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“Konversi minyak tanah ke LPG” yang dihela Pertamina menjadi bintang Forum LPG Internasional
“24th world LP Gas Forum” di Doha, Qatar, 26-29 September 2011. Para penggiat LPG Internasional
penasaran ingin mendengar cerita dari tangan pertama tentang program tersebut. SVP Petroleum
Product Marketing & Trading Iqbal Hasan memaparkan program konversi LPG yang diterapkan di
Indonesia telah menjangkau hampir 80 persen penduduk Indonesia golongan menengah bawah yang
menjadi sasaran program tersebut. “Program ini kami lakukan secara bertahap mengingat wilayah
Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau,“ujar Iqbal. Untuk itu dibutuhkan pendekatan khusus sesuai
dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

6 • SURAT PEMBACA
• MR. WEPE
7 VISI BOD

Direktur Pemasaran & NIaga

8 - 9 HIGHLIGHT

24

• Pertamina BUMN Pertama Buka Akses ke PPATK
• Wakil Pertamina Menangkan Ajang Duta BUMN 2011
• Pertamina Dukung Pekalongan Jadi World’s City of Batik
• Gedung Futsal untuk ITS Surabaya

24 - 26 INTERVIEW
Duta BUMN : Kippy & Adit
Cover oleh : Oki Novriansyah

27 - 28 HILIR

Pelumas Marine Siap Kuasai Pasar Domestik & Luar Negeri

29 - 31 LINGKUNGAN

Bakteri ‘Pemakan Minyak’ Itu Terselip di Antara Sedimen
Segara Anakan Cilacap

4

November 2011

CATATAN REDAKSI
Saatnya Berpaling ke Gas
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jang WLPG Forum di Doha, akhir September lalu
menjadi salah satu bentuk pengakuan internasional
terkait kesuksesan konversi minyak tanah ke LPG yang
dilakukan pemerintah Indonesia, dan dalam hal ini
Pertamina sebagai pelaksana program tersebut.
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Selain ramah lingkungan, penggunaan LPG terbukti
telah menghemat subsidi minyak tanah. Sebuah solusi
yang tengah dicari negara-negara berkembang di
penjuru dunia dalam upaya mengurangi beban subsidi
serta upaya untuk mendukung penggunaan bahan bakar
ramah lingkungan.
Konversi LPG telah menjadi bukti penghematan
subsidi yang hingga tahun ini mencapai Rp 57 triliun
lebih. Beban pemerintah sedikit berkurang, sementara
konversi ini juga diharapkan menjadi model bagi
konversi bahan bakar lainnya. Hal ini sangat ditekankan
Wakil Menteri ESDM yang baru Prof. DR Widjajono
Partowidagdo yang mengusulkan kepada menteri baru
Jero Wacik untuk memanfaatkan penggunaan gas
sebagai pemenuhan kebutuhan energi nasional.
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Harga gas yang jauh lebih murah dibandingan Bahan
Bakar Minyak (BBM) subsidi sudah saatnya dimanfaatkan
sebagai upaya mengonversi penggunaan BBM ke gas.
Angka subsidi BBM yang kini sudah menyentuh Rp 200
triliun, diprediksikan akan berkurang hingga Rp 150 triliun
jika pemerintah konsekuen mengalihkan penggunaan
BBM ke gas.
Upaya untuk berpaling ke gas sudah seharusnya dila
kukan mulai saat ini, mengikuti kesuksesan program
konversi minyak tanah ke LPG.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.
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SURAT PEMBACA
Antisipasi Black Campaign
Mirza Al Bukhori - Jakarta

Belum lama ini saya menerima sebuah
pesan melalui sebuah grup di BlackBerry
Messenger (BBM). Pesan tersebut
menjelaskan tentang akal-akalan SPBU
Pertamina yang telah bersertifikasi
Pasti Pas. Di situ dijelaskan, bahwa
operator SPBU milik Pertamina tersebut
memainkan handle nozzle untuk
menyurangi pembeli. Dan di bagian
paling bawah ditulis bahwa pesan
tersebut merupakan pengakuan salah
satu operator yang sudah tidak lagi
bertugas di SPBU yang tidak disebutkan
tempatnya.
Jujur saja, saya tidak bisa serta merta
percaya. Apalagi sumbernya tidak jelas.
Kalau ada teman saya mem-broadcast
pesan itu di BBM, saya anggap itu
merupakan salah satu bentuk kepedulian
mereka kepada teman-temannya. Cuma
yang saya sayangkan, seharusnya yang
mem-broadcast pesan itu lebih bijak.

by Danang Pramono
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Saya lihat, ini bukan pertama
kali Pertamina mendapatkan black
campaign. Sebelumnya, Pertamina
malah diramaikan dengan isu bensin
yang mengandung air atau Pemium
yang memiliki kadar timbal yang tinggi.
Nah, cobalah sekali-kali Pertamina
mengusut tuntas black campaign model
seperti ini. Tuntut secara hukum. Untuk
pembelajaran di masyarakat bahwa
perusahaan ini taat hukum. Dengan cara
seperti itu, diharapkan bisa membuat
jera para pembuat pesan murahan yang
dapat menjatuhkan citra Pertamina. Dan
menjadi pembelajaran buat siapapun di
Indonesia, dalam berbisnis tidak boleh
seenaknya menggunakan cara kotor
untuk berpromosi.
Jawab :
Terima kasih atas perhatian Saudara
Mirza atas informasi ini. Kami sangat
mengapresiasi kepedulian Saudara Mirza
dengan memberikan masukan mengenai
back campaign yang berkaitan dengan
pemanfaatan nozzle.
Sekadar informasi, pada proses
pengisian BBM ke tangki motor atau
mobil, handle nozzle telah diset sesuai
program volume atau besaran jumlah

pengisian. Nozzle pompa SPBU memiliki
sensor yang otomatis dapat berhenti
apabila akan mencapai jumlah tertentu
sesuai program pengisian. Apabila nozzle
pompa BBM berhenti secara otomatis,
maka angka penunjuk liter di pompa ikut
berhenti dan operator akan langsung
menekan kembali nozzle tersebut agar
pelayanan tetap lancar hingga mencapai
jumlah sesuai program
Saat ini, pompa SPBU Pertamina
telah menggunakan sistem digital dan
pengamanan yang ketat . Tidak hanya itu,
kesadaran para pengelola SPBU untuk
tidak melakukan kecurangan sangat kami
apresiasi.
Pertamina juga memberlakukan
sistem kompetisi di antara SPBU
Pertamina, sehingga semuanya berupaya
untuk memberikan layanan yang terbaik
merebut pelanggan.
Untuk memastikan kesesuaian
takaran di SPBU, tim kualitas dan
kuantitas Pertamina dibantu Dinas
Metrologi dan auditor independen,
secara rutin melakukan pengecekan
dan pengujian di lapangan sebagai
perwujudan BUMN ini memberikan
pelayanan yang terbaik kepada
konsumen.•

VISI BOD
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Komitmen Pertamina dalam mewujudkan prinsip –prinsip
tata kelola perusahaan atau Good Corporate Governance
(GCG) kembali diwujudkan dengan menggandeng Pusat
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Pertamina menjadi BUMN Pertama yang memberikan
akses kepada PPATK untuk saling bertukar informasi atas
dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Naskah kerja
sama tersebut ditandatangani
oleh Direktur Utama Pertamina
Karen dengan Ketua PPATK Yunus
Hussein di kantor PPATK, Juanda,
Jakarta Pusat, (19/10). Dengan
kerja sama ini, baik Pertamina
maupun PPATK bersama-sama
menjalankan tugas masing-masing
dalam memerangi tindak pidana
pencucian uang. Kerja sama
tersebut dalam bentuk permintaan
data dan informasi oleh PPATK,
pengembangan sistem teknologi
dan informasi, sosialiasi, pendidikan dan pelatihan. nDSU

Foto : KUN/Pertamina

Pertamina BUMN Pertama
Buka Akses ke PPATK

Wakil Pertamina Menangkan
Ajang Duta BUMN 2011
Perwakilan PT Pertamina (Persero), Krisanti Tiara Putri Gondokusumo
(Public Relations RU VI Balongan) dan Aditya Wira Santika (Investor Relations
- Corporate Secretary) sukses meraih gelar DUTA BUMN 2011 dalam
kegiatan Grand Final Duta BUMN 2011, Jumat (14/10). Dalam kompetisi
meraih gelar Duta BUMN 2011, Krisanti dan Aditya berhasil menyingkirkan
11 pasang finalis lainnya dari BUMN lain. Pemilihan Duta BUMN 2011
merupakan ajang pemilihan muda-mudi terbaik BUMN yang bertujuan untuk
mengoptimalkan kompetensi pekerja BUMN dan meningkatkan partisipasi
generasi muda dalam
kegiatan bertaraf nasional dan
internasional. Kriteria utama
dalam kompetisi ini adalah
pengetahuan proses bisnis
BUMN terkait, pengetahuan
umum, kepribadian, kemam
puan berbahasa Inggris, dan
komunikasi publik. Selain itu
peserta dituntut untuk ber
penampilan baik, memiliki pos
tur tubuh ideal, dan tentunya
memiliki mental yang kuat.
n
DSU
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Pertamina Dukung
Pekalongan Jadi
‘World’s City of
Batik’

Foto-foto : TATAN/Pertamina

Pertamina kembali membuktikan
dukungannya terhadap pelestarian budaya
Indonesia. Kali ini, Pertamina mendukung
penuh Pekalongan yang terpilih sebagai
World’s City of Batik-- kota inspirasi batik
dunia. Ibu Negara, Hj. Ani Yudhoyono
didampingi Direktur SDM Pertamina Rukmi
Hadihartini mengunjungi Pekalongan,
Jawa Tengah untuk memperingati Hari
Batik Nasional, awal Oktober ini. Sebanyak
10 pengusaha batik serta lima pengusaha
kerajinan batik yang merupakan mitra bina
an Program Kemitraan Bina Lingkungan
(PKBL) Pertamina, serta para pengrajin batik
dari mitra binaan perusahaan swasta lainnya
memeriahkan acara tersebut. Peringatan Hari Batik Nasional ke-2 ini diseleng
garakan di kawasan kota tua seputar jalan Jatayu. Acara ini dimeriahkan pula
dengan parade membatik 1.000 payung oleh 750 pengrajin batik, 200 pelajar
serta 50 seniman. n TATAN.

Gedung Futsal
untuk ITS Surabaya
Sebagai bentuk dukungan di
dunia pendidikan, PT. Pertamina
(Persero) memb erikan bantuan
untuk pembangunan gedung
futsal seluas 3.880 meter di
ITS Surabaya. Dari total biaya
pembangunan Rp. 10 milliar,
Pertamina turut menyumbang se
besar Rp. 5 milliar yang diambil
dari dana SME & SR Partnership
Program Reg II . Peresmian yang
dilangsungkan pada Rabu (21/9)
tersebut turut dihadiri oleh Direktur
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini dan Rektor ITS Triyogi Yuwono.
Tak hanya mahasiswa ITS saja yang menyambut baik pembangunan
gedung tersebut. Masyarakat sekitar juga menyambut antusias, karena
pembangunan gedung tersebut nantinya akan dikembangkan untuk
tempat pertemuan baik nasional maupun internasional. Acara pe
resmian tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng secara simbolis
oleh Rektor ITS, juga dimeriahkan dengan pertandingan persahabatan,
antara tim futsal Pertamina dan tim futsal ITS.nFRM REG. V
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Foto : KUN PERTAMINA

DUNIA
INDONESIA

Foto : WNR PERTAMINA

Foto : DRP PERTAMINA

Anggota Asosiasi
LPG Dunia tertarik
mengembangkan
program konversi LPG di
negara masing-masing.
Dianggap pemain
penting dalam bisnis
LPG, Pertamina ditunjuk
menjadi tuan rumah
pertemuan internasional
tahun depan.

10

November 2011

Melirik Konversi LPG Di

“Konversi minyak tanah ke LPG”
yang dihela Pertamina menjadi bintang
Forum LPG Internasional “24th world
LP Gas Forum” di Doha, Qatar, 2629 September 2011. Para penggiat
LPG Internasional penasaran ingin
mendengar cerita dari tangan pertama
tentang program tersebut.
Bagi mereka, misi yang dijalankan
Pertamina tak ubahnya “mission
impossible”. Dalam waktu singkat, tak

sampai lima tahun bisa menjangkau
wilayah Indonesia yang begitu luas.
Perilaku masyarakat yang tadinya
bergantung pada minyak tanah berubah
menjadi “maniak” gas.
Pencapaian program “Konversi
minyak tanah ke LPG” yang dimulai
pada 2007 tersebut sampai dengan akhir
September 2011 telah mendistribusikan
53,3 juta paket perdana kepada ru
mah tangga dan usaha mikro di 316

kabupaten/kota yang tersebar dalam 23
propinsi di seluruh wilayah Indonesia.
Sedangkan proses distribusi yang
saat ini sedang berjalan adalah dalam
tahap penyesuaian untuk wilayah Nang
groe Aceh Darussalam, Sumatera Utara,
Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat,
Kalimantan Selatan serta Sulawesi.
Pada 2012, program konversi
akan menyisir wilayah-wilayah tersisa.
Misalnya, Sumatera Barat belum
bisa dilaksanakan karena fasilitas
penimbunannya belum ada. Begitu pula
di Indonesia Timur, penimbunannya
juga akan sekalian disiapkan tahun
depan. Menyisir wilayah Indonesia Timur
merupakan tantangan terberat karena
pulaunya kecil-kecil. “LPG tidak seperti
BBM yang bisa dikantongin kecil-kecil
dibawa kemana-mana,” ujar Djaelani
Sutomo, Direktur Pemasaran & Niaga
PT Pertamina (Persero).
Pertamina pernah menjajaki kerja
sama dengan Kantor Pos. Tapi ternyata
mekanismenya tidak mudah. Untuk
membagi tabung memang bisa, tapi
refill-nya yang sulit, mau dibangun
SPBE pasti tidak layak. “Kalau kita
bangun fasilitas itu pasti dihitung antara
volume dan keekonomiannya. Nah,
jika keekonomiannya tidak masuk ya
negative margin nanti,” ujar Djaelani.
Menurut Djaelani, meski konversi
sudah berjalan baik, bukan berarti
pekerjaan selesai. Justru tantangan lebih
besar pasca konversi menghadang.
“Kita harus mempertahankan bagaimana
kualitas tabungnya bagus, tidak ada
kelangkaan,” ujarnya.
Ia menyebutkan, dari data statistik,
karena program konversi, demand
LPG 3 kilogram meningkat drastis .
“Unt uk produk ini, Pertamina telah
mend apatkan laba,” kata Djaelani.
Selain Pertamina, Pemerintah juga
mendapatkan penghematan yang
cukup signifikan dibandingkan dengan
menyalurkan minyak tanah bersubsidi.
Sampai dengan akhir September
2 0 11 g r o s s p e n g h e m a t a n d a r i
pengalihan subsidi minyak tanah ke
LPG telah mencapai lebih kurang Rp
57,3 triliun. Dengan memperhitungkan
biaya konversi yang telah dikeluarkan
oleh pemerintah sebesar Rp 12,8 triliun,
maka nett penghematan subsidi yang
telah diperoleh oleh pemerintah dari
awal program sampai dengan akhir
September 2011 adalah sebesar Rp44,5

Djaelani Sutomo
Direktur Pemasaran PT Pertamina (Persero)

“LPG tidak seperti BBM yang bisa dikantongin kecil-kecil dibawa
kemana-mana,” ujar Djaelani Sutomo

