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CATATAN REDAKSI
Kebijakan pengaturan BBM subsidi yang seharusnya
diberlakukan mulai 1 April 2011 untuk wilayah
Jabodetabek, akhirnya ditunda. Pemerintah menundanya
karena harga minyak mentah yang terus naik.
Pemerintah juga masih menunggu hasil kajian Tim
Pengawasan Pengaturan BBM bersubsidi yang
beranggotakan pakar dari UI, UGM, dan ITB yang
nantinya akan diajukan ke DPR. Berbagai macam opsi
yang ditawarkan Tim Pengawasan yang mengkaji dari
sisi kebijakan, infrastruktur, dan efektifitas pengawasan
masih bisa diperdebatkan. Yang pasti kebijakan
diharapkan bisa menghemat subsidi.
Jadi atau tidaknya pengaturan BBM subsidi, yang jelas
masyarakat berharap agar subsidi bisa diberikan kepada
yang berhak menerimanya.
Pertamina mendapat tugas sebagai tim operasional
yang menyiapkan sarana dan fasilitas. Dukungan
instalasi depo, armada tangki, hingga SPBU yang siap
menjual bahan bakar non subsidi menjadi kewajiban
Pertmaina untuk menyiapkannya. Kapanpun kebijakan ini
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diberlakukan.
Sementara dari sisi internal, Pertamina juga harus lebih
agresif memperbaiki SPBU di tengah persaingan dengan
SPBU asing yang juga bermain di pasar BBM non
subsidi.
Mengutip hasil wawancara dengan Direktur Pemasaran
dan Niaga Djaelani Sutomo, kebijakan ini sebagai
momentum untuk mengubah pola pikir. Semua lini harus
siap di tengah pasar kompetitif, dan Pertamina harus
fight.
WePe membedah topik ini melalui laporan utama edisi
Maret 2011. Sampai sejauh mana kesiapan Pertamina,

48 -49 GALERI FOTO
Merekam Bisnis Pertambangan dan Energi

50 ASAH OTAK

upaya untuk membenahi dari dalam, sinergisitas dengan
Hiswana Migas, serta opini solusi dari masyarakat kami
sajikan di laporan utama kali ini. n DSU

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
POSISI PERTAMINA
DI ANTARA PERUSAHAAN
MIGAS KELAS DUNIA LAINNYA
Teguh Wibowo,
Marketing & Trading Internal Audit Medan

Selama membaca serial Warta Per
tamina, kami belum pernah melihat
perbandingan posisi Pertamina diantara
perusahaan minyak kelas dunia.
Mohon kiranya Warta Pertamina
dap at menampilkan posisi Pertamina
diantara perusahaan minyak kelas dunia
seperti Saudi Aramco, Qatar Petroleum,
Petrobras dan sebagainya, mengingat
visi kita menjadi perusahaan minyak
nasional kelas dunia. Dengan demikian
dapat memacu semangat inovasi dan kerja
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keras seluruh insan Pertamina untuk terus
menaikkan kinerjanya sehingga Pertamina
akan terus naik kelas diantara perusahaan
minyak dunia.
Bravo Pertamina.
Redaksi :
Terima kasih atas usulan Anda. n

KEJUTAN MANIS DARI
REDAKSI WARTA PERTAMINA
Hariyanto - Bogor

Saya terkejut ketika tanpa sengaja
membaca di boks persyaratan menulis
artikel untuk majalah Warta Pertamina.
Ternyata, mulai edisi Februari kemarin
redaksi memberikan reward yang meng
gembirakan. Honor para kontributor pe
nulis naik menjadi Rp 300 ribu.
Belum hilang kekagetan saya, di rubrik
TTS pada halaman 50 juga ada yang ber
ubah. Honor para kontributor pengisi TTS

naik juga sama seperti penulis. Wah,
Redaksi Warta Pertamina betul-betul
memberikan kejutan yang manis sekali.
Tahun 2011 ini, sepertinya redaksi ingin
memanjakan seluruh stakeholder-nya
dengan sepenuh hati. Mulai dari pembaca,
penulis, hingga pengirim jawaban TTS.
Redaksi membuat sentuhan-sentuhan
baru yang membuat saya lama kelamaan
enjoy menikmati majalah ini. Perubahan
style tulisan, desain, dan kemasannya
menjadi reward tersendiri untuk pembaca.
Sedangkan Rp 300 ribu, menjadi reward
untuk penulis dan pemenang TTS.
Semoga, apa yang dilakukan redaksi
melakukan berbagai perubahan ini juga
berpengaruh positif bagi keseluruhan citra
Pertamina. Saya doakan, Warta Pertamina
selalu dicintai para stakeholder-nya.
Redaksi :
Terima kasih atas apresiasi Anda. Kami
selalu berupaya memberikan yang terbaik
bagi para stakeholder. n

VISI BOD

MOMENTUM
MENGUBAH POLA PIKIR

B

Bagi Pertamina kebijakan pembatasan BBM subsidi adalah
momentum untuk mengubah pola pikir. Sekarang sudah tidak
bisa main-main. Budaya harus berubah. Semua lini harus
siap di tengah pasar yang kian kompetitif.
Dengan pembatasan BBM bersubsidi, persaingan BBM
nonsubsidi akan semakin ketat. Perusahaan-perusahaan
asing akan mulai meluaskan pasar karena permintaaan
BBM nonsubsidi akan meningkat pesat . Kita tak perlu
takut.

Kuncinya adalah memberikan yang terbaik kepada

konsumen, baik mutu dan layanan. Untuk memenangkan
persaingan, kita ya harus fight.
Menggunakan BBM nonsubsidi artinya memberikan
subsidi kepada yang berhak menerimanya. Sudah saatnya
menggunakan Bahan Bakar Khusus seperti Pertamax
yang tidak disubsidi karena lebih baik kualitasnya, lebih
efisien, mesin kendaraan menjadi awet dan pastinya ramah
lingkungan.
Salam,
Djaelani Sutomo
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HIGHLIGHT
Pertamina,
Perusahaan Idaman 2010

Foto-foto : Dok. Pertamina

PT Pertamina (Persero) dinobatkan sebagai Perusahaan
Idaman 2010 dan Most Generous Company versi Majalah
Warta Ekonomi. Penghargaan ini merupakan pengakuan
atas transformasi yang membawa Pertamina menjadi
perusahaan yang siap bertaraf internasional.
Penghargaan diserahkan oleh CEO Warta Ekonomi
Mario Alisjahbana, dan Pemimpin Umum Amir Effendi Siregar
kepada Direktur Sumber Daya
Manusia Pertamina Rukmi Ha
dihartini, (1/2).
Penghargaan ini merupakan
hasil survey Majalah Warta
Ekonomi kepada 1.590 res
pond en pada 27 Oktober- 5
November 2010 di wilayah
Jabodetabek. Pertamina men
duduki urutan pertama dengan
presentasi 9,87 persen diikuti
19 perusahaan lainnya.n

Tahun Ini,
Prima XP Kembali Raih
Top Brand
Untuk kesekian kalinya, pelumas Pertamina meraih
penghargaan bergengsi Top Brand Award 2011 yang diraih
Prima XP. Gelar Top Brand diperoleh berdasarkan hasil riset yang
dilakukan oleh Frontier Consulting Group. Penghargaan diberikan
Chairman Frontier Consulting Group, Handi Irawan D dan Pimpinan
Umum Majalah Marketing, P.J. Rahmat Susanta kepada Direktur
Pemasaran dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo di Jakarta,
Selasa (8/2).
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina, Djaelani Sutomo mengatakan
penghargaan ini menjadi pengalaman yang cukup
panjang bagi Pertamina. Karena mulai dari tahun
2002 hingga sekarang pelumas Pertamina menjadi
salah satu peraih survei tertinggi.
Prima XP merupakan salah satu merk pelumas
Pertamina yang tersedia dalam dua jenis varian
yaitu Prima XP 20W-50 API SJ dan Prima XP 10W40 API SL, dan merupakan jenis pelumas untuk
kendaraan bensin. n
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Foto-foto : Dok. Pertamina

Pertamina Bangun
Gedung Kuliah Undip
Senior Vice President Petroleum Product Mar
keting & Trading Pertamina Hariyoto Saleh didampingi
Rektor Universita Diponegoro (Undip) Prof.Dr.
Sudharto Prawoto Hadi meresmikan Gedung Kuliah
Sukowati Teknik Geologi Undip, Januari lalu. Bantuan
Pertamina senilai Rp 6,5 miliar tersebut direalisasikan
untuk pembangunan tiga unit gedung di atas tanah
seluas 2,240 hektar, pengadaan peralatan geologi,
dan pembangunan area taman/parkir. Nama Sukowati
diambil dari salah satu lapangan minyak Pertamina di
wilayah Bojonegoro. n

Rp 2 Miliar
untuk Kesehatan Jantung Anak

Foto-foto : Dok. Pertamina

Pertamina membantu biaya opearasi dan perawatan bagi anak-anak
penderita kelainan jantung sebesar Rp 2 miliar, yang tergabung dalam Yayasan
Jantung Anak Indonesia dan bekerjasama dengan unit Pelayanan Jantung
Terpadu (PJT) RSCM Jakarta, Rabu (26/1).
Bantuan diserahkan oleh Sekretaris Perseroan Pertamina Hari Karyuliarto
kepada Kepala unit Pela
yanan Jantung Terpadu,
dr. Ismail Irawan spesialis
jantung RSCM.
Kegiatan ini me
rupakan program kerja
Corporate Soc ial Res
ponsibility (CSR) bidang
kes ehatan yang ber
kelanjutan. Untuk tahun
ini sekitar 40 anak dari
keluarga tidak mampu
akan menerima manfaat
operasi dan perawatan.n
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Foto : DRP

Foto : KUN

COCO DODO
Siap Perang
Pertamina menyiapkan konsep
baru “ Pasti Pas”. Pasar Pertamax
pada 2011 diperkirakan membengkak
300%. Pelayanan konsumen menjadi
kunci memenangkan persaingan
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Foto : DRP

Genderang perang mulai ditabuh. “SPBU Pertamina akan
berhadap-hadapan langsung dengan SPBU asing,” kata Ketua
Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas, Eri Purnomohadi
di Jakarta, Selasa, 8 Februari 2011.
Dengan diberlakukannya pembatasan BBM subsidi, konstelasi
pasar BBM akan berubah. Pasar BBM subsidi akan mengkerut
sementara BBM nonsubsidi semakin gemuk. Menurut perkiraaan
Bappenas yang menjadi penangungjawab Pokja Sosial Ekonomi
Pengaturan BBM bersubsidi, jika pembatasan BBM jadi
diberlakukan, pasar BBM nonsubsidi untuk 2011 akan membengkak
sekitar 250.000 KL per bulan atau 3 juta KL per tahun. Angka ini
berlipat 300 persen jika dibandingkan konsumsi sekarang.
Kapan pastinya “Peperangan” antara SPBU Pertamina
dan SPBU dimulai masih belum jelas. Awalnya, pemerintah
merencanakan pembatasan BBM bersubsidi dimulai 1 April di
kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tapi
karena harga minyak yang terus membumbung akibat krisis
politik di Timur Tengah, ada kemungkinan pelaksanaan ditunda,
setidaknya itulah sinyal dari Menko Perekonomian Hatta Rajasa.
Harga minyak yang tinggi sangat mungkin memicu inflasi.
“Ada baiknya kita tunda itu,” ujar Hatta seusai mengantar
Presiden yang akan ke Brunei Darussalam, di Bandar Udara Halim
Perdana Kusuma, Jakarta, Kamis, 24 Februari 2011. Menurutnya,
pemerintah harus realistis. “Itu upaya untuk mencari solusi, bukan
karena tidak tegas atau mencla-mencle, “Hatta menambahkan.
Harus dihitung betul, dan dicari keraifannya.
Ditunda atau tidak, aroma persaingan antara SPBU Pertamina
dan SPBU tetap tercium. Sebelumnya, persaingan belum kentara.
SPBU Pertamina anteng bermain BBM subsidi yang konsumsinya
memang terus bengkak dari tahun ke tahun.
Sementara SPBU asing berebut pasar nonsubsidi yang
cenderung stagnan. Perkembangannya pun tak terlalu kentara.

