa embel-embel di belakangnya. Intinya,
kita membuat film keluarga. Di Tanah Air Beta, bukan kekerasan yang kita tampilkan, tetapi
dampak dari perpisahan dua negara tadi. Bahwa pada akhirnya keluarga yang jadi korban, dan
ujung-ujungnya adalah anak-anak. Bahwa akhirnya setelah film Tanah Air Beta keluar, lalu
daerah itu menjadi diperhatikan kembali oleh Pemerintah, ya alhamdulillah.
Rata-rata film Anda ini selalu untuk anak-anak ya?
Nia : Ya, kami lebih senang menyebutnya film keluarga. Karena penonton film-film kami
sampai ke tingkat mahasiswa juga. Seperti di kota-kota Jogja, Makassar, atau Bandung, banyak
mahasiswa yang menonton film-film Alenia.
Apakah ada alasan khusus kenapa mengangkat tema anak-anak?
Ale : Ya, sebenarnya kalau kita mau mengubah sesuatu, maka kita harus menanam yang
benar dahulu. Artinya dari sejak usia dini. Kalau mau buahnya bagus, kita juga harus berikan
pupuk yang bagus. Mungkin lewat anak-anak nasionalisme bisa kita tumbuhkan. Tetapi yang
penting,dari kecil kita tanamkan basicnya yang bagus.

26

Agustus 2011

Nia : Dalam satu film sepanjang 90
menit, banyak hal yang bisa didapatkan.
Mungkin kalau saya bilang film pendidikan,
orang akan mengatakan seram atau
mungkin terlalu berat. Secara tidak langsung,
didalam film-film kita terkandung nilai-nilai
budi pekerti, yang sudah tidak diajarkan
di sekolah. Juga ada pelajaran tentang
nasionalisme dan cinta tanah air. Ada pula
pelajaran tentang semangat. Bahwa hidup
ini sudah susah, tetapi jangan diratapi terus.
Kita terus berjuang dengan bidang kita
masing-masing.
Film kan sifatnya long lasting. Filmfilm seperti ini, kita percaya, akan abadi.
Sudah selesai main di bioskop, tetapi nanti
akan ada DVD dan VCD-nya yang bisa kita
koleksi. Kemudian kita juga membikin buku
novelnya.
Apa ada keinginan untuk membuat
film diluar genre film keluarga?
Ale : Sampai saat ini belum. Kita lebih
ke persoalan-persoalan sosial yang dekat
yang dekat dengan kehidupan sehari-hari
saja dulu.
Nia : Kami selalu mulai dari yang
kecil dahulu, dan dari yang dekat dengan
kehidupan sekitar kita. Seperti Denias
atau Tanah Air Beta dan terakhir Serdadu
Kumbang, itu bukan hanya memperkenalkan
pariwisata daerah, bahwa anak-anak
Indonesia kalau liburan tidak harus selalu ke
luar negeri. Indonesia saja kalau dikelilingi
tidak akan habis-habis.
Ada hal positif yang bisa didapatkan
keluarga setelah menonton film-film Alenia.
Kami juga dapat masukan dari para
orangtua, bahwa anak-anak di kota besar,
sudah bisa bersyukur bahwa mereka sudah
mendapatkan fasilitas yang baik, termasuk
dalam hal pendidikan. Jadi kalau Denias
di Papua atau Amek di Sumbawa dengan
segala keterbatasan yang ada, mereka bisa
pintar, anak-anak dikota besar juga pasti
bisa. Mereka punya fasilitas lengkap, pergi
ke sekolah pun banyak yang naik mobil.
Guru-gurunya lengkap, sekolahnya pun
bagus. Banyak hal positif yang baik, yang
disampaikan pada kami.
Apakah Anda sadar bahwa film-film
Anda banyak memberikan inspirasi
kepada anak-anak ?
Nia : Alhamdullilah. Kalau memang ada
manfaatnya untuk anak-anak.
Ale : Kami hanya bekerja saja dan
berusaha membuat film yang baik. Apakah
nanti bermanfaat atau tidak, kami juga tidak
tahu. Bikin film yang benar saja masih bisa
disalahkan kok hahaha...
Nia : Makanya itu tadi, menonton film
itu harus dengan hati. Tidak boleh dengan

Menonton film itu harus dengan hati. Tidak boleh dengan embel-embel lain
yang negatif, misalnya kebencian terhadap ini, kebencian terhadap itu.
Nontonlah dengan hati, lihat yang benar dialognya, nikmati adegannya. Jadi
pulang dari bioskop ada manfaat yang bisa kita bawa pulang. Ada sesuatu
yang bisa kita ceritakan kepada keluarga dan teman-teman.

hal yang sama dengan cara yang berbeda.
(Wawancara sempat terhenti karena Nia dan Ale kemudian bergabung bersama
dengan anak-anak sekolah yang menonton bersama film Serdadu Kumbang di
Epicentrum XXI, Epicentrum Walk, kawasan Rasuna Said. Wawancara berlanjut
setelah istirahat siang.)

embel-embel lain yang negatif, misalnya
kebencian terhadap ini, kebencian terhadap
itu. Nontonlah dengan hati, lihat yang benar
dialognya, nikmati adegannya. Jadi pulang
dari bioskop ada manfaat yang bisa kita
bawa pulang. Ada sesuatu yang bisa kita
ceritakan kepada keluarga dan temanteman. Nontonlah tanpa BBM-an atau
telepon-teleponan di dalam bioskop.
Sebenarnya Indonesia seperti apa
yang Anda bayangkan atau inginkan?
Ale : Kalau untuk saya, karena saya
dari Papua, inginnya segala sesuatu di
lingkungan yang paling jauh sekalipun,
mendapatkan kesempatan yang sama. Ya,
ini semacam persamaan hak.
Nia : Sehingga nanti di tahun-tahun
yang akan datang, kalau bisa tidak terlalu
lama, inginnya tidak ada lagi masyarakat
Indonesia yang tidak bisa baca tulis karena
tidak sekolah. Seperti di film Serdadu
Kumbang ini, ada anak-anak yang mengajari
orang tua yang tidak bisa baca tulis. Semua
anak Indonesia harus bisa sekolah, mereka
semua harus maju!
Ngomong-ngomong, apa tertarik
terjun ke politik?
Nia : Tidak. Kapasitas kita bukan di
politik. Kapasitas kita di seni film.
Ale : Tidak. Tetapi kami memperjuangkan

Dalam film terakhir Anda, ada pesan yang halus dari ‘sponsor’ terkait
dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan tambang di Nusa
Tenggara Timur. Apakah tertarik untuk membuat film jika didukung
Pertamina Foundation?
Nia : Ya kenapa tidak? Hahaha... Artinya, mungkin saja Pertamina Foundation
punya kegiatan CSR yang ingin mencerdaskan bangsa. Intinya, ingin membangun
bangsa ini. Program-program tersebut bisa disampaikan melalui cerita film.
Sehingga kita bisa mengajak semua elemen masyarakat untuk mencontoh apa
yang sudah dilakukan. Mungkin ada yang mengerti, ada juga yang tidak. Tetapi
seperti di Serdadu Kumbang, CSR-nya itu adalah tentang operasi bibir sumbing,
selain renovasi sekolah. Itu bukan hal yang dibuat-buat atau dipaksakan masuk
dalam cerita. Tetapi memang kisah nyatanya seperti itu.
Ale : Kami juga tidak mau membuat-buat cerita. Jadi misalnya tidak ada,
lalu kita ada-adain. Kami selalu berusaha mencari cerita yang natural.
Nia : Karena kalau itu natural, maka dampak untuk Pertamina Foundation
atau si sponsor itu sendiri akan positif, tepat sasaran ke masyarakat dan
penontonnya. Tetapi kalau dibuat-buat atau direkayasa, orang akan tahu bahwa
itu cuma iklan atau sekadar tempelan.
Apakah kalau perusahaan mensponsori pembuatan film, punya kecenderungan
mengatur?
Nia : Tidak juga. Masing-masing berbeda.
Ale : Makanya kami selalu menyarankan untuk tidak hard selling. Kami lebih menyarankan
yang smooth. Kalau hard selling, sebaiknya mereka bikin iklan saja. Kalau bagi kami yang penting
adalah visi dan misinya apa? Kalau mau ke dunia pendidikan misalnya, oke. Visi pendidikan
adalah yang utama, yang lain-lain akan mendukung visi yang utama itu.
Bagaimana Anda melihat Pertamina? Boleh tentang produk atau pun image
korporasinya.
Nia : Kalau yang sehari-hari, pastinya kita bersinggungan dengan produk Pertamina,
seperti BBM atau elpiji. Kami kan orang luar, jauh sekali dari urusan energi. Kami kenal Pertamina
melalui produk yang kami gunakan sehari-hari itu. Di rumah kami pakai elpiji. Setiap hari kami
ke SPBU untuk beli bensin. Apalagi kalau kami lagi syuting (shooting) di daerah, mobil-mobil
syuting pastinya pakai BBM Pertamina.
Ale : O, kalau kami syuting di daerah, harga bensinnya itu tinggi sekali. Jadi kalau orang
Jakarta bilang harga bensin Pertamax yang Rp 9.000,00 itu mahal, saya kaget juga. Di Papua
itu, harga Premium di pengecer Rp 25.000,00 mereka tetap bayar. Dan mereka tetap mengantri
untuk mendapatkannya.
Apa ada pembatasan juga? Misalnya satu mobil boleh berapa liter.
Nia: Paling banyak 20 liter untuk satu mobil. Sementara kalau kami syuting, bisa sampai
10 sampai 15 mobil.
Ale : Ya kami terpaksa beli harga yang tidak resmi karena kami harus mengejar efisiensi
waktu, supaya syuting bisa selesai on schedule.
Nia : Yah, harapan kami kalau bisa SPBU Pertamina di daerah yang terpencil itu ditambah.
Sehingga kalau kami sedang syuting di daerah, bisa terbantulah.
Ale : Dan perlu diperhatikan juga lho, tingkat perekonomian mereka di daerah itu kan
tidak setinggi Jakarta. Tetapi mereka bisa sabar menunggu. Ya habis, kan apa lagi yang mau
dikeluhkan? Mereka mengeluh pun, tidak ada yang lain. n Wawancara : Urip Herdiman Kambali dan Ery Heryana
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S

aat ini terdapat kecenderungan
perusahaan-persahaan minyak
raksasa mengembalikan perha
tiannya, untuk lebih fokus mengelola
lapangan-lapangan tradisionalnya,
yang berada di sekitar tanah leluhurnya.
Demikian Tom Bergin, koresponden
Reuters, menulis dalam artikel yang
bertajuk Oil Groups Turn Focus Back to
Traditional Fields beberapa waktu lalu.
Bergin mengambil contoh
Total, peru sahaan yang berasal
dari Perancis, sekarang ini tengah
berkonsentrasi melakukan investasi
besar-besaran di wilayah North Sea,
yang menyumbangkan 25 persen dari
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seluruh
produksinya
yang berasal dari
berbagai belahan dunia.
Total baru saja mengembangkan
lapangan barunya dengan membangun
platform-nya bernama Alwyn Bravo,
dengan kapasitas produksi sekitar
ekivalen 100 ribu barrel perhari yang
dihiasi logo perusahaannya kombinasi
tiga warna, biru, merah dan emas,
membentuk bola dunia, dengan ukuran
sangat besar, mencerminkan besarnya
konsentrasi perusahaan di wilayah
operasi tersebut.
Perubahan Trend
20 tahun yang lalu perusahaanperusahaan minyak raksasa mempunyai
kecenderungan, khususnya dari