Foto : WNR Pertamina

triliun.
Toh gain dari penjualan LPG 3 Kg
jadi negatif karena penjualan elpiji 12 Kg
dan 50 Kg yang harganya sangat jauh
dari keekonomian. Untuk menyiasati
kerugian penjualan LPG 12 Kg dan
LPG 50 Kg, pihaknya berusaha mencari
pemasok yang harganya lebih murah.
Tapi itu tak terlalu menolong. “Harga
LPG sampai sekarang Rp8.000-an
ke atas per kilogramnya, kita jualnya
Rp5.200,” ujar Djaelani.
Untuk mengatasi disparitas harga,

menurut Djaelani, Pertamina pernah
mengajukan kepada pemerintah agar
mensubsidi LPG 12 Kg dan LPG 50 Kg,
ataupun mengganti kerugian Pertamina
karena menjual produk tersebut. “Namun,
diperkirakan sulit untuk direalisasikan,
mengingat akan dibutuhkan dana Rp 4
triliun untuk pemberian subsidi ataupun
penggantian kerugian tersebut,”jelas
Djaelani.
Biar tidak terus merugi, Pertamina
tetap mengupayakan kenaikan LPG
12 Kg dan LPG 50 Kg sambil tetap
November 2011
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Perwakilan Pertamina saat memaparkan program Konversi LPG
kepada delegasi Nigeria

Foto : DEWI PERTAMINA

berkoordinasi dengan aparat setempat
guna meminimalisasi aktivitas seperti
pengoplosan LPG 3 Kg ke tabung 12
dan 50 Kg. Salah satu alasan yang
dilontarkan Pemerintah mengapa belum
merestui usulan Pertamina tersebut,
karena kenaikan itu akan menyebabkan
disparitas harga yang lebar antara LPG
3 Kg dengan LPG 12 Kg dan 50 Kg.
Perbedaan ini akan memancing tangantangan tidak bertanggung jawab untuk
melakukan pengoplosan karena tergiur
untung besar.
Upaya lain yang dilakukan dengan
inovasi produk. Dia menyebutkan akan
menciptakan produk premium untuk gas
12 Kg. Djaelani Sutomo menyebutnya
Ease Gas. “Saya akan menjual produk
ini seperti MLM. Tidak diecer.” ujar
Djaelani. “Untuk penjualan Ease Gas
yang harus lebih diperhatikan dari segi
servicenya.”
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Ia berangan-angan, jika konsep
itu sudah berjalan, konsumen akan
dihubungi sebelum gas mereka habis.
“Saya minta, siapapun yang melakukan
itu, harus care terhadap konsumen dan
sudah punya database-nya. Misalnya,
konsumen ini mulai beli tanggal sekian,
nah sudah 12 hari, mulai tanggal 10
dicek, sudah perlu diganti atau tidak
sehingga konsumen tidak perlu lagi
bersusah mencari LPG untuk mengganti
yang habis. “Jika tidak begitu tidak ada
bedanya LPG 12 kilo dengan yang
lain,” ujar Djaelani. Di tengah ketatnya
persaingan, inovasi adalah harga mati
yang tak bisa ditawar.
Dengan rekam jejak cemerlang
dalam “program konversi minyak tanah
ke LPG”, bisa dipahami jika presentasi
Pertamina paling banyak ditunggu
peserta Forum LPG Internasional “24th
world LP Gas Forum” di Doha, Qatar,

26-29 September 2011.
Mereka dengan antusias menyimak
presentasi SVP Petroleum Product
Marketing & Trading Iqbal Hasan
dalam sesi focus discussion, pada hari
pertama konferensi digelar.di Salwa Hall,
Sheraton Hotel.
Iqbal memaparkan program konversi
LPG yang diterapkan di Indonesia telah
menjangkau hampir 80 persen penduduk
Indonesia golongan menengah bawah
yang menjadi sasaran program tersebut.
“Program ini kami lakukan secara
bertahap mengingat wilayah Indonesia
yang terdiri dari ribuan pulau,“ ujar
Iqbal. Untuk itu dibutuhkan pendekatan
khusus sesuai dengan kondisi sosial
ekonomi masyarakat.
Pemaparan Iqbal mendapat
tanggapan positif dari sejumlah peserta
yang hadir. Mereka menanyakan berapa
besar penghematan subsidi yang dicapai,

Foto : DEWI PERTAMINA

serta upaya yang dilakukan Pertamina
untuk memenuhi permintaan LPG yang
meningkat di dalam negeri.
Tak berhenti pada focus discussion,
pada hari ketiga konferensi “sang
bintang” diberi panggung yang lebih
luas. Perwakilan Pertamina mendapat
kehormatan menjadi keynote speech
(pembicara kunci). Iqbal Hasan pun
kembali menyampaikan kisah sukses
dari program tersebut. Cuma, audiensnya
lebih banyak dibandingkan saat focus
discussion. Ruangan yang dipakai
pun lebih luas. Yakni Dafnal Hall, juga
dipakai untuk pembukaan perhelatan
Internasional yang dibuka resmi oleh
Menteri Energi dan Industri Qatar, HE Dr.
Mohammad bin saleh al Sada tersebut.
Kalangan praktisi, pengambil
kebijakan, dan pelaku bisnis LPG dari
59 negara khusyu menyimak, “Perjalanan
program konversi yang kini sudah berjalan

selama 4 tahun, tak lepas dari dukungan
pemerintah yang memiliki keinginan
kuat memangkas subsidi minyak tanah,”
ujar Iqbal. Sejak digulirkan pada 2007,
Pertamina telah mendistribusikan lebih
dari 50 juta tabung 3 kg, bagi masyarakat
yang menjadi sasaran konversi, dan
mampu meningkatkan konsumsi LPG
dari 1,1 juta ton per tahun pada akhir
2007 menjadi 4,7 juta ton per tahun pada
tahun 2011.
Segala pengalaman, yang baik
ataupun buruk dipaparkan sebagai
upaya untuk memberikan gambaran
konkret kepada negara-negara lain yang
ingin menerapkan program tersebut.
Beberapa negara seperti India dan
Nigeria menyatakan sangat berminat
untuk belajar lebih mendalam tentang
perjalanan konversi LPG di Indonesia.
Mereka menyebutnya sebagai Indo
nesian Model. Suatu hal yang sangat

membanggakan bagi rakyat Indonesia
bahwa apa yang sudah dilakukan oleh
perusahaan milik bangsa ini mendapat
apresiasi positif,” ujar Iqbal.
“Kami sangat tertarik mengadopsi
program konversi yang diterapkan
Indonesia, dan berharap bisa belajar
banyak dari Pertamina,”ujar President
Nigeria LP Gas Association Alhaji
Auwalu Ilu. Keinginan Nigeria
mengadopsi konversi LPG model
Indonesia ditindaklanjuti dengan
pertemuan khusus antara Pertamina
dengan perwakilan Nigeria usai
konferensi. Pertamina diwakili, Irto
Ginting selaku Assistant Manager Ops.
Dist.LPG & Program Konversi dalam
paparannya menyampaikan tantangan
pendistribusian, pelaksanaan, hingga
pasca pelaksanaan konversi LPG.
Perwakilan Nigeria juga menanyakan
kasus insiden LPG yang terjadi di
November 2011
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Program konversi LPG yang disampaikan dalam Pameran WLPG
2011 mendapat respon dari peserta forum WLPG

Foto : DEWI PERTAMINA

Indonesia dan penanganannya.
“Pemaparan Pertamina menambah
keyakinan kami untuk menerapkan
program konversi model Indonesia,
tetapi kami juga harus mengantisipasi
berbagai kemungkinan tindak kejahatan
terkait penerapan program konversi
ini, “ujar Alhaji.Ia bahkan berharap bisa
menindaklanjuti pertemuan ini dengan
kegiatan pendampingan oleh Pertamina.
Pada awalnya, perencanaan
pelaksanaan program konversi
dilakukan dengan melibatkan banyak
pihak. Kementerian ESDM tugasnya
menyediakan LPG-nya. Kementerian
Perindustrian tugasnya menyiapkan
materialnya. Kementerian Pemberdayaan
Perempuan tugasnya melakukan
sosialisasi. Kementerian Keuangan
tugasnya menyediakan anggaran.Tetapi
karena beberapa kendala pada saat
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itu pemerintah akhirnya memutuskan
Pertamina menjadi pelaksana Program
Nasional Konversi Minyak Tanah ke LPG.
Setelah penugasan itu Pertamina dituntut
berubah. Pertamina harus membenahi
jalur distribusi, pengadaan material
konversi, pembangunan infrastruktur
LPG, pembinaan SDM, reorganisasi,
dan semuanya harus dilakukan dalam
waktu singkat.
Pertamina juga harus memikirkan
sumber LPG untuk menutupi kebutuhan
program konvertsi. Demand LPG di
Indonesia saat ini sekitar 4,7 juta MT per
tahun. Konsumsi impornya sekitar 1,5-2
juta MT per tahun. Permanfaatan supply
domestik telah diupayakan secara
maksimal oleh Pertamina. Tapi produksi
LPG dari kilang Pertamina sangat kecil.
Jumlah lapangan gas di Indonesia juga
masih sedikit. Cadangan-cadangan baru

yang ditemukan masih dalam tahap
eksplorasi. Untuk memenuhi besarnya
demand tersebut, Pertamina terpaksa
harus melakukan impor LPG.
Agus Himawan, VP LPG dan Gas
Product PT Pertamina menyebutkan
partisipasi Pertamina dalam perhelatan
di Doha bukan untuk mendapatkan
pasokan LPG dari anggota WLPGA (World
Liquefied Petroleum Gas Association—
Asosisasi LPG Dunia). Pertamina
sudah mendapatkan long term contract
selama 10 tahun dari salah satu supplier
LPG dengan harga bersaing sehingga
memberikan efisiensi bagi Pertamina.
Setelah kontrak itu habis diharapkan
kebutuhan itu bisa dipasok dari domestik,
mengingat saat ini banyak lapangan
gas di Indonesia yang masih belum terexplore. n NDJ / SH / DSU / HTS

Foto : DEWI PERTAMINA

Selamat Tinggal Qatar, Selamat Datang Bali
Setelah Forum LPG Internasional
“24th World LP Gas Forum” di Doha,
Qatar berlalu, anggota asosiasi LPG sedunia menatap Bali. Kota Konferensi itu
akan menjadi tempat penyelengaraan
Forum berikutnya saat Pertamina tuan
rumah. Penunjukan itu dilakukan pada
2009 lalu.
Ajang WLPG 2012 akan digunakan
Pertamina untuk memperkenalkan
produk-produk unggulan, turunan LPG,
misalnya refrigerant ramah lingkungan.
“Dengan produk itu, kita tunjukkan
Pertamina itu pro lingkungan,” ujar
Djaelani Sutomo, Direktur Pemasaran
dan Niaga PT Pertamina (Persero).
Penunjukan Pertamina sebagai
tuan rumah sangat beralasan. BUMN
Migas ini dianggap sebagai salah
satu pemain utama dalam bisnis LPG
Dunia. Pertamina telah mengikuti
Forum WLPG sejak 1996 saat itu Bali

juga menjadi tuan rumah. Tapi, karena
satu dan lain hal, Pertamina sempat
keluar dari keanggotaan WLPG dan
bergabung kembali pada awal 2009.
WLPG sendiri sudah berdiri pada
1987. Dua tahun kemudian, mendapat
pengakuan dari Dewan Ekonomi dan
Sosial PBB pada tahun 1989. Organisasi
ini senantiasa mempromosikan peng
gunaan LPG secara global untuk
mendorong penggunaan energi dunia
yang lebih bersih, sehat untuk ke
makmuran masyarakat.
Agus berharap Forum Internasional
di Bali nanti dapat membuahkan hasil
yang baik bagi Indonesia secara umum,
dan tentunya bagi Pertamina. Untuk
suksesnya acara tersebut, panitia
pelaksanaan kegiatan ini telah dibentuk
melalui Surat Perintah Direktur Utama.
Sejumlah program kerja disiapkan.
Personil yang terlibat memiliki jam

terbang yang cukup karena sudah
mengikuti dua kali Forum serupa,
yaitu tahun 2010 di Madrid dan 2011
di Doha.
Tujuan Pertamina mengikuti Forum
ini, menurut Agus, untuk mendapatkan
akses yang lebih luas terhadap bis
nis LPG dunia. Apalagi Pertamina
diberikan amanat oleh Pemerintah
untuk melaksanakan Program Konversi
Minyak Tanah ke LPG pada tahun 2007
yang lalu.
Selain memperoleh best practice
dalam bisnis LPG, perkembangan
supply, tren harga dan pemanfaatan
LPG, Pertamina juga memperoleh
exposure di mata internasional. “Kini, kita
dipandang sebagai pemain utama dalam
bisnis LPG dunia, karena besarnya
pasar di Indonesia,” ujar Agus Himawan,
VP LPG dan Gas Product PT Pertamina
(Persero). n DSU / HTS
November 2011
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Berpaling

Ke

Gayanya nyentrik, apa adanya.
Hobinya juga terbilang esktrem: naik
gunung. Beberapa puncak tertinggi di
dunia seperti, Himalaya, Kilimanjaro,
Elbrus pernah dipanjatnya. Saat
dipanggil ke Cikeas, kediaman Presiden
SBY untuk menjalani fit and proper, Dia
tetap dengan gayanya sehari-hari. Tak
menjadi necis Rambut tak dipangkas,
dibiarkan melewati leher. Tas yang
dikepitnya juga sudah lusuh.
Begitulah gaya Prof. DR Widjajono
Partowidagdo, maha guru ITB yang
dipercaya Presiden SBY menjadi
Wakil Menteri ESDM. Saat pelantikan
pada 20 Oktober lalu, gayanya tak

16

November 2011

GAS
berubah. Rambutnya dibiarkan tetap
“gondrong”. Pengangkatan guru besar
ITB yang juga anggota Dewan Energi
Nasional itu menjadi sejarah baru di
Kementrian ESDM. Sepanjang sejarah
Kementrian itu baru sekarang ada pos
Wakil Menteri.
Widjajono bukan orang baru di
teritorial energi. Alumni Program Studi
Teknik Perminyakan ITB pada 1975.
Peraih gelar Master of Science (MSc)
pada bidang Petroleum Engineering,
dan MA dalam bidang Economics di
University of Southern California (USC)
ini sebelumnya didaulat menjadi anggota
Dewan Energi Nasional.