Foto : KUN

Sekarang ini, Shell 45 unit, Total 4 dan Petronas 15 unit.
Bandingkan dengan SPBU Pertamina. Menurut Data Hiswana,
saat ini ada sekitar 4600 SPBU Pertamina. Dari jumlah itu, sekitar
63 SPBU yang dioperasikan langsung oleh Pertamina, biasa
disebut SPBU COCO (Corporate Owner Corporate Operation).
Sisanya, dioperasikan swasta,lazim disebut SPBU DODO (Dealer
Own Dealer Operated).
Tapi angka ini dalam waktu dekat akan berubah. Dengan kue
yang semakin besar para operator asing sudah mulai ancangancang membuka pom-pom bensin di seluruh Indonesia, terutama
di kota-kota besar .
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo
mengakui persaingan sengit akan terjadi. Dia terang-terangan
menunjuk Shell sebagai pesaing serius. Di mana pun beroperasi
perusahaan asal Belanda itu selalu berusaha sekuat tenaga
meraih 30% pasar.
Shell sekarang ini menjadi yang terdepan di dunia untuk ritel.
Di Malaysia, misalnya, Petronas meski didukung berbagai regulasi
pemerintah tak pernah bisa menggeser Shell sebagai pemain
terbesar. Di Indonesia, Shell bisa dipastikan segera menggarap
ibukota-ibukota provinsi. Untuk sementara, mereka tidak akan
main di ibukota kabupaten. Kelebihan SPBU berlambang kerang
ini kerap menawarkan gimik menarik, misalnya program cashback
dengan salah satu penerbit kartu kredit.
Selain modal sendiri, pemain ritel asing sepertinya bakal meniru
model kerjasama dengan swasta yang sudah dikembangkan
Pertamina. Menurut pengakuan Ketua Hiswana, beberapa
operator asing tersebut sudah menghubunginya untuk menjajaki
pembangunan SPBU DODO.
“Kita tidak perlu takut. Kita harus fight. Kuncinya kita harus
melayani konsumen dengan baik,” ujar Djaelani. Ia menyebutkan
Pertamina sudah menyiapkan segalanya dengan matang. “Kita
Maret 2011
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Djaelani Soetomo
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina

“Kita tidak perlu takut. Kita harus fight. Kuncinya kita harus melayani
konsumen dengan baik,“ ujar Djaelani. Ia menyebutkan Pertamina
sudah menyiapkan segalanya dengan matang. “Kita tak ingin, begitu
dibuka konsumen lari ke kompetitor, “ujarnya.
Foto : Tatan

Foto : Tatan

tak ingin, begitu dibuka konsumen lari ke kompetitor,“ ujarnya.
Untuk itu, tim marketing Pertamina sedang menyiapkan konsep baru “Pasti
Pas”, brand SPBU Pertamina yang sebelumnya sukses mengatrol positioning
produk Pertamina. SPBU Pertamina berlabel “Pasti Pas” lebih dipercaya konsumen
dibandingkan dengan yang tidak. Dengan konsep baru diharapkan SPBU “Pasti Pas“,
tak sekedar SIAP bersaing, tapi juga memenangkan pertarungan melawan SPBU asing,
para pemain kelas internasional.
GM Fuel Retail Marketing Region III Pertamina, Hasto Wibowo meyebutnya sebagai
winning strategy. “Harus all out.Yang kita hadapi bukan perusahaan kacangan tapi world
class oil company.” Beberapa program inisiatif disiapkan, antara lain Q-Q Marsya, mengacu
kepada petugas yang sigap melakukan pengecekan kualitas. Kedua, Past Great Impression
kepada konsumen dapat perlakuan khusus. Ketiga, menyiapkan tim SPBU Clean untuk
meyakinkan khalayak bahwa SPBU beroperasi dalam keadaan bersih untuk fasilitas
penunjang umum seperti toilet, musholla dll. Kalau ada SPBU kotor walaupun sudah
diberikan peringatan akan diberikan sangsi. Pertamina tak segan menyetop pengiriman
BBM. Keempat, memperbanyak pemasangan EDC untuk fasilitas kartu kredit.
Pengusaha SPBU menyambut baik langkah pembenahan yang disiapkan Pertamina
tersebut. “Perpindahan konsumen itu biasa. Kita tidak bisa memaksakan. Tapi kita
harus mengupayakan pelanggan tetap setia,” ujar Eri Purnomohadi, Ketua Hiswana
yang juga pengusaha pompa bensin ini.
Menurut Eri, pengusaha SPBU sebagai outlet dan Pertamina sebagai brand carrier harus
bersinergi dalam promosi. Yang massif menjadi tanggungjawab Pertamina. Sementara yang
lokal bisa dilakukan pengusaha SPBU dan operator SPBU. Kenapa operator ? “Operator
itu sebenarnya menjadi duta, untuk itulah operator harus menerapkan 3 S (Senyum,
Sapa, Salam),” ujarnya. Operator juga dituntut mengerti produk. “Jika operator tidak bisa
menjelaskan beda kadar oktan dalam BBM itu sudah keterlaluan,” Erie menambahkan.
***

Seiring dengan pembatasan
BBM bersubsidi, Pertamina terus
memperbanyak membangun SPBU
COCO. Tak hanya di Jakarta tapi
juga di kota-kota besar lainnya di
Indonesia. Vice President Fuel Retail
Marketing Pertamina B. Trikora Putra
merencanakan pada tahun 2011 akan
dibangun 24 SPBU COCO desain
baru dengan system pembangunan
modular yang lebih efisien. Untuk
membangun satu SPBU jenis ini,
Pertamina mengeluarkan dana sekitar
Rp 10 miliar - 20 miliar. SPBU COCO
ini menjadi model bagi SPBU yang
dikelola swasta.
Pertambahan SPBU, baik COCO
maupun DODO tentunya tak bisa
sembarangan. Rumus tradisional
marketing 4 P (Place, Product, Price,
Promotion) harus diperhatikan. “SPBU
itu kuncinya lokasi dan pelayanan,” kata
Eri Purnomohadi. Lokasi yang menjorok
ke dalam kurang menarik minat. Untuk
Price berarti Pertamina harus menset-up
price yang kompetitif. Berikutnya produk
dan promosi menjadi dua sisi mata
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Eri Purnomohadi
Ketua HISWANA MIGAS

Pengusaha SPBU sebagai outlet dan Pertamina sebagai brand carrier
harus bersinergi dalam promosi. Yang massif menjadi tanggungjawab
Pertamina, sementara yang lokal bisa dilakukan pengusaha SPBU dan
operator SPBU.
Foto : WNR

uang yang saring melengkapi. “Tanpa
promosi mana ada orang tahu sebuah
brand,” ungkap Eri.
Selain menambah yang baru,
spesifikasi SPBU swasta juga disesuaikan.
Yang sudah menjual Pertamax, ditambah
volumenya. Kompoisisinya diperbesar.
Perbandingannya dengan premium
sekitar 60-40. “Tapi karena orang lebih
efisien, akan sedikit turun sebesar 55
persen sehingga totalnya tidak 100
persen,” ujarnya. Dari 720 SPBU di
Jabodetabek, 619 sudah memasarkan
Pertamax (data per 24 Februari 2010).
SPBU yang sama sekali belum
menjual Pertamax, tetapi jumlah tangki
timbun dan dispensernya berlebih bisa
langsung dikonversikan. Biaya yang
dibutuhkan tidak terlalu besar. Menurut
Hasto Wibowo ada sekitar 69 SPBU
dengan karakter seperti ini. Misalnya ada
SPBU yang memiliki 3 tangki timbun,
2 tangki timbun untuk jual Solar dan 1
tangki timbun untuk menjual Premium.
Dispensernyapun lebih dari 4. Posisi
seperti ini sebenarnya sudah siap untuk
menjual Pertamax. Tinggal dikonversi

saja dari tangki timbun yang Premium menjadi Pertamax.
“Tapi belum bisa dilakukan sekarang karena marketnya belum terbentuk,” kata Hasto.
Untuk lokasi yang marketnya belum terbentuk baru bisa dilakukan menjelang pengaturan
BBM subsidi diberlakukan. Untuk SPBU yang jumlah tangki timbun dan dispensernya
terbatas, mau tidak mau mereka harus invenstasi. Untuk melakukan itu dananya cukup
lumayan sekitar 300 - 400 juta itu untuk satu tangki timbun dan dispensing.
Menurut Data Hiswana, ada sekitar 41 SPBU di Jabodetabek yang hanya memiliki
tangki timbun dan pompa hanya untuk premium dan solar. Pemiliknya tak bisa langsung
investasi menambah tangki dan dispensing. “Mereka takut rugi jika menjual Pertamax,
karena pembelinya masih sedikit, ” kata Ketua Hiswana Eri Purnomohadi. Menurut Dia ,
pihaknya sudah menyurati Menko Perekonomian, untuk membantu pendaanaan berupa
pinjaman berbunga rendah dengan waktu pengembalian panjang.
Pengusaha SPBU rata-rata menanyakan kepastian Peraturan Presiden soal pengaturan
BBM bersubsidi. Mereka belum mau berinvestasi sebelum Perpres keluar. “Menurut mereka
jika mereka berinvestasi tapi eksekusinya tidak jadi siapa yang akan menanggung. Apakah
Pertamina yang akan menanggung,” ujar Hasto Wibowo. Menurut Dia, persoalan tersebut
hampir selalu ditanyakan pengusaha saat diminta menjual Pertamax.
Meski bisa faham, Pertamina tentu tak bisa menunggu. “Pada saat Perpres itu telah
siap dieksekusi dan Pertamina belum siap maka akan mencoreng nama instansi baik
itu Pemerintah maupun Pertamina hingga ke Presiden,” ujar Hasto.
Untuk itu, Pertamina siap memfasilitas bantuan lunak bagi pengusaha SPBU
agar bisa menjalankan pengaturan pembatasan BBM bersubsidi. “Kami memfasilitasi
agar bank memberi bantuan kredit lunak bagi SPBU yang memerlukan tangki pendam
baru, “kata Djelani Sutomo. Bank Mandiri, menurut Djaelani , sudah sepakat memberi
kemudahan kredit selama ada surat dukungan dari Pertamina.
Ia optimistis, semua SPBU di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi siap
melaksanakan pengaturan BBM bersubsidi jika benar diberlakukan pada April nanti.
Maret 2011
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B. Trikora Putra

Vice President Fuel Retail Marketing

“Pada tahun 2011 akan dibangun 24 SPBU COCO desain baru
dengan sistem pembangunan modular yang lebih efisien”.
Foto : KUN

Ia menyebutkan pihaknya akan memberlakukan sangsi bagi SPBU yang tak mau
menjual Pertamax. Djaelani mengakui, pada tahap awal volume penjualan akan turun.
“Konsumen pasti akan lebih menghemat penggunaan banah bakar,” tandasnya.
Ketua Hiswana mengakui, para koleganya sesama pengusaha SPBU masih
menunggu keputusan resmi pembatasan BBM bersubsidi. “Kita masih menunggu
jawaban dari DPR apakah setuju atau tidak dengan kebijakan tersebut. Apakah mereka
sendiri konsisten akan menerapkan kebijakan tersebut,“ katanya.
Dalam rapat terakhir Desember lalu, DPR meminta pemerintah melakukan kajian
ulang sebelum pembatasan BBM diberlakukan pada akhir kuartal I tahun 2011.
Sejauh ini, pemerintah sudah melaksanakan kajian tersebut dengan melaksanakan
sosialisasi-sosialisasi, pembentukan kelompok kerja (Pokja) yang mengacu ke bidang
operasional, sosialisasi, regulasi, pengawasan, serta sosial-ekonomi.
Pemerintah kemudian menunjuk Anggito Abimanyu, mantan Kepala Badan Fiskal
untuk mengepalai Tim Pengawasan Pengaturan BBM bersubsidi. Tim ini melibatkan
sejumlah pakar dari tiga PTN ternama masing-masing UGM, UI, dan ITB. Tim UGM
mengkaji sisi kebijakan, untuk infrastruktur dan pelaksanaan ada di ITB, sedangkan
mengenai efektifitas pengawasan dilaksanakan tim UI. Anggito mengatakan, tim
kajian akan mengusulkan berbagai opsi mulai dari menaikkan harga (Premium),
menjatahkan konsumsi BBM, mensubsidi Pertamax, hingga penggunaan Liquified
Gas for Vehicle (LGV) atau Vi-Gas sebagai bahan bakar alternatif pengganti Pertamax
untuk kendaraan pribadi.
Untuk harga Premium, menurut Anggito, bisa dinaikkan Rp 500 sampai
dengan Rp 1000. Sedangkan, Pertamax, jika harga keenomian melewati
harga Rp 8000 akan disubsidi untuk tetap berada pada level tersebut. “Jika
harga keekonomian menembus Rp 10.000 - Rp 12.000 per liter, subsidi
bisa diberikan sampai 20%,” ujarnya.
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“Jika harga keekonomian
menembus Rp 10.000 - Rp 12.000
per liter, subsidi bisa diberikan
sampai 20%”
Pemberian subsidi Pertamax
sebesar 20% tidak berlaku selamanya.
“Setelah harga turun dan kondisi
ekonomi membaik subsidinya
akan menjadi 10 persen dari harga
keekonomian,” tukasnya.
Dipakai atau tidak hasil kajian
tim Anggito, tergantung pemerintah.
Jika diputuskan untuk mengadopsi
semuanya dan disorongkan ke DPR,
sepertiya bakal menjadi perdebatan
baru, terutama usulan pemberian
subsidi untuk bahan bakar non subsidi.
“Pembatasan ini alasannya kan untuk
mengurangi subsidi. Kok sekarang ada
usulan subsidi lagi untuk Pertamax,”
ujar anggota DPR dari Partai Demokrat
Sutan Batoegana. n HTS / IK / NDJ DSU

Hasto Wibowo
GM Fuel Retail Marketing Region III Pertamina

“Konsumen BBM Non Subsidi harus lebih nyaman dibandingkan
dengan konsumen bersubsidi.” Ujar Hasto.
Foto : TATAN

Ikhtiar Tak
Kehilangan Muka
Hasto Wibowo adalah penjaga
garis depan kebijakan pengaturan BBM
bersubsidi. Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi, wilayah pertama
pelasanaan kebijaksana tersebut
menjadi tanggung jawabnya. Hasto,
kini menjabat GM Fuel Retail Marketing
Region III Pertamina.
Jika program ini tak berhasil, menurut
Hasto, tak hanya dirinya yang kehilangan
muka. Tapi, semua lini dari VP, Dirut,
Menteri hingga Presiden. “Pertamina
sebagai eksekutor dilapangan harus siap
apapun yang terjadi,” ujarnya.
Tak mau kehilangan muka, seluruh
jajaran Pertamina berbenah untuk
mengamankan kebijakan tersebut
di semua lini. “Yang pertama adalah
penyiapan produknya,“ ujar Hasto. Imbas
dari kebijakan ini, konsumsi Pertamax akan
naik dan konsumsi Premium akan turun.