Amerika
dan Ero
pa, memfokuskan ke
giatannya dengan melakukan
ekspansi, memasuki wilayah operasi
di benua Afrika, Amerika Latin dan
negara-negara pecahan Uni Soviet,
seperti Khazakstan, Azerbaijan,
Turkmekhistan, dan Uzbekhistan dalam
rangka mengembangkan bisnis masa
depannya, seiring dengan terjadinya
perubahan politik dan kemajuan
teknologi di bidang perminyakan.
Namun gelombang nasionalisasi
di berbagai negara, khususnya yang
kaya akan sumberdaya migas, telah
mengakibatkan terjadinya perubahan
trend, bagi perusahaan-perusahaan
minyak besar yang berasal dari negaranegara barat ini, dengan mengalihkan
fokus kegiatan investasinya kembali
ke wilayah-wilayah operasi yang lo
kasinya berdekatan dengan kampung
halamannya, seperti halnya terjadi pada
Total, perusahaan yang berasal dari

proyek
besarnya di
Nigeria dan Rusia.
negeri
fashion ini.
Fenomena tersebut
juga didukung dengan situasi harga
minyak yang cenderung meningkat te
rus, sampai menembus harga di atas
100 dolar AS per barrelnya.
Alasannya sangat logis, yaitu atas
pertimbangan risiko politik yang dihadapi
lebih kecil dan kepastian hukum serta
perundang-undangan yang ada di ne
gara-negara yang sudah maju, seperti
Eropa dan Amerika bagian utara jelas
jauh lebih baik.
Shell, perusahaan yang berasal
dari Negari Kincir Angin inipun sudah
mulai mengalihkan fokus investasinya
ke negara-negara Eropa dan Amerika
bagian utara dengan merencanakan
60 - 70 persen dari total investasinya,
seperti yang disampaikan oleh Chief
Executive-nya, Peter Voser, dalam
konferensi pers yang dilakukannya
beberapa waktu yang lalu. “We want
a certain portion of investment in the
Countries of Economic Co-operation
& Development (OECD), because we
think, long term, we have more political
and fiscal stability there.....”.
Padahal, di waktu-waktu lalu Shell
melakukan investasi untuk proyek-

Penarikan Kembali Investasi di
luar negeri
Demikian pula apa yang dilakukan
oleh perusahan minyak raksasa dari
Spanyol, Repsol, yang tengah melakukan
rebalancing terhadap portofolionya pas
ca program nasionalisasi yang dilaku
kan oleh Bolivia sejak 2006. Repsol
tengah melirik untuk menginvestasikan
modalnya di Gulf of Mexico, Alaska dan
Canada.
Sementara itu ExxonMobil yang baru
saja menarik investasinya di Venezuela,
dengan kasus yang sama, terjadinya
nasionalisasi perusahaan-perusahaan
minyak multinasional oleh Venezuel
National Oil Corporation (NOC), yang
notabene perusahaan milik negara, dan
kemudian menginvestasikan kembali
di negaranya, Amerika Serikat, untuk
proyek-proyek pengembangan gasnya,
yang diperkirakan mencapai 27 Milyar
USD.
Chevron, BP, dan bahkan Talisman
Energy, perusahaan minyak kelas
menengah dari Canada pun melakukan
strategi yang hampir sama, yaitu back
to traditional fields. Meskipun mereka
juga menyadari bahwa melakukan ke
giatan eksplorasi, pengembangan dan
produksi migas di wilayah ini hanya

menghasilkan
cadangan yang
berukuran lebih kecil dengan
biaya penemuan yang lebih besar.
Contohnya, biaya penemuan dan
pengembangan (F&D Cost) Talisman
Energy di North America mencapai
34 dolar AS per barrel oil equivalent
dan 39 dolar As di North Sea. Dapat
dibandingkan TNK-BP perusahaan
kerja sama antara perusahaan milik
Rusia dan BP yang berasal dari UK
mempunyai F&D Cost di Rusia kurang
dari 4 dolar AS per barrel oil equivalent.
Apalagi kalau dibandingkan dengan
Saudi Arabia yang mempunyai F&D
cost rata-rata hanya berkisar 1-2 dolar
AS per barrel oil equivalent-nya.
Di pihak lain, mundurnya
perusahaan-perusahaan minyak barat
dari benua Afrika, Amerika Latin dan
negara-negara ex Uni Soviet, diisi oleh
perusahan dari negeri tirai bambu,
China, yang jelas-jelas kebijakan
negaranya mengharuskan untuk
melakukan ekspansi besar-besaran
dalam rangka mengamankan kebutuhan
akan energinya yang tumbuh sangat
tinggi. Dan hampir-hampir perusahaanperusahaan yang berasal dari tanah
Tiongkok ini kurang memperhatikan
resiko politik dan ketatnya fiscal term
yang diterapkan oleh host countrynya.
Bagaimana dengan Kebijakan
Indonesia dan Pertamina ?
Kita sangat paham bahwa semenjak
tahun 2004 sudah menjadi net importer
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country, dimana jumlah konsumsi
BBM negeri ini telah melewati
angka produksi minyaknya.
Bahkan semenjak 5 tahun
terakhir ini, angka total produksi
minyak Indonesia berada di
bawah angka 1 juta BOEPD,
meskipun produksi yang berasal
dari Pertamina meningkat terus
jumlahnya.
Bukan rahasia lagi kalau
ekspansi yang dilakukan oleh
Pertamina goes to overseas
adalah, utamanya, sebagai
tugas dari pemerintah untuk
melakukan pengamanan suplai
energi, khususnya energi fosil.
Keberadaan Pertamina di tujuh
negara, antara lain Australia, Malaysia, Vietnam, Qatar, Irak,
Sudan dan Libya adalah bagian dari skenario untuk mencari
cadangan-cadangan migas baru, yang nantinya dari hasil pro
duksi dapat dibawa ke dalam negeri untuk diolah dan digunakan
sebagai konsumsi masyarakat kita.
Meskipun kita tidak harus buru-buru mengekor pada
keputusan yang diambil oleh perusahaan-perusahaan tersebut
diatas, dengan menarik dan mengalihkan investasi ke kampung
halamannya, tetapi pemikiran ke arah sana perlu juga mulai
dikembangkan dan dilakukan exercise, meskipun tidak secara
drastis mengubah strategi terhadap apa-apa yang sudah
dilakukan, dengan mengoptimalkan resources yang ada.
Adalah pertimbangannya yang sangat logis dan masuk
akal, kita mulai lebih intensif melirik potensi dalam negri
kita. Dari sekitar 60 cekungan sedimen yang berpotensi
menggenerasikan hidrokarbon di negeri kita ini, hanya baru
sekitar 15 cekungan saja atau 25 % yang secara intensif
dilakukan eksplorasi dan terbukti ditemukananya hidrokarbon
tersebut. Sementara sisanya, sekitar 75 % lagi masih
mengalami keterbatasan data dan kurangnya informasi dari
hasil studi yang dilakukan. Walaupun, memang, kondisi
alam dari cekungan-cekungan sedimen yang belum intensif
dilakukan penelitian akan potensi migas ini berada di wilayah
laut dalam dan keterbatasan infrastruktur, yang umumnya
terdapat di wilayah bagian timur Indonesia.
Namun demikian tidak ada salahnya, seandainya kita
bermain-main di wilayah yang resikonya lebih tinggi, baik dari
segi teknikal, operasional dan finansial, toh tetap apapun yang
terjadi di rumah sendiri, akan lebih baik dibandingkan kalau
hal ini muncul di negara orang lain. Minimal, kalau terjadi
lost dari sisi finansial, sebagian besar capital dibelanjakan
di dalam negeri. Seandainya ada masalah operasional, juga
yang dihadapi adalah pemerintahan sendiri. Dan juga multiplier
effect-nya akan dirasakan oleh bangsa sendiri, baik kita berhasil
menemukan cadangan migas komersial ataupun menghadapi
kegagalan.
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Gagasan untuk implementasinya
Bagaimana kalau kita mulai menunjuk beberapa orang ahli
Geologi dan Geofisika (G&G), baik dari Upstream Technology
Centre (UTC) atau dari anak perusahaan lainnya, yang
mempunyai spesialisasi dibidang geologi dan geofisika regional,
untuk ditugaskan khusus mengidentifikasi cekungan-cekungan
mana di Indonesia yang potensial dapat menggenerasikan
hidrokarbon secara ekonomis.
Tim ini juga dapat merekrut tenaga ahli dari luar, yang
resources-nya tidak tersedia di perusahaan. Tentunya yang
berpengalaman dan berkualifikasi tinggi. Secara pribadi,
penulis juga mengenal beberapa orang yang sangat concern
dalam melakukan studi-studi regional.
Apabila dari hasil kajian tim ini menghasilkan beberapa
kandidat cekungan untuk lebih jauh dilakukan penelitian dalam
rangka mendapatkan data yang lebih rinci lagi, mengembangkan
Petroleum System-nya, maka segera disiapkan rencana kerja
dan biaya untuk melakukan reconaisance study, atau spec
survey (regional seismic survey) dan berbagai studi lainnya,
yang mendukung ke arah konfirmasi Petroleum System.
Pekerjaan selanjutnya tentu saja berkaitan dengan masalah
yang sangat teknis, mulai dari kegiatan processing, interpretasi,
membangun geological play concept, detail seismic survey, g&g
modeling, hingga tahapan generating leads and prospect, risk
analysis, dan economic evaluation, dan ujung-ujungnya adalah
proposal untuk pemboran eksplorasi.
Rangkaian proses ini diperkirakan membutuhkan waktu
1-2 tahun, sangat tergantung dukungan dari berbagai pihak
dan komitmen dari Tim ini sendiri dalam rangka mendeliver
hasil yang terbaik.
Memang betul, membentuk tim seperti ini akan membutuhkan
resources, biaya dan waktu. Tetapi target yang dibebankan
juga adalah sesuatu yang monumental, bagaimana dapat
menemukan resources yang besar, dan sedapat mungkin
masuk dalam kelas giant field atau paling tidak elephant
discovery atau big fish. Seperti kita ingat jargonya adalah :
High risk - High reward..n
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Go International

Bersama Export Credit Agencies
P

ersaingan di bisnis pelumas dengan
merek-merek global yang dilakukan Shell,
MobilOil, Chevron dan Total, membawa
blessing bagi Pertamina bukan jago kandang tapi
sudah melakukan penetrasi pasar go international
ke Belgia, UAE, Singapore, Taiwan, Philipina,
Australia, Jepang, China, Myanmar, Timor Leste
dan Nepal. Namun sukses awal ini perlu adanya
leverage yang digambarkan bahwa leverage is a
general term for any technique to multiply gains,
common ways to attain leverage are borrowing
money, buying fixed assets and using derivatives.
Leverage itu ECAs.