Program konversi BBM
ke gas bisa memangkas
subsidi sampai Ro 150
triliun. Tetapi program ini
terkendala Infrastruktur.
Dengan jejak panjang tersebut,
Dia menjadi partner pas bagi Ir. Jero
Wacik yang dipercaya Presiden SBY
untuk menakhodai Kementerian ESDM,
menggantikan Darwin Zahedy Saleh.
Sama dengan Widjajono, Jero Wacik
adalah alumnus ITB. Cuma beda jurusan
Dia lulusan Teknik Mesin (1974). Ir Jero
Wacik sebelumnya menjabat sebagai
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Sebagai orang lama yang berke
cimpung di bidang energi, Widjajono
langsung menembak persoalan BBM
subsidi sebagai penyakit kronis yang
menjadi prioritas untuk dibenahi di ke
menteriannya. “Subsidi sudah hilang

dari kegiatan memasak, sekarang kita
lakukan untuk trasportasi,” ujarnya.
Subsidi memasak maksudnya
pemakaian minyak tanah yang pernah
menyedot subsidi gila-gilaan. Karena
dianggap terlalu membebani keuangan
negara, pemakaian minyak tanah
dikonversi ke LPG. Sejak program ini
diluncurkan sejak 2007, duit yang bisa
dihemat negara mencapai 44,5 triliun
(lihat Dunia Melirik Konversi LPG di
Indonesia, hal. 10)
Widjajono menegaskan akan
mengusulkan kepada Menteri ESDM,
Jero Wacik untuk memanfaatkan
penggunaan gas sebagai pemenuhan
kebutuhan energi nasional. Ia menye
butkan harga gas jauh lebih murah
dibandingkan harga Bahan Bakar
Minyak (BBM) subsidi sekalipun. “Harga
gas tidak disubsidi aja cuma Rp 4.000
sedangkan BBM harganya setelah
disubsidi sebesar Rp.4.500 per liter.
Jadi kalau kita ganti penggunaan BBM
dengan gas, tidak perlu lagi yang
namanya subsidi,” ujarnya pada akhir
acara serah terima jabatan Menteri
ESDM di Jakarta, Rabu, 19 Oktober
2011.
Ia berharap penggunaan gas
dapat mengurangi subsidi di bidang
pemanfaatan energi. Dia mengakui
persoalan yang menghambat
penggunaan gas adalah masalah
infrastruktur. Ia pun menyodorkan solusi.
“Dana subsidi BBM dapat dimanfaatkan
untuk pembangunan infrastruktur gas,”
cetusnya.
Angka subsidi BBM sekarang
sudah menyentuh angka Rp 200 triliun.
“Subsidi BBM jika diganti dengan
gas dapat mengurangi sampai Rp
150 Triliun,“ ujarnya. Ia menegaskan
usulannya menghapus subsidi BBM,
bukan dengan menaikkan harga BBM,
tetapi dengan mengalihkan penggunaan
BBM ke gas.
“Jadi, mottonya itu jangan meng
gunakan kalimat seperti jangan
menggunakan BBM subsidi pada
kendaraan roda empat pribadi, tetapi
menurut saya harusnya jangan meng
gunakan BBM. Itu saja,” ucapnya.
Menurut Widjajono, untuk dapat
membangun infrastruktur penunjang
penggunaan gas untuk sektor trans
portasi perlu koordinasi dengan peme
rintah daerah. Sebab, menurutnya,
tanpa adanya kesepahaman maka

Prof. DR Widjajono Partowidagdo
Wakil Menteri ESDM

“Jadi, mottonya itu jangan menggunakan kalimat seperti jangan
menggunakan BBM subsidi pada kendaraan roda empat pribadi, tetapi
menurut saya harusnya jangan menggunakan BBM. Itu saja.”
Foto : WNR PERTAMINA

pembangunan infrastruktur akan ter
tunda.
“Harus ada kerja sama dengan
pihak daerah juga. Nanti mekanismenya
penerapannya seperti elpiji lah. Dulu
minyak tanah diganti dengan elpiji jelas
bisa kan dan itu berhasil,” katanya.
Pengembangan infrastruktur
gas di Indonesia memang tertinggal
dibandingkan negara-negara lain. Untuk
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas,
misalnya, jumlahnya sangat terbatas.
Bandingkan dengan India yang memiliki
jumlah SPBG sampai 500-an. Padahal,
cadangan gas yang dimilikinya tak ada
apa-apanya dibandingkan Indonesia.
Begitupun pipa distribusi dan
transmisi yang menghubungkan
sumber gas ke konsumen sangat minim.
Permintaan gas dalam negeri sebagian
besar masih terpusat di Pulau Jawa,
sementara cadangan gas yang sebagian
besar belum dimanfaatkan berada di
luar Pulau Jawa (Natuna 54,2 TSCF,

Kalimantan Timur 47,4 TSCF, dan Papua
24,1 TSCF). Karena belum tersedianya
infrastruktur, pemanfaatan gas untuk
kepentingan nasional terancam.
Kondisi ini diperburuk harga
yang tidak kompetitif, jauh di bawah
harga pasar Internasional sehingga
perusahaan-perusahaan ogah
berinvestasi membangun infrastruktur.
Kini, seiring dengan meroketnya
harga BBM, PLN sebagai pembeli
utama domestik bersedia membeli gas
sesuai harga internasional. Perbaikan
harga ini diyakini akan menggairahkan
pemanfaatan gas nasional.
PT Pertamina (Persero) termasuk
yang sigap menangkap peluang
tersebut. Bermitra dengan PT. PGN,
memulai pembangunan infrastruktur
FSRT (Floating Storage Regasification
Terminal) Jawa Barat, sebagai upaya
memanfaatkan LNG untuk kebutuhan
dalam negeri, khususnya bagi Pem
bangkit Listrik PLN.
November 2011
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Meski 30 tahun Indonesia memproduksi
LNG, baru saat ini LNG dimanfaatkan untuk
kebutuhan dalam negeri karena tersedianya
infrastruktur FSRT. Sebelumnya, LNG
yang dihasilkan pengilangan di Bontang
hanya konsumsi ekspor.
Proyek yang masuk dalam program
pemerintah tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional 2010, dalam mengembangkan
Infrastruktur Gas melalui proyek
pembangunan FSRT Jawa Barat. Proyek
ini diwujudkan oleh PT Nusantara Regas
yang merupakan perusahaan patungan
Pertamina (60%) dan PGN (40%).
FSRT Jawa Barat direncanakan akan
beroperasi pada Januari 2012, dengan
kapasitas 3 juta ton LNG pertahun atau
setara dengan penyaluran 400 juta kaki
kubik Gas Bumi per hari (MMscfd) yang
akan dimanfaatkan untuk pembangkit
listrik PLN Muara Karang dan Tanjung
Priok, Jakarta.
Alokasi LNG yang diperoleh pada
saat ini sebesar 1,5 juta ton per tahun
atau setara dengan 200 MMscfd dari
kontraktor Blok Mahakam, Kalimantan
Timur. Oleh karena itu, PT Nusantara
Regas sedang mengupayakan tambahan
pasokan LNG sampai mencapai
kapasitas maksimum.
FSRT atau terminal gas alam cair
Jawa Barat merupakan teknologi baru di
dunia dalam penyimpanan dan regasifikasi
LNG, dimana untuk FSRT Jawa Barat ini
merupakan FSRT dengan sistem bongkar
muat LNG dari kapal ke kapal (ship to ship)
yang pertama kali di Asia dan merupakan
FSRT ke-12 di dunia.
Keunggulan infrastruktur terapung ini
jika dibandingkan dengan terminal LNG
di darat adalah biaya pembangunan
dan pengoperasian lebih murah, waktu
pembangunan yang lebih singkat dan
dapat dilakukan mobilisasi dengan
mudah, tepat untuk Indonesia sebagai
negara kepulauan.
Setelah FSRT beroperasi penuh,
diharapkan subsidi Pemerintah atas
pembelian BBM oleh PLN akan
menyusut. Untuk mengalirkan gas
bumi hasil regasifikasi LNG dari FSRT
ke Pembangkit Listrik PLN di Muara
Karang akan dibangun jaringan pipa
bawah laut sepanjang 15 km dengan
ukuran 24 inch.
SVP Gas Pertamina Nanang Untung
menyebutkan pembangunan receiving
terminal LNG merupakan pilihan terbaik
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Nanang Untung
SVP Gas PT Pertamina (Persero)

“Kalau Pertamina hanya mengandalkan minyak saja, bisnisnya
sudah jelas turun, kita akan going down. Maka harus mengambil
bisnis gas.”
Foto : KUN PERTAMINA

karena sumber gasnya berasal dari
Kalimantan Timur. “The reality is kami
sudah ada pabrik LNG di Bontang
jadi 40 persen biaya investasi sudah
ada disana,” ujar Nanang. Sisanya 60
persen yang kemudian kita habiskan
untuk fasilitas lainnya. “FSRT jauh lebih
menarik dibandingkan membangun
pipa,” Nanang menambahkan.
Setelah di Jawa Barat, fasilitas
serupa juga akan dibangun di Jawa
Tengah pada 2013. Dengan 2 receiving
terminal LNG tersebut, selain memenuhi
kebutuhan gas di Jawa yg meningkat
sangat pesat, akan memicu realisasi
pembangunan gas pipa lintas Jawa
(Trans Java Pipeline) sehingga supply
demand gas di Jawa bisa terhubung

secara terintegrasi.
Setelah berubah status menjadi
perusahaan energi, menurut Nanang,
Pertamina akan fokus 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. Seiring dengan
isu pemanasan global, gas lebih laku
dibandingkan minyak karena lebih
ramah lingkungan. “Pemakaian gas bisa
menurunkan polusi 40 persen,” Nanang
menambahkan.
Selain lebih ramah lingkungan, gas
juga lebih murah dibandingkan BBM
subsidi sekalipun. Masyarakat hanya
mengeluarkan sekitar Rp 3.650, lebih

Jajaran Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero), PT PGN,
PT Nusantara Regas saat groundbreaking proyek FSRT Jawa Barat,
Mei 2011
Foto : KUN PERTAMINA

Salah satu SPBU BBG Pertamina di Terminal Kampung Rambutan
di Jakarta Timur
Foto : WNR PERTAMINA

murah dibandingkan dengan BBM
subsidi sekarang yang Rp 4.500. “Tidak
ada subsidi sama sekali, Itu murni harga
bisnis,” ujarnya.
Menurut Nanang produksi gas
nasional bisa menutup kebutuhan
BBM subsisi jika dikonversikan ke
gas, “Subsidi BBM sekitar 40 juta KL
per tahun kalau kita ubah menjadi gas
hanya 3.600 MMCCFD saja. “ungkap
Nanang. Sekarang produksi gas nasional
mencapai 8.000 MMSCFD. Lebih dari
separuhnya diekspor.
Apalagi, dalam beberapa tahun
ke depan produksi gas nasional akan
bertambah. Berdasarkan data BP Migas,
dari sepuluh proyek minyak dan gas senilai
US $ 4,7 miliar yang sedang digarap BP

Migas dan KKSK, hanya satu proyek yang
mengembangkan lapangan minyak, yakni
pengembangan lapangan Ujung Pangkah
yang dikelola Hess Indonesia Pangkah.
Sembilan lainnya, proyek pengembangan
gas, misalnya Madura BD yang dikelola
Husky Oil Madura, Terang Sirasu Batur
yang dikelola Kangean Energy Indonesia,
South Mahakam yang dikelola Total E&P
Indonesia. Dalam kurun waktu 2011 hingga
2014 kapasitas produksi kesepuluh proyek
tersebut mencapai 1.743 MMSSCFD,
produksi minyak sebesar 20.000 barrel
per hari, serta kondensat sebanyak 26.000
barel per hari.
Gas sepertinya memang bakal jadi
primadona industri migas di Indonesia
ke depan. Sepanjang 2010 ditemukan

cadangan gas baru yang cukup
signifikan mencapai 2,09 triliun kaki
kubik, sementara penemuan minyak
hanya sebesar 140 juta barel saja.
Dengan penambahan itu, sampai 1
Januari 2011, posisi cadangan gas di
Indonesia menjadi 153,72 triliun kaki
kubik. Sedangkan cadangan minyak
bumi sebesar 7,41 barel miliar barel.
Apabila dieksploitasi dengan tingkat
produksi seperti sekarang, cadangan
minyak Indonesia akan habis dalam 12
tahun mendatang. Sementara cadangan
gas bumi Indonesia masih mampu
bertahan hingga 46 tahun ke depan.
Masuk akal jika semua orang, termasuk
Wakil Menteri ESDM berteriak untuk
berpaling ke gas. n NDJ / DSU / HTS
November 2011
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Listrik
Gas Kota

Foto :KUN PERTAMINA

Dari

Sampai

Tak dapat dipungkiri, PT Pertamina
(Persero) adalah penyangga kebijakan
gas nasional. Setelah sukses
menjalankan konversi minyak tanah ke
LPG, perusahaan ini menjadi andalan
percepatan infsastruktur gas. BUMN
Energi ini terbilang agresif melakukan
berbagai terobosan, termasuk
menggandeng aliansi strategis dengan
perusahaan lain untuk memuluskan
rencana tersebut.
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Yang paling anyar, Pertamina dan
PLN menandatangani kesepakatan
kerjasama Proyek Pengembangan
Sistem Transportasi dan Terminal
Receiving Terminal LNG di Kawasan
Timur Indonesia dan Revitalisiasi
Industri Aceh.
Perjanjian proyek LNG KTI ini
menyepakati bahwa jual beli gas pada
proyek ini akan dilakukan antara PT
Pertagas Niaga dengan PLN, sementara

Pertamina menjadi
penyangga utama
pemanfaatan gas bumi.
Mengamankan pasokan
gas untuk bahan bakar listrik
dengan membangunan
terminal apung LNG
yang bertanggungjawab untuk
transportasi dan melakukan regasifikasi
LNG adalah perusahaan patungan,
bentukan PERTAGAS, anak perusahaan
Pertamina dengan Indonesia Power,
anak perusahaan PLN.
Nota kesepakatan ditandatangani
pada 27 Oktober 2011 oleh Direktur
Energi Primer PLN, Nur Pamudji,
Direktur Utama PERTAGAS Gunung
Sardjono Hadi, Direktur Utama PT

Energi Mix 2025

Bauran Energi Pada 2025 Sesuai Peraturan
Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional

Pertagas Niaga Harjana Kodiyat, dan
Direktur Produksi Indonesia Power,
Mustiko Bawono.
Proyek tersebut diharapkan rampung
pada kuartal III 2011. Dari sini diharapkan
gas akan mengalir ke sebelas wilayah di
KTI untuk bahan bakar pembangkit.
Kesebelas daerah itu masing-masing
Bontang, Samarinda, (Tanjung Batu
dan Samberah), Batakan, Balikpapan,
Pesanggaran, Tello, Jeneponto, Pomala,
Minahasa, dan Halmahera. Selama
sepuluh tahun dibutuhkan 0,93 juta
LNG per tahun.
Kini, daerah-daerah itu ke
rap mengalami byar pet karena
kekurangan pasokan listrik. Beberapa

daerah termasuk kawasan industri
yang membutuhkan pasokan listrik
besar seperti Bontang Samarinda,
Balikpapan, Pomala. Halmahera yang
sebelumnya kebutuhannnya tak besar,
kini tumbuh sebagai wilayah industri
baru. Karena kaya nikel, beberapa
investor asing berencana mendirikan
pabrik pengolahan di sana.
Proyek kerja sama dengan PLN
itu tersebut semakin mengukuhkan
komitmen Pertamina dalam membangun
infrastruktur gas di tanah air. Sebelumnya,
Pertamina mengandeng Perusahaan
Gas Negara, biasa disebut PGN, untuk
mengembangkan FSRT (Floating Storage
Regasification Terminal). Untuk keperluan

itu dibentuk PT Regas Nusantara yang
komposisi sahamnya dimiliki PT Pertamina
(Persero) 60% dan PGN 40%.
Dalam mengembangkan fortopolio
bisnis, Pertamina senantiasa
menyesuaikan dengan kebijakan
nasional. Pada 2025, sudah dipatok
pemanfaatan gas bumi untuk memenuhi
kebutuhan energi nasional harus
mencapai 30%.
Pertamina berperan aktif mendukung
berbagai kebijakan pemerintah untuk
memanfaatkan gas bumi sebagai
sumber energi pengganti minya. Selain
dukungan untuk bahan bahan istrik,
berupa pennyiapan infrastruktur FSRT,
juga mengamankan pemanfaatan gas
November 2011
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bumi untuk rumah tangga. Selain konversi
minyak tanah ke LPG, untuk keperluan
rumah tangga pemerintah membangunan
infrastruktur jaringan gas kota. Ditjen Migas
Kemntrian ESDM sudah menyiapkan road
map sampai 2014.
Pembangunan jaringan gas kota
dimulai pada 2009 di Surabaya dan
Palembang. Kemudian 2010, dibangun
di Bekasi, Depok, Tarakan dan Sidoarjo.
Untuk 2011, disiapkan pembangunan
jaringan untuk rumah susun bersubsidi di
Jabodetabek, Bontan, dan di Sengkang,
Sulawesi Selatan. Pada 2012 Pekan
Baru Riau, di Bangkalan Madura,
Jambi dan Prabumulih. Kemudian
pada 2013, Sorong Papua, Subang
Jawa Barat, Lhokseumawe Aceh, dan
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Balikpapan. Dan 2014, di Samarinda,
Kaltim, Lampung, dan Semarang Jawa
Tengah.
Kota-kota tersebut dipilih karena
letaknya tidak jauh dari sumber produksi
gas bumi atau pipa transmisi dan distribusi
gas bumi existing. Pengembangan gas
kota bukan perkara mudah. Biaya
untuk pembangunan infrastruktur
sangat mahal. Contohnya, untuk 1.000
pelanggan rumah tangga dibutuhkan
investasi sebesar Rp 4,83 miliar atau Rp
4,83 juta per rumah tangga.
J i k a p r o g r a m k o n v e r s i d i p e r 
cayakan sepenuhnya ke Pertam i
na, untuk gas kota, penyiapan in
fras truktur dilakukan Kementerian
ESDM, sedangkan pengoperasiannya

dilakukan BUMD. Tapi, bukan ber
arti Pertamina berpangku taman.
Duk ungan terhadap program ini
dilak ukan dengan memasok gas di
beberapa daerah ujicoba.
April lalu, misalnya, Presiden
Direktur Pertamina EP Syamsu Alam
mendatangani perjanjian jual beli dengan
Direktur PT. Sinergi Patriot Bekasi, Eddy
Sukarna dan Direktur Utama PT Jabar
Energi Adianto. PT Sinergi Utama
mengoperasikan gas kota di Bekasi,
sedangkan PT Jabar Sinergi menjadi
oparator di Depok.
Dalam perjanjian tersebut Pertamina
EP akan memasok kebutuhan gas
kepada PT Sinergi Patriot Bekasi dengan
jumlah penyerahan harian sebesar 50

PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) menandatangani
kesepakatan kerjasama Proyek Pengembangan Sistem Transportasi
dan Terminal Receiving Terminal LNG di Kawasan Timur Indonesia
dan Revitalisiasi Industri Aceh.