Foto : WNR

Menurut Hasto, untuk Region III tujuh lokasi Depo sudah siap untuk menjual Pertamax.
Untuk implimentasi 1 April ini, sebagian besar produknya akan keluar dari terminal BBM
Plumpang. Sebagian dari Cikampek dan sebagian dari tanjung Gerem. Ketiga-tiganya
sudah ada produknya. Sedangkan untuk kapasitas tangki timbun sudah ditingkatkan dan
sudah disiapkan oleh bagian distribusi. “ Sarana dan fasilitas SPBU juga akan ditingkatkan.”
Ujar Hasto. Menurut Data per 9 Februari 2011 dari 720 sebanyak 610 SPBU sudah siap
memasarkan Pertamax. Berarti masih tersisa 110 dan dari 110 tersebut 41 SPBU harus
investasi dan 69 sebenarnya tidak.
Pertamina akan mengatur alur dari yang masuk ke SPBU. “Konsumen BBM Non
Subsidi harus lebih nyaman dibandingkan dengan konsumen bersubsidi,”ujar Hasto.
Untuk dispenser yang berhadap dengan jalan akan digunakan untuk konsumen
BBM Non Subsidi supaya alurnya tidak terlalu membuat macet. Pengusaha SPBU
akan dibantu instansi keamanan. Menurut Hasto dalam minggu pertama eksekusi
nanti akan ada saja konsumen yang mencoba memaksakan untuk mengisi Premium
meskipun berplat hitam. Sistem IT lewat RFID yang disiapkan tidak cuma memberikan
tanda kepada setiap kendaraan yang masuk ke SPBU. Tetapi juga mendetekasi jatah
subsidi antara yang berhak mendapatkan BBM Bersubsidi dan yang tidak berhak. “Ini
dinamakan distribusi tertutup karena BBM Bersubsidi hanya diberikan kepada mobil
berplat tertentu dan volumenyapun dijatah.
Kalau sampai IT belum siap maka bisa jadi kendaraan yang berplat kuning tersebut
akan keluar masuk SPBU dan bergantung kepada SPBU untuk mengisi sejumlah BBM
yang lebih dari kebutuhannya. Dalam posisi tersebut, operator SPBU tidak bisa menolak
karena mobil berplat kuning berhak mengisi BBM Bersubsidi.
Penjatahan BBM untuk tiap subsidi akan dilakukan secermat mungkin. “Jangan
sampai SPBU yang diluar perbatasan kehabisan BBM karena banyaknya yang
melakukan pengisian BBM Bersubsidi diluar perbatasan,” ujar Hasto. n IK
Maret 2011
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UTAMA

Pengamanan Dulu
Pembatasan Kemudian

Foto : Dok Pertamina

Subsidi BBM salah sasaran. Sekitar 75%
dinikmati golongan mampu. Pertamina
menyiapkan infrastruktur penunjang untuk
mengamankan kebijakan pembatasan
BBM bersubsidi

16

Maret 2011

Abubakar bersungut-sungut ketika
petugas pompa bensin menolak
mengisikan jeriken miliknya. Krisis BBM
lagi hinggap di kawasan itu. Pemilik motor
hanya diizinkan mengisi sesuai kapasitas
tangki motor. Abubakar pun pun balik
badan kerumahnya. Akalnya berputar. Ia
copot tangki, kemudian memodifikasinya
menjadi ukuran jumbo, dua kali lebih
besar dari biasanya.
Ia kembali ke pompa bensin. Kini,
petugas hanya bisa melongo. Tak
punya alasan untuk menolak. SOP yang
didapatnya tak menjelaskan sampai
ukuran tangki. Abubakar pun bersiul.
Adegan di atas tak terjadi di sini.
Kejadiaannya di Atambua sana. Itupun
bukan sebenarnya. Hanya adegan di film
Tanah Air Beta, garapan Ari Sihasale. Tapi
bukan mustahil, akal-akalan Abubakar
yang diperankan sangat bagus oleh aktor
Asrul Dahlan akan terjadi di Jakarta,
juga tempat lain begitu pengaturan BBM
bersubsidi diberlakukan.
Awalnya pengaturan akan
diberlakukan mulai 1 April dimulai
di kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi. Tapi, jika harga
minyak dunia terus meroket, kemungkinan
pemberlakuan ditunda.
Sekarang ini, mesti tak seradikal
Abubakar tangki-tangki bensin terutama
motor sudah dimodifikasi. Djaelani Sutomo,
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina
mengakui tangki BBM menjadi salah satu
modus penyelewengan yang mungkin
terjadi jika tidak diantisipasi sejak awal.
Selain itu, frekuensi pengisian juga jadi
masalah. Motor ataupun angkot bisa
berulangkali masuk SPBU. “Siapa yang
akan melihat. Kalau pun meilihat pura-pura
tidak tahu,” Djaelani menambahkan.
Motor dan angkot mendapat privilege
untuk tetap mendapatkan BBM bersubsidi,
Rumusan perisnya dari pemerintah, yang
mendapatkan fasilitas BBM bersubsidi
adalah ”Semua angkutan umum
penumpang dan barang, kendaraan roda
2 dan 3, kendaraan operasional pelayanan
umum tetap dilindungi dengan harga BBM
Bersubsidi yang terjangkau”.
Untuk mengantisipasi penyelewengan
tentunya perlu disiapkan perangkat deteksi.
“Chip atau apapun bentuknya, perlu
disiapkan. Kami tidak mau kalau harus
mengawasi selama 24 jam,” kata Djaelani

”Semua angkutan umum
penumpang dan barang,
kendaraan roda 2 dan 3,
kendaraan operasional
pelayanan umum tetap
dilindungi dengan harga BBM
Bersubsidi yang terjangkau”
kepada WP, akhir Januari lalu.
Djaelani merasa perlu memikirkan
“detail-detail” teknis seperti itu karena
Pertamina ditunjuk pemerintah sebagai
penanggung jawab kelompok kerja
operasional untuk mengamankan
kebijakan pengaturan BBM bersubsidi.
Pemerintah membentuk lima kelompok
kerja. Selain pokja operasional,
ada Kelompok kerja Pengawasan
dengan penanggung jawab BPH
Migas. Kementrian ESDM menjadi
penanggung jawab untuk Kelompok
kerja Sosialisasi dan Pokja Hukum.
Terakhir, Kelompk kerja Sosial Ekonomi
dengan penanggung jawab Bappenas.
Selain Pokja lintas sektoral
pemerintahan dan BUMN, juga
membentuk tim kajian akademis. Pakar
dari UI, UGM dan ITB dilibatkan untuk
mengkaji kebijakan pembatasan BBM
bersubsidi. Tim ini diketuai mantan
Kepala Badan Fiskal, Anggito Abimanyu.
Pembentukan tim ini sekaligus
menjawab keputusan DPR saat dengar
pendapat Desember lalu, yang meminta
agar pemerintah membuat kajian
komprehensif sebelum memberlakukan

pembatasan BBM bersubsidi.
Pemerintah tentunya lebih memilih mengantisipasi sejak awal berbagai persoalan
yang mungkin timbul daripada menunda pemberlakukan pembatasan BBM bersubsidi.
Dengan harga minyak yang terus membumbung, jika BBM bersubsidi tak dibatasi
tentunya akan menekan keuangan negara. APBN pun akan berdarah-darah. Tahun
lalu Subsidi BBM meningkat 181% jika dibandingkan subsidi BBM tahun 2009.
Celakanya, seperti diungkapkan Susenas 2008 dan Bank Dunia, subsidi tersebut
belum tepat sasaran karena sebagian besar dinimati kalangan mampu. Sekitar
25% kelompok rumah tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan tertinggi
menerima alokasi subsidi sebesar 77%. Sementara kelompok 25% kelompok rumah
tangga dengan penghasilan (pengeluaran) per bulan terendah hanya menerima subsidi
sekitar 15%. Subdisi tahun lalu itu nominalnya Rp 88 triliun. Jadi, sekitar 67,8 trilun
subsidi dinikmati yang tidak berhakSubsidi yang tidak tepat sasaran menyebabkan
konsumsi BBM bersubsidi over kuota.
Atas pertimbangan itu pula, UU No. 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011
mengamanatkan Pemerintah untuk melakukan pengaturan BBM bersubsidi secara
bertahap agar alokasi dapat terlaksana dengan tepat volume dan tepat sasaran.
Menurut perhitungan Kementrian ESDM, dengan pengaturan BBM bersubsidi
pada 2011, akan terjadi penghematan sebesar Rp 3,16 triliun triliun. Pelaksanaan
pembatasan BBM bersubsidi sengaja dilakukan bertahap sehingga dampak sosial dan
ekonomi, terutama inflasi, relatif kecil. Pertama kali akan dilaksanakan di Jabodetabek
April 2011, kemudian berturut-turut Jawa-Bali pada Juli. Kota besar di Sumatera pada
Januari 2012, kemudian pada Juli 2012, di seluruh Sumatera dan kota-kota besar di
Kalimantan. Pada Januari 2013 seluruh Kalimanatan dan kota-kota besar di Sulawesi.
Terakhir Juli 2013 di seluruh Sulawesi.
Penghematan yang didapat akan direalokasikan untuk program pro-rakyat sektor
energi, seperti pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur pasokan gas
bumi dan peningkatan infrastruktur energi di Indonesia Timur.
Dampak positif lain pengaturan BBM, seperti diakui Djaelani akan mengubah pola
pikir konsumen dalam mengkonsumsi BBM. Masyarakat pengguna kendaraan pribadi
akan memanfaatkan BBM nonsubsidi karena lebih efisien dan ramah lingkungan.
Pertamax dengan nilai oktan/RON lebih tinggi membuat umur kendaraan lebih
panjang. Premimun nilai oktannya 88, sedangkan Pertamax 92. Dalam konteks
global sebetulnya sudah tak ada lagi negara yang memproduksi BBM dengan oktan
di bawah 90.
Pembatasam BBM bersubsidi diharapkan bisa mengubah perilaku berkendaraan.
Masyarakat beralih ke transportasi umum (massal) seperti bus, kereta api, dengan
harapan bahwa waktu perjalanan lebih cepat dan ongkos lebih murah. Problem
kemacetan di Jakarta yang seolah tak berujung akan terselesaikan.
***
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Giri Santoso
Direktur BBM Retail