Export Credit Agencies (ECAs)
Di berbagai negara di dunia peranan ECAs
yang disokong pemerintah setempat menjadi
kebijakan penting seperti Shell, MobilOil, Chevron
dan Total, menjadi rolemodel dalam rangka
membangun ekonomi globalnya dalam memasuki
pasar baru yang proteksionisme. Termasuk
sindikasi pembiayaan kredit ekspor dalam rangka project-project
bersifat bilateral atau multilateral dalam pembiayaan oil & gas
contractor product sharing, mining, railway, powerplant, plantation,
satellite, equipment military, pabrikasi machinery, maka fungsi ECAs
menjadi jelas.
Menurut Porter (1985), strategi adalah alat yang sangat penting
untuk mencapai keunggulan bersaing. Bila Pertamina sebagai
kebanggaan milik bangsa Indonesia perlu marketing tools sebagai
alat intelejen berupa buyer’s credit information untuk melihat
performance importir’s, buyer’s, supplier, credit rating country risk,
termasuk perlunya mitigasi resiko bilamana importir’s bankruptcy,
payment default, refusal of goods, transfer restriction, import quota
limit, import business licence revocation, war and other disputes,
menjadi penting bagi Pertamina mengamankan bisnisnya. Karena,
walaupun menggunakan country distributor sebagai ujung tombak,
tetap akan tidak mampu bila terjadi krisis global. Itulah salah satu
fungsi ECAs.
Dalam memasuki pasar international sering terjadi daya tawar
dan daya beli (competitiveness) yang mengakibatkan terjadinya
buyer’s market, untuk memenuhi keinginan importer/buyer’s yang
memiliki deal regular trade sehingga system term of payment non
irrevocable letter of credit (Non IL/C) menjadi dominan dalam
transaksi perdagangan international, seperti T/T advance usance,
documents againts acceptance (D/A), document againts payment
(D/P), open account (O/A), consignment, counter trade (CT), inilah
peranan ECAs untuk memperkuat likuiditas Pertamina yang go
international.
Memperoleh pembiayaan Post Export Financing Non ILC,

yang dijamin oleh ECAs melalui pembiayaan wesel ekspor (PWE)
oleh Foreign Bank, khususnya adanya credit terms D/A dan O/A
financing menjadi tren pembiayaan Foreign Bank untuk transaksi
ekspor Non IL/C.
Pembiayaan Pre Export Financing, dalam memenuhi jaminan
dipersyaratkan Foreign Bank atau LKBB karena terbatasnya
collateral Pertamina yang dijamin ECAs misalnya, menjadi penting
untuk memperoleh pembiayaan working capital (cash loan) dan
termasuk pembukaan ILC import, SKBDN, Bank Garansi (non cash
loan) termasuk Kredit Investasi karena terkait ATMR International
Bank Settlement Basel II.
Untuk memaksimalkan pelayanan kepada Pertamina, peranan
ECAs dalam sinergy Lembaga International dalam rangka Co-As/
Re-As member BERNE UNION (International Union of Credit &
Invesment Insurance), akan mendukung go international seperti:
Nippon Export and Investment Insurance (NEXI Japan), Korean
Export Insurance Corp. (KEIC Korea), Export-Import Bank of
Malaysia Berhard (MEXIM Malaysia), Export-Import Bank of Thailand
(Thai Eximbank), Taipei Export-Import Bank of China (TEBC), China
Export Credit Insurance Corp. (Sinosure), Export Credit Insurance
Company of The Emirates (ECIE), Astradius Re Netherland dan
Nasionale Borg Netherland, US Eximbank, Export Credit Guarantee
of Australia, Eximbank of Indonesia (LPEI) dan Indonesia Export
Credit Insurance (ASEI).
Sehingga Pertamina sebagai BUMN dapat bersinergi dalam
export financing an Indonesia framework dengan mitra BUMN yang
memiliki visi/misi Export Credit Agencies (ECAs) yang dibentuk oleh
Pemerintah RI akan melengkapi role model Pertamina. Semoga. n
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Green Energy
dari Alga
Mendengar kata “Alga”, ingatan
kita barangkali langsung
berasosiasi dengan rumput laut
yang dijadikan bahan baku agaragar atau campuran minuman.
Alga sebenarnya adalah organisme
autotrof sederhana yang dibagi

tipikal sel alga

dalam berbagai subspesies
berdasarkan bentuk, mulai dari sel
tunggal hingga multisel, dan rumput
laut hanya merupakan salah satu
dari spesies alga yang memiliki
sel yang kompleks. Alga memiliki
potensi besar untuk dikembangkan
sebagai sumber energi dari sumber
daya terbarukan (renewable
resource), dan artikel ini akan
membahas berbagai kemungkinan
bio-fuel sebagai sumber energi yang
dapat diproduksi dari alga.
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Mengenal Alga Lebih Jauh
ebagaimana tumbuhan
berklorofil lainnya, untuk hidup
dan berkembang biak alga
melakukan proses fotosintesa yang
membutuhkan hidrogen yang didapat
dari air (H2O), karbon dari CO2, dan
sinar matahari. Hasil fotosintesa
alga menghasilkan zat tepung yang
mengandung rantai hidrokarbon, serta
melepas oksigen ke udara.
Alga merupakan organisme yang
sangat mudah berkembang biak,
dengan tingkat pertumbuhan jauh lebih
cepat dibandingkan tanaman darat
pada umumnya. Salah satu faktor yang
mempengaruhi adalah habitat alga di
air, sehingga penyerapan CO2 dan
nutrisi yang terlarut dalam air menjadi
lebih efisien.

S

Jenis alga yang diteliti untuk
memproduksi bio-fuel adalah microalga (alga dengan diameter sel kurang
dari 0,4 mm), dengan pertimbangan
bentuk struktur yang lebih sederhana,
laju pertumbuhan cepat, dan pada
beberapa spesies memiliki kandungan
minyak tinggi. Berikut ini adalah spesiesspesies micro-alga yang banyak diteliti
untuk produksi bio-fuel :
- Botryococcus braunii
- Chlorella
- Dunaliella tertiolecta
- Gracilaria
- Pleurochrysis carterae
- Sargassum
Bio-fuel Berbahan Baku Alga
Micro-alga dapat dimodifikasi
secara genetik yang bertujuan untuk

memilih produk yang akan dihasilkan,
apakah kandungan gula/zat tepung
yang tinggi sebagai bahan baku biobutanol, atau kandungan minyak lipid
yang tinggi untuk bahan baku bio-diesel/
bio-jet fuel.
Kandungan karbohidrat pada alga
dapat diproses dengan biorefinery
untuk menghasilkan bio-etanol atau
bio-butanol. Butanol merupakan
senyawa dengan densitas energi
yang hampir sama dengan gasoline,
namun lebih tinggi dibandingkan
etanol dan methanol. Butanol dapat
digunakan untuk mengganti gasoline
sebagai bahan bakar tanpa perlu
memodifikasi mesin gasoline. Penelitian
menunjukkan bahwa jika butanol
dicampurkan pada gasoline, dapat
meningkatkan kinerja gasoline dan
memberikan daya tahan terhadap
korosi yang lebih baik jika dibandingkan
etanol. Selain memproduksi bio-etanol

atau bio-butanol, biomassa alga juga
dapat diolah untuk menghasilkan biogasoline.
Minyak lipid terdapat pada membran
yang menyelimuti sel-sel alga. Minyak
lipid yang terkandung pada alga dapat
digunakan untuk memproduksi biodiesel
atau bio-jet fuel. Saat ini produksi biodiesel dari alga masih dalam tahapan
penelitian dan belum diproduksi dalam
skala komersial.
Green Crude, Aplikasi BioFuel dari Alga
Green Crude merupakan minyak
mentah sintetis yang dihasilkan dari
proses fotosintesa alga, yang diproduksi
oleh Sapphire Energy di San Diego.
Pengembangan Green Crude dilakukan
untuk menghasilkan bahan bakar
dengan spesifikasi yang sesuai dengan
kebutuhan yang ada saat ini.
Proses untuk menghasilkan
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Green Crude adalah sebagai berikut
: energi dihasilkan dari fotosintesa
CO2 menggunakan sinar matahari.
Alga dipanen dari kolam alga,
kemudian diekstraksi dan diolah
hingga menghasilkan hidrokarbon
dengan struktur yang mendekati light
sweet crude. Green Crude kemudian
disuling dengan proses yang serupa
seperti minyak mentah biasa untuk
menghasilkan produk gasoline, diesel
dan jet fuel.
Tahun 2008, Sapphire Energy
berhasil memproduksi gasoline dari
Green Crude dengan angka oktan 91
dan memiliki spesifikasi sesuai standar
ASTM. Tahun 2009, sudah dilakukan
uji coba jet fuel dari Green Crude pada
pesawat Boeing 737 seri 800, dan
direncanakan produksi skala komersial
akan dimulai pada tahun 2018.
Menghasilkan Listrik dari
Alga
Tidak hanya memproduksi biofuel, biomassa dari perkebunan alga
dapat digunakan sebagai bahan baku
proses anaerob untuk memproduksi
biogas yang mengandung metana.
Biogas kemudian dimasukkan ke
dalam generator dan digunakan untuk
membangkitkan energi listrik. Penelitian
lebih lanjut dilakukan oleh para ahli
bioelektro dari Stanford University
(Amerika Serikat) di bawah pimpinan
Dr. George Hamton dan tim bioelektro
dari Yonsei University (Korea Selatan)
di bawah pimpinan Prof. Ryu, dan telah
menemukan sumber energi listrik yang
dapat langsung “dipanen” dari sel alga.
Dalam proses fotosintesis yang terjadi
di dalam kloroplas, terdapat proses
konversi sinar matahari menjadi energi
kimia, yang kemudian disimpan dalam
ikatan gula yang digunakan untuk zat
makanan.
6H2O + 6CO2 + cahaya → C6H12O6
(glukosa) + 6O2
Ketika kloroplas mendapatkan
energi dari cahaya matahari, terdapat
elektron klorofil yang terlepas, yang
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kemudian digunakan oleh protein untuk membentuk gula.
Para peneliti menyadap elektron setelah mereka “dimasak”
oleh cahaya dan berada pada tingkat energi tertinggi. Mereka
meletakkan elektroda emas dalam kloroplas sel alga, dan
perpindahan elektron melalui elektroda tersebut menghasilkan
arus listrik kecil. Produk sampingan dari proses fotosintesa
ini adalah proton dan oksigen, sehingga proses ini dapat
dikatakan ramah lingkungan. Namun masih harus dilakukan
penelitian lebih lanjut mengenai tingkat keekonomian proses
“panen” elektron dari alga ini jika akan dikembangkan dalam
skala lebih besar.
Keuntungan Menggunakan Alga
Pemanfaatan alga untuk menghasilkan bio-energi memiliki
beberapa keunggulan, yaitu :
- Merupakan sumberdaya terbarukan.
- Mudah tumbuh di mana saja.
- Siklus pertumbuhan dan pengembangbiakan cepat.
- Efisiensi proses fotosintesis tinggi, karena tidak ada energi
yang digunakan untuk membuat akar, batang, bibit dan
daun.
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Tipikal Perkebunan Alga
-

-

-

-

Tidak digunakan untuk pakan hewan.
Ramah lingkungan dan mampu mengurangi emisi karbon
di udara.
Dapat dengan mudah dikembangkan ke skala produksi
lebih besar karena menggunakan sinar matahari sebagai
bahan baku dan tidak bergantung pada ukuran lahan.
Alga dapat tumbuh dengan menggunakan air laut atau
air limbah, sehingga tidak menghabiskan persediaan air
bersih.
Dapat diintegrasikan dengan berbagai proses. Alga dapat
menerima CO2 dari emisi pabrik konvensional, dan limbah
dari proses alga dapat digunakan sebagai pupuk untuk
perkebunan konvensional.
Dapat menjadi sumber keuntungan ekonomi.

Jadi, apabila saat ini anda sedang makan agar-agar, kita
bisa berimajinasi bahwa rumput laut yang digunakan untuk
agar-agar ini ternyata tak hanya memberikan “energi” bagi
diri kita, namun juga bisa menyumbangkan energi terbarukan
untuk kehidupan yang lebih baik.n
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Oleh : Tim Konvergensi IFRS PT Pertamina (Persero) - KPMG

Penerapan IFRS
pada Industri Migas
Dalam rangka menjalankan program kerja Proyek Program Konvergensi IFRS
di PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaannya, dipandang perlu untuk
memberikan informasi seputar penerapan IFRS (International Financial Reporting
Standards) dalam bisnis yang terkait dengan kegiatan minyak dan gas bumi.
Berikut disampaikan ringkasan eksekutif tentang “Penerapan IFRS pada industri
Minyak dan Gas Bumi” yang bersumber dari hasil survey KPMG Global.