Foto : KUN PERTAMINA

ribu standar kaki kubik per hari (MSCFD)
dengan jumlah kontrak keseluruhan
sebesar 216.600 ribu standar kaki kubik
(MSCF) selama lima tahun.
Sementara itu, pasokan gas dari
Pertamina EP kepada PT Jabar Energi
sebesar 100 ribu standar kaki kubik per
hari (MSCFD) dengan jumlah kontrak
keseluruhan sebesar 280.800 ribu standar
kaki kubik (MSCF) selama lima tahun.
Sesuai dengan data yang
disampaikan oleh Kementerian ESDM,
jaringan distribusi gas bumi untuk rumah
tangga pada tahun 2010 di Kota Bekasi
telah dibangun di Perumnas Bojong
Rawalumbu dengan jumlah sambungan
rumah mencapai 1.800 sambungan.
Sedangkan untuk di kota Depok

dibangun di Kelurahan Beji dan Beji
Timur dengan jumlah mencapai 4.000
sambungan. Selanjutnya dilakukan
perkembangan pembangunan
jaringan distribusi gas bumi untuk
rumah tangga Kota Bekasi dan Depok
tahap II.
Menurut Presiden Direktur Per
tamina EP Syamsu Alam, pasokan
gas untuk kedua BUMD tersebut
berasal dari lapangan Pertamina EP
Region Jawa. “Sebagai Kontraktor
Kontrak Kerja Sama (KKKS)
usaha hulu migas, Pertamina EP
mendukung upaya pemerintah
untuk meningkatkan pemenuhan
kebutuhan energi gas bumi secara
mandiri,” ujarnya.

Pertamina EP merupakan produsen
gas yang produksinya meningkat
secara signifikan dalam lima tahun
terakhir. Pada 2006 produksi mencapai
955 juta kaki kubik per hari (MMSCFD)
meningkat pada 2007 mencapai 980
MMSCFD.
Produksi menembus angka produksi
di atas satu miliar kaki kubik per hari pada
2008 yakni sebesar 1.003 MMSCFD
atau lebih tinggi 2,3 persen dibanding
tahun sebelumnya. Selanjutnya pada
2009 kembali terjadi peningkatan 3,9
persen menjadi 1.043 MMSCFD. Pada
tahun 2010, produksi gas Pertamina EP
kembali mengalami peningkatan sekitar
1 persen dan berada pada posisi 1.054
MMSCFD. n UHK /DSU/ HTS
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interview

Aditya Wira Santika dan Krisanti Tiara Putri Gondokusumo

Bangga Mewakili

PERTAMINA
BUMN selama ini tidak pernah
lepas dari sorotan publik dengan
segala plus dan minusnya. Hal itu
pun disadari betul oleh Kementerian
Negara BUMN. Untuk memberikan
citra baru BUMN, diselenggarakanlah
pemilihan Duta BUMN, dimana setiap
BUMN mengirimkan sepasang pekerja
muda berusia di bawah 30 tahun untuk
mewakilinya.
Dari Pertamina, terpiliih Aditya
Wira Santika (Adit) dan Kristina Tiara
Putri Gondokusumo (Kippy) sebagai
wakil Pertamina. Dan tanpa disangka,
keduanya memenangi ajang pemilihan
Duta BUMN 2011 yang baru pertama kali
diselenggarakan ini.
Berikut petikan wawancara dengan
keduanya, pertengahan Oktober 2011,
setelah mereka diterima Dirut Pertamina
Karen Agustiawan.
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agaimana ceritanya Anda berdua
bisa terpilih sebagai wakil Pertamina
untuk ajang Duta BUMN 2011 ini?

Adit : Di internal Pertamina, tentu ada
proses seleksi. Ada assessment dan ada
fit and proper test. Yang menyeleksi ialah
Pak Afdal Bahaudin (Direktur Keuangan),
Pak Hari Karyuliarto (Sekper), Pak Ahmad
Bambang (SVP HR selaku Ketua Bapor),
dan beberapa manajer, termasuk Ibu Wian
da Pusponegoro. Masing-masing orang
tentu punya penilaian sendiri-sendiri, sesuai
cakupan mereka. Alhamdulillah, kami
terpilih untuk mewakili Pertamina, berkat
kepercayaan yang mereka berikan.
Kippy : Ya, dari awalnya kami sudah
ada interview untuk seleksi internal di
Pertamina. Saya dari RU VI Balongan,
dipanggil khusus untuk interview. Waktu
itu saya di-interview oleh Ibu Erni Ginting,
Pak Hari Karyuliarto, Ibu Rukmi Hadihartini,
dan Pak Ahmad Bambang. Dari situ terpilih
2 pasang (2 pria dan 2 wanita). Dan yang
terpilih itu diminta untuk membuat karya
tulis mengenai Budaya Unggul BUMN.
Melalui seleksi karya tulis, akhirnya saya
dan Adit terpilih untuk maju sebagai finalis
mewakili Pertamina.
Berapa banyak pesaing yang kalian
sisihkan? Dan bagaimana perasaan
Anda sewaktu Anda menang dan maju
untuk ke ajang Duta BUMN 2011?
Kippy : Setahu saya BUMN itu ada
142. Kami tidak tahu berapa BUMN yang
mengirimkan wakilnya di ajang ini. Yang
pasti, ketika grand final, semuanya ada
12 pasangan. Di situ ada 11 BUMN dan 1
dari Kementerian BUMN. Kalau boleh saya
jabarkan, finalisnya adalah Krakatau Steel,
Pertamina Bank Mandiri, BNI, Pindad,
Telkom, Kawasan Berikat Nusantara,
Timah, ASABRI, Pelindo II, PLN, dan
Kementerian BUMN.
Lalu bagaimana perasaan Anda
berdua ketika mewakili Pertamina?
Kippy : Perasaannya tentunya bangga.
Karena diberikan kepercayaan untuk
mewakili Pertamina sudah menjadi suatu
anugerah buat kami. Ketika sampai di grand
final, lawan kami juga tangguh-tangguh.
Kami juga harus berjuang mengalahkan
mereka, tentunya dengan bersaing secara
sehat. Di situ kami juga merasa nama
Pertamina menjadi beban buat kami karena
Pertamina adalah BUMN terbesar. Kami
membawa nama sebesar itu, ya setidaknya
kami juga ingin bisa menyumbangkan
sesuatu untuk Pertamina.

Adit : Kalau saya berpikirnya, apakah
direksi tidak salah pilih. Hahaha.... Karena
sewaktu masih seleksi internal, kami
melihat lawan-lawan kami pun tidak kalah
bagus. Nah, dipercaya untuk mewakili
Pertamina pada saat itu memang karena
adanya ekspektasi orang-orang di dalam.
Untuk berprestasi di ajang itu, merupakan
tanggung jawab yang besar walaupun ti
dak sebesar tanggung jawab kami dalam
pekerjaan.
Ketika kami sudah terpilih, hal itu
bukan suatu prestasi lagi, tetapi tanggung
jawab. Karena kami diberi wejangan oleh
Dirut bahwa,”...mulai hari ini, kalian sudah
bukan diri sendiri, tetapi kalian akan dilihat,
dipandang dan dinilai oleh orang lain.
Kenapa kalian layak untuk menang pada
malam grand final itu.”
Buat kami itu juga suatu tanggung
jawab walaupun di satu sisi kami punya
kebanggaan karena bisa memberikan
kontribusi kepada perusahaan walaupun
dalam taraf yang sangat kecil.
Di ajang ini, apakah yang dinilai
hanya sekadar penampilan fisik saja,
ataukah juga ada faktor-faktor lain
seperti intelijensi, bakat, skill lainnya?
Kippy : Dari awal, memang salah
satu syarat untuk ikut ajang ini adalah
berpenampilan menarik, seperti keserasian
berpakaian. Namun lebih dari itu, penilaian
awal juga dimulai dari penilaian atas
karya tulis kami mengenai Budaya Unggul
BUMN. Kalau saya menulis tentang
“Synergy is Our Energy, To Serve You
Better” sedangkan Adit menulis tentang
“BUMN Punya Siapa?”. Di situ tim seleksi
Kementerian BUMN melihat bagaimana
kami bisa menuangkan pemahaman, pe
mikiran, dan opini kami mengenai tema
tersebut. Lebih jauh lagi, ketika kami semua
masuk di karantina, kami dituntut untuk aktif
berpartisipasi. Kami saling bertukar pikiran
mengenai BUMN. Yang paling penting juga
adalah intelektualitas dan attitude kami di
situ. Termasuk grooming (perawatan diri),
keserasian, cara pembawaan diri, cara
berbicara di depan umum, kekompakan
pasangan, semua itu dilihat. Tadinya bah
kan kami harus menunjukkan talent show
dalam ajang ini. Kami sudah berlatih duet
gitar-biola. Namun talent show akhirnya
dihapuskan dari salah satu penilaian.
Jadinya semua peserta diwajibkan untuk
perform sesuai baju adatnya masingmasing pada saat malam grand final.
Kalau bisa dijelaskan dengan satu
kalimat, kami berdua harus tampil all out
in one package yang luar biasa besar tan
tangannya bagi kami.

Adit : Mungkin akan ada yang menilai
bahwa ini hanya ajang adu penampilan fisik
saja, yang penting kan bisa jalan dan bisa
ngomong. Tetapi pada saat kami mengikuti
karantina, ternyata finalis dari BUMN lain
adalah orang-orang yang sangat aktif, ada
yang orator, ada yang public speaker. Jadi
tentunya kami tidak ingin kalah bersaing.
Mau tidak mau di situ kami juga harus
perform dan menunjukkan kalau perwakilan
Pertamina juga tidak bisa dipandang se
belah mata.
Jadi memang ada porsi intelektualitas
di situ. Porsi pemahaman kami tentang
Pertamina dan proses bisnis, sangatlah
besar. Itu dibuktikan dengan beberapa
test kami, yang mayoritas bukan hanya
masalah fisik atau penampilan saja, tetapi
juga pada pembuatan makalah. Itu kan
bagaimana cara kami menjelaskan sesuatu
masalah dengan baik. Juga ada in depth
interview. Jadi porsi intelektualitas sama
tingginyalah dengan porsi fisik.
Kippy : Masih ada lagi yang lebih
besar, yaitu persoalan mental. Ikut ajang
ini sepertinya harus kuat mentalnya.
Apalagi ketika disandingkan dengan
peserta-peserta lain, perform di depan
seluruh hadirin dengan baju adat nasional,
menjawab pertanyaan juri langsung di
depan ratusan orang.
Nah, setelah jadi Duta BUMN
ini, tugas dan kewajiban apa yang
diemban?
Adit : Awalnya, ajang ini dilaksanakan
untuk menjaring kompetensi generasi muda
BUMN untuk nanti diikutsertakan dalam
ajang-ajang nasional dan internasional. Nah,
setelah kami menang dan mendapatkan
gelar, dari Kementerian BUMN tampaknya
masih menggodok program itu, supaya
keberadaan kami bisa lebih optimal.
Tetapi di sisi kami sendiri, kami siap
jika Kementerian BUMN memanggil kami.
Tetapi juga harus dilihat dahulu bagaimana
tugas tersebut.
Lalu bagaimana nanti kalian akan
membagi waktu antara pekerjaan di
kantor dengan tugas ini?
Kippy : Kalau saya mungkin agak sulit,
karena saya bertugas di RU VI Balongan.
Sudah hampir tiga minggu ini saya
meninggalkan kantor, dan meninggalkan
beberapa pekerjaan. Untungnya saat ini
ada yang sedang on the job training di
tempat saya bekerja sehingga saya banyak
terbantu. Tetapi itu lebih kepada sistem
pendelegasian. Selebihnya yang bisa saya
kerjakan dari Jakarta tetap saya kerjakan
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dan saya kirim melalui internet. Untungnya
dengan bantuan teknologi itu, semua masih
on track, on schedule. Ke depan mudahmudahan masih bisa seperti itu.
Adit : Kalau untuk saya, walau saya
sudah jadi Duta BUMN, Pertamina masih
tetap prioritas. Hal itu pasti dan saya tidak
mau tawar-menawar. Kalaupun nanti dari
Kementerian BUMN akan memberikan
penugasan atau apa, tentunya kami akan
melihat penugasan itu seperti apa. Kalau
memang harus kami dan sesuai dengan
kompetensi dan kapasitas kami, ya kami
harus maju.
Bagaimana tanggapan manajemen,
khususnya Ibu Dirut, setelah Anda
berdua menang?
Adit : Hari Senin (17/10/2011), kami
langsung melapor pada Ibu Dirut diantarkan
oleh Pak Afdal, dan selanjutnya ke Corporate
Secretary. Kami aprreciate sekali, Dirut dan
manajemen pun memberikan support. Ibu
Dirut mengatakan bahwa sejak hari ini kami
bukan diri kami lagi. Sejak hari ini kami
adalah representasi Pertamina dan setiap
saat kami akan dinilai.
Kippy : Kami sadar punya beban
dengan menyandang gelar Duta BUMN
2011 sekaligus membawa nama baik Per
tamina. Kami bersyukur Ibu Dirut mem
berikan support. Dan di samping itu, kami
juga mendapat dukungan yang luar biasa
dari teman-teman Pertamina.
Setelah menang, bagaimana pera
saan Anda pribadi?
Adit : Sebenarnya saya orang yang
kurang suka diekspos. Saya bukan orang
yang suka tampil, karena kadang merasa
tidak pede dengan diri sendiri. Setelah
terpilih sebagi Duta BUMN, tentunya itu
merupakan konsekuensi yang harus saya
hadapi. Mau tidak mau, saya harus bisa
menghadapi situasi seperti itu.
Perasaan pribadi, tentu ada rasa bang
ga. Yang paling penting, saya merasa bisa
memberikan sesuatu kontribusi kepada
perusahaan, walaupun mungkin kecil
ya. Bangga pada diri sendiri, juga ada.
Perasaan bisa memenuhi ekspektasi orang
lain, juga ada. Dan perasaan tidak mau
dieksposnya juga tetap ada. Hahaha...
Kippy : Tentunya senang dan bangga
karena sudah bisa ikut berkontribusi
membawa nama Pertamina. Tidak me
nyangka juga kami bisa menang seperti ini.
Sebenarnya yang membuat saya sangat
senang juga adalah karena ajang Duta
BUMN 2011 memberikan tantangan dan
pengalaman yang luar biasa. Menggali
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potensi diri kami secara pribadi, bertemu
dengan teman-teman baru dari BUMN
lain, dan melihat betapa sesungguhnya
kita semua bisa berkontribusi besar bagi
negara. Sungguh jadi pengalaman yang
tidak akan terlupakan. Lebih dari itu, saya
sadar tanggung jawab saya besar ke depan,
terutama seperti yang Ibu Dirut pesankan,
bagaimana kami sekarang ini harus bisa
menjadi role model. Mudah-mudahan
tanggung jawab ini bisa saya jalankan
dengan baik. Saya juga san gat ingin
mengucapkan terima kasih kepada pihak
keluarga dan teman-teman Pertamina yang
sudah memberi dukungan yang luar biasa.
Terutama kepada Ratih Ayu yang sudah
mengerahkan segala daya upayanya
membantu kami melewati seluruh proses
pemilihan Duta BUMN 2011.
Adit : Saya ingin menambahkan
saja. Sewaktu masih dalam proses, kami
bertemu dengan wakil-wakil BUMN. Di situ
kami sadar bahwa semua BUMN punya