“Pertamina Ritel akan lebih agresif untuk memperbesar pangsa
pasar dan siap untuk berkompetisi”
Foto : WNR
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Himpunan Pengusaha Wiraswasta
N a s i o n a l M i n y a k d an G as B um i
(Hiswana Migas) terang-terangan
mengkhawatirkan penyerbuan
konsumen di stasiun pengisian bahan
bakar umum (SPBU) perbatasan
yang tidak terkena aturan larangan
pembatasan BBM bersubsidi.
Hiswana Migas mencatat setidaknya
terdapat 26 SPBU yang berbatasan
langsung dengan wilayah Jakarta,
Depok, Tangerang, dan Bekasi. “SPBU
ini masih mengizinkan mobil pelat hitam
mengisi Premium,” kata Ketua Hiswana
Migas Eri Purnomohadi saat dengar
pendapat dengan DPR di Jakarta,
Selasa 8 Februari 2011.
Eri mengatakan, 26 SPBU di kawasan
penyangga itu antara lain: 12 SPBU di
Tangerang, 5 SPBU di Serang, 2 SPBU
di Bogor, 1 SPBU di Sukabumi, 4 SPBU
di Bekasi, dan 2 SPBU di Karawang.
”Kalau dibiarkan, SPBU-SPBU ini bisa
diserbu konsumen.” Rencananya, pada
tahap awal, pembatasan BBM bersubsidi
akan diberlakukan di Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang dan Bekasi.
Djaelani mengamini bahwa daerah
perbatasan memang rawan sehingga
perlu diwaspadai. “Perbatasan yang tidak
menjadi wilayah kebijakan pengaturan
BBM itu memang sangat riskan,“ katanya.
Menurut Dia, masyarakat yang berada
disekitar perbatasan tentunya memilih
datang ke lokasi yang belum diterapkan
aturan tersebut karena disparitas harga
BBM subsidi dan nonsubsidi besar.
Sedangkan jarak batas antar kota sudah
tidak ada.
Untuk itu Pertamina menyiapkan
langkah antisipasi “Seperti lebaran Kami
perlu menyiapkan beberapa mobil tangki
di SPBU yang tidak dikonversi, sehingga
bila terjadi ras jumlah BBMnya masih
tersedia,” ujar Djaelani.
VP Fuel Retail Marketing Pertamina,
B. Trikora Putra menegaskan Pertamina
siap mengamankan pemberlakukan
kebijakan pengaturan BBM bersubsidi
d e n g a n m e n y i a p k a n in f r as t r ut u r
penunjang, mulai dari kesiapan tangki
penimbun, mobil pengangkut, dan
pembenahan SPBU. “Kita pastikan tak
ada kelangkaan pasokan,“ katanya.
Untuk mengamankan supply
Pertamax, Pertamina akan melakukan
pengalihan tangki timbun premium ke
Pertamax. Untuk region III yang meliputi
kawasan Jabodetabek, dibutuhkan

Pemasangan rambu jalur
khusus BBM non subsidi sudah
dilakukan di beberapa SPBU
Pertamina.
Foto : Tatan

tangki penimbun untuk 147.335 kilo liter.
Sementara kapasitas yang ada sekarang
ini hanya 63.830 kiloliter.
Selain membereskan tangki timbun,
switching mobil tangki pun disiapkan.
Saat ini kapasitas mobil tangki untuk
Pertamax sebesar 564 kiloliter. Yang
di but u h k a n s a a t p e m b e r l a k u k a n
pembataasan BBM bersubsidi
diberlakukan sekitar 5.733 kiloliter.
Switching mobil tangki akan dilakukan
H-1. “Saat ini masih dipakai untuk
distribusi premium,” kata VP Komunikasi
Pertamina, M Harun.
Untuk pembenahan SPBU,
Pertamina akan memperbaiki
tongkrongan pompa bensin. Keasrian
SPBU menjadi harga mati. “Dalam
keadaan kotor mana mau konsumen
datang,” ujar Direktur BBM Retail, Giri
Santoso. Pembenahan lebih diarahkan
pada SPBU yang dibuat di bawah 2009.
“SPBU buatan 2009 ke atas didesain
dengan konsep world class, siap untuk
berkompetisi,” Giri menambahkan.
Ia menyebutkan konsep SPBU
bukan hanya sekedar untuk mengisi
BBM saja, tapi wadah berbisnisnya para
konsumen. “Kita sediakan tempat transit
yang nyaman dan santai seperti fasilitas
Cafe,” ujar Giri. SPBU menjadi kegiatan
bisnis dinamis, memadukan kegiatan
Fuel Retail dan Non Fuel Retail (NFR).

Di banyak SPBU Pertamina, NFR-nya lebih lebih lengkap dibandingkan SPBU
asing. Jika asing hanya dilengkapi toko, SPBU Pertamina menyediakan integrited
bisnis seperti Cafe, travel perjalanan, ATM. “Sudah standar internasional,” ujar Giri.
“Saya yakin dengan strategi kita berkompetisi memberikan pelayanan yang excellent
itu maka orang tidak akan lari ke SPBU Asing”.
Untuk pelanggan perusahaan, Pertamina menyediakan Radio Frequency
Identification Card (RFID). Armada perusahaan bisa menggunakannnya dimana saja
dan kapan saja selama berada dalam jaringan Pertamina Ritel l. ”Pengisian dimana saja
dan bisa terkontrol setiap bulan karena tercatat secara otomatis.” kata Giri Santoso.
Dengan semua persiapan tersebut, Pertamina yakin bisa mendulang untung. Djelani
terang-terangan menyebutkan pengaturan BBM bersubsidi menguntungkan Pertamina.
“PSO (public service obligation) itu agak kurang pas bagi Pertamina,” ujarnya. Ia yakin
Pertamax bisa diterima masyarakat sehingga laba Pertamina ikut terkerek.
Pengalaman memasarkan bensin beroktan tinggi sampai ke daerah-daerah
memberi kepercayaan bahwa produk ini bisa diterima masyarakat, meski harga
jualnya jauh di atas Premium. Untuk lebih mendekati konsumen, Pertamina akan
menyesuaikan dengan kharakteristik wilayah masing-masing. “Angkot di Manado mau
membeli Pertamax dengan harga per liternya Rp 9000 karena mobilnya lebih terasa
nyaman dan irit,” ujar Djelani.
Giri Santoso menegaskan Pertamina Ritel akan lebih agresif untuk memperbesar
pangsa pasar. Dengan terbatasnya BBM bersubsidi, pemilik kendaraan akan beralih ke
BBM yang tidak bersubsidi seperti Pertamax, Pertamax Plus, Pertamina Dex. “Marginnya
lebih tinggi daripada menjual BBM bersubdi” kata Giri. Meski begitu, ia menyadari
kemungkinan penurunan volume penjulan. Orang tentunya akan lebih berhemat dan
tidak boros lagi dalam menggunkaan BBM.
Pertamina tak akan mengendurkan persiapan meski pengaturan BBM ditunda.
Awalnya pengaturan akan diberlakukan mulai 1 April dimulai di kawasan Jakarta,
Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Tapi, karena harga minyak dunia terus meroket,
pemerintah kemungkinan menundanya. ”Mundur atau tidak, persiapan Pertamina jalan
terus,” kata VP Komunikasi Pertamina, M. Harun.
Penambahan Pertamax, misalnya akan terus dilakukan di semua outlet SPBU.
Apalagi trend penjulaan bensin jenis ini menunjukkan peningkatan dua kali lipat
dibandingkan tahun sebelumnya. n IK / NDJ / DSU
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Dukungan Mengalir 				
				 Dengan Catatan
Foto : Dok Pertamina
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Jamak belaka jika sebuah kebijakan baru menimbulkan pro dan kontra, Begitu pun
dengan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi. Berbagai kalangan yang dihubungi WP
rata-rata menyetujui kebijakan tersebut. Alasannya, subsidi yang selama ini digelontorkan
salah sasaran. Lebih banyak dinikmati kalangan mampu.
Untuk layanan di SPBU, mereka berharap Pertamina memberikan layanan lebih baik,
kontrol takaran, memberikan service yang terbaik, dan sistem pemasaran yang lebih
inovatif. Berikut beberapa komentar berkaitan dengan kebijakan pengaturan BBM :

Antisipasi Penyimpangan Pasar
“Sejujurnya YLKI tidak terlalu senang dengan adanya
pembatasan subsidi BBM, karena kebijakan yang paling aman
adalah harga” ujar Tulus. Ia menegaskan, dari berbagai hasil
kajian selama masih ada disparitas harga mencolok akan terus
menimbulkan penyimpangan pasar.
Karena urusan harga pula, Tulus tidak yakin pemerintah
berani mengeksekusi program tersebut, dengan dinamika politik
seperti sekarang ini. “Sekarang ini Pertamax yang bahan bakar
minyak non subsidi harganya naik terus, seiring dengan terus
meningkatnya harga minyak dunia,” ungkap Tulus.
Belum lagi masalah penyimpangan di pasar, yang ujungujungnya harus ditanggung Pertamina. Diharapkan dengan akan
dimulainya program pembatasan subsidi, Pemerintah sudah
memperhitungkan dan mengantisipasi penyimpangan yang akan
terjadi, mulai dari hal besar hingga yang sederhana sekalipun.
Yang sederhana, menurut Tulus, ketika program pembatasan
subsidi BBM dilakukan, harus ada anjuran angkot jangan
membeli Premium lebih dan menjualnya kembali di rumah
kepada orang yang mempunyai kendaraan pribadi. “Itu hal sepele
tetapi berakibat fatal” kata Tulus. “Dan setahu saya, belum ada
mekanisme untuk mengontrol dan melarang angkot-angkot yang
membeli BBM untuk dijual kembali di rumah.”
Dengan pengguna sepeda motor sekitar 75 persen dari
pengguna kendaraan pribadi di Indonesia, Tulus memperkirakan
akan terjadi distorsi perpindahan dari roda empat ke roda dua
untuk mobilitas sehari-hari karena sepeda motor tidak dilarang
untuk menggunakan Premium.
Yang harus diantisipasi juga, menurut Tulus, akan ada migrasi
dari konsumen Pertamina ke non Pertamina, dengan berbagai
macam alasan“. Ini dapat menjadi ancaman pasar, jika infrastruktur
kompetitor sudah sebanyak Pertamina.” Kata Tulus
Selagi masih terbatas seperti sekarang memang sangat susah
bagi masyarakat untuk berbondong-bondong beralih ke SPBU non
Pertamina. Untuk itu, pencitraan terhadap produk Pertamina harus
lebih ditingkatkan, termasuk kualitas produknya. n NDJ
Foto : KUN

Pembatasan dan pencabutan subsidi bahan bakar minyak
(BBM) merupakan sebuah kebijakan sangat strategis dan riil
sehingga harus didorong semua kalangan. “Yayasan Lembaga
Konsumen Indonesia (YLKI), sangat mendukung program
tersebut.” ujar Tulus Abadi, Pengurus Harian YLKI.
Di berbagai kesempatan YLKI kerap menyuarakan tidak sepakat
dengan adanya subsidi BBM yang begitu tinggi karena penikmatnya
75 persen adalah masyarakat kelas menengah keatas.

Tulus Abadi
Pegurus Harian YLKI
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Foto : KUN

Arief Putra Swasana
Ketua Umum AXIC 2010-2012
Foto : KUN

Rangkul dan Dengarkan
Konsumen
Pada dasarnya anggota AXIC
(Avanza Xenia Club) yang rata-rata
merupakan keluarga kelas menegah,
dan baru pertama memiliki mobil,
mendukung kebijakan pemerintah.
“Kami sadar kok, penggunaan bahan
bakar khusus dengan RON 90 keatas
mengurangi emisi dan bagus bagi
mobil. Tetapi pertanyaan kita subsidinya
nanti untuk memperbaiki transportasi
umum nggak? Layanan pendukungnya
oke nggak?,” kata Ketua Umum AXIC
Arief Putra Swasana, saat ditemui WP
pertengahan Februari lalu.
Jika pemerintah tidak menyediakan
transportasi publik yang memadai,
dipastikan banyak orang beralih ke
sepeda motor. Solusi ini menjadi
perbincangan seru di milis AXIC. Pilihan
paling mudah saat kebijakan pembatasan
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BBM bersubsidi diberlakukan, tanpa diikuti pembenahan sarana transportasi publik yang
nyaman, dan aman. “Saya sekarang saja sudah naik motor, sementara mobil saya
bawa saat weekend,” katanya.
Di komunitas AXIC menurut pria yang berkantor di kawasan Mega Kuningan ini,
penggunaan bahan bakar khusus seperti Pertamax sangat dirasakan manfaatnya
bagi performa kendaraan mereka. “Tipe mobil Avanza Xenia cocok dengan Pertamax,
lebih irit, pembakaran sempurna serta efisien, dan tarikan terasa. Tetapi ayo samasama juga diperbaiki layanan di SPBU,” kata pria yang fanatik mengisi BBM di SPBU
berkode 31 ini.
Menurutnya sudah menjadi rahasia umum dan menjadi perbincangan hangat di milis,
bahwa layanan SPBU Pertamina tidak semuanya seragam. “Patokan kita ya ngisi di
SPBU kode 31 aja, kalau yang lain-lain ada catatannya,”katanya lugas. Berdasarkan
pengalaman dan sharing dengan anggota komuntias AXIC, saat ini masih banyak SPBU
Pasti Pas yang tidak standar takarannya. “So far dari yang saya isi di Pasti Pas masih
sapa, menunjukkan dari nol. Cuma catatannya soal takaran, dan tak ada pelayanan
bersihin kaca seperti itu”.
Arif menggarisbawahi soal takaran yang menjadi syarat mutlak keberlangsungan
SPBU. Karena sedikit cacat takaran, dampaknya akan merugikan. Apalagi jika sudah
menyebar ke milis komunitas atau klub otomotif, pastinya tak akan dilirik lagi.
Ketika kebijakan pembatasan subdisi dilakukan, tuntutan konsumen akan lebih
tinggi. Pertamina harus memberikan layanan lebih baik, kontrol takaran, memberikan
service yang terbaik, dan sistem pemasaran yang lebih inovatif. “Jangan sampai kalah
dengan kompetitor asing yang gila-gilaan menservice konsumen,” tambahnya.
Pertamina tak perlu ikut-ikutan membersihkan kaca, mungkin bisa memberikan kopi
gratis bagi konsumen yang mengisi bahan bakar dari jam 1 sampai jam 5 pagi. “Nanti
orang akan wow !. Banyak kok cara lain bikin wow konsumen,”katanya.
Tranparansi harga bahan bakar juga sangat ditunggu konsumen yang masih
binggung dengan fluktuasi sesuai dengan harga pasar. Arif pun mencontohkan saat
kenaikan harga Pertamax tidak diikuti oleh kompetitor, atau harga di kompetitor lebih
murah. “Bikin coaching clinic, rangkul komunitas jelaskan bagaimana menghitung
harga, atau kunjungan ke SPBU melihat proses pengecekan ukuran, dll. Kami akan
terbuka dan menerimanya.”
Bagi Arief mendengarkan keluhan dan merangkul konsumen menjadi kunci
loyalitas yang tak bisa dibeli dengan promosi apapun. “Coba hotlinenya diaktifkan, ada
pengaduan segera direspon. Saya yakin kok, Pertamina bisa dan tak perlu khawatir
dengan pesaing asing,” tegasnya.
Jika satu komunitas saja, misalnya AXIC dengan 3300 anggota dirangkul, demikian
pula dengan komunitas lainnya, tentunya akan menjadi hal positif. Karena kepuasan
satu orang akan lari ke seratus orang lewat promo dari mulut ke mulut, obrolan di
milis. Sebaliknya jika ada cacat sedikit akan cepat tersebar dan dampaknya sangat
merugikan. n DSU