A

dopsi International Financial Reporting Standards (IFRS)
meraih momentum penting di tahun 2005 saat sejumlah
negara, termasuk Uni Eropa dan Australia, mengadopsi
standar ini. Momentum ini terus berlanjut dengan keputusan United
States Securities and Exchange Commission (US SEC) – badan
pengawas pasar modal di Amerika Serikat, untuk meniadakan
keperluan penyajian rekonsiliasi antara IFRS dengan standar
akuntansi keuangan yang berlaku di Amerika (US GAAP), bagi
entitas publik asing yang menggunakan IFRS.
Industri minyak dan gas bumi, sebagai salah satu industri yang
dipraktekkan diseluruh dunia, mendapatkan keuntungan signifikan
dari diadopsinya IFRS secara global. Namun, saat ini hanya
ada sedikit panduan dalam IFRS yang secara khusus dirancang
untuk menghadapi permasalahan dalam industri minyak dan
gas bumi, seperti: ketidakpastian yang signifikan dalam kegiatan
eksplorasi, jangka waktu yang panjang antara investasi awal
hingga tahap produksi, ketidak-berkesinambungan antara biaya
yang dikeluarkan untuk eksplorasi, evaluasi dan mengembangkan
lapangan minyak dan gas bumi dengan nilai yang dihasilkan oleh
lapangan tersebut, pengaturan pembagian risiko yang kompleks
yang seringkali melibatkan negara-negara pemilik sumber daya
minyak dan gas bumi dan perusahaan-perusahaan minyak
nasional, beragam cara negara-negara pemilik sumber daya
minyak dan gas bumi tersebut membagi manfaat ekonomi (melalui
royalty, pajak atau kontrak pembagian produksi /risiko), serta
masalah lingkungan hidup.
Karena minimnya panduan dalam IFRS, perusahaanperusahaan minyak dan gas bumi melakukan penilaian-penilaian
(judgements) yang kompleks dalam menerapkan IFRS.
KPMG telah melakukan survey terhadap laporan keuangan
33 perusahaan minyak dan gas bumi dari 14 negara di seluruh
dunia yang telah menerapkan IFRS. Hasil survey menyoroti areaarea dimana IFRS telah diterapkan secara konsisten dan juga

perbedaan-perbedaan yang terjadi karena standar akuntansi
keuangan yang sebelumnya diterapkan tetap diadopsikan
kedalam standar akuntansi berbasis IFRS. Walaupun beberapa
perbedaan tersebut hanya terkait perbedaan penggunaan
terminologi dan perlakuan akuntansi yang minor; beberapa
perbedaan tertentu membuat perlunya pengguna laporan
keuangan membaca dengan cermat saat ingin membuat
perbandingan yang akurat antara satu perusahaan dengan
perusahaan yang lain.
Berikut adalah ringkasan eksekutif dari beberapa poin
penting berdasarkan survei yang telah dilakukan:
1. Biaya eksplorasi dan evaluasi (E&E) dan biaya
pengembangan. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan
eksplorasi dan evaluasi serta pengembangan minyak dan gas
bumi cukup besar jumlahnya dan seringkali ada jeda waktu
bertahun-tahun sejak awal eksplorasi hingga dimulainya
produksi. Perlakuan akuntansi untuk biaya eksplorasi dan
evaluasi merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa
laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi telah
merepresentasikan kegiatan usaha secara fair.
Berdasarkan survey, semua perusahaan minyak dan gas
bumi mengapitalisasi beberapa biaya eksplorasi dan evaluasi.
Mayoritas perusahaan tersebut mengklasifikasikan aset
eksplorasi dan evaluasi sebagai aset tidak berwujud (Intangible
Asset).
Mayoritas perusahaan minyak dan gas bumi mengungkapkan
kebijakan akuntansi yang spesifik untuk penurunan nilai aset
eksplorasi dan evaluasi. Namun, kebanyakan perusahaan tidak
mengungkapkan bagaimana cara aset eksplorasi dan evaluasi
tersebut dialokasikan ke cash-generating units (CGU). Mayoritas
perusahaan mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk biaya
pengembangan, beberapa perusahaan juga mengungkapkan
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kebijakan akuntansi untuk biaya pra-eksplorasi dan evaluasi.
Sebagian besar perusahaan mengelompokkan aset pengembangan
sebagai Property, Plant and Equipment (PPE).
Beberapa perusahaan memisahkan antara aset pengembangan
dengan aset yang sudah berproduksi. Namun sebagian besar
perusahaan menggabungkannya menjadi satu kelompok untuk
tujuan pengungkapan.
2. Deplesi, Depresiasi dan Amortisasi (DD&A). Perusahaan
minyak dan gas bumi menginvestasikan banyak waktu, uang dan
pengalamannya untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi potensi
cadangan minyak dan gas bumi. Keberhasilan dinilai dari tingkat
pengembalian yang dihasilkan oleh investasi yang dilakukan.
Dengan harga produk minyak dan gas bumi yang cenderung
naik, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memutuskan
proses ekstrasi minyak dan gas bumi dari suatu lapangan tidaklah
ekonomis, dapat mengubah kembali keputusan yang mereka buat.
Tingginya harga produk minyak dan gas bumi dapat membuat
umur suatu lapangan minyak dan gas bumi menjadi lebih panjang
dengan dikategorikannya lapangan tersebut sebagai lapangan
yang ekonomis untuk diproduksikan. Hal ini meningkatkan jumlah
perkiraan cadangan minyak dan gas bumi perusahaan yang
ekonomis untuk diproduksikan.
Karena deplesi, depresiasi dan amortisasi (DD & A)merupakan
suatu estimasi/perkiraan, perhitungan DD&A dapat berubah
tergantung dari keputusan-keputusan strategis dan operasional
yang dibuat oleh perusahaan.
Berdasarkan survey, hampir seluruh perusahaan minyak
dan gas bumi menggunakan metode unit-of-production untuk
mendeplesikan aset hulu minyak dan gas bumi.
Dasar perhitungan cadangan yang digunakan untuk menerapkan
metode unit-of-production bervariasi. Basis yang paling umum
digunakan adalah cadangan proved probable dan cadangan proved
developed.
Sebagian besar perusahaan yang memiliki aset minyak dan gas
bumi midstream dan downstream mendepresiasikan asset-asetnya
dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line basis).
3. Purna-operasi (decommissioning) dan provisi lingkungan
hidup. Perusahaan minyak dan gas bumi seringkali terkait dengan
aspek legal, kontraktual dan/atau kewajiban konstruktif untuk
memenuhi biaya purna-operasi, biaya pembongkaran aset di
akhir umur produksi mereka, dan biaya pemulihan pencemaran
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lingkungan. Biaya-biaya tersebut kemungkinan akan menjadi biaya
yang signifikan bagi kebanyakan perusahaan minyak dan gas
bumi. Kegiatan purna-operasi dapat meliputi kegiatan menutup
dan meninggalkan sumur; membongkar kepala sumur (wellheads),
fasilitas produksi dan transportasi,  dan restorasi fisik suatu daerah
sehingga tampak seperti keadaan semula.
Berdasarkan survey, hampir seluruh perusahaan mengakui
provisi untuk kegiatan purna-operasi upstream, tetapi tidak ada
perusahaan yang menyebutkan provisi purna-operasi sehubungan
dengan fasilitas midstream dan downstream. Sekitar sepertiga dari
seluruh perusahaan yang disurvey mengungkapkan tingkat bunga
yang digunakan untuk mendiskontokan future cash flows dalam
menentukan jumlah provisi purna-operasi. Namun, basis yang
digunakan untuk menentukan tingkat bunga tersebut berbeda antara
satu perusahaan dengan perusahaan lain.
4. Partisipasi dalam ventura bersama (joint ventures).Ventura
bersama, dalam berbagai bentuk, adalah hal yang umum di industri
minyak dan gas bumi. Secara historis, perusahaan minyak dan gas
bumi menggunakan ventura bersama sebagai sarana untuk berbagi
risiko dan biaya dalam menjalankan aktivitas explorasi dan produksi,
dan juga sebagai cara yang praktis untuk memasuki negara ataupun
area operasi baru.
Istilah “ventura bersama” secara umum digunakan untuk
menggambarkan kerjasama yang dilakukan oleh perusahaanperusahaan minyak dan gas bumi. Namun, belum tentu berarti
bahwa kerjasama tersebut adalah ventura bersama sebagaimana
yang didefinisikan untuk keperluan akuntansi.
Berdasarkan hasil survey, ada kebingungan dalam membedakan
antara ventura bersama yang mengendalikan aset (jointly controlled
asset) dengan ventura bersama yang mengendalikan operasi (jointly
controlled operation).
Lebih dari setengah perusahaan yang disurvey membukukan
entitas ventura bersama dengan menggunakan metode ekuitas,
sementara sisa perusahaan lainnya menggunakan metode
konsolidasi proporsional.
5. Kombinasi Bisnis. Seiring dengan meningkatnya harga
produk minyak dan gas bumi, lapangan yang awalnya dinilai tidak
ekonomis kini menjadi lebih ekonomis untuk diproduksikan. Investasi
lebih lanjut kini dilakukan untuk mendapatkan minyak dan gas yang
berasal dari mineral sands dan batubara. Perusahaan minyak dan
gas bumi juga menjajaki pasar baru yang sebelumnya dibatasi

peraturan kepemilikan asing atau persyaratan kepemilikan lainnya,
seperti di Kazakhstan, Cina dan India. Perusahaan menggunakan
keuntungan yang mereka dapatkan dari tingginya harga jual minyak
dan gas bumi untuk mendanai ekspansi dan investasi baru di
perusahaan lain, terutama investasi pada perusahaan yang memiliki
cadangan terbukti ataupun di area eksplorasi baru. Karena alasan
inilah, akuntansi untuk akuisisi adalah subjek yang paling relevan
untuk kebanyakan perusahaan minyak dan gas bumi saat ini.
Penyesuaian nilai wajar yang paling umum dilakukan sehubungan
dengan kegiatan minyak dan gas bumi adalah penyesuaian terhadap
aset minyak dan gas bumi serta pajak tangguhan. Penyesuaian nilai
wajar untuk provisi purna-operasi bukanlah hal yang umum.
Berdasarkan survey, goodwill diakui oleh kurang dari setengah
perusahaan minyak dan gas bumi yang melakukan kombinasi bisnis
dan faktor yang menimbulkan goodwill hanya diungkapkan secara
terbatas. Pada sejumlah perusahaan, nilai yang berlebih tersebut
dialokasikan ke aset minyak dan gas bumi.
6. Farm-ins dan farm-outs. Farm-in adalah istilah industri yang
secara umum digunakan untuk menggambarkan proses investasi
dimana perusahaan (“farmee”) melakukan pembelian lisensi
eksplorasi. Berdasarkan pengalaman kami, jumlah yang dibayarkan
oleh untuk farm-in seringkali termasuk komitmen farmee untuk
memenuhi biaya eksplorasi dan pengembangan di masa depan
yang seharusnya dipenuhi oleh penjual lisensi (farmor) bila tidak
terjadi farm-in. Jumlah yang dibayarkan kepada farmor dapat juga
termasuk penggantian atas biaya modal yang telah dikeluarkan oleh
farmor sampai saat terjadinya farm-in.
Berdasarkan survey, sejumlah transaksi farm-ins dan farm-outs
diungkapkan didalam laporan tahunan perusahaan. Transaksi ini
umumnya diungkapkan pada bagian sambutan presiden direktur atau
pada bagian review operasi. Hanya terdapat sedikit pengungkapan
mengenai transaksi ini didalam laporan keuangan perusahaan.
7. Pelaporan cadangan (reserves). Selama lebih dari 5
tahun terakhir terjadi perdebatan mengenai pelaporan cadangan
bagi perusahaan minyak dan gas bumi. US SEC mensyaratkan
hanya cadangan terbukti (proved) saja yang dapat dilaporkan oleh
perusahaan minyak dan gas bumi dan melarang pelaporan cadangan
probable dan cadangan possible. Minyak yang didapat dari kegiatan
oil-sands juga harus dikeluarkan dari kegiatan operasi minyak dan
gas bumi karena SEC menggolongkan kegiatan operasi oil-sands
sebagai kegiatan pertambangan non minyak dan gas bumi.