kontibusi. Kami sadar pada akhirnya bahwa
Pertamina hanya bagian dari seluruh
BUMN di negara ini. Kami selama ini di
internal mungkin bangga bisa bekerja
di BUMN terbesar di Indonesia. Tetapi
tern yata lebih kompleks daripada itu.
Seluruh BUMN memiliki peran besarnya
masing-masing. Mungkin ada BUMN yang
kecil, tetapi ternyata dia vital untuk negara.
Ada BUMN yang mungkin belum sebesar
Pertamina, tetapi kalau dia tidak ada,
negara juga susah.
Jadi ada rasa senang, curiosity, ke
ingintahuan lebih dalam tentang BUMN.
Di situ kami benar-benar melihat BUMN
itu seperti apa. Kami tidak lagi melihatnya
dengan kacamata kuda. n

Teks : Urip Herdiman Kambali
Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

HILIR

Oleh : Hidayat Rusdi - Pertamina Lubricant

Pelumas Marine
Siap Kuasai
Pasar Domestik &
Luar Negeri
A

kuisisi menjadi langkah yang
diambil Pertamina Lubricant,
khususnya Pertamina Lubes
Marine semenjak 5 tahun terakhir, untuk
mendongkrak penjualan Pelumas Marine
Pertamina. Setiap tahun penjualan
selalu meningkat di atas 10 persen.
Sejak diluncurkannya kapal baru
MT Fastron oleh Pertamina Shipping
sebagai simbol semangat terbarukan,
maka Pertamina Lubricant menerapkan
teknologi terkini pada additive pelumas
dimana salah satunya dengan nama
Salycilate yang langsung dipakai pada
mesin MAN B&W pada kapal tersebut.
Sejak saat itu bersatulah jargon “Kita Untung Bangsa Untung” dari Pertamina
Lubricant dengan “Laut Itu Bisnis Kita” dari Pertamina Shipping.
Dalam kurun 3 tahun terakhir ini, total lebih dari 200 kapal tanker
Pertamina Shipping dan kapal charter dalam dan luar negeri telah yakin
untuk menggunakan Pelumas Pertamina dan dilanjutkan ke kapal tanker
baru yang tengah dibangun diberbagai galangan.
Seperti diketahui pada periode empat tahun ke depan, Pertamina
Shipping terus menerus menambah armada barunya yang berjumlah
sebanyak 27 unit, untuk menekan ketergantungan Pertamina terhadap kapal
charter yang malayani rute domestik maupun ocean going.
Momen ini ditangkap Pertamina Pelumas dengan melakukan initial
filling (pengisian perdana) ke mesin dan equipment kapal-kapal tanker
baru tersebut yang dibangun di galangan kapal di Korsel, China, Surabaya,
Lampung dan lain-lain.

Untuk meyakinkan perusahaan kapal
dan para ownership tersebut maka Pelumas
Pertamina telah melakukan test dan memperoleh
approval dari Original Engine Manufacture
(OEM) raksasa seperti Wartsila, MAN & B&W,
Pielstick, Caterpillar, Yanmar, Daimler Chrysler,
MTU, Cummins, Volvo, Waukhesa, Toyota dan
lain-lain.
Kesiapan Pelumas Marine Pertamina dengan
Pertamina Marine ditunjukkan dengan jaringan
network di 40 pelabuhan utama di seluruh In
donesia. Harganya sangat bersaing dengan
pelumas impor dan selalu tersedia setiap saat
tanpa biaya surcharge jika memerlukan pada
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Sejak diluncurkannya
kapal baru MT Fastron
oleh Pertamina Shipping
sebagai simbol semangat
terbarukan,

maka

Pertamina Lubricant
menerapkan teknologi
te r k i n i pa da a d di ti ve
pelumas dimana salah
satunya dengan nama
Salycilate yang langsung
dipakai pada mesin
MAN B&W pada kapal
tersebut.

28

November 2011

pelabuhan-pelabuhan kecil.
SPIL, TEMAS dan Meratus,
PELNI dan lain-lain adalah beberapa
perusahaan kapal swasta terbesar yang
sudah mengalihkan pelumasnya dari
impor ke pelumas Pertamina.
Pertaminapun siap memasok pelu
mas marine, sekalipun kapal tersebut
berada di Singapura, Korsel dan di
China.
Kalau memang perusahaan asing
pun sudah mempercayai Pelumas
Pertamina kenapa kita sendiri masih
ragu-ragu?
Memang tidak mudah dan dibu
tuhkan kejujuran dari diri masingmasing untuk menjawab pertanyaan
tersebut. Karena itu, untuk mendukung
keyakinan pelanggan terhadap
Pertamina Marine Diesel Oil, maka
jajaran product line Pertamina Pelumas
terus ditambah dengan produk-produk,
seperti Transformer Oil, Turbin Oil,
Synthetic Refrigeration Oil, Passenger
Car Synthetic Oil Fully , Motor Cycle
Synthetic Oil Fully dan lain-lain.
Begitu juga dengan keandalan stok
base oil yang sejak 2 tahun ini terus
menyuplai base oil synthetic dari grup
III) Kilang Dumai untuk melengkapi

produksi base oil grup I dan II dari Kilang
Cilacap. Seperti kita ketahui bahwa
base oil adalah bahan baku utama
pelumas yang menjadi jantung bisnis
perusahaan pelumas manapun.
Dengan semakin tegak serta man
dirinya berbagai bisnis Pertamina dari
ketergantungan dengan perusahaan
asing, maka ini akan menimbulkan
efek domino yang positif. Yakni
semakin meningkatnya kepercayaan
diri, revenue dan profit bertambah,
penguasaan teknologi baru semakin
cepat, sehingga daya saing Pertamina
di dunia bisnis energi semakin kuat.
Harapan tranformasi menjadikan Per
tamina sebagai world cass energy
company semakin dekat di depan
mata.
Jika sudah demikian, maka bukan
tidak mungkin kita akan dapat unggul di
percaturan bisnis pelumas Asia Pasific
untuk 5 tahun ke depan. Rasanya
itu tidak sulit, karena sampai saat ini
Pertamina Pelumas terus mengekspor
pelumas ke 18 negara asing secara
kontinu dan segera melengkapi dengan
Country Branch Office serta Country
Distributor yang mumpuni di setiap
negara tujuan ekspor tersebut. n

LINGKUNGAN

Oleh : Dhama Peni Lasari - Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto

BAKTERI ‘PEMAKAN MINYAK’
TERSELIP DI ANTARA SEDIMEN
SEGARA ANAKAN CILACAP

B

ioremediasi selalu menjadi
bahan bacaan yang menarik
perhatian, bukan hanya karena
agen – agen biologis yang digunakan
seperti halnya bakteri dan jamur sangat
mudah ditemui di sekitar kita, melainkan
kegiatan ini masih merupakan alternatif
terbaik untuk mengatasi masalah
penc emaran baik yang terjadi di
lingk ungan perairan maupun tanah
akibat adanya limbah yang dihasilkan
oleh berbagai kegiatan manusia baik
industri, transportasi bahkan rumah
tangga. Hal ini karena produk akhir yang

dihasilkan dari proses bioremediasi
berupa karbondioksida (CO2) dan air
(H2O) sehingga tidak ada hasil samping
lain yang berpotensi menjadi pencemar
baru setelah proses bioremediasi dila
kukan.
Bacillus megaterium dan Bacillus
aquimaris merupakan dua dari 6 bakteri
yang berhasil diisolasi oleh Tim Riset
dari Institut Pertanian Bogor (IPB),
yaitu Dr. Agung D.S; Nuning V.H;
Yani, Mohamad; Sudiana dan I Made
pada tahun 2008 dari sedimen di
Segara Anakan Cilacap. Kedua bakteri
ini merupakan bakteri
pembentuk spora yang
bersifat kosmopolit dan
memerlukan syarat

hidup yang sederhana, bersifat aerob
dan fakultatif anaerob. Selnya berbentuk
batang, mampu memproduksi katalase,
dan bersifat gram positif. Kedua bakteri
ini juga termasuk bakteri halotolerant
dimana mereka memiliki toleransi yang
tinggi terhadap perubahan kadar garam
di lingkungan tempat hidupnya.
B. megaterium dan B. aquimaris
juga termasuk dalam kelompok
bakteri hidrokarbonoklastik, yaitu
bakteri yang mampu memanfaatkan
senyawa hidrokarbon dalam minyak
bumi sebagai sumber karbon dan
energi bagi pertumbuhannya, sehingga
sering pula disebut sebagai bakteri
‘pemakan minyak’. Mikroorganisme
ini mampu menguraikan komponen

Bacillus Megaterium dan
Bacillus Aquimaris merupakan
dua bakteri yang berhasil
diisolasi oleh Tim Riset dari
Institut Pertanian Bogor (IPB)
pada tahun 2008 dari sedimen
di Segara Anakan Cilacap.

Bacillus Megaterium
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Di Segara Anakan Cilacap ini terdapat bakteri Bacillus
megaterium dan Bacillus aquimaris yang dapat menjadi alternatif
terbaik untuk mengatasi masalah pencemaran baik yang terjadi
di lingkungan perairan maupun tanah akibat adanya limbah
yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan manusia baik industri,
transportasi bahkan rumah tangga.

minyak bumi karena kemampuannya
mengoksidasi hidrokarbon dan menja
dikan hidrokarbon sebagai donor
elektronnya sehingga mikroorganisme
seperti bakteri dan jamur juga berperan
dalam pembersihan tumpahan minyak
di perairan.
Bakteri hidrokarbonoklastik mampu
beradaptasi pada lingkungan yang
tercemar hidrokarbon melalui beberapa
cara yaitu pembentukan bagian
hidrofobik (anti air) pada dinding sel
untuk meningkatkan afinitas (ikatan) sel
terhadap hidrokarbon, menghasilkan
surfaktan atau zat aktif permukaan
ekstraselular yang dapat meningkatkan
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kelarutan hidrokarbon serta modifikasi
intraselular membran sitoplasmik untuk
mengurangi toksisitas (daya racun)
hidrokarbon pada bakteri.
Penelitian terbaru yang dilakukan
oleh mahasiswa Fakultas Sains dan
Teknik Universitas Jenderal Soedirman
(Dhama PL) selama 56 hari bioremediasi
menunjukkan bahwa B. megaterium
mampu mendegradasi senyawa
hidrokarbon dalam limbah lumpur
minyak bumi sebesar 8.016,67 mg/
kg (79,70 %) sedangkan B. aquimaris
mampu mendegradasi senyawa
hidrokarbon sebesar 14.449,92 mg/kg
(84,09 %) dengan kemampuan paling

baik mendegradasi senyawa fraksi
ringan dalam minyak bumi seperti
n-alkana, sedangkan kombinasi B.
megaterium dan B. aquimaris mampu
mendegradasi senyawa hidrokarbon
sebesar 11.950 mg/kg (81,02 %)
dengan kemampuan degradasi yang
baik pada fraksi berat seperti benzene,
toluene, ethylbenzene dan isomer
xylene (BTEX) dimana senyawa –
senyawa tersebut dapat bersifat kro
nik dan karsinogenik (menyebabkan
kanker).
Penelitian tersebut dilakukan de
ngan menggunakan 4 buah reaktor
uji ukuran 40 x 40 x 50 cm yang

Foto : KUN/Pertamina

didalamnya diberikan media berupa
tanah dan serbuk gergaji, kemudian
kedalamnya ditambahkan juga limbah
lumpur minyak bumi (oil sludge). Selan
jutnya, kedalam 4 reaktor uji tersebut
berturut – turut ditambahkan kultur
bakteri B. megaterium, B. aquimaris dan
kombinasi kedua bakteri, sedangkan
salah satu reaktor uji tidak diberikan
penambahan kultur bakteri karena
sebagai kontrol. Ke dalam semua
reaktor uji juga ditambahkan pupuk
yang mengandung nitrogen dan fosfor
untuk memberikan lebih banyak nutrisi
bagi bakteri agar proses degradasi
senyawa hidrokarbon dalam limbah

lumpur minyak bumi dapat semakin
cepat.
Penelitian tersebut juga menun
jukkan bahwa pada perlakuan tanpa
penambahan bakteri (kontrol), se
nyawa hidrokarbon tetap mengalami
penurunan. Hal ini karena didalam
reaktor uji tersebut terdapat bakteri
indigenous (bakteri yang sudah ada
dalam media) yang juga mampu
mendegradasi senyawa hidrokarbon,
namun kemampuan degradasinya
jauh lebih rendah daripada perlakuan
yang menggunakan penambahan
kultur bakteri dari luar (bioaugmentasi).
Oleh karena itu, teknik bioaugmentasi

tetap perlu dilakukan dalam kegiatan
bioremediasi agar pengolahan limbah
minyak bumi dapat berhasil dengan
lebih baik lagi.
Semakin banyaknya informasi
mengenai kemampuan mikrorganisme
khususnya bakteri dalam mengolah
limbah minyak bumi sampai saat ini
semoga mampu menjadi motivasi bagi
masyarakat khususnya para pelaku
usaha industri sehingga lebih berperan
serta dalam upaya pengelolaan ling
kungan yang bertanggung jawab dan
berkelanjutan.
Mari tetap bersama – sama dukung
bioremediasi. n
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31

manajemen

Oleh : Tim Proyek Program Konvergensi IFRS

Pengaruh Perubahan
Kurs Valuta Asing dalam
Laporan Keuangan
sumber : bantencerdas.com

H

ampir sebagian besar perusahaanperusahaan besar baik nasional
maupun asing di Indonesia me
lakukan transaksi penjualan maupun pem
beliannya menggunakan mata uang selain
rupiah. Demikian juga penerimaan dari
aktivitas operasi suatu perusahaan dalam
mata uang selain rupiah. Dengan kata
lain mata uang yang ada di perusahaan
didominasi mata uang selain rupiah. Secara
akuntansi, hal ini diatur melalui Pedoman
Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
Nomor 10 (Revisi 2010).
PSAK 10 Revisi 2010 “Pengaruh Peru
bahan Kurs Valuta Asing” merupakan stan
dar akuntansi yang mengadopsi seluruh
pengaturan dalam Standar Akuntansi
Internasional/IAS 21 “The effects of
Changes in Foreign Exchange Rate” per
1 Januari 2009, kecuali untuk beberapa
hal yang tidak relevan untuk konteks di
Indonesia.
PSAK 10 Revisi 2010 ini menggantikan
PSAK 10 yang lama tentang Transaksi
dalam Mata Uang Asing yang telah dike
luarkan sejak 7 September 1994. PSAK 10
Revisi 2010 ini akan berlaku efektif mulai 1