Kebijakan pembatasan BBM subsidi bukan hal
baru bagi Teddy Irawan Vice President Director
Sales & Promotion Nissan Motor Indonesia. Hal
tersebut sudah diprediksi, dan hanya tinggal
menunggu waktu. “Sekarang Indonesia sudah net
importer, dan kita bukan negara OPEC lagi. Jadi kita
sudah ancang-ancang sejak lama membuat mobil
yang tepat sesuai kebutuhan,” paparnya.
Sejak tahun 2000, ATPM (Agen Tunggal
Pemegang Merek) termasuk Nissan membuat
terobosan mobil yang berorinetasi pada kebutuhan
pasar. Nyaman, irit bahan bakar, dan biaya
operasional yang rendah. Ketiga faktor ini
sudah jauh hari dipikirkan Nissan, tidak sekedar
pada saat kebijakan pembatasan BBM subsidi
akan diberlakukan. “Kita sudah cukup lama
memikirkannya, tidak pada saat jadi hot issue, baru
kita bikin mobil irit,” jelasnya. Ia pun mencontohkan
betapa Grand Livina yang laris bak kacang goreng,
karena termasuk dalam kategori mobil hemat untuk
kelas MPV (Multi Purpose Vehicle).
Menurutnya masyarakat tak perlu khawatir
dengan kebijakan pembatasan BBM subsidi.
Seluruh mobil tahun 2005 ke atas telah dikondisikan
menggunakan bahan bakar dengan minimal Ron
90. Artinya penggunaan premium sudah tidak
dianjurkan lagi, karena akan berpengaruh para
performa dan keawetan mesin. Tentunya agar
tidak boros pengeluaran perlu siasat berhemat.
Misalnya memilih kendaraan yang irit, rendah biaya
operasi, dan mengatur penggunaan mobil seefisien
mungkin. “Kalau urusan terakhir ini kita nggak bisa
kontrol, karena kebutuhan dan mobilitas masingmasing orang berbeda, belum lagi jika terkendala
macet”.
Ya n g j e l a s AT P M t e l a h m e m f a s i l t i a s i
konsumen dengan menyediakan kendaraan
irit, mensiasati dengan produk mobil berbahan
bakar gas (LGV), menciptakan electric vehichle,
dll. “Pada saatnya nanti masyarakatlah yang
memilih akan menggunakan apa, dan yang
terpenting subsidi bisa tepat diberikan kepada yang
membutuhkan,”pungkasnya. n DSU

Foto : Fajar

Siasat Berhemat

Teddy Irawan
Vice President Director Sales & Promotion
PT. Nissan Motor Indonesia
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Sofyan Djalil :

Transparansi
Bak Sinar Matahari
Penampilannya sederhana. Tidak mengesankan Sofyan Djalil pernah menjadi pejabat publik yang
hampir setiap hari nama dan wajahnya menghiasi halaman surat kabar dan layar kaca. Sofyan
mengawali karirnya benar-benar dari bawah dalam berbagai bidang, dan mencapai puncaknya
ketika menjabat menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu I. Usai menjadi Menkominfo, ia pun dirotasi
menjadi Meneg BUMN saat resuffhle kabinet pada periode pemerintahan SBY – JK. Kini setelah tidak
lagi di pemerintahan, Sofyan bisa tampil lebih santai tanpa repot dengan urusan protokoler. Sebagai
profesional, ia kini lebih banyak menjadi dosen dan konsultan spesialis implementasi good corporate
governance. Kami pun menemuniya di Kantor Wakil Presiden di Kebon Sirih, suatu siang Februari lalu.

B

agaimana Anda melihat Indonesia secara makro
saat ini? Ya, secara umum Indonesia sudah lebih
baik. Secara politik, bahkan adalah negara demokrasi
yang maju, walau pada tahap atau periode ini lebih banyak
ributnya daripada substansi apa yang kita inginkan. Mekanisme
pergantian kekuasaan sudah lebih civilised. Sudah dapat
diprediksi. Dari segi demokrasi, kita banyak kemajuannya. Ba
nyak hal yang sudah kita capai setelah reformasi. Demokrasi,
otonomi daerah, kebebasan pers.
Dalam pandangan Anda kemajuan tersebut seperti
apa? Soal demokrasi, kita sudah betul-betul negara
demokrasi. Bahkan terlalu demokratis, sehingga disebut
democrazy. Intinya, bagaimana demokrasi itu dipergunakan
untuk kesejahteraan masyarakat. Karena kalau tidak, de
mokrasi yang seperti itu akan selalu ribut-ribut dan ramairamai, tetapi yang ingin kita capai ya tidak tercapai.
Otonomi daerah perlu konsolidasi lebih baik. Jangan lihat
otonominya, tetapi bagaimana otonomi
daerah bisa menyejahterakan rakyat.
Proses rekrutmen pejabat publik,
kita tahu tidak selalu menghasilkan
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yang terbaik. Ada konsolidasi yang harus kita percepat.
Begitu juga dengan kebebasan pers, sama saja. Di satu
pihak itu memberikan kesempatan pada semua orang untuk
mendengar, tetapi kebebasan pers ini saya kira juga harus
diabdikan untuk orang banyak. Tetapi sekarang ini, koran atau
media, karena persaingan, harus mencari ceruk-ceruk pasar.
Sehingga kadang-kadang lebih mementingkan ceruk pasarnya,
daripada substansi apa yang disampaikan.
Ekonomi juga bagus. Walaupun sebenarnya bisa lebih
bag us. Kita sekarang menghadapi dilema keberhasilan.
Ekonomi kita bagus, pertumbuhannya cepat,
tetapi kemudian tidak diimbangi
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: Perlak, Aceh, 23 September 1953.
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oleh policy pemerintah yang lebih cepat lagi, terutama tentang
infrastruktur. Maka the bottle neck ada dimana-mana. Macet
dimana-mana.
Bagaimana dengan hukum? Pendekatan hukum itu
adalah sesuatu yang terlewatkan, atau upaya reformasi yang
selama ini tidak menyentuh aspek tersebut. Kalau kita lihat di
politik, misalnya, siapa yang paling reformis? TNI. TNI itu dari
sesuatu yang berkuasa menjadi powerless. Hari ini TNI sudah
kembali ke barak. Dari sisi reformasi, itu luar biasa sekali.
Sebaliknya dengan kepolisian setelah keluar dari ABRI,
tidak diikuti oleh reformasi yang signifikan. Akibatnya polisi
menjadi powerfull sekali. Mekanisme kontrolnya harus ada
dengan memperbaiki KUHAP.
Dampaknya seperti saat ini orang tidak percaya de
ngan hukum? Iya, saya pikir ini cuma implikasi saja. Orang
kurang percaya kepada polisi, dan lebih percaya kepada
KPK. Semua orang tahu KPK itu lembaga ad-hoc dan hanya
ada di Jakarta saja. Jadi KPK seharusnya cuma simbol saja.
Seharusnya institusi yang punya tangan sampai ke daerah,
itulah yang diperkuat. Dan baru sekarang kita mencoba
mengatasi hal tersebut.
Saya bicara pemberdayaan kepolisian, kejaksaan dan
peradilan tersebut, karena berapa banyak dari mereka yang
kita sekolahkan ke luar negeri. Itu jarang sekali. Itu kan salah
satu indikatornya.
Jadi menurut saya, ini cuma impact dari terlambatnya kita
mereformasi lembaga-lembaga penegakan hukum. Sekarang
ini tuntutan kepada lembaga-lembaga penegak hukum tinggi
sekali. Kalau ini sudah berhasil, sebenarnya kita tidak perlu
KPK lagi. Orang sekarang sangat mengharapkan KPK, walau
pun seharusnya sistemnya yang diperbaiki.
Bagaimana dengan BUMN? BUMN adalah milik semua
orang. Milik negara, milik masyarakat, tidak ada orang yang
memiliki secara jelas disana, karena itu lebih mudah dibajak.
Kecuali jika kita punya sistem yang baik, good governance atau
good corporate governance istilah kerennya. Sewaktu saya
menjadi Menteri Negara BUMN, saya mau coba mengubah
sistem agar BUMN lebih transparan dan accountable.
Apakah ide Pertamina menjadi menjadi non-listed
public company (NLPC) arahnya juga kesana? Ya, arahnya
memang ke sana. Saya percaya bahwa matahari memang
pembunuh kuman terbaik. Sunlight is the best desinfectant.
Kalau kita ingin bunuh kuman di kamar ini, buka jendelanya
dan biarkan sinar matahari masuk. Artinya apa, transparansi
itu akan menghilangkan korupsi. Makanya perusahaan publik
lebih baik daripada perusahaan tertutup. Karena perusahaan
publik itu data keuangannya lengkap, audit commitee-nya
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ada, dan lain sebagainya. Pertamina belum siap menjadi
perusahaan public yang terdaftar di bursa, tetapi saya ingin
dia menjadi perusahaan terbuka walaupun tidak go public.
Dengan begitu akan terbuka seperti perusahaan publik. Di
perusahaan publik, semuanya itu harus dilaporkan dan
terbuka. Istilah kerennya full-disclosure.
Itulah tujuan sebenarnya. Saya ingin semua BUMN besar
menjadi perusahaan yang non- listed public company. Waktu
itu saya push sekali, namun ada hambatan, karena peraturan
pemerintahnya belum siap.
Waktu pemilu tahun 2009, saya sempat membikin edaran
yang menyatakan bahwa BUMN tidak boleh membantu partai
politik dan politisi manapun. Itu sangat efektif. Sebenarnya
sudah ada undang-undangnya dan saya tinggal mengutipnya
dan melaksanakan secara konsekuen. Lalu kalau ada orang

Transparansi itu
akan menghilangkan
korupsi. Makanya
perusahaan publik
lebih baik daripada
perusahaan
tertutup. Karena
perusahaan publik
itu data keuangannya
lengkap, audit
commitee-nya ada,
dan lain sebagainya.
Pertamina belum siap
menjadi perusahaan
public yang terdaftar
di bursa, tetapi saya
ingin dia menjadi
perusahaan terbuka
walaupun tidak
go public. Dengan
begitu akan terbuka
seperti perusahaan
publik. Di perusahaan
publik, semuanya itu
harus dilaporkan dan
terbuka.