Berdasarkan survey, laporan atas cadangan minyak dan gas
bumi seringkali ditemukan dalam laporan tahunan perusahaan.
Metode yang paling sering digunakan untuk keperluan pengungkapan
cadangan minyak dan gas bumi adalah 2P (cadangan proven dan
possible). Perbedaan metode pengukuran dan penyajian cadangan
menyebabkan sulitnya membuat perbandingan antara cadangan
satu perusahaan dengan perusahaan yang lain.
8. Penilaian kritikal dan indikator kunci untuk mengestimasi
ketidakpastian. Dalam menjalankan kegiatan usahanya,
perusahaan minyak dan gas bumi perlu membuat sejumlah perkiraan
dan penilaian yang spesifik. Salah satu perkiraan yang paling
penting, baik dari perspektif operasional dan akuntansi, adalah
estimasi cadangan.
Estimasi penting lainnya terkait dengan biaya purna-operasi.
Salah satu hal yang membuat perkiraan ini sulit untuk dinilai adalah
dampak perkembangan teknologi di masa depan atas biaya purnaoperasi suatu lapangan. Berdasarkan pengalaman kami, dana yang
disisihkan untuk keperluan biaya purna-operasi di masa depan
dapat dihemat dengan kemajuan teknologi yang terjadi. Namun
penghematan tersebut dapat ter-offset oleh kurangnya bahan
baku dan tenaga kerja berpengalaman, yang pada akhirnya akan
mengakibatkan perkiraan biaya purna-operasi meningkat.
Berdasarkan survey, pengungkapan paling umum yang terkait
dengan penilaian kritis dan estimasi ketidakpastian adalah yang
terkait dengan estimasi cadangan, kewajiban purna-operasi, dan
pengujian penurunan nilai aset minyak dan gas bumi.
9. Pendapatan. Kenaikan harga minyak dan gas bumi secara
global menyebabkan banyak perusahaan minyak dan gas bumi
memfokuskan operasi mereka untuk menggali cadangan yang
sebelumnya tidak ekonomis. Perusahaan juga mencari peluang
untuk menegosiasi-ulang kesepakatan pembagian produksi untuk
memastikan perolehan sumber daya minyak dan gas bumi pada
saat harganya masih tinggi.
Perusahaan minyak dan gas bumi juga sangat memperhatikan
waktu operasi, terutama bila nilai kontrak penjualan minyak dan
gas bumi mereka mengacu pada harga spot untuk mendapatkan
harga terbaik.
Berdasarkan survey, semua perusahaan minyak dan gas bumi
mengungkapkan kebijakan akuntansi untuk pendapatan. Namun
hanya sebagian kecil perusahaan yang mengungkapkan waktu
pengalihan risiko dan kepemilikan (transfer of risks and rewards

Agustus 2011

37

MANAJEMEN

of ownership) dari minyak dan gas bumi yang dijual. Mayoritas
perusahaan mengungkapkan pendapatan mereka dalam
rincian detail yang melampaui persyaratan pengungkapan yang
disyaratkan oleh IAS 18 – Revenue.
10. Perpajakan dan fitur fiskal lainnya. Industri minyak dan
gas bumi merupakan industri yang paling penting bagi negaranegara yang kaya akan hasil bumi. Oleh karena itu, tidak dapat
dihindari bahwa ketentuan fiskal yang berlaku bagi perusahaan
minyak dan gas bumi menarik perhatian publik dan menjadi
perhatian bagi banyak pihak.
Ketentuan fiskal suatu negara, dan yang lebih penting,
stabilitas dari ketentuan fiskal tersebut, sangat mempengaruhi
keputusan investasi dan alokasi modal perusahaan minyak dan
gas bumi. Secara keseluruhan, pemerintah dapat menerima lebih
dari 90% dari harga yang pada akhirnya dibebankan kepada
konsumen bahan bakar, dan sektor hulu seringkali dikenakan
pajak lebih tinggi daripada pajak yang dikenakan pada sektor
usaha lainnya.
Berdasarkan survey, lebih dari setengah perusahaan minyak
dan gas bumi mengungkapkan informasi mengenai klasifikasi
akun-akun perpajakan dan fitur fiskal lainnya didalam laporan
keuangan.
11. Derivatif dan risiko harga komoditas. Kegiatan usaha
minyak dan gas bumi seringkali terekspos risiko harga komoditas.
Eksposur lainnya termasuk risiko pertukaran valuta asing dan
risiko suku bunga. Derivatif kerap digunakan dalam industri
minyak dan gas bumi untuk mengelola risiko-risiko tersebut.
Perusahaan minyak dan gas bumi yang lebih besar seringkali
memiliki divisi perdagangan energi dimana risiko-risiko tersebut
dikelola.
Berdasarkan survey, kebanyakan perusahaan menggunakan
derivatif dalam aktivitas manajemen risiko. Bagi perusahaan
yang mengungkapkan analisa sensitivitas (sensitivity analysis)
terkait dengan risiko harga komoditas, analisa nilai resiko (value
at risk) bukanlah metode pengungkapan yang banyak dipakai.
Seluruh perusahaan yang mengungkapkan analisa sensitivitas
juga menganggap bahwa harga minyak memiliki resiko yang
signifikan.
12. Mata uang fungsional dan presentasi. Perusahan
mengukur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan pengeluaran
dalam mata uang fungsional, dan seluruh transaksi dalam mata
uang selain mata uang fungsional adalah transaksi dalam mata
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uang asing. Setiap entitas dalam sebuah group memiliki mata
uang fungsional sendiri, IFRS tidak mengenal adanya konsep
mata uang fungsional tunggal bagi sebuah group.
Mata uang fungsional ditentukan dengan mengacu pada
lingkungan ekonomi utama dimana sebuah entitas beroperasi.
Harga minyak dan gas bumi seringkali didenominasikan dalam
mata uang dolar Amerika Serikat, sementara biaya-biaya
umumnya dicatat dalam mata uang lokal. Namun, pengaruh
permintaan dan penawaran dari negara-negara seperti Rusia,
Cina dan India membuat kompleks penentuan faktor-faktor yang
mempengaruhi lingkungan ekonomi utama sebuah perusahaan
minyak dan gas bumi.
Berdasarkan survey, diluar dari mata uang negara dimana
induk perusahaan beroperasi, dolar Amerika Serikat merupakan
mata uang yang paling berpengaruh dalam menentukan mata
uang fungsional.
Sebagian besar perusahaan mempresentasikan mata uang
mereka dalam mata uang negara dimana perusahaan induk
tersebut beroperasi.
13. Segmen pelaporan. Perusahaan minyak dan gas
bumi biasanya memiliki operasi yang beragam, baik dari segi
area geografis ataupun dari perspektif model bisnis yang
terintegrasi. Perusahaan minyak dan gas bumi kecil biasanya
memiliki lapangan eksplorasi di berbagai lokasi geografis
untuk mendiversifikasikan risiko operasional dan meningkatkan
peluang kesuksesan mereka. Sebaliknya, perusahaan yang lebih
besar cenderung lebih terintegrasi dan memiliki juga operasi
midstream dan downstream.
Kebanyakan perusahaan minyak dan gas bumi mengelola
operasi mereka dengan mengelompokkan risiko berdasarkan
letak geografis ataupun sifat dari operasi tersebut. Berdasarkan
pengalaman kami, perusahaan cenderung mengungkapkan
informasi yang ekstensif tentang lapangan maupun stream yang
menghasilkan pendapatan utama. Pengungkapan informasi ini,
yang mungkin saja tidak terdapat didalam laporan keuangan,
meliputi penilaian manajemen terhadap risiko yang spesifik
mengenai lokasi atau bisnis perusahaan. Pengungkapan ini
termasuk sistem kepemilikan tanah yang kompleks , lingkungan
politik serta potensi resiko timbulnya gejolak sosial di negaranegara tertentu.
Berdasarkan survey, pelaporan segmen utama yang paling
umum adalah dalam bentuk segmen bisnis. Kebanyakan
perusahaan yang menyajikan segmen geografis sebagai
segmen utamanya, tidak memiliki banyak segmen bisnis. n
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telah ditunjukkan oleh para pejuang bangsa. Salah satu media yang
dapat digunakan untuk menggali dan memaknai kembali nilai-nilai
tersebut serta memberikan inspirasi kepada generasi muda adalah
melalui media audio visual atau film.
Sukses dengan film Merah Putih dan Darah Garuda, PT Media
Desa Indonesia bekerjasama dengan Margate House Ltd. merilis
sekuel ketiga dan terakhir dari Merah Putih, Trilogi Kemerdekaan
dengan judul Hari Merdeka. Film ini dirilis pada 9 Juni 2011, bertepatan dengan musim liburan sekolah tahun ajaran 2010-2011.
Cerita pada film ini merupakan kelanjutan dari film Darah Garuda,
mengambil setting masa Agresi Militer I Belanda pada tahun 1947 di
Jawa Tengah, di mana lima orang tokoh utama cerita dari berbagai
kelas sosial, suku, agama, kepribadian dan motivasi yang berbeda
ini telah menjadi pasukan rahasia dan turut mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan. Cerita diawali ketika Tomas
(Donny Alamsyah), Amir (Lukman Sardi), Dayan (T. Rifnu Wikana),
Marius (Darius Sinathrya), Senja (Rahayu Saraswati) dan Budi (Aldy
Zulfikar) sedang melakukan penyusupan untuk mengetahui rencana
tentara Belanda di Klub Polo Berkuda di Batavia. Dalam penyusupan
tersebut, Budi tertangkap, sehingga dengan berat hati Amir terpaksa
menembak Budi untuk menyelamatkan mereka.
Peristiwa ini mengguncang perasaan Amir, sehingga ketika
mereka diberi penugasan selanjutnya ke Bali untuk membunuh
Mayor Raymer (Michael Bell), Amir memutuskan untuk keluar dari
TNI, sehingga Tomas diangkat sebagai pimpinan pasukan. Tomas
sendiri memiliki dendam pribadi dengan Mayor Raymer, karena
ia pimpinan pasukan Belanda yang menghabisi keluarga Tomas.
Dalam perjalanan ke Bali, Tomas, Dayan, Marius dan Senja menemui berbagai rintangan, namun pada akhirnya mereka tiba di Bali.
Sementara itu, Amir masih terus memikirkan teman-temannya,
sehingga ia menyusul mereka ke Bali, dan bertemu dengan Wayan
Suta (Nugie), pimpinan TNI yang ada di Bali. Dengan berbagai
upaya, mereka akhirnya berhasil mengalahkan pasukan Raymer,
dan Mayor Raymer ditangkap.
Sama seperti film Merah Putih dan Darah Garuda, pembuatan
film ini melibatkan jajaran ahli perfilman internasional terbaik dalam
efek khusus dan tata teknis lainnya. Di dalam film Hati Merdeka ini,
efek khusus gaya Hollywood-blockbuster semakin menonjol, terutama dengan banyaknya adegan pertempuran, tak hanya di hutan,
tetapi juga di laut. Demikian juga dalam berbagai adegan dan dialog,
ciri film Hollywood terasa semakin kental.
Dari sisi cerita, tidak seperti dua film sebelumnya, kisah pada
film ini justru terasa datar dan dangkal. Konflik dan intrik antar tokoh
cerita ini juga tidak dieksplorasi terlalu jauh, malah terkesan hanya
menjadi tempelan saja. Bahkan walaupun adegan pertempuran