32

November 2011

Januari 2012. (lihat grafis perbedaan PSAK
10 Revisi 2010)
Dengan berlakunya PSAK 10 Revisi
2010 ini, maka perusahaan-perusahaan ter
sebut harus melakukan review dan menen
tukan kembali mata uang sebenarnya
yang berlaku bagi perusahaaan atau
dalam terminologi PSAK apa sebenarnya
“mata uang fungsional” yang berlaku dan
disajikan dalam laporan keuangannya.
Konsep Mata Uang Fungsional
Mata uang fungsional merupakan mata
uang pada lingkungan ekonomi utama di
mana entitas beroperasi. PSAK 10 Revisi

2010 juga memberikan beberapa kriteria di
dalam menentukan mata uang fungsional
suatu entitas.
Hal ini berbeda dengan konsep yang
diadopsi pada PSAK 10 yang lama di mana
pengukuran disesuaikan dengan mata
uang pelaporan, yaitu rupiah.
Mata uang fungsional mencerminkan
transaksi, kejadian dan kondisi yang
mendasari yang relevan sehingga apabila
telah ditentukan maka mata uang fungsional
ini tidak berubah kecuali ada perubahan
pada transaksi, kejadian dan kondisi yang
mendasari tersebut.
Suatu entitas mempertimbangkan mata

!

uang fungsionalnya karena ditentukan
oleh beberapa hal. Pertama, mata uang
yang paling mempengaruhi harga jual
barang dan jasa. Kedua, mata uang dari
negara yang kekuatan persaingan dan
peraturannya sebagian besar menentukan
harga jual barang dan jasa entitas. Ketiga,
mata uang yang paling mempengaruhi
biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya
lain dari pengadaan barang atau jasa.
Keempat, mata uang yang mana dana dari
aktifitas pendanaan dihasilkan (antara lain
penerbitan instrumen utang dan instrumen
ekuitas). Kelima, mata uang yang mana
penerimaan dari aktivitas operasi pada
umumnya ditahan. Jika indikator tersebut
bercampur dan mata uang fungsional tidak
jelas, maka manajemen menggunakan
pertimbangannya untuk menentukan
mata uang fungsional yang paling tepat
menggambarkan pengaruh ekonomi dari
transaksi, kejadian, dan kondisi yang
mendasari.
Dampak terhadap Perusahaan
dan Anak Perusahaan
Penentuan mata uang fungsional dila
kukan dan ditetapkan pada level entitas,
dan PSAK 10 Revisi 2010 tidak mengenal
konsep mata uang fungsional untuk grup
perusahaan (holding company). Hal ini
berarti bahwa antara perusahaan induk
dengan anak-anak perusahaan dapat
mengg unakan mata uang fungsional
yang berbeda sesuai dengan lingkungan
ekonomi di mana masing-masing entitas
beroperasi.
Perubahan mata uang fungsional
ters ebut akan berdampak luas karena
akan berimplikasi pada kebutuhan untuk
melakukan perubahan di dalam kesisteman
(termasuk data cleansing) yang digunakan
untuk pelaporan keuangan saat ini, aspek
perpajakan serta perubahan di dalam
pengukuran performansi manajemen serta
aspek penganggaran yang selama ini
diukur dalam mata uang rupiah.
Ketentuan terkait penyajian Laporan
Keuangan berdasarkan Pedoman Standar
Akuntansi Keuangan (PSAK), bisa dilihat
berdasarkan UU tentang Perseroan Ter
batas, ketentuan BAPEPAM, dan Per
pajakan atas laporan keuangan.
Ketentuan tentang Perseroan Terbatas
yang diatur melalui Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007, turut mengatur bagaimana
suatu perseroan menyampaikan laporan
tahunannnya. Lebih lanjut Undang-Undang
Perseroan telah mengharuskan agar la
poran keuangan disusun berdasarkan
standar akuntansi keuangan (ref. Pasal
66 ayat 3). Dengan demikian maka, suatu
perusahaan wajib mengikuti standar akun

tansi keuangan yang berlaku di Indonesia
dalam hal ini Pedoman Standar Akuntansi
Keuangan (PSAK).
Sementara itu Badan Pengawas Pa
sar Modal dan Lembaga Keuangan (BA
PEPAM-LK) telah menerbitkan peraturan
yang menselaraskan kewajiban suatu
perusahaan dalam menyampaikan laporan
keuangan berdasarkan pedoman standar
akuntansi keuangan sehubungan dengan
adanya program konvergensi International
Financial Reporting Standards (IFRS),
khususnya bagi perusahaan emiten dan
perusahaan publik yang tercatat di bursa
Indonesia. Secara tegas, Peraturan Menteri
Keuangan telah menetapkan laporan ke
uangan merupakan laporan keuangan
lengkap yang terdiri dari laporan posisi

Terkait peraturan perpajakan tersebut,
saat ini masih terdapat kendala bagi be
berapa entitas karena Peraturan Menteri
Keuangan No. 196/PMK.07/2007 tanggal
26 Desember 2007 yang digunakan se
bagai landasan bagi pelaporan keuangan
dengan menggunakan mata uang selain
Rupiah hingga saat ini belum dicabut
atau diubah. Peraturan Menteri Keuangan
tersebut telah membatasi beberapa Wajib
Pajak yang dapat menyelenggarakan
pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan satuan mata uang selain rupiah
serta kewajiban penyampaian Surat Pem
beritahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Badan. (lihat box Wajib Pajak
yang Dibatasi Aturan Menkeu)
Dari pembahasan ini, penentuan mata

keu angan (neraca), laporan laba rugi
komprehensif, laporan perubahan ekuitas,
laporan arus kas, laporan posisi keuangan
pada awal periode komparatif serta catatan
atas laporan keuangan.
Terkait ketentuan perpajakan telah
dijelaskan secara khusus laporan keuangan
dengan menggunakan istilah pembukuan,
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
1 angka 29 Undang-Undang Nomor 28
tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpajakan. Pembukuan adalah
suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data
dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan
biaya serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa yang ditutup
dengan menyusun laporan keuangan
berupa neraca, laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.
Selanjutnya di dalam pasal 28 ayat 4
telah dibatasi bahwa pembukuan harus
diselenggarakan di Indonesia dengan
menggunakan huruf latin angka arab, sa
tuan mata uang rupiah, dan disusun dalam
bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing
yang diijinkan oleh Menteri Keuangan.

uang fungsional dalam kegiatan operasional
dan bisnis suatu perusahaan sangat di
pengaruhi oleh dominasi mata uang yang
digunakan baik dalam transaksi penjualan,
pembelian maupun penerimaannya. Pe
nyajian mata uang fungsional yang tepat
dalam laporan keuangan akan meng
hasilkan laporan keuangan yang andal
sehingga dapat mencerminkan kondisi
dan kinerja suatu perusahaan yang se
benarnya.
Meskipun sampai dengan saat ini
terdapat benturan dengan ketentuan
perp ajakan yang telah membatasi wa
jib pajak tertentu saja yang dapat me
nyelenggarakan pembukuan dengan
menggunakan bahasa asing dan satuan
mata uang selain rupiah, namun tidak me
nutup kemungkinan hal ini dapat diusulkan
kepada pihak otorisasi perpajakan ataupun
Kementerian Keuangan untuk melakukan
pembaruan atas peraturan yang telah
ada dan menyesuaikan dengan perkem
bangan kebijakan akuntansi di Indonesia
yang sudah konvergen dengan IFRS,
sebagaimana juga diatur dalam UndangUndang Perseroan dan Ketentuan BAPE
PAM-LK. n
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Oleh : Dewi Sri Utami - Warta Pertamina

Batik
Lawasan

H

etty Dwi Hendrati atau akrab
disapa Hetty tiada henti melayani
pelanggan yang datang dan pergi
di stand tempat ia pameran. Sabtu, akhir
Oktober lalu, perajin batik mitra binaan
Pertamina ini ikut memeriahkan pameran
Indocraft di Jakarta Convention Center,
Senayan. Untuk kesekian kalinya Hetty
diberi kesempatan Pertamina mengikuti
pameran. “Meski saya baru menjadi
mitra Pertamina sekitar enam bulanan,
tetapi setiap bulan tidak pernah absen
diikutsertakan dalam berbagai pameran
kerajinan di tanah air, “papar Hetty
membuka perbincangannya dengan Warta
Pertamina.
Bagi perempuan yang menamai
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Nan Elegan
usahanya dengan “Rizkya Batik Solo” ini
pertemuannya dengan Pertamina ibarat
rizki yang diberikan Sang Maha Pencipta
kepadanya. “Prosesnya cepat, ketika
itu dari Pertamina melihat batik lawasan
khas bikinan kami. Hingga akhirnya kami
diajak menjadi mitra,”jelas pengrajin yang
mendapatkan pinjaman lunak Pertamina
sebesar Rp 7,5 juta. “Jangan dilihat besar
kecilnya pinjamannya ya Mba. Karena
memang prosedur awalnya segitu. Tetapi
sejak digandeng Pertamina usaha saya
makin dikenal banyak orang,”jelasnya.
Batik lawasan bukan nama batik yang
diambil dari daerah asalnya, seperti batik
Cirebonan, Lasem, Solo, Pekalongan dan
lain-lain. Batik lawasan berasal dari kata

Pengrajin batik asal Solo
mendongkrak pamor
batik lawasan dengan
aneka model pakaian nan
elegan. Tidak terpaku pada
kombinasi warna natural,
mulai bermain dengan
warna-warna cerah tanpa
menghilangkan ciri khas
batik lawasan.

Foto-foto : WNR/Pertamina

“lawas” yang berarti lama. Batik lawasan
bisa berupa bahan batik lama, atau bisa juga
batik baru dengan warna yang dibuat seperti
batik lama atau berwarna pudar. Dahulu
batik lawasan lebih banyak didominasi
dengan warna-warna natural seperti coklat.
Namun dari kreasi Hetty, batik lawasan
dibuat dalam beragam warna cerah tanpa
menghilangkan ciri khas batik lawasan.
“Jatuhnya lebih elegan, dan tidak mbladus
alias kusam,”kata Hetty.
Awalnya perempuan asal Solo ini
menjual kain batik dan baju batik dengan
model sederhana. Namun kini, untuk baju
model yang diproduksi Rizkya batik kian
beragam. Mulai dari blouse, blazer, rompi,
hingga sackdress (baju terusan). Hetty juga
membuat aneka tas dan pernak-pernik
dari kain batik. “Biar beragam produknya,
karena kadang pembeli tidak hanya cari
baju, tetapi juga cari tas, atau malah bahan
batik saja,”paparnya.
Usaha yang dirintis istri dari Edwin
Hasan Basri ini, awalnya berlokasi di Solo.
Namun seiring perkembangan, kota Solo
hanya dijadikan sebagai tempat produksi

batik Rizkya, sementara pemasaran di
Jakarta. Awal pemasaran produk batik
Rizkya di Jakarta bermula saat Hetty diajak
Dinas Perindustrian Solo berpameran di
Thamrin City. Lambat laun pasar di Jakarta
lebih berprospek, hingga tiga tahun lalu
Hetty memutuskan memfokuskan usaha
pemasaran di Jakarta. “Saya sekarang
buka kios di Thamrin City. Kios di Solo
saya tutup, khawatir tak terurus dan
kurang fokus,”alasannya. Di Solo hanya
untuk produksi batik dan menjahit pakaian
batik.
Soal persaingan bagi Hetty bukanlah
halangan. Justru makin banyak bersaing,
membuatnya dituntut lebih kreatif. Karena
itulah Hetty senantiasa merancang model
baju batik dari referensi di majalah, hunting
di aneka pameran, yang dimodifikasinya.
Dengan 25 karyawan, kini usaha
Hetty kian besar dan dikenal sejak sering
berpameran yang difasilitasi Pertamina.
“Kalau lagi ramai, sehari di pameran bisa
dapet Rp 12 jutaan,”jelas pengusaha
yang mengaku bisa mengantongi omset
hingga ratusan juta per bulan. Soal harga

relatif murah. Mulai dari harga Rp 150 ribu
hingga jutaan rupiah. “Saya nggak terlalu
banyak mengambil keuntungan, karena
konsumen kebanyakan membeli untuk
dijual lagi,”ujarnya.
Agar tidak monoton, Hetty kini juga
menjual batik Cirebonan dengan warnawarna cerah, dan juga batik khas Solo
dengan warna coklat tuanya. “Saya pengin
menjaring semua konsumen, agar bisa
sekali belanja kesini dan tidak perlu
mencari yang lainnya. Karena semuanya
ada,”katanya promosi. (DSU) –Foto Hetty
dengan sackdress, kios ramai dikunjungi,
batik lawasan, dll. n

Rizkya Batik Solo
Hetty Dwi Hendrati
Head Office & Factory

Jl. Bekisar 2/3, Manahan, Solo
(0271) 716 736
Showroom at Thamrin City
Lantai Dasar Blok H8 No.1 &
Lantai Dasar Blok C 32 No.9
Tanah Abang, Jakarta Pusat
HP: 0817 779 363
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Oleh : N. Syamsuddin Ch. Haesy - Wartawan Utama (Sertifikasi Dewan Pers)