BUMN jadi anggota parpol, silakan,
keluar dari BUMN. Mau jadi anggota
DPR, silakan.
Anda pernah mengatakan bah
wa para profesional tidak akan ber
politik, dan yang berpolitik tidaklah
profesional. Apakah ada batas yang
tegas antara profesional dan nonprof esional? Para profesional itu
men ekuni bidangnya. Politisi juga
seorang profesional di bidang politik.
Anggota DPR itu profesional dalam
bidangnya. Tetapi kalau seorang
eksekutif perusahaan yang mengaku

profesional manager tetapi berpolitik
untuk mendapatkan pekerjaan, itu bukan
profesional. Dia akan kompromikan
prinsip-prinsipnya itu. Ingat saja, tidak
ada free lunch.
Untuk profesional itu, kita mencari
yang terbaik. Dan saya yakin, kalau
kita mencari yang profesional, bebas
dari konflik politik, 80 persen masalah
akan selesai. Tetapi kalau orang ca
ri dukungan jadi direksi BUMN ka
rena networks politik, karena direko
mendasikan oleh partai politik tertentu
atau orang kuat tertentu, maka hasilnya
itu menjadi masalah. Pertama, karena
sulit menjadi independen dan kedua
utangnya kepada sponsor terlalu ba
nyak dan harus dibayar, tentu dengan
resources yang ada di BUMN.
Apakah tidak ada perlindungan
huk um untuk BUMN terhadap in
tervensi-intervensi ini? Secara nor
matif itu ada. Secara de facto hal itu
sulit karena sangat tergantung pada
Direksi apakah ia berani menolak. Sia
papun yang menjadi Menteri BUMN,
idealnya harus siap untuk menjadi
tidak populer, kalau ingin melindungi
aset negara.
Apakah ini terjadi di BUMN saja?
Saya tidak mengatakan hal itu hanya
khusus terjdi pada BUMN saja. Jadi
intinya siapa saja bisa dimanfaatkan
kalau dimungkinkan oleh sistem. Ma
ka harus kita perbaiki sistemnya. Mi
salnya kita bicara reformasi polisi. Re
formasi kepolisian dan penegak hukum
atau lembaga manapun yang punya
kekuasaan, bertujuan membuat sistem
governance, agar kekuasaan itu tidak
bisa disalahgunakan, misalnya untuk
‘’memeras’’ tanda kutip dalam arti yang
luas. Ingat power tend to corrupt. Oleh
karena itu kita harus ciptakan sistem
supaya hal seperti itu tidak terjadi.
Jangan cuma lihat BUMN saja yang
dimanfaatkan, swastapun bisa.
Bagaimana dengan perlindungan
hukum bagi para pejabat publik
termasuk pejabat BUMN terkait ke
bijakannya? Sebuah keputusan se

benarnya bisa dipertahankan sampai
dimana pun bila memenui syarat-syarat
diligence (ketekunan). Diligence itu
dilakukan dengan itikad baik (good
faith). Itu syarat pertama, niatnya ha
rus baik untuk kepentingan terbaik
perusahaan. Kemudian dilakukan de
ngan care (perhatian), dengan penuh
kehati-hatian. Care itu standarnya
adalah seperti kita mengelola harta
pribadi kita sendiri, dengan hati-hati.
Lawannya itu ada careless, atau tidak
peduli karena bukan harta kita. Jadi
sebelum mengambil keputusan itu
dipikirkan baik-baik, di-exercise. Kalau
kita tidak tahu bisa tanya ke konsultan.
Itu diligence. Lawan dari diligence
adalah negligence (kelalaian), yaitu
keputusan yang asal-asalan saja.
Kemudian yang terakhir bebas
dari konflik kepentingan (conflict of
interest) dan tidak melanggar hukum.
Bahwa dalam keputusan tersebut, ti
dak mengambil keuntungan pribadi.
Nah, kalau ini bisa dibuktikan, maka
perusahaan bangkrut pun, sebagai
profesional tidak bisa dimintai tanggung
jawab karena tidak melanggar hukum.
Jadi harus diperhatikan lima prinsip
ini , yang disebut Due Diligence defense,
Good Faith, Care, bebas dari Conflict
of Interest, dan yang kelima adalah
tidak melanggar hukum. Namun yang
terakhir ini, yang mengacu kepada atur
an hukum kita, itu banyak yang harus
diubah. Minimal empat hal terpenuhi.
Lima prinsip ini adalah standar
prof esional yang berlaku universal,
bukan hanya berlaku bagi profesional
di BUMN tetapi dimana saja termasuk
swasta.
Jika tidak diterapkan, apa dam
paknya? O, pasti mengganggu. Tetapi
ini kembali kepada apakah orang
itu profesional atau tidak. Artinya itu
kalau profesional serahkan kepada
ahlinya, tanyakan ke konsultan. Jangan
menyerahkan sesuatu kepada orang
yang tidak tahu masalahnya. n

Wawancara : Urip Herdiman Kambali
Foto-foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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Oleh : Bakhtiar Nofti C. - Ahli Lindungan Lingkungan UBEP Tanjung

Sebagai salah satu langkah
awal dalam siklus kegiatan
migas, pengeboran sumur
merupakan tahapan penting
yang memungkinkan
produksi migas terwujud.
Kegiatan pengeboran
diawali dengan penetapan
titik lokasi bor (stake
out) dan persiapan lahan
pengeboran. Luas lahan
pengeboran yang diperlukan
sangat bervariasi pada
banyak hal, diantaranya
kedalaman sumur, kapasitas
rig, banyaknya peralatan
yang dipergunakan,
tipe pengolahan limbah
pengeboran, fasilitas
produksi migas dan lain-lain.

Optimasi

Luas Lahan

Pengeboran
P

ada intinya, jumlah lahan yang
dipersiapkan tidak hanya ber
gantung pada kebutuhan se
lama pengeboran melainkan juga
mempertimbangkan kebutuhan lahan
selanjutnya selama siklus kegiatan migas
dilakukan, yakni operasi well completion,
perawatan sumur serta fasilitas produksi
migas memerlukan tangki lokal, separa
tor, scrubber atau hanya flowline ke
Stas iun Pengumpul. Bukaan lahan
yang diperlukan merupakan kebutuhan
terekstrim selama siklus kegiatan migas
untuk menghindari pembebasan lahan
ulang di kemudian hari.
Walaupun isu luas lahan bukanlah

menjadi isu utama mengalahkan isu
keselamatan pengeboran, pencegahan
potensi blow out dan minimasi dampak
kegiatan akibat timbulan limbah penge
boran (drilling mud dan cutting). Isu ke
butuhan lahan akan menjadi salah satu
isu pelik manakala lokasi pengeboran
berada di dekat permukiman, hutan
dengan aksestibilitas sulit, harga tanah
sangat mahal dan atau lokasi dengan
sensitifitas lingkungan tinggi. Terkait
dengan isu tadi, sejumlah penelitian
dan pengembangan best pratices oleh
asosiasi perusahaan migas terus di
kembangkan. Beberapa di antaranya
adalah konsep Environmentally Friendly
Drilling (EFD) yang dikembangkan oleh
Houston Advanced Research Center
(HARC) dan konsep minimasi footprint
oleh Canadian Association of Petroleum
Producers (CAPP).
Regulasi Pemerintah
Sebetulnya pengaturan tentang kebu
tuhan luas lahan minimal pengeboran di
Indonesia sudah ada. Secara spesifik
dapat merujuk pada SK Ditjen Migas No.
131.K/38/DDJM/1995 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan UKL dan UPL pada
Kegiatan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi. Dalam SK tersebut ditetapkan
kebutuhan lahan minimal pengeboran
sesuai tipe rig, jenis sensitifitas lokasi
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Pemanfaatan lahan
pengeboran yang optimal
serta tipikal kebutuhan lahan. Se
lengkapnya dapat mengacu tabel 1.
Secara umum total tipikal kebutuhan
lokasi pengeboran sesuai dengan jenis
lokasi (sensitif/tidak sensitif), adapun
berdasarkan tipe rig belum menghitung
area yang diperlukan untuk peralatan dan
kebutuhan lainnya. Sifat dari kebutuhan
lahan berdasarkan jenis lokasi tidaklah
mandatory, melainkan sebagai ilustrasi
estimasi tipikal kebutuhan luas lahan.
Ada beberapa bagian di dalamnya yang
dapat disesuaikan spesifik di lapangan
seperti, luas area untuk penampungan
limbah pengeboran, luas lahan sesuai
tipe rig, luas area untuk peralatan rig,
service company, dan lain-lain.
Regulasi lainnya yang terkait ha
nya menetapkan jarak aman di lokasi
pengeboran, seperti lokasi flare, area
merokok, tangki, pompa, bangunan,
jalan umum dan pemukiman. Tidak
ada pasal khusus yang mengatur detail
luas lahan minimal. Regulasi maupun
standar tersebut antara lain MPR dan
SNI 13-6910-2002 tentang Operasi
Pemboran Darat dan Lepas Pantai yang
Aman di Indonesia yang merujuk pada
API RP 500.
Permainan Jig Saw
Lalu bagaimana cara mengoptimali

sasi kebutuhan lahan pengeboran? Op
timalisasi kebutuhan lahan pengeboran
dapat diibaratkan dengan permainan
jig saw. Potongan-potongan gambar
yang diposisikan tidak tepat layaknya
pemenuhan kebutuhan luas lahan yang
kurang optimal (poor optimized). Se
baliknya, potongan-potongan gambar
pada posisi yang tepat merupakan ben
tuk pemenuhan persyaratan jarak aman
sehingga pemanfaatan lahan menjadi
optimal (well optimized). Optimalisasi
kebutuhan lahan dapat dilakukan dengan
membuat skenario/simulasi layout tahap
pengeboran, perawatan sumur dan
fasilitas produksi. Parameter konstan
yang dijadikan patokan adalah standar
jarak aman, sedangkan faktor yang di
jadikan trial error adalah penempatan
unit/peralatan.

dapat meminimalkan
dampak lingkungan.
utamanya singgungan
terhadap aktifitas lainnya
seperti pertanian, peter
nakan, permukiman serta
habitasi flora & fauna. Luas
lahan yang optimal juga
memudahkan dalam upaya
pemberian penghalang
(barrier) dengan kegiatan
lain di sekitarnya.

Best Practices
Kebutuhan lahan pengeboran dapat
dioptimalisasi dengan beragam alternatif.
Konsep yang paling umum adalah de
ngan sistem multiple well pad, yakni
area pengeboran pada kluster tertentu
yang terdiri lebih dari satu sumur. Jenis
pengeborannya bisa memanfaatkan tipe
directional drilling maupun horizontal
drilling. Salah satu perusahaan migas
mengklaim rasio multiple well pad-nya
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mencapai 1: 24 yang menandakan keekonomisannya dalam bukaan
lahan. Hanya saja konsep ini terbatas pada kondisi reservoir tertentu.
Metode lainnya yang dapat ditempuh dengan optimalisasi kebutuhan
lahan itu sendiri. CAPP sebagai contoh mengembangkan standar
luas lahan pengeboran untuk berbagai lokasi, yakni sumur dalam,
padang rumput, sumur dangkal, hutan dll. Kebutuhan lahannya
sangat kecil, bervariasi antara 60 x 100 m (0,6 ha) hingga 110 x
120 m (1,32 ha). Conocophilips bahkan mengembangkan konsep
konfigurasi “diamond” berupa 65 x 65 m (0,42 ha) yang aplikatif jika
regulasi jarak flare cukup 35 m. Konfigurasi diamond memanfaatkan
sisi miring dari persegi sebagai lokasi flare serta menempatkan se
bagian peralatan di luar lokasi, yakni akses jalan yang membelah
lokasi sumur. Metode lainnya dalam optimalisasi kebutuhan lahan
antara lain:
1. Melakukan pengeboran di dekat sumur eksisting/abandon untuk
mengurangi bukaan lahan tambahan.
2. Melakukan efisiensi kebutuhan lahan untuk pengolahan limbah
dengan sistem tertutup atau tersentralisasi secara offsite yang
mudah dijangkau oleh semua sumur yang akan dibor.
Manfaat Lahan Optimal
Lokasi yang optimal memberikan beragam manfaat bagi peru
sahaan migas. Beberapa diantaranya sebagai berikut:
1. Meminimumkan biaya pembebasan/sewa lahan, konstruksi lahan
dan revegetasi/restorasi lingkungan setelah kegiatan migas se
lesai.
2. Meminimumkan timbulan limbah akibat rig wash mengingat
luasan bukaan lahan semakin kecil, maka jumlah area yang
menampung runoff hujan menjadi semakin kecil. Regulasi migas
mensyaratkan wajibnya pengelolaan air rig wash untuk memas
tikan bahwa air tersebut tidak mengandung senyawa berbahaya
maupun kadar minyak tinggi. Sebagai ilustrasi, daerah dengan 2
hari hujan dan tingkat intensitas 242 mm/tahun akan memberikan
kenaikan jumlah air righ wash sebanyak 19 m3 per 100 m2 bukaan
lahan.
3. Meminimumkan dampak lingkungan, utamanya singgungan
terhadap aktifitas lainnya seperti pertanian, peternakan, permu
kiman serta habitasi flora & fauna. Luas lahan yang optimal juga
memudahkan dalam upaya pemberian penghalang (barrier) de
ngan kegiatan lain di sekitarnya.
4. Minimasi perubahan tata guna lahan. Perubahan tata guna
lahan memiliki potensi tinggi dalam perubahan keseimbangan
lingkungan, seperti siklus hidrologi, karbon, kualitas udara serta
habitasi flora & fauna.
Penutup
Penetapan luas lahan pengeboran tidak hanya didasarkan
pada filosofi semakin kecil semakin baik. Terdapat faktor pembatas
berupa aspek keselamatan yang harus diprioritaskan. Walaupun
luas bukaan lahan semakin sedikit mampu meminimalisasi jumlah
ecological footprint, namun keselamatan selama kegiatan migas
masih menjadi fokus utama dan kendala. Hal demikianlah yang
mendasari tidak mudahnya mereduksi luas lahan minimal kurang
dari best practices. Sejauh ini, konfigurasi “diamond” merupakan
tipikal layout teroptimal. Pilihan desain lokasi di lapangan kembali
pada kita masing-masing. n