sudah dibuat sedemikian dramatis, namun klimaks cerita tidak terasa
dramatis, seolah seperti digantung begitu saja. Adegan penutup di
mana Mayor Raymer yang sudah terdesak tidak dibunuh oleh para
pahlawan kita ini memang memiliki pesan moral, bahwa dendam
tidak harus dibalas dengan pembunuhan. Barangkali karena alasan
inilah promo untuk pemutaran film ini tidak segencar film Merah Putih
dan Darah Garuda, karena produser juga menyadari bahwa cerita
dalam film Hati Merdeka ini tidak sekuat dan sedalam kedua film
sebelumnya. Sepanjang menonton film ini, terasa bahwa ada satu
pesan yang sangat kuat dalam film Hati Merdeka ini, bahwa perang
hanya akan membawa kesedihan, kehancuran dan malapetaka
bagi semua pihak.
Film ini tertolong dengan visualisasi yang indah, serta akting
yang prima dan konsisten dari para aktor. Acungan dua jempol patut
diberikan kepada Teuku Rifnu Wikana, karena berhasil menampilkan
tokoh Dayan yang harus berkomunikasi dengan bahasa tubuhnya,
akibat lidahnya dipotong oleh tentara Belanda pada film Darah
Garuda. Selain tokoh yang sudah dikenal pada film sebelumnya,
kita juga diperkenalkan pada tokoh baru yang turut mewarnai film
ini, termasuk Mayor Raymer (yang muncul pada adegan pertama di
film pertama), Wayan Suta, dan Dayu (Ranggani Puspandya) yang
diselamatkan dari pembantaian tentara Belanda. Namun karakter
Wayan Suta dan Dayu justru tidak menonjol atau berperan banyak
dalam cerita, dan seolah hanya menjadi pelengkap cerita saja.
Dengan kualitas cerita yang ala kadarnya, tak heran jika banyak
komentar miring terhadap film Hati Merdeka. Namun bagi mereka
yang bosan dengan film horor atau komedi khas Indonesia, film ini
memberikan alternatif tontonan yang menarik, terutama dengan tema
perjuangan bangsa Indonesia yang saat ini jarang diproduksi film
dengan tema perjuangan. Mudah-mudahan saja ada aspek-aspek
dari film ini yang bisa mengikuti jejak film Merah Putih dan Darah Garuda untuk memenangkan berbagai penghargaan dalam festival dan
pasar film, baik di dalam negeri maupun tingkat internasional.n
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TREND

Apa itu Android?

Si Cerdas “Robot Ijo”
Sekarang ini handphone android mulai populer di dunia
dan menjadi saingan serius dari vendor handphone
(perusahaan) yang sudah ada sebelumnya seperti Nokia,
Blackberry, dan iPhone.

T

api bila Anda menanyakan ke orang Indonesia kebanyakan “apa itu android?”
Kebanyakan orang tidak akan tahu apa itu android, dan meskipun ada yang tahu
pasti hanya untuk orang tertentu yang geek atau update dalam teknologi.
Ini disebabkan karena masyarakat Indonesia hanya mengenal handphone dengan
merek tertentu yaitu Blackberry, Nokia, dan merek lainnya.
Ada beberapa hal yang membuat Android sulit atau belum diterima oleh pasar
Indonesia, antara lain:
1. Kebanyakan handphone android menggunakan input touchscreen yang kurang
populer di Indonesia.
2. Android membutuhkan koneksi internet yang sangat cepat untuk memaksimalkan
kegunaannya padahal internet dari operator selular Indonesia kurang dapat di
andalkan.
3. Anggapan bahwa android sulit untuk dioperasikan atau dipakai dibandingkan dengan
handphone seperti Nokia atau Blackberry.
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Android adalah sistem operasi
yang digunakan di smartphone dan
juga tablet PC. Fungsinya sama sep
erti sistem operasi Symbian di Nokia,
iOS di Apple, dan BlackBerry OS.
Android tidak terikat ke satu merek
handphone saja, beberapa vendor
terkenal yang sudah memakai android
antara lain Samsung, Sony Ericsson,
HTC, Nexus, Motorolla, dan lain-lain.
Android pertama kali dikem
bangkan oleh perusahaan bernama
Android Inc., dan pada 2005 diakuisisi
oleh raksasa Internet Google. Android
dibuat dengan basis kernel Linux yang
dimodifikasi, dan untuk setiap releasenya diberi kode nama berdasarkan
nama hidangan makanan.
Keunggulan utama Android adalah
gratis dan open source, yang membuat
smartphone android dijual lebih murah
dibandingkan dengan Blackberry atau
iPhone meski fitur (hardware) yang
ditawarkan Android lebih baik.
Beberapa fitur utama dari Android
antara lain WiFi hotspot, Multi-touch,
Multitasking, GPS, accelerometers,
support java, (GSM/EDGE, IDEN, CDMA,
EV-DO, UMTS, Bluetooth, Wi-Fi, LTE,
and WiMAX) dan juga kemampuan dasar
handphone pada umumnya.n www.infoteknologi.
com/selular/apa-itu-android/

Aplikasi Android
Android memiliki basis developer
yang besar untuk pengembangan
aplikasi, yang membuat fungsi android
menjadi lebih luas dan beragam.
Android Market merupakan tempat
aplikasi android di-download baik
gratis ataupun berbayar yang dikelola
oleh Google.
Beberapa aplikasi Android:
Kategori Office. Quickoffice® Pro,
e-Droid-cell Light, dan lainnya.
Kategori Social Network. Facebook
for Android, twitter, yahoo messenger,
mozilla firefox for android, dan lain
nya.
Kategori Navigasi. Komutta (panduan
transportasi di Jakarta), gps, google
map, dan lainnya.
Kategori Game. Angry Bird, Need For
Speed Shift, Super Street Fighter IV,
dan lainnya.

Samsung Galaxy S i9000
Berbasis Sistem Operasi Android v2.1 buatan Google, Galaxy S i9000 hadir untuk
menemani beragam kegiatan pintar anak muda.
Saat berkegiatan di luar rumah, layar Galaxy S yang terlebar di kelasnya saat ini
(4 inch) akan memberikan atmosphere “lebih lega” saat menonton video di You Tube
atau membaca file PDF. Apalagi, layar touch screen beresolusi 800 x 480 pixel Galaxy
S juga dilengkapi dengan Super Active-Matrix Organic Light-Emitting Diode (AMOLED),
sehingga layar akan tetap bening saat terkena sinar matahari dan tidak mudah kotor.
Kamera auto focus beresolusi 5MP lengkap dengan fitur Geo tagging plus
kemampuan recording video hingga 720p (30fps) juga hadir untuk meng-capture
beragam momen seru bersama teman-teman. Apalagi, memory untuk menyimpan data
didukung dengan memory internal sebesar 16 GB.
Fitur terbaru Samsung, SWYPE yang memiliki perbendaharaan kata cukup lengkap
(baik bahasa Inggris maupun Indonesia), juga akan memudahkan penulisan kalimat
saat mengetik e-mail atau sms. Contohnya, bila ingin menuliskan “Galaxy”, simply press
huruf G lalu geser ke A hingga Y. n www.apac.sec.samsung.com

Sony Ericsson Xperia™ Arc
Sekilas Xperia Arc memiliki desain yang serupa dengan Xperia X10. Tetapi
sebenarnya cukup banyak perbedaan antara mereka. Perbedaan yang paling
mencolok adalah dimensi. Xperia Arc memiliki desain yang lebih ringkas dan ringan,
hanya setebal 0,8 cm dan berat 117 gram, dibandingkan X10 dengan ketebalan 1,3
cm dan berat 135 gram.
Dengan platform Android versi 2.3 (Gingerbread), tentunya pengalaman yang
ditawarkan Xperia Arc juga jauh lebih baik. Visualnya juga lebih tajam dan detail
dengan dukungan layar LED-backlit LCD capacitive 16 juta warna dan layar multisentuh 4,2’ Reality Display dengan Mobile BRAVIA® Engine.
Mulai dengan bahan yang prima. Berpadu dalam lekuk yang cantik. Diciutkan
hingga 8,7 mm. Dan inilah dia, pas dalam genggaman. Xperia arc mengusung Sony™
Exmor R™ untuk sensor CMOS ponsel yang memungkinkan diabadikannya film dan
foto berkualitas tinggi dalam cahaya redup. Tampilkan semuanya dalam HD yang
memukau, langsung di televisi lewat konektor HDMI. n www.sonyericsson.com

LG Optimus 2X
LG Electronics Indonesia (LGEIN) segera memperkenalkan Optimus 2X. Inilah
smartphone dual prosesor yang lebih ngebut untuk menjalankan banyak aplikasi mobile.
Terus melesatnya popularitas smartphone berbasis sistem Android membuat LGEIN
tak ragu-ragu memperluas produknya termasuk juga yang menggunakan teknologi
baru seperti Optimus 2X.
Penggunaan prosesor ganda nVidia Tegra 2 berkecepatan 1GHz menjadi senjata
andalan Optimus 2X untuk lebih mulus menjalankan banyak aplikasi dibandingkan model
terdahulu. Tak heran bila smartphone ini mampu melakukan perekaman dan playback
video Full-HD dan juga bereaksi lebih gegas untuk aplikasi yang berat.
“Teknologi dual core adalah lompatan berikutnya dalam teknologi ponsel LG mulai
tahun 2011 ini. Kami selalu ingin konsumen mendapatkan pengalaman lebih menarik
lewat teknologi yang LG hadirkan,” kata Kim Weon Dae, Presiden Direktur LGEIN, saat
memperkenalkan Optimus 2X di Jakarta hari ini (27/4). Lebih lanjut, Kim juga menjamin
Optimus 2X yang berbasis Android 2.2 (Froyo) ini dapat di-upgrade dengan mudah ke
Android 2.3 (Gingerbread).
Selain lebih kencang, Optimus 2X juga dilengkapi fasilitas menarik seperti kamera
8 megapiksel dengan LED flash di bagian punggung dan kamera depan 1,3 megapixel
yang dapat dipergunakan untuk video conferencing. Layar 4” beresolusi 800x480 pixel
di gadget berbobot 139 gram ini juga sangat terang namun tetap hemat daya di mana
baterai 1500mAh yang dipakainya sanggup bertahan sekitar 7 jam. n www.infokomputer.com
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Merah Putih
di Sekujur Pertamina
D

alam suatu perbincangan santai,
beberapa teman bertanya:
apa yang membuat kita harus
menempatkan Pertamina di frontline
industri minyak dan gas bumi (migas)?
Selepas menyeruput kopi hangat, saya
jawab spontan: karena kita meletakkan
‘merah putih’ di sekujur sosok Pertamina.

harus berada pada garda paling depan
dalam penguasaan sains dan teknologi.
Baik untuk mengantisipasi keterbatasan
sumber daya migas berbasis fosil,
sekaligus untuk mencari alternatif baru
dan pilihan energi baru yang terkandung
di dalam bumi. Berbagai inovasi sebagai
bagian dari budaya perusahaan, disertai
dengan keberanian untuk melakukan
perubahan minda (mindset) bisnis secara
lebih profesional, tentu menjadi bagian
tak terpisahkan dari dinamika bisnis
Pertamina.