twitter : @sem_haesy

PAHLAWAN HATI
P

ahlawan selalu lahir dan dilahirkan oleh waktu, peristiwa, dan keikhlasan manusia dalam
mengemban dan menjalani misi hidup dan kehidupannya. Siapa saja bisa menjadi
pahlawan, meski tak pernah mengenal tanda jasa. Dalam konteks masyarakat dan bangsa,
pahlawan bisa lahir dari lapangan kehidupan apapun. Termasuk kaum profesional di sektor
dan bidangnya masing-masing.
Sejak ladang minyak Indonesia dieksplorasi pertama kali di Cirebon-Jawa Barat,
Pangkalan Brandan-Sumatera Utara, Balikpapan-Kalimantan Timur, Dumai-Riau, dan berbagai
lokasi lainnya, bangsa ini telah melahirkan begitu banyak pahlawan. Mereka mengolah dan
mengelola sumberdaya alam, minyak bumi dan gas berbasis fosil, menjadi ‘mutiara hitam’
untuk kesejahteraan rakyat.
Ketika Permina dan Pertamin bergabung menjadi Pertamina dan menjadi satu-satunya
perusahaan penambangan minyak dan gas bumi milik Republik Indonesia, tak sedikit anakanak bangsa yang dipastikan oleh jaman sebagai pahlawan. Terutama, ketika mereka secara
ikhlas, mendahulukan kepentingan perusahaan negara ini dibandingkan dengan kepentingan
pribadinya.
Alhasil, di perusahaan minyak dan gas bumi, yang kemudian berkembang dan merambah ke
sektor energi, ini telah banyak anak-anak bangsa yang ikhlas berjuang. Keikhlasan hati mereka
telah memungkinkan berlangsungnya proses perubahan dan pembaruan orientasi bisnis sesuai
perkembangan jaman. Dan semangat terbarukan merupakan bagian dari proses pemeliharaan
eksistensi perusahaan ini untuk bergerak ke masa depan.
Kini di persimpangan waktu memasuki alaf baru, millenium ke-21, ketika kekuatiran terhadap
deposit minyak dan gas bumi berbasis fosil kian menyusut, sejumlah anak-anak bangsa
Indonesia mengolah daya mereka. Melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
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serta konsepsi bisnis visioner, mereka
berhimpun. Menggerakkan potensi untuk
menemukan alternatif baru pengembangan
energi: berbasis energi terbarukan, bagi
kemaslahatan umat manusia, yang berujung
pada kesejahteraan rakyat. Mereka gigih
menyediakan tenaga dan fikiran, mengolah
seluruh potensi yang dimiliki bangsa ini,
untuk menjadikan Indonesia yang mandiri,
berdaya saing, dan berperadaban unggul.
Seluruh anak bangsa di Pertamina dengan
nafas ‘semangat terbarukan’ mempunyai
potensi menjadi pelaku sejarah kemandirian
bangsa di sektor energi. Sekaligus menjadi
pelaku sejarah sebagai generasi masa depan
yang di dalam diri mereka terhimpun energi
utama: keikhlasan profesional untuk memberi
makna atas setiap kekayaan yang dititipkan
Tuhan kepada bangsa ini.
Kelak, ketika masa yang tak dapat
mereka tunjuki telah tiba, sejarah akan
mencatat mereka sebagai pahlawan hati.
Insan mulia yang dengan pengetahuannya,
mampu memberi nilai lebih atas teknologi,
bagi kemuliaan manusia dan bangsa.
Mungkin kini mereka sedang berada di
berbagai laboratorium di pusat-pusat
penelitian dan pengembangan korporasi.
Mungkin kini mereka sedang berada di
ladang-ladang minyak, anjungan-anjungan
pengeboran minyak. Mungkin juga mereka
sedang berada di kilang-kilang yang
tersebar di berbagai daerah Indonesia.
Bahkan, mungkin mereka sedang berada
di kantor-kantor pengendali manajemen
bisnis atau di tengah masyarakat melakukan
pemberdayaan.
Dalam konteks itulah kepemimpinan
dan profesionalitas manajemen perusahaan
milik negara, ini secara tanpa disadari
dan disadari, tengah menggerakkan para
pelaku sejarah, yang kelak akan dikenang
sebagai pahlawan. Selaras dengan itulah,
apresiasi terhadap upaya dan kinerja
manajemen Pertamina untuk memberikan
kontribusi yang besar terhadap negara
dan bangsanya, merupakan keniscayaan.
Di dalam keniscayaan itulah, kita selalu
meyakini: setiap ruang dan waktu di dalam
dinamika bisnis minyak dan gas bumi adalah
peluang untuk menjadi pahlawan. n

MOTIVASI

Oleh : Yanti Dharmono - Jakarta

ORA ET LABORA
Perintah dari Tuhan (Bhilepi 4:6 dan Efesus 6:18).
Cermin kerinduan kita bahwa kita senantiasa butuh kehadiran-Nya setiap saat. Doa yang
lahir dari hati merupakan ungkapan yang sifatnya intim, cinta kasih yang dibuat.
Melalui doa dan pembacaan firman, hubungan kita dengan Tuhan akan terpelihara dan
terpupuk dengan baik. Ada jaminan dari Tuhan dalam firman-Nya (Matheus 21:27) “Apa saja yang
kamu minta dalam doa dengan penuh percaya kamu akan meneriman-Nya.”

Dengan Doa: Ada ketenangan jiwa.
Merasa ada “Teman Setia” yang selalu mendampingi dalam berbagai persoalan, kesusahan
yang kita alami menjadi lebih peka dan tajam dalam mengetahui kehendak Tuhan, sifat-sifatNya dan jalan-jalan-Nya: “Mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan
mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta,
menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap oarang yang mengetok, bagiNya pintu dibukakan” (Matheus 7:7-8).

ORA ETLABORA (Berdoa dan Berusaha)
Bagaikan sebuah mata uang yang tak terpisahkan, kita harus bisa melawan godaan-godaan
iblis. Menyertakan segala persoalan kepada Tuhan, kita berjuang dan berusaha mengatasinya
bersama Tuhan.
Doa adalah salah satu bentuk pengakuan ketidak berdayaan kita sebagai manusia, sekaligus
ketergantungan kita kepada Tuhan. Memang sebagai makhluk berakal budi, biasanya kita
menganalisis masalahnya dulu langsung mengatasinya tanpa dibarengi doa. Sikap seperti
ini menunjukkan bahwa kita masih sanggup menyelesaikan tanpa perlu dengan doa, tanpa
campur tangan Tuhan. Padahal sebenarnya harus diimbangi dengan doa. Jadi keduanya
harus seimbang.

ETOS KERJA ORANG PERCAYA
Doa adalah : Percakapan dua arah,
manusia dan tuhan.
Satu-satunya alat berkomunikasi
dengan Tuhan tidak hanya berbicara kepada
Tuhan, tetapi kita juga mendengarkan
apa yang Roh Allah katakan dalam hati
kita, sehingga kita dimampukan untuk
menyadari bahwa doa kita didengar dan
dijawab oleh Tuhan.

Harus disertai iman dan keyakinan
yang kuat.
Merupakan kekuatan dan penghiburan,
membuat hati tenang, ada rasa kerinduan
kita kepada Tuhan, merupakan nafas dari
kehidupan kita, seakan-akan oksigen yang
penting sekali agar kita dapat bertahan
hidup.

Didorong/didasari oleh kekudusan/kesucian hidup-Nya, integritas pribadinya, pekerja keras,
tekun, menjadi teladan, rela memberi dengan cinta kasih dan ketulusan hati. Bagaimana kita
melayani dan bermissi ditempat kerja kita?
Sering secara tidak wajar kita membagi-bagi pekerjaan, ada yang sifatnya duniawi dan ada
yang rohani, padahal firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Pekerjaan kita seharusnya
menjadi tempat melayani Tuhan, tempat ibadah kita dan tempat kita bersaksi. Ini berarti bahwa
setiap orang percaya hendaknya menganggap pekerjaan itu suci. Harus menyadari bahwa ketika
kita bekerja, kita bukan hanya bekerja untuk majikan kita, tetapi untuk Tuhan.
Setiap hari adalah hari yang kudus, setiap tempat adalah suci dan setiap perbuatan/pekerjaan
merupakan pelayanan rohani jika kita hidup dan berjalan di dalam bimbingan Roh Allah.
Pekerjaan kita merupakan tempat yang terbaik untuk melayani dan bersaksi bagi Tuhan. Tuhan
tidak menuntut kita menjadi pekerja maha hebat atau orang yang tidak mempunyai keterbatasan,
tetapi ia menuntut kita melakukan yang terbaik dari yang dapat kita lakukan. Bila orang lain melihat
hidup dan pekerjaan kita baik, maka secara tidak langsung kita telah membawa missi-Nya dalam
pekerjaan.
Untuk ini sudah seharusnya dibarengi dengan doa dan ucapan syukur serta selalu memohon
bimbingan Roh Allah agar segala sesuatu yang kita laksanakan sesuai dengan kehendak-Nya,
dan hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Nya. “Apapun juga yang kamu perbuat,
perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia (Kolose
3:23).” n
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Giat Kampanye
Edukasi Kesehatan
Perempuan

R

atna Djoko Suyanto, paling getol
menjelaskan berbagai hal terkait materi
edukasi kesehatan kaum perempuan. Seperti
saat ditemui Warta Pertamina usai peluncuran
Gerakan Perempuan Melawan Kanker Serviks”
yang dicanangkan Ibu Negara Hj. Ani Bambang
Yudhoyono di Kantor Pusat Pertamina, awal
Oktober lalu.
Perempuan bernama lengkap Ratna Sinar
Sari ini tiada lelah memberikan penjelasan
betapa pentingnya menjaga kesehatan organ
intim perempuan. “Tidak hanya kanker serviks
saja, kanker payudara itu juga berbahaya. Jadi
mari kaum perempuan mulai dini sadar akan
kesehatan diri. Jangan segan papsmear dan
rutin memeriksa payudara,”jelasnya.

Perempuan kelahiran Madiun ini melihat
masih banyak perempuan baik ibu rumah
tangga maupun pekerja karena kesibukannya,
mengabaikan kesehatan diri. “Jangan menunggu
keluhan, periksa sejak dini. Karena mencegah lebih
baik daripada mengobati. Jangan sampai penyakit baru
diketahui setelah stadium lanjut,”ujar perempuan yang hobi
yoga dan berenang.
Selain gencar berbagi kampanye kesehatan
perempuan, Ratna yang menjabat sebagai Ketua II
SIKIB (Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu) ini
juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial. Seperti
melalui gerakan operasionalisasi motor dan mobil
sehat, mengadakan program Indonesia Pintar,
Indonesia Hijau, dan Indonesia Kreatif yang
terintegrasi dalam program Indonesia Sejahtera yang
dicanangkan SIKIB.
“Ingat ya… kaum perempuan jaga pola hidup sehat,
hindari seks bebas, lakukan papsmear atau IVA setahun
sekali, dan mamografi,”pesannya.n Teks : DEWI • Foto : KUN
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Butuh
Pahlawan Baru
S

ardono Waluyo Kusumo atau lebih akrab dipanggil ‘mas don’ di lingkungan kawan
karibnya, bukanlah nama baru bagi dunia seni pertunjukan. Ia adalah maestro tari
kontemporer Indonesia.

Bak Lokomotif, mantan rektor dan pengurus Program Pascsa Sarcajana Institut
Kesenian Jakarta (IKJ) ini, tak pernah berhenti berkarya. Tak terhitung berapa banyak
pementasan yang sudah ia gelar. Kali ini, ia menggelar “Opera Diponegoro, Java
War 1825-0000” pada 11-13 November 2011 di Taman Ismail Marzuki (TIM). Lewat
pementasan yang diadopsi dari naskah berumur 200 tahun itu, ia ingin mengajak
bangsa ini merenung ikhwal pencarian sosok pahlawan baru di tengah sekelumit
permasalahan yang menempa bangsa ini. “Kita perlu sosok pahlawan yang bisa
membaca persoalan kemanusiaan dengan jeli dan berani mengambil peran untuk
mau berisiko. Perlu menyadari situasi yang lebih luas tentang semua masalah di
negeri ini. Kita harus bisa membaca situasi selain masalah di dalam diri kita
sendiri,” ungkapnya.
Pria kelahiran Solo, 6 Maret 1945 ini mengaku tidak hanya sekadar
ingin menjadi koreografer opera. Lebih dari itu, ia ingin menggunakan
pertunjukan sebagai wadah untuk mengungkapkan pesan kebajikan.
Dalam pergelaran yang melibatkan penari lintas wilayah di Indonesia
ini, Sardono menggambarkan karakter Pangeran Diponegoro
sebagai sosok yang tak suka perang dan ingin selalu damai.
Menanggapi tentang kepedulian perusahaan besar
dalam mendukung hidupnya kesenian di Indonesia,
ia berterima kasih kepada Pertamina karena
manjadi salah satu sponsor pementasan
Opera Diponegoro. “Bagaimanapun juga
Pertamina lahir dari kandungan
masyarakat Indonesia juga.
Apalagi sedari dulu
Pertamina kan punya
komitmen yang
sifatnya pelestarian
budaya,” ungkap
pria yang pernah
meraih Prince
Claus Awards dari
Kerajaan Belanda
pada tahun 1997 itu. n
Teks : SAHRUL
Foto : TATAN RST
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Teks & Foto : Aderi - Yogyakarta

Pesona Estetika

Sebuah Pantai Kars
dan

Seruling Samudera
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K

abupaten Pacitan yang dikenal dengan sebutan Kota 1001 Goa ternyata
memiliki hamparan pantai karst yang luar biasa mempesona, salah satunya
adalah Pantai Klayar yang berada di jajaran pantai laut selatan yang dikenal
dengan ombak yang besar namun mempunyai warna laut yang biru.
Pesona Batuan karang yang menjadi bagian dari kecantikan pantai klayar ini
menambah nilai estetika sebuah pantai karst . Tak banyak pengunjung yang betah
berlama-lama menyaksikan keindahan batuan karst yang merupakan ciri khas
batuan pegunungan lintas selatan yang berjajar dengan pegunungan gunungkidul.
Terdapat jalan setapak yang akan menemani anda menyusuri bukit karst yang
berada di pucuk bukit untuk melihat pesona pantai klayar secara luas dari atas
bukit.
Puas menikmati Klayar dari atas, berjalan-jalan menyusuri pasir putih menjadi
pilihan yang paling menyenangkan. Berjalan ke arah timur, Anda akan bertemu
dengan sebuah sungai kecil yang mengalir membelah pantai untuk kemudian
menyatu dengan air laut. Menyeberangi sungai ini menjadi sensasi tersendiri yang
mengasyikkan. Di beberapa titik kedalamannya mencapai paha orang dewasa.
Tidak jauh dari muara ini, sungai lain yang lebih kecil namun tidak kalah cantik
mengalir tenang membentuk muara yang kedua. Dasarnya berpasir hitam dengan
garis-garis pasir putih yang terbawa dari pantai.
Waktu tempuh Pantai Klayar dari kota pacitan sekitar satu jam namun juga bisa
ditempuh dari Yogyakarta kurang lebih sekitar 110 km, dengan rute Jl. Wonosari Pathuk - Wonosari - Pracimantoro - Giritontro yang ditempuh dalam waktu sekitar
tiga jam. Mengingat pantai Klayar ini belum dilalui oleh angkutan umum, maka untuk
menuju lokasi ini Anda harus menggunakan kendaraan pribadi seperti motor atau
mobil. Dari jalan utama Pracimantoro - Pacitan, Anda bisa belok ke kanan (ada
papan petunjuk arahnya). Jarak dari situ ke pantai Klayar masih kurang lebih 20
km. Beberapa bagian dari jalan menuju pantai Klayar banyak jalan yang berlubang,
jadi Anda mesti berhati-hati.
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Seruling Samudera
Di ujung timur Anda akan disapa oleh sebuah laguna yang
jelita yang mempunyai warna air yang berbeda dengan air laut
di sekitar pantai. Diapit dua gugusan batu karang yang sangat
mendominasi landscape pantai, laguna yang terletak terlihat
indah dengan gulungan ombak jernih yang menghantam dinding
karang kemudian memecah dan berputar di hamparan pasir
putih . Laguna kecil ini memang mempesona dan membuat betah
berlama-lama duduk santai yang sudah disediakan gubuk kecil
di bibir pantai untuk memandang fenomena alam yang terjadi.
Ombak berkali-kali menghempas batu karang dengan kuatnya
dan menimbulkan efek air terjun di dindingnya dengan buih-buih
putih yang cantik.
Batuan karang yang menjulang tinggi di sebelah timur laguna
salah satunya kalau diperhatikan mirip dengan bentuk layar.
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Menjelajahi area karang di belakangnya, terlihat beberapa lubang
kecil berisi air yang nampaknya menjadi rumah bagi kepitingkepiting kecil. Sedangkan di sebelah kanan nampak bukit karang
dengan terowongan alami di bawahnya.
Jangan kaget ketika di belakang anda tiba-tiba sebuah air
mancur menyembur ke atas. Lagi-lagi sebuah fenomena alam luar
biasa. Ada sebuah celah di batu karang ini. Ketika ombak datang
dengan cukup deras, sebagian airnya masuk ke bawah batu dan
menyembur ke atas seolah sebuah air mancur raksasa yang bisa
mencapai ketinggian hingga 10 meter. Fenomena semburan alam
yang menyerupai air mancur tersebut disebabkan efek pompa yang
disebabkan oleh gelombang. Penduduk setempat menamakan
nya ‘Seruling Samudera’ karena semburan air diikuti oleh suara
melengking yang mirip seruling. n
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Oleh : Arini Tathagati - Jakarta

para pejuang bangsa yang dianggap
melawan pemerintahan Jepang dibawa
ke gedung ini untuk ditawan dan disiksa,
seperti Cak Durasim, tokoh seniman
ludruk dan pejuang Surabaya yang
terkenal akan parikannya yang bersifat
perlawanan kepada penjajah Jepang.
Ketika pertempuran 10 November 1945
meletus, gedung ini menjadi pusat
gerakan Polisi Tentara Keamanan
Rakyat (PTKR) di bawah pimpinan
Hasanudin Pasopati dan N. Suharyo
Kecik, dan merupakan salah satu
tempat pertempuran di mana gedung
ini diserang dari berbagai arah termasuk
menggunakan serangan udara. Semua
catatan sejarah ini menambah makna
yang mendalam kepada pendirian
monumen Tugu Pahlawan.
Ada dua pendapat mengenai
sejarah pendirian Tugu Pahlawan ini.
Pendapat pertama adalah pendirian
tugu ini diprakarsai oleh Doel Arnowo,
walikota Surabaya pada masa itu. Doel
meminta kepada arsitek Mr. Tan untuk
merancang gambar monumen dimaksud,
untuk selanjutnya diajukan kepada
Presiden Soekarno. Pendapat lain
mengatakan bahwa pemrakarsa Tugu
Pahlawan adalah Presiden Soekarno,
dan mendapat perhatian khusus dari

“Pak, tolong antar ke Tugu Pahlawan ya.”