30

Maret 2011

iklan

HULU

HULU

EBT
Oleh : Dedi Yusmen - Direktorat Hulu

sebagai Masa Depan Pertamina

M

asih sering terdengar melalui media massa tentang kelangkaan
BBM yang terjadi dimana-mana. Pemadaman listrik yang selalu
menghantui setiap saat merupakan suatu fakta bahwa adanya
ancaman krisis energi di Indonesia. Tentu hal ini sangatlah bertolak
belakang dengan fakta bahwa Indonesia memiliki potensi energi yang
sangat melimpah.
Krisis energi ini terjadi karena Indonesia sangat tergantung pada
energi fosil (minyak dan gas bumi) yang menjadi sumber utama dan
primadona di Indonesia. Produksi minyak dan gas bumi yang cenderung
semakin menurun, mengharuskan Pemerintah dan instansi terkait
memulai untuk mencari sumber energi lainnya.
Pembentukan Direktorat Jendral baru dibidang Energi Baru Terba
rukan dan Konservasi Energi (EBTKE), merupakan suatu bukti nyata
keseriusan Pemerintah dalam mencari sumber energi lainnya untuk
mengatasi krisis energi melalui Energi Baru dan Terbarukan (EBT)/ New
and Renewable Energy (NRE). Pengembangan EBT ini diharapkan akan
menambah supply energi yang dibutuhkan Indonesia sesuai dengan
target Pemerintah pada Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional (KEN). Pemerintah menetapkan target
pangsa energi baru terbarukan sebesar 17% pada tahun 2025. Saat ini,
telah berkembang wacana untuk mencapai target pangsa energi baru
terbarukan yang lebih tinggi dalam bauran energi nasional, yaitu sebesar
25% pada tahun 2025, atau yang dikenal dengan “Visi Energi 25/25”.
Namun, apakah yang dimaksud dengan Energi Baru Terbarukan
(EBT)? Bagaimanakah potensi Indonesia dalam mengembangkan
EBT sebagai sumber
energi?
Berdasarkan Per
aturan Presiden (Per
pres) No.5 tahun 2006,
energi baru adalah ben
tuk energi yang diha
silkan oleh teknologi
baru baik yang berasal
dan energi terbarukan
maupun energi tak ter

barukan, antara lain: Hidrogen, Coal
Bed Methane (CBM), Coal Liquifaction,
Coal Gasification dan Nuklir. Sedangkan
energi terbarukan adalah sumber energi
yang dihasilkan dari sumberdaya energi
yang secara alamiah tidak akan habis dan
dapat berkelanjutan jika dikelola dengan
baik, antara lain : panas bumi, biofuel,
aliran air sungai, panas surya, angin,
biomassa, biogas, ombak laut, dan suhu
kedalaman laut.
Begitu banyaknya potensi EBT In
don esia yang belum dimanfaatkan
merupakan suatu tantangan besar bagi
Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan
energi dalam negeri. Dapat terlihat pada
tabel potensi Energi Baru dan Energi
Terbarukan data Dirjen EBTKE-ESDM,
perbandingan antara sumber energi dan
kapasitas terpasang (Rasio Kapasitas
terpasang dan sumber daya) masih
rendah sehingga menjadi peluang bagi
pelaku industri energi dan Pemerintah
untuk dapat meningkatkan lagi kapsitias
terpasang, sehingga diharapkan Indonesia
segera keluar dari krisis energi.
Kenyataan saat ini, EBT hanya
menjadi energi alternatif yang menjadi
energi penyeimbang dibanding dengan
energi fosil yang mendominasi dalam
penggunaannya. Untuk itu, Direktur
Jenderal Energi Baru Terbarukan dan
Konservasi Energi (DJEBTKE) Luluk
Sumiarso mengatakan, “Akan me
nerapkan mandatory (kewajiban) peng
gunaan energi baru dan terbarukan
Maret 2011
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Tahap
pengembangan
EBT yang ada di
Pertamina :
Angin pada tahap
studi potensi
energi angin,
geothermal dalam
tahap komersial,
CBM pada tahap
eksplorasi, Shale
Gas sedang dalam
tahap identifikasi
potensi serta
pembuatan peta
potensi Shale Gas
di WK PEP dan
Algae pada tahap
studi pemanfaatan
algae sebagai CO2
capture.

Potensi Energi Baru dan Terbarukan

(EBT), mandatory ini akan dimasukkan
dalam Rancangan Peraturan Pemerintah
(RPP) atas Undang-Undang (UU) Energi
30/2007. Sebagai contoh, PLN harus
membeli energi listrik yang berasal dari
EBT”.
Hal ini merupakan salah satu usaha
Pemerintah untuk dapat memenuhi “Visi
Energi 25/25”. D Penggunaan EBT di
Indonesia pada tahun 2010 diperkirakan
hanya mencapai 4,4%. Faktor penting
lainnya yang dapat mempengaruhi per
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kembangan EBT di Indonesia adalah
subsidi Pemerintah pada energi fosil,
Pemerintah telah mengeluarkan dana
sebesar Rp 98.96 triliun pada tahun
2009. Diharapkan Pemerintah dapat
mengurangi subsidi pada energi fosil
dan mengalokasikannya kepada bidang
EBT.
Untuk itu, EBT dapat dijadikan se
bagai energi masa depan yang dapat
menutupi cadangan energi fosil yang
semakin menurun dari tahun ke tahunnya

dan dapat mengatasi krisis energi yang
terjadi di Indonesia. Hal ini dapat terwujud
apabila Pemerintah dan sektor industri
bekerjasama dalam mengembangkan
EBT dan pemanfaatannya.
Pertamina adalah salah satu peru
sahaan industri minyak dan gas yang
telah lama memulai usaha dibidang EBT.
Terlihat pada tabel, posisi Pertamina di
antara perusahaan lain yang bergerak di
bidang minyak dan gas bumi lainnya yang
telah mengembangkan EBT. Pertamina
telah menjadi pemain utama dalam
pengembangan Geothermal dan telah
memiliki 6 Wilayah Kerja CBM. Untuk
jenis EBT lainnya Pertamina sedang
dalam tahap studi, seperti : studi pem
buatan peta potensi Shale Gas di WK
PEP, studi potensi energi angin serta
penggunaan algae sebagai CO2 capture
untuk menghasilkan Biofuel.
Akankah Pertamina dapat menjadikan
EBT sebagai salah satu potensi usaha di
masa depan? Jejak ke arah itu sudah
ditapak melalui Geothermal dan CBM dan
perintisan jenis EBT lainnya pun sudah
dimulai, Semoga. n
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Tingkatan Tier
Penanggulangan
Tumpahan Minyak
di Laut

Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak (PTM) di laut merupakan tindakan
secara cepat, tepat, dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan
minyak di laut serta menanggulangi dampak lingkungan akibat tumpahan minyak di laut untuk
meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut (Peraturan Presiden 109
tahun 2006 tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut).

T

erdapat beberapa cara PTM
(Oil Spill Clean-up Method) di
laut/perairan. Antara lain, (1)
mechanical recovery yaitu pengambilan
kembali tumpahan minyak secara me
kanik dengan menggunakan oil boom
(alat pelokalisir tumpahan minyak), oil
skimmer (alat penghisap tumpahan
min yak) dan oil containment bag/
pollutank/temporary storage (alat pe
nampung sementara minyak hasil
penghisapan oil skimmer. (2) Dispersing
yaitu pencerai-beraian/penguraian/peng
hancuran tumpahan minyak dengan
menggunakan oil dispersant chemical
(bahan kimia cair yang dapat beremulsi
dengan minyak sehingga minyak terurai/

bercerai berai menjadi butiran-butiran
kecil), dan oil dispersant pump (jenis
pompa khusus yang dilengkapi dengan
proportioning eductor dan spayer set
untuk mencampur oil dispersant Che
mical dengan air sesuai dengan per
bandingan yang dipersyaratkan, dan
menyemprotkannya ke lokasi tumpahan
minyak. (3) Absorption yaitu penyerapan
tumpahan minyak dengan menggunakan
oil sorbent.
Berikut adalah pola operasi PTM di
laut/perairan perpaduan cara mechanical
recovery dengan dispersing dan ab
sorption. Eliminiasi sumber tumpahan
minyak. Lokalisir tumpahan min yak
di perairan dengan menggunakan

oil boom agar tidak menyebar dan
untuk mempermudah penghisapannya
(recovery). Menghisap tumpahan
minyak dari dalam kurungan oil boom
dengan menggunakan oil skimmer serta
menampungnya pada oil containment
bag/pollutank/temporary storage. Ter
hadap tumpahan minyak yang lolos
dari kepungan oil boom dilakukan pem
bersihannya dengan menggunakan
oil sorbent, dan/atau oil dispersant
chemical/oil spill dispersant yang telah
mendapatkan rekomendasi ijin peng
gunaannya dari Direktorat Jenderal
Minyak dan Gas Bumi (Migas).
Terdapat tiga kategori PTM di laut/
perairan. Pertama, Tier-1 adalah PTM
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di laut yang terjadi di dalam atau di
luar DLKP (Daerah Lingkungan Ke
pentingan) dan DLKR (Daerah Ling
kungan Kerja) pelabuhan umum, atau
unit pengusahaan migas atau unit
kegiatan lain, yang mampu ditangani/
ditanggulangi oleh sarana, prasarana dan
personil yang tersedia pada pelabuhan
umum atau unit pengusahaan migas
atau unit kegiatan lain. Kedua, Tier-2
adalah PTM di laut yang terjadi di dalam
atau di luar DLKP dan DLKR pelabuhan
umum, atau unit pengusahaan migas
atau unit kegiatan lain, yang tidak
mamp u ditangani/ditanggulangi oleh
sarana, prasarana dan personil yang
tersedia pada pelabuhan umum atau
unit pengusahaan migas atau unit ke
giatan lain berdasarkan tingkatan tier-1.
Ketiga, Tier-3 adalah PTM di laut yang
terjadi di dalam atau di luar DLKP dan
DLKR pelabuhan umum, atau unit
pengusahaan migas atau unit kegiatan
lain, yang tidak mampu ditangani/ di
tangg ulangi oleh sarana, prasarana
dan personil yang tersedia di suatu
wilayah berdasarkan tingkatan tier-2,
atau menyebar melintasi batas wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebagaimana telah diutarakan pada
Warta Pertamina edisi Desember 2010
pada artikel Perlindungan Lingkungan
Maritim Pelabuhan Khusus Migas
Pertamina, dimana untuk PTM di laut
sesuai persyaratan pada Peraturan
Pemerintah No. 21 tahun 2010 tentang
Perlindungan Lingkungan Maritim,
bahwa setiap pelabuhan (termasuk
pelabuhan/terminal khusus migas) harus
membuat Prosedur Tetap (Protap) PTM,
membentuk organisasi Tim PTM dan
menyiagakan peralatan PTM.
Protap PTM merupakan pengaturan
tentang struktur, tanggung jawab, tugas,
fungsi dan tata kerja organisasi ope
rasional, sistem pelaporan dan komu
nikasi, serta merupakan pedoman teknis
operasi PTM.
Tingkatan Protap PTM terdiri da
ri (1) Protap PTM Tier-1 dibuat dan
ditetapkan oleh pejabat adpel (admi
nist rator pelabuhan) atau kakanpel
(kep ala kantor pelabuhan) untuk di
pelabuhan umum, atau oleh pimpinan
unit pengusahaan migas (untuk di pe
labuhan/terminal khusus migas), atau
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penanggung jawab kegiatan lain. (2)
Protap PTM Tier-2 dibuat/ditetapkan
oleh bupati/walikota kecuali Jakarta oleh
gubernur. (3) Protap PTM Tier-3 dite
tapkan oleh tim nasional PTM di laut.
Tingkatan organisasi Tim PTM,
terdiri dari (1) tim PTM Tier-1 adalah
tim lokal PTM yang wajib dibentuk
oleh pejabat adpel/kakanpel (untuk di
pelabuhan umum), atau oleh pimpinan
unit pengusahaan migas (untuk di pe
labuhan/terminal khusus migas), atau
penanggung jawab kegiatan lain. (2)
Tim PTM Tier-2 adalah tim daerah PTM
yang wajib dibentuk oleh bupati/walikota,
kecuali DKI Jakarta oleh gubernur. (3)
Tim PTM Tier-3 adalah tim nasional
yang dibentuk oleh Presiden dengan
Peraturan Presiden No. 109/2006.
Susunan Keanggotaan Organisasi
Tim PTM, yaitu (1) tim lokal bersifat
intern, berasal dari lingkungan masingmasing pelabuhan umum, atau unit
pengusahaan migas atau unit kegiatan
lain setempat dengan On Scene Com
mander (OSC) PTM Tier-1 dari internal
dan selaku Mission Cooordinator (MC)
PTM Tier-1 adalah pejabat adpel se
tempat. (2) Tim daerah paling sedikit
terd iri atas wakil dari instansi yang
tugas dan tanggung jawabnya meliputi
perhubungan, lingkungan hidup, energi
dan sumber dayamineral, kelautan
dan perikanan, kesehatan, kehutanan,
kepolisian dengan OSC PTM Tier-2
ditunjuk bupati/walikota atau gubernur
DKI dan selaku MC PTM Tier-2 adalah
pejabat adpel koordinator. (3) Tim nasi
onal terdiri dari Menteri ESDM, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Kelautan dan
Perikanan, Meteri Kesehatan, Men
ter i Kehutanan, Menteri Keuangan,
Menteri Hukum dan HAM, Panglima
TNI, Kapolri, Kepala Badan Pelaksana
Kegiatan Usaha Hulu Migas, Kepala
Badan Pengatur Penyediaan dan Pen
distribusian BBM dan Kegiatan Usaha
Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa,
gubernur, bupati/ walikota yang sebagian
wilayahnya mencakup laut. Selaku Ke
tua Tim Nasional adalah Menteri Per
hubungan, Wakil Ketua adalah Menteri
Lingkungan Hidup, selaku MC PTM
Tier-3 adalah Kepala Puskodalnas
(Pusat Komando dan Pengendali Na
sional Operasi PTM di laut) yaitu Dirjen
Perhubungan Laut Kementerian Per
hubungan.
Dari uraian di atas, tentunya setiap
pelabuhan termasuk Pelabuhan/Ter
minal Khusus harus siap dan mampu
melakukan PTM pada tingkatan Tier-1
dimana skenario operasi PTM meliputi
jaring koordinasi, jaring notifikasi, ja
ring taktis komunikasi lapangan dan
jaring taktis manuvra lapangan hanya
melibatkan sumber daya yang tersedia/
dimiliki sendiri, tidak melibatkan pihakpihak lain sebagaimana pada PTM Tier-2
dan Tier-3 di atas.
Dalam mengantisipasi kemungkinan
terjadinya tumpahan minyak di perairan
pelabuhan/terminal khusus migas Per
tamina, tentunya tingkat kesiagaan PTM
di setiap pelabuhan/terminal khusus
Migas Pertamina harus dalam keadaan
siap dan mampu untuk melakukan PTM
Tier-1. n
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Bakteri Hidrokarbonoklastik :