Kenyataan ini tak terbantahkan.
Dalam kondisi bagaimanapun, Pertamina
adalah merah putih dan akan selamanya
merah putih, kecuali kita sudah
kehilangan nation dignity, kebanggaan
sebagai anak bangsa, bisa dia menjadi
tidak merah putih lagi. Di berbagai
kesempatan berbincang dengan Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saya
mendapat banyak inspirasi, bagaimana
seluruh komponen bangsa perlu
berkomitmen memajukan Pertamina
sebagai badan usaha milik negara kelas
dunia.
Oleh karena itu, tidak berlebihan,
bila kita kemukakan, para pengambil
keputusan di bisnis migas, mesti
mendahulukan kepentingan nasional.
Terutama Menteri ESDM (Energi Sumber
Daya Manusia), Menteri BUMN (Badan
Usaha Milik Negara), dan juga badanbadan pemerintah yang mengatur
regulasi bisnis migas. Sejumlah negara
lain, juga memberlakukan hal yang sama.
Karena di sekujur tubuh Pertamina
adalah merah putih, maka perusahaan
negara yang mempunyai nilai historis
sebagai simbol kemandirian bangsa ini,
mesti didudukkan pada konstelasi yang
tepat dan benar. Tidak bisa disamakan
dengan perusahaan kontrak migas asing,
apalagi kenyataan menunjukkan mereka
cukup berani mengemplang pajak.

kediaman pribadinya, saya mendapat
inspirasi baru untuk memandang
Pertamina. Yakni, melihat perusahaan
ini dalam konteks kemandirian, dalam
makna bahwa Pertamina menjadi
ikon untuk menunjukkan kita sanggup
mengelola sumberdaya alam yang
diberikan Tuhan. Termasuk membangun
kesadaran kolektif masyarakat untuk
menggunakan migas secara efektif dan
efisien, juga proporsional. Karena dengan
begitu, kita akan dapat menempatkan
potensi sumber daya alam itu dalam
konteks pembangunan berkelanjutan.
Sekaligus mampu menjadikan kekuatan
sumber daya alam itu sebagai
fundamental ekonomi bangsa yang
kokoh.

Beberapa hari lalu, selepas
berbincang dengan Presiden SBY di

Setarikan nafas, sebagai badan
usaha milik negara, Pertamina juga
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Selanjutnya adalah bagaimana
menjadikan Pertamina sebagai salah
satu sentra peradaban unggul bangsa.
Paling tidak dalam pengembangan
potensi sumber daya manusia profesional
di sektor migas. Karena itulah, seluruh
ikhtiar yang sedang dilakukan oleh
seluruh direksi, manajemen dan
karyawan Pertamina tak boleh terganggu
dan diganggu siapapun. Apalagi di hilir,
Pertamina juga mengemban tugas besar
menyangkut public service obligation
(PSO).
Beranjak dari pandangan di atas,
saya memandang, kita perlu mengubah
minda (mindset) dalam memandang
Pertamina. Khasnya, dalam konteks
Pertamina sebagai bagian dari entitas
bisnis, dan Pertamina dalam konteks
pengembangan inovasi bangsa untuk
memenuhi hajat hidup orang banyak.
Dengan memahami keberadaan
Pertamina sebagai salah satu ikon
penting kemandirian dan inovasi bangsa
di sektor migas, barulah kita akan
paham, apa sesungguhnya yang harus
kita lakukan. Khususnya dalam praktik
politik ekonomi negara kini dan di masa
depan. Tidak mudah bagi Pertamina
mengemban peran sebagai ikon bangsa
itu.n

LAKON

Sangat Menantang

P

enampilannya yang kalem, mungkin berbeda dengan ketika ia harus bekerja sebagai Environmental Specialist, yang membutuhkan keberanian dan ketegasan. Demikian Irma Khoirunissa,
kelahiran Bogor, 3 Maret 1979. Lulusan Teknik Lingkungan Fakultas Arsitektur Lanskap dan
Teknologi Lingkungan (FALTL), Universitas Trisakti tahun 2002 ini bekerja sebagai Environmental Engineer di Tripatra Engineering. Kemudian pindah ke Japan Oil Engineering
juga dengan posisi yang sama. Dari sana ia pindah lagi ke Conoco Philips sebagai
Certification Engineer.  Barulah setelah itu Irma masuk ke Direktorat Hulu Pertamina
dan ditempatkan di Pertamina Geothermal Energy (PGE).
Irma bertugas memberikan masukan terkait aspek lingkungan untuk proyekproyek PGE yang akan dikembangkan terkait dengan penyusunan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). “Saya mengkoordinasikan penyusunan studi lingkungan dan pemantauan dari kegiatan proyekproyek panasbumi serta existing operation,” tambah lajang
yang sedang melanjutkan studi singkat panasbumi selama
6 bulan di Islandia. “Jadi dari studi lingkungan, sebenarnya
tugas saya mendukung perusahaan untuk mengembangkan
proyek-proyek panasbumi ini.”
Namun bukan hanya itu tugasnya. “Tidak hanya Amdal
saja yang harus saya tangani, tetapi juga masalah Program
Kinerja Penilaian Perusahaan atau Proper. Saya dan tim
harus men-support program-program Proper di lapanganlapangan yang sudah beroperasi, termasuk para
Kontrak Operasi Bersama (KOB), mempersiapkan
dan implementasi program Clean Development Mechanism (CDM), implementasi penanganan aspek lingkungan atas grant/loan dari perbankan internasional, seperti World
Bank dan ADB,” paparnya panjang lebar.
Hasil kerjanya pun membuat Irma cukup bangga. Misalnya AGE Kamojang dan
AGE Lahendong mendapatkan Proper Hijau, setingkat dibawah Proper Emas. “Kalau
untuk mendapatkan Emas, masih perlu effort yang sangat besar. Namun kita sudah
memprogramkan untuk menuju ke sana,” ujar dara yang suka mendengarkan musik
ini.nUHK

Setia dengan
produk pertamina
Foto : WNR/Pertamina

B

aim (35 tahun) yang telah mengantongi program S-2 Management Trisakti ini tengah
sibuk dengan band barunya The Dance Company dan sedang mempersiapkan
Solo Album Gitar. “Bermain musik bagi saya untuk seumur hidup jadi tidak ada target
sampai kapan saya harus meninggalkan dunia musik,” ungkapnya.
Namun, di tengah kesibukannya itu, Pria yang lahir di Hongkong ini masih
menyempatkan waktu untuk keluarga seperti membantu usaha boutique sang istri dan
bermain dengan anaknya Sarah Ebiela Ibrahim (1,5 tahun). Karena baginya waktu untuk
keluarga adalah nomor satu dan tidak ada yang bisa mengalahkan dari apapun.
Berbicara produk Pertamina, Baim turut memberikan kontribusi yang terbaik bagi negeri
dengan selalu setia menggunakan produk Pertamina walaupun banyak produk luar negeri yang
tersebar. “Tapi saya tetap percaya dengan produk yang dihasilkan oleh Pertamina,” ungkap
suami dari Artika Sari Devi ini.
Baim mengakui tidak pernah ada masalah atau kendala selama menggunakan produk
Pertamina. “Terlebih lagi sekarang sudah ada produk ramah lingkungan dan berkualitas yang
dihasilkan oleh anak bangsa kita sendiri seperti yang saat ini saya gunakan yaitu Pertamax,”
katanya.nIK
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CERITA
SEBONGKAH
PUING
S

Oleh : Arya Dwi Paramita - Jakarta

ekitar tahun 1990 orang tua saya kembali ke tanah air
membawa sebongkah puing beton berwarna yang dibung
kus dengan kantong kertas. “Ini puing tembok yang memi
sahkan ‘Barat dan Timur’. Puing ini menjadi saksi bisu kisah tragis
dan kematian,” demikian kira-kira ujarnya waktu itu. Lima tahun
kemudian, saya mempelajarinya di bangku kuliah politik internasional
bahwa puing itu adalah tanda keruntuhan Uni Soviet dan akhir
Perang Dingin pada tahun 1989 silam. Lima belas tahun berselang,
tepatnya tahun Oktober 2010 yang lalu, tepat di tengah malam yang
sunyi, saya merasakan angin dingin 6 derajat celcius yang menusuk
tulang saat saya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di Berlin,
tempat puing itu berasal.
“Assalamualaikum brother moslem. Welcome to Berlin,” sapa
hangat pria tinggi besar di belakang kemudi mercedes benz itu saat
saya masuk ke dalam taksi miliknya. “Wa’alaikumsalam brother,”
jawab saya sembari menahan dingin malam. Ternyata pria itu
berasal dari Turki dan selalu menyapa sesama muslim. Singkat
cerita, rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang selama ini menjadi
kontak saya dan menjemput saya di Berlin meminta tolong agar
kami diantar ke hotel yang berada di bekas wilayah Berlin Timur.
Mereka bicara dalam bahasa Jerman yang sama sekali saya tidak
mengerti. Kalau sudah begini, saya menyesal kenapa dulu waktu
pelajaran bahasa Jerman di SMA saya justru memilih memanjat
pagar tembok sekolah.
Malam pertama di Berlin meninggalkan kenangan yang tidak
terlupakan. Di tengah dinginnya malam itu, saya tidak memiliki baju
hangat. Pakaian dan jaket windbreaker yang melekat di badan inilah
harta saya yang paling berharga, karena koper yang berisi semua
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pakaian hangat dan seragam Pakaian Sipil Lengkap saya entah
kemana. Sepertinya tertinggal di antara penerbangan LondonAmsterdam-Berlin. Petugas bandara menjanjikannya dalam waktu 24
jam koper itu akan sampai di tangan saya. “Semoga,” ujar saya dalam
hati. Malam itu saya lalui dengan cepat di hotel saya menginap.
Berlin di pagi hari tidak terlalu ramai. Ada sedikit antrian kenda
raan di sana-sini, tapi tidak terlalu berarti. Untuk transportasi umum
ada fasilitas kereta cepat di bawah tanah atau subway, taksi, dan bis.
Untuk traveller yang kurang memahami situasi bisa mendapatkan
peta di lobby hotel secara cuma-cuma. Tapi untuk menjelajah, jalan
kaki adalah pilihan yang terbaik.