S

upir taksi yang saya tumpangi
dari hotel tampaknya sempat
terbengong-bengong ketika saya
mengatakan bahwa tujuan saya hari
ini adalah ke Tugu Pahlawan. Tugu
Pahlawan merupakan salah satu ikon
dan landmark kota Surabaya, namun
barangkali tak banyak orang luar kota
yang datang ke Surabaya dengan niat
berkunjung ke Tugu Pahlawan.
Tugu Pahlawan adalah monumen
yang dibangun untuk memperingati
peristiwa Pertempuran 10 November
1945 di Surabaya, di mana ketika itu
arek-arek Suroboyo berjuang melawan
pasukan Sekutu yang mengultimatum
penduduk kota Surabaya akibat
tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby.
Terletak di Taman Kebonrojo di depan
Kantor Gubernur Jawa Timur, lokasi
tempat berdirinya Tugu Pahlawan
dulunya merupakan Gedung Raad van
Justitie (Gedung Pengadilan Tinggi) di
masa penjajahan Belanda, sebelum
dijadikan markas Kempetai (Polisi Militer
Jepang) di zaman penjajahan Jepang.
Bekas reruntuhan gedung ini pernah
membawa penderitaan yang tidak mudah
dilupakan bagi rakyat Surabaya. Banyak
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TUGU PAHLAWAN
Lambang Perjuangan Arek-Arek Suroboyo
Foto : http://2.bp.blogspot.com/_M3DIsaOxz9A/TFqn6vZjlBI/AAAAAAAAAEM/9MWeE2OuFuE/s1600/CIMG0694.JPG
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Doel Arnowo. Rancangan gambar
monumen dibuat oleh Ir. R. Soeratmoko,
yang telah mengalahkan beberapa
arsitek lain dalam sayembara pemilihan
arsitek untuk membangun monumen ini.
Peletakan batu pertama monumen ini
dilakukan oleh Presiden RI Ir. Soekarno
didampingi Walikota Surabaya Doel
Arnowo pada 10 November 1951.
Pada awal pekerjaan, pembangunan
Tugu Pahlawan ditangani Balai Kota
Surabaya, kemudian dilanjutkan oleh
Indonesian Engineering Corporation,
yang diteruskan oleh Pemborong
Saroja. Lama pembangunan monumen
adalah 10 bulan, dan pada tanggal 10
November 1952 Ir. Soekarno didampingi
Walikota Surabaya R. Moestadjab
Soemowidigo meresmikan monumen
Tugu Pahlawan.
Tugu Pahlawan dibangun pada
lahan seluas 2,5 hektar. Rancangan
tugu ini berbentuk lingga atau paku
terbalik dengan tinggi 41,15 meter (45
yard), diameter bawah 3,1 meter, dan
diameter atas 1,3 meter. Bentuk ini
konon melambangkan cita-cita arekarek Suroboyo untuk merdeka begitu
tinggi. Tanggal pertempuran bersejarah
10 November 1945 dicerminkan dalam
tugu ini, yaitu 10 lengkungan (Canalures)
pada badan tugu mewakili tanggal
10, 11 ruas di atasnya mewakili bulan
November, serta tinggi tugu 45 yard
mewakili tahun 1945. Di bagian puncak

tugu terdapat lampu berwarna merah dan penangkal petir. Bagian bawah tugu dihiasi
ukiran yang indah bergambar trisula, cakra, stambha, dan padma, membuat tugu ini
terlihat artistik.
Kebetulan hari itu adalah hari Minggu, sehingga ketika saya mendarat di kawasan
Tugu Pahlawan, suasananya seperti pasar tumpah, karena banyak pedagang kaki lima
yang menggelar dagangan hingga menutupi separuh badan jalan. Untuk masuk ke
area Tugu Pahlawan, tidak dipungut biaya kecuali parkir kendaraan, sehingga tempat
ini banyak dikunjungi orang, terutama penduduk Surabaya. Di sepanjang tembok area
parkir, kita dapat melihat relief yang menceritakan sejarah kota Surabaya, mulai dari
pertempuran di Jembatan Merah, peranan ulama dalam mempertahankan bangsa,
peristiwa penyobekan bendera Belanda di Hotel Yamato, pendaratan tentara Sekutu
di Dermaga Ujung, dan beberapa peristiwa penting lainnya.
Di pintu masuk area Tugu Pahlawan, kita disambut Candi Bentar (gapura dengan
atap terbuka khas bangunan candi di Jawa Timur), dan kita akan melihat patung Bung
Karno dan Bung Hatta yang sedang membacakan proklamasi di antara pilar-pilar yang
seolah-olah merupakan reruntuhan bangunan bekas pertempuran. Di pilar tersebut
terdapat tulisan dan coretan seperti “Allied Forces Go Away” dan “Rawe-Rawe Rantas”
yang dibuat untuk membangkitkan semangat kemerdekaan. Tempat ini merupakan spot
foto favorit, sekaligus tempat nongkrong favorit.
Begitu saya masuk ke dalam, suasana di dalam tidak kalah ramai dengan suasana
pasar tumpah di luar. Banyak orang yang berkunjung ke Tugu Pahlawan, ada keluar-
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Foto : http://stat.ks.kidsklik.com/files/2009/11/gambar-1.jpg

ga yang mengajak anak-anak, ada
pasangan muda-mudi yang sibuk
memadu kasih, serta serombongan anak
muda dan teman-temannya yang sekedar
hanya berfoto-foto. Di sisi kiri dan kanan
lapangan terdapat patung tokoh-tokoh
kota Surabaya pada bulan November
1945, yaitu R. Muhammad (mantan
perwira PETA), Mayjen Soengkono
(komandan BKR kota Surabaya),
Doel Arnowo (ketua Komite Nasional
Indonesia Surabaya, yang kemudian
menjadi Walikota Surabaya), Bung
Tomo (tokoh Barisan Pemberontakan
Rakyat Indonesia), R. Sudirman (kepala
Karesidenan Surabaya), dan Gubernur
Soerjo (gubernur Jawa Timur pada
tahun 1945).
Di bagian belakang Tugu Pahlawan,
terlihat 3 buah bangunan museum
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yang menyerupai piramid. Museum 10 November ini diresmikan pada tahun 2000,
dibuat untuk melengkapi keberadaan Tugu Pahlawan. Museum ini sengaja dibuat di
kedalaman 7 meter di bawah permukaan tanah, agar tidak menghalangi keberadaan
Tugu Pahlawan. Untuk masuk ke museum tersebut, kita membayar tiket masuk senilai
Rp 2.000,-. Di dekat pintu masuk museum, kita bisa melihat meriam, tank dan panser
hasil rampasan arek-arek Suroboyo dari tentara Sekutu.
Museum 10 November menyimpan benda-benda kenangan peristiwa 10
November 1945, dan dibagi menjadi 2 lantai seluas 4.965 meter persegi untuk
bangunan publik dan 250 meter persegi untuk bangunan non publik. Di lantai dasar
terdapat gugus patung 10 November, koleksi pidato Bung Tomo, koleksi (replika)
bambu runcing, dan koleksi foto dan lukisan. Foto-foto yang ditampilkan termasuk
foto situasi Surabaya dan foto-foto pertempuran Surabaya. Lantai dasar ini dilengkapi
ruang Auditorium Visual untuk menyaksikan film dokumenter Pertempuran 10
November 1945 antara arek-arek Suroboyo melawan tentara Sekutu. Film berdurasi
25 menit ini dilengkapi dengan maket kota Surabaya tahun 1945 yang disertai
special effect. Namun sangat disayangkan, ketika saya memasuki ruang Auditorium
Visual, special effect-nya sepertinya sudah tidak berfungsi. Walaupun demikian,
pengunjung masih banyak yang menonton film dokumenter tersebut, karena kursi
yang disediakan terisi penuh.
Sedangkan koleksi di lantai atas museum terdiri dari diorama statis, koleksi

senjata, koleksi Bung Tomo, radio Bung Tomo, serta koleksi foto dan lukisan. Namun
khusus untuk koleksi di lantai atas, pengunjung tidak diperkenankan mengambil foto,
kemungkinan untuk mengurangi risiko kerusakan pada koleksi museum akibat cahaya
lampu kilat. Koleksi senjata yang dipamerkan adalah senjata yang digunakan ketika
pertempuran bersejarah itu terjadi, termasuk di antaranya senapan, bayonet, pistol,
senapan mesin, mortir. Terdapat juga bendera dan panji-panji laskar pejuang di masa
itu, serta replika ultimatum Sekutu yang meminta rakyat Surabaya menyerahkan diri.
Di lantai atas terdapat juga koleksi benda-benda terkait sejarah kota Surabaya, seperti
peta serangan balik tentara Raden Wijaya mengusir tentara Tartar, peta ekspedisi Cina
ke Ujung Galuh, dan peta Surabaya tempo doeloe.
Salah satu koleksi yang cukup banyak dipamerkan di museum ini adalah koleksi
milik Bung Tomo. Koleksi-koleksi tersebut tersebar di lantai dasar dan lantai atas,
terdiri dari catatan harian Bung Tomo, foto-foto Bung Tomo, serta radio yang digunakan
masyarakat Tanah Abang, Jakarta untuk mendengarkan pidato Bung Tomo. Koleksi yang
‘unik’ dan menarik untuk disimak adalah diorama besar di lantai dasar yang dilengkapi
rekaman pidato Bung Tomo pada tanggal 9 November 1945 malam dan 10 November
1945 pagi, yang bertujuan memberi semangat rakyat Surabaya dalam menghadapi
ultimatum tentara Sekutu.
Keluar dari museum, saya melihat monumen Makam Pahlawan Tak Dikenal.
Konon saat penggalian untuk pondasi Tugu Pahlawan, ditemukan banyak kerangka
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seperti kuburan massal. Kerangkakerangka tersebut diduga merupakan
kerangka tahanan Kempetai, atau
pejuang yang gugur saat pertempuran
10 November 1945. Rasanya saya
ingin mengheningkan cipta sejenak
untuk mengenang jasa mereka dalam
mempertahankan kemerdekaan
Indonesia, namun kekhusukan saya agak
terganggu dengan tingkah laku anakanak muda yang mencoba membuat
foto narsis di monumen tersebut. Yah,
saya harus kembali pada kenyataan
dan menyadari bahwa selain menjadi
sarana peringatan sejarah perjuangan
bangsa dan tempat edukasi, tempat ini
telah menjadi ruang publik yang nyaman
untuk berekreasi, di tengah semakin
berkurangnya ruang publik yang layak
bagi masyarakat. n

http://akibatguna2istrimuda.files.wordpress.com/2010/02/imag0196.jpg

com/2010/06/28052010029.jpg

http://deeadewie.files.wordpress.

November 2011

47

GALERI FOTO

Teks & Foto : Tatan Agus RST

Batik yang

						

Seribu Tahun

Pagi hari serombongan perempuan paruh baya terlihat
mengayuh sepeda ontel, menyusuri jalan raya di kawasan
kota tua, berbelok menuju sebuah gang, bak sebuah komando
serempak turun dari sepeda, menuntunnya beriringan, itulah
aktivitas pagi di perkampungan Pesindon, Pekalongan, sebuah
kawasan perkampungan batik.
Ya, batik bagi masyarakat Pekalongan adalah sebuah tarikan
nafas kehidupan, menggerakan roda perekonomian, menjadi
layak ketika kota ini terpilih menjadi World’s City of Batik-- kota
insfirasi batik dunia.

Begitu banyak sentra batik ditemukan, dan bak lautan motif
artistik berkelebat bagaikan riak gelombang saat sebuah
lapangan dipenuhi jemuran batik, menunggu kering menuju
pojok-pojok galeri dan pasar-pasar.
Akankah kelangsungan kekayaan negeri yang sudah diakui
Unesco ini terus terpelihara dan menjadi warian anak
cucu negeri, sementara dari dapur-dapur pengrajin, para
pecantingnya kebanyakan sudah berusia lanjut?
Sudah saatnya keterampilan membatik ini ditularkan pada
tunas-tunas negeri, hingga batik bisa hidup seribu tahun lagi.
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ASAH OTAK
Kami tunggu
jawaban Anda
untuk TTS
edisi ini
paling lambat
30 November 2011.

Oleh : M. SALEH - Bogor

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

Mendatar
1. Bersifat cepat menanggapi sesuatu cepat tanggap
8. Sebuah kata tanya
9. Sebutan lain bagi tanah air
10. Paul.... (nama penyanyi pop barat tahun 60-an)
12. Pemogokan (bahasa Inggris)
14. Pangkat dari penyanyi yang mendadak populer dari korp kepolisian
15. Lempengan
17. Petarung melawan banteng di Spanyol
18. Instrumen musik petik khusus nada rendah
19. Cetak biru, gambar rencana yang akan dilaksanakan
Menurun
2. Zaman
3. Sebutan lain dari bapak
4. Nama landasan udara internasional di Jepang
5. Ciri nama pada seseorang (yang disingkat, huruf pertama nama seseorang,
paraf)
6. Geothermal, energi baru yang terbarukan menjadi salah satu penopang
ketahanan energi nasional di masa datang yang ramah lingkungan
7. Cara menggunakan energi panas bumi yang tidak bisa dipindah atau dibawa
dari tempat asalnya, tapi harus langsung dipakai, misalnya memanaskan air,
ruangan, boiler, memutar turbin, memutar dynamo, dan lain-lain.
11. Satuan berat 100 kg
13. Huruf O di belakang diganti E. Artinya ruang untuk berkarya
16. Kesalahan (Bahasa Inggris)
18. Nama dari bapak
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PEMENANG TTS
Edisi OKTOBER 2011
diah ayu rizka firmanti

SPC, Gedung Kwarnas Lantai 8 Jakarta

raden yayu rahayu prihartini

Sekretaris Manajer Business & Operation
Lantai 13 Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina

veronika shatila

Sekretaris VP Strategic
Planning & Business Development
M & T Directorate
Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan
datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 November 2011.

JAWABAN TTS EDISI OKTOBER 2011 :
MENDATAR : 1. Disparitas, 7. RON, 8. Revenue, 9. Cirebon, 11. Rit,
12. Unsur, 13. Diare, 14. Earphone, 16. AM, 18. Tetraethyl
MENURUN : 1. Direct User, 2. Sen, 3. Atribut, 4. Irvan, 5. Abnormal,
6. Geothermal, 10. Reserve, 13. Dance, 15. Her, 17. SH