Friederichstrase: Konfrontasi Panser
Sinar matahari pagi itu cukup membantu menghangatkan badan
melawan dinginnya angin yang masih mencoba mengatakan selamat
datang kepada tulang belulang di dalam badanku. Sinar matahari
yang sama menyelip diantara tingginya gedung-gedung di belahan
timur Berlin dan menerangi papan nama jalan yang bertuliskan
Friederichstrase. Berjalan kaki menyusuri jalan Friederichstrase
maka kita dapat menemukan beberapa gift shop yang menjual
cinderamata khas Berlin.
Masih di jalan yang sama, tampak beberapa orang serius
memperhatikan poster di sisi jalan. Rasa ingin tahu membawa
saya mendekat, ternyata mereka sedang membaca poster yang
memampangkan sejarah Berlin. Sebuah poster bercerita bahwa
jalan yang baru saja saya susuri ini menjadi lokasi konfrontasi
panser antara Amerika dan Uni Soviet pada 22 Agustus 1961.
Pertikaian yang dipicu oleh aksi pemeriksaan yang dilakukan
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Beberapa
orang serius
memperhatikan
poster di sisi jalan
Friederichstrase.
Mereka sedang
membaca
poster yang
memampangkan
sejarah Berlin.
Sebuah poster
bercerita bahwa jalan
ini menjadi lokasi
konfrontasi panser
antara Amerika dan
Uni Soviet pada 22
Agustus 1961.
2 Beberapa gift
shop yang menjual
cinderamata
khas Berlin dapat
dijumpai di jalan
Friederichstrase.
3 Check Point Charlie,
nama dari pos ber
sejarah dalam masa
perang dingin antara
dua blok adikuasa. Di
depan pos tersebut,
berdiri dua orang ser
dadu yang ternyata
adalah petugas
foto. Untuk berpose
bersama mereka kita
cukup membayar 2
euro per orang.
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Foto-foto : ARYA DWI PARAMITA

2

WISATA
oleh tentara penjaga perbatasan Jerman
Timur terhadap anggota tentara sekutu
yang akan memasuki Jerman Timur
melalui Friederichstrase. Pihak Bar at
menganggap pemeriksaan itu adalah
merusak hak negara sekutu di Berlin.
Insiden ini membuat Jenderal Lucius D
Clay berang dan mengerahkan panserpanser sekutu AS dengan moncong me
riam menghadap ke Jerman Timur, yang
dibalas dengan barisan 10 panser Jerman
Timur menghadap ke Barat. Ketegangan
yang berlangsung selama 16 jam itu tidak
meletus menjadi kontak senjata, sampai
akhirnya kedua pihak memutuskan untuk
menarik barisan pansernya. Mungkin
orang-orang tua ini saksi mata pertikaian
dua ideologi adidaya pada masanya.
Check Point Charlie
Bergeser sedikit, di persimpangan
jalan Friederichstrase dan Zimmerstrase,
ada pemandangan yang unik. Sebuah
pos ukuran sekitar 3x3 meter dijaga oleh
dua orang serdadu memegang bendera
Amerika. Pos itu berada di tengah jalan,
dikelilingi oleh tumpukan karung berisi
pasir, layaknya sebuah tempat berlindung
dalam zona pertempuran. “Check Point
Charlie” adalah nama dari pos bersejarah
dalam masa perang dingin antara dua blok
adikuasa. Di atasnya, ada foto serdadu AS
menghadap ke sisi Timur dan foto serdadu
Soviet menghadap ke Barat. Di depan
pos tersebut, berdiri dua orang serdadu
yang ternyata adalah petugas foto. Untuk
berpose bersama mereka kita cukup
membayar 2 euro per orang.
Toppographie Des Terrors
Perjalanan dilanjutkan dengan menyu
suri Zimmerstrase. Saat melihat ke bawah,
ada garis lurus yang terbuat dari batu
membelah lurus sepanjang Zimmerstrase
bertuliskan Berliner Mauer 1961-1989.
Ternyata itu adalah tanda dimana tembok
yang dibangun pada 13 Agustus 1961 dan
dibuka pada 9 November 1989 itu dahulu
berdiri.
Tibalah kami di ujung jalan dan me
nem ukan sebuah papan bertuliskan
“Topographie Des Terrors”. Ternyata ini
adalah sebuah museum luar ruang yang
bercerita tentang propaganda dan teror
yang terjadi selama periode pertikaian dua
adidaya tersebut dalam periode 1933-1945.
Museum ini ditata rapi menyajikan gambar
dan tulisan yang ditata dengan manis dan
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Topographie Des Terrors, museum luar ruang yang bercerita tentang propaganda dan teror
yang terjadi pada 1933-1945. Museum ini ditata rapi menyajikan gambar dan tulisan yang
ditata dengan manis dan berlatar belakang sisa tembok berlin yang masih berdiri.

6

Gerbang Brandenburg, bekas gerbang kota dan salah satu simbol utama Berlin, Jerman.

berlatar belakang sisa tembok berlin yang
masih berdiri. Beberapa ilustrasi bercerita
tentang agen-agen rahasia yang bertugas
menangkap kaum Yahudi dan kisah pem
bantaian dan kekejaman tentara SS.
Gerbang Brandernburg
Selepas dari museum luar ruang,
saya mencoba mengikuti jalan yang
menurut peta akan membawa saya ke
sebuah bangunan bersejarah. Sebuah
gerbang besar dan megah pun saya temui
setelah 15 menit berjalan kaki. Gerbang
Brandenburg atau dalam bahasa Jerman
disebut Brandenburger Tor. Bangunan ini
merupakan bekas gerbang kota dan salah
satu simbol utama Berlin, Jerman. Gerbang
ini terletak di antara Pariser Platz dan Platz
des 18 März dan merupakan satu-satunya
gerbang yang tersisa. Gerbang ini dibangun
oleh Carl Gotthard Langhans sejak 1788
hingga 1791 dan diusulkan oleh Friedrich
Wilhelm II sebagai simbol perdamaian.
Gerbang ini sempat ditutup semasa
pertikaian dua adikuasa. Ketika revolusi
1989 terjadi dan Tembok Berlin runtuh,
Gerbang ini menggambarkan kebebasan

dan keinginan menyatukan Kota Berlin.
Pada 22 Desember 1989, Gerbang Bran
denburg dibuka kembali dengan Helmut
Kohl, Kanselir Jerman Barat, berjalan me
laluinya dan disambut oleh Hans Modrow,
Perdana Menteri Jerman Timur.
Tidak jauh dari gerbang itu, terbentang
jalan Unter den Linden yang dalam bahasa
Inggrisnya Under The Linden Trees. Jalan
ini terkenal dengan pohon Linden yang
tumbuh di sepanjang jalan. Di sisi kiri dan
kanan jalan ini banyak terdapat pertokoan
dan pusat cinderamata. Jalan ini termasuk
salah satu pusat keramaian yang menjadi
rute para wisatawan.
Ini hanya sebagian kecil dari cerita
menjelajahi Berlin dengan berjalan kaki.
Yang unik dari kota ini, yaitu bagaimana
mereka sangat menghargai sejarah dan
mengemas suatu kenangan teror yang
mengerikan menjadi sebuah peluang wisa
ta yang luar biasa. Apapun yang terjadi di
masa lalu tidak dibumihanguskan. Me
reka memandangnya tidak dengan cara
pandang negatif dan amarah, melainkan
dengan sudut pandang positif menghargai
sejarah. n

Tips Perjalanan
Lintas Negara
Koper hilang dalam perjalanan bukan cerita baru. Dari pengalaman penerbangan
London – Amsterdam – Berlin yang lalu, koper tersebut sebenarnya tidak hilang.
Koper hanya tertahan dalam penerbangan sambungan Amsterdam ke Berlin. Hal
ini bisa terjadi karena ada keterlambatan penerbangan dari London ke Amsterdam
yang berdampak pada keterlambatan proses transfer bagasi.
Menghadapi situasi seperti ini, ada beberapa tips yang bisa dilakukan:
1. Setibanya di airport dan menyadari bahwa koper tidak muncul di conveyor belt
di bandara, segera hubungi bagian lost and found maskapai penerbangan yang
kita gunakan
2. Petugas maskapai akan membantu mencari koper yang hilang berdasarkan
kode bagasi yang diberikan kepada kita saat check in di bandara asal.
3. Petugas maskapai biasanya akan memproses pencarian dan mengirimkan ke
alamat tempat kita menginap di kota tujuan. Untuk itu, penting untuk membawa
alamat lengkap tujuan bersama kita. Biasanya proses ini memakan waktu 24
jam.
4. Petugas maskapai akan memberikan satu paket toiletries dan pakaian dalam
untuk ganti sementara.
5. Tas yang dibawa ke dalam kabin sebaiknya berisi barang-barang berharga,
dokumen penting, dan beberapa potong pakaian ganti sebagai antisipasi jika
persoalan ini terjadi.
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GALERI FOTO

Teks : Dewi Sri Utami • Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Sensasi

KOPI JOS

Lik Man

Jalan-jalan ke Jogja belum lengkap rasanya jika tidak mampir ke angkringan Lik Man, yang berlokasi di sebelah
utara stasiun Tugu. Kuliner rakyat yang buka sejak pukul 18.00 ini, menjadi lokasi kongkow kaum muda untuk
merasakan nikmatnya makanan bertarif kantong mahasiswa. Angkringan Lik Man bisa dibilang sebagai angkringan
generasi awal di kota pelajar yang digarap pria bernama asli Siswo Raharjo.
Menu utamanya “sego kucing” (nasi bungkus dengan lauk oseng tempe dan sambel teri), serta aneka lauk pilihan
seperti tempe goreng, tahu susur, tahu bacem, dan “ndas” alias kepala ayam goreng.
Minuman hangat siap menemani para pelanggan mulai dari wedang jahe hingga kopi jos. Dinamakan Kopi jos karena
suara jos yang ditimbulkan arang membara yang dimasukkan dalam gelas berisi kopi panas. Sensasi kopi jos tak
bisa diungkapkan dengan kata-kata. Yang jelas membuat ketagihan setiap orang yang pernah mencobanya. Bahkan
beberapa pelanggan percaya mitos kadar kafein kopi jos lebih rendah karena telah dinetralisir arang hingga tak
khawatir jika dikonsumsi setiap hari.
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ASAH OTAK
Kami tunggu
jawaban Anda
untuk TTS
edisi ini
paling lambat
20 Agustus 2011.

Oleh : M.SALEH - Bogor

Kirim jawaban
beserta data diri lengkap
ke REDAKSI :
Kantor Pusat Pertamina
Gedung Perwira
Jl. Perwira 2-4 Jakarta,
Ruang 306
Kode Pos 10110
atau email ke :
bulletin@pertamina.com

Mendatar
1. Pemegang kepentingan
7. Timbel
8. Surat tanda pandai mengemudi
9. Ditulis terbalik, padat berisi
10. Seruan rasa kaget bila merasa sakit
13. Warna merah muda (Bahasa Inggris)
14. Depot LPG Pertamina di Jakarta Utara
16. Partikel (atom atau molekul) yang bermuatan listrik
18. Bagian dari sesuatu yang berangkai
19. Rencana pembangunan pipa gas sepanjang
4.128 km, dari lapangan gas yang berada di Nigeria dialirkan melalui pantai
Algeria yang akan langsung diekspor ke negara-negara Eropa
Menurun
1. Wilayah-wilayah yang dijadikan sasaran perluasan pemasaran suatu produk
2. Ahli di bidang akuntansi yg bertugas menyusun, membimbing, mengawasi,
menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta administrasi perusahaan
atau instansi pemerintah
3. benih (bibit) yang akan menjadi sesuatu
4. Organisasi masyarakat, huruf akhir dibuang
5. Daerah Aliran Sungai
6. Rumah pembibitan tanaman yang tertutup kaca sehingga aman dari hawa
dan cuaca
11. Surat keterangan resmi yang menyatakan telah tamat sekolah (lulus ujian)
12. Besar hati; merasa gagah (karena mempunyai keunggulan)
15. Sejenis kain
17. Kata ganti milik
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PEMENANG TTS
Edisi JULI 2011
dudi fachrudin
PT Pertamina Retail - Non Fuel Retail
Wisma Tugu Wahid Hasyim Lt. 2 - Jakarta
benny sm hutagaol
OJT SR FRM VII Rayon II Makassar
diding rustandi
Sekuriti PKD
Gedung Annex Lt 7 - Kantor Pusat Pertamina
Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan
datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 Agustus 2011.

JAWABAN TTS EDISI JULI 2011 :
MENDATAR : 2. Amplang, 6. Arak, 7. Romeo, 8. Asmara, 11. Saur,
12. Koplo, 15. Berau, 17. Ba, 18. LOI, 19. Mas, 22. Buta, 23. Iba,
24. Per, 25. Shale Gas
MENURUN : 1. Panasbumi, 2. Aksara, 3. Perak, 4. ATM, 5. Geologi,
9. SAE, 10 Mur, 14. Palapa, 16. Umbul, 20. ABS, 21. Sah