Pemeran Utama

Bioremediasi
Limbah Minyak Bumi

S

eperti telah diulas sebelumnya
pada Warta Pertamina edisi
Juli 2010 tentang pemanfaatan
bakteri untuk mengolah limbah lumpur
minyak bumi (bioremediasi), kali ini akan
lebih diulas lagi tentang peran bakteri
hidrokarbonoklastik dalam bioremediasi.
Bakteri tersebut mampu memanfaatkan
hidrokarbon dalam minyak bumi untuk
dijadikan sebagai sumber karbon
oleh bakteri tersebut dan akan
diubah menjadi energi untuk per
tumbuhannya, sehingga pada
akhirnya kandungan hidrokarbon
dalam minyak bumi menjadi berk
urang.
Hidrokarbon merupakan se
nyawa kompleks penyusun minyak
bumi, yang terdiri atas hidrogen
dan karbon. Beberapa jenis hidro
karbon bersifat karsinogenik (me
nyebabkan kanker) dan mutagenik
(menyebabkan terjadinya mutasi
gen) seperti benzene, toluene,
ethylbenzene dan isomer xylene
yang biasa kita kenal dengan
BTEX. Ini merupakan senyawa
aromatik dalam jumlah kecil dalam
hidrokarbon, namun pengaruhnya
sangat besar terhadap pencemaran
perairan. (Lihat gambaran sifat kar
sinogenik dan mutagenik benzene
di samping ini).
Gambar tersebut menunjukkan

bahwa saat senyawa benzo [a] pyrene,
salah satu senyawa golongan aromatik
mengalami aktivasi metabolisme menjadi
diol epoxside akan berubah menjadi
benzo [a] pyrene diol epoxide (BPDE).
Karena struktur molekul senyawa ini
yang menyerupai basa nukleat pem
bentuk DNA (adenosine, timin, guanine
dan sitosin), maka akan dengan mudah

menyusup ke dalam untaian DNA men
jadi BPDE-dioksiGuanosine atau BPDEdioksiAdenosine, akibatnya fungsi DNA
akan terganggu dan apabila kerusakan
ini tidak dapat diperbaiki dalam sel, maka
akan menimbulkan penyakit kanker.
Proses bioremediasi berkaitan erat
dengan adanya proses biodegradasi
yaitu penguraian senyawa-senyawa
kompleks menjadi se
nyawa dengan fraksi
yang lebih ringan atau
tidak kompleks. Pemeran
utama biodegradasi
adalah mikroba khusus
nya bakteri yang meru
pakan mikroba perom
bak (heterotrofik),
memiliki kemampuan
memanfaatkan senyawa
organik, dalam hal ini
adalah minyak bumi se
bagai substrat. Pengu
raian minyak bumi akan
menghasilkan CO2,
CH4, air, biomassa mik
roba serta hasil samping
berupa senyawa yang
lebih sederhana.
Secara umum ter
jadinya proses biodegra
dasi suatu senyawa
oleh bakteri, dalam hal
ini adalah hidrokarbon
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disebabkan oleh produk-produk terten
tu berupa enzim dan lainnya yang
dihasilkan oleh bakteri itu sendiri. Pe
nelitian Hidayati (2009) menunjukkan
bahwa Bacillus megaterium, salah satu
bakteri hidrokarbonoklastik mampu
menghasilkan bioproduk berupa bio
surfaktan yang di gunakan oleh bakteri
tersebut untuk menurunkan tegangan
permukaan pada senyawa hidrokarbon
sehingga akhirnya bisa digunakan
sebagai sumber karbon dan energi
bagi pertumbuhan Bacillus megaterium
tersebut.
Karakteristik bakteri hidrokarbono
klastik yang tidak dimiliki oleh bakteri
lain adalah kemampuannya meng

Bakteri
Bacillus spp.
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ekspresikan enzim ω-hidroksilase.
Yaitu, enzim pengoksidasi hidrokarbon,
sehingga bakteri ini mampu men
degradasi senyawa hidrokarbon mi
nyak bumi dengan cara memotong
rant ai panjang hidrokarbon tersebut
menjadi lebih pendek. Selain itu, ba
kteri hidrokarbonoklastik juga mam
pu menempel pada hidrokarbon,
menghasilkan emulsifier, serta memiliki
mekanisme untuk membebaskan diri
(desorption) dari hidrokarbon. Hal ini
menjadikan bakteri hidrokarbonoklastik
mampu beradaptasi dengan baik di ling
kungan yang tercemar minyak bumi.
Bakteri hidrokarbonoklastik dapat
diisolasi dari alam, baik dari tanah,
air laut maupun air tawar, juga dari
sedimen pantai yang terkontaminasi
minyak bumi. Bakteri-bakteri tersebut
diantaranya adalah Pseudomonas
aerug inosa, Candida famata dan
Oceanospirillum sp. Bahkan Syakti, et
al, (2008) berhasil mengisolasi enam
bakteri hidrokarbonoklastik dari sedimen
yang terkontaminasi minyak bumi di Se
gara Anakan, Cilacap. Bakteri-bakteri
hidrokarbonoklastik yang berhasil ter
ident ifikasi adalah Flexibacteraceae

bacterium, Bacillus aquimaris, Bacillus
megaterium, Halobacillus trueperi, Rho
dobacteraceae bacterium dan Bacillus
pumilis.
Dalam mendegradasi senyawa
hidrokarbon, bakteri hidrokarbonoklastik
membutuhkan kondisi lingkungan
yang sesuai untuk pertumbuhan dan
perkembangbiakan bakteri tersebut
meliputi pH dan ketersediaan oksigen.
Sebelum terjadi proses degradasi,
maka minyak bumi akan mengalami
proses transformasi terlebih dahulu
sesuai dengan sifat fisik minyak bumi
itu sendiri dimana proses transformasi
minyak bumi dipengaruhi oleh dua faktor
utama yaitu kodisi cuaca dan pergerakan
minyak di lingkungan. Kondisi cuaca
dapat mempengaruhi proses alami
sep erti emulsifikasi, dispersi alam,
dissolusi dan evaporasi (penguapan)
dimana semakin cepat evaporasi maka
akan semakin cepat pula minyak bumi
terdegradasi.
Dalam aplikasi bioremediasi di
lapangan, selain membutuhkan kon
disi lingkungan yang sesuai unt uk
perkembangbiakan, bakteri hidrokar
bonoklastik juga membutuhkan nitro
gen dan fosfor untuk mendukung per
tumbuhan sel guna melakukan pro
ses biodegradasi, karenanya dalam
media bisa dilakukan penambahan
manure atau pupuk. Bakteri-bakteri
hidrokarbonoklastik tersebut kebanyakan
adalah kelompok bakteri heterotrof, bak
teri autotrof dan bakteri belerang yang
juga merupakan bakteri aerob sehingga
membutuhkan oksigen yang cukup da
lam pertumbuhannya.
Dengan adanya pengetahuan baru
mengenai peran, syarat hidup dan
kemampuan bakteri hidrokarbonoklastik
ini, diharapkan dapat membuka wawa
san masyarakat di Indonesia tentang
banyaknya hal positif yang bisa kita
lakukan kaitannya dengan pengolahan
limbah secara biologi.
Sem oga Pertamina serta pem e
rint ah dan para pelaku usaha di In
donesia lainnya bisa lebih berupaya
melakukan langkah-langkah bijak untuk
menyelamatkan lingkungan dengan
cara-cara biologis. Ini dimaksudkan
untuk mencegah kerusakan lingkungan
yang lebih parah akibat berbagai
pencemaran baik sengaja maupun tidak.
Mari tetap dukung bioremediasi!n

KESEHATAN

Oleh : Dewi Sri Utami - Redaktur Pelaksana Warta Pertamina

Tak Perlu Panik
dengan

Bakteri
E.Sakazakii

Semua merek susu tidak terkecuali tetap berisiko terkontaminasi
bakteri termasuk Enterobacter Sakazakii. Tetapi tidak perlu khawatir
bakteri itu akan mati dalam suhu pemanasan 70 derajat celsius.

B

erulangkali Ria mencari tahu me
rek susu formula yang tercemar
bakteri Enterobackter sakazakii (E.
Sakazakii) baik lewat koran, majalah, berita di
internet, maupun BBM. Ibu tiga anak itu panik
karena putri bungsunya yang kini berusia 2
tahun saat bayi hanya mengkonsumsi
ASI hanya 2 bulan. Kepanikannya kian
memuncak lantaran merek susu formula
yang dikonsumsi si bungsu Salma, menurut
info dari teman kerja termasuk yang tercemar
bakteri E. Sakazakii.
Meskipun sampel susu yang diteliti
para peneliti ITB diambil pada tahun 2003
- 2006, namun tetap saja membuat Ria
panik. Bahkan hasil penelitian BPOM
yang menyatakan 42 sampel susu formula
terbebas dari bakteri E. Sakazakii tak jua
membuatnya tenang.
Menurut dokter spesialis anak Widodo
Judarwanto, susu dapat menjadi media
pertumbuhan yang baik bagi bakteri. Ka
ren a di dalamnya terdapat komponen
biokimia yang diperlukan bakteri untuk
tumbuh dan berkembang termasuk bakteri
E. Sakazakii.
E. Sakazakii pertama kali ditemukan
pada 1958 pada 78 kasus bayi dengan
infeksi meningitis. Meskipun bakteri ini dapat
menginfeksi pada segala usia, risiko terbesar
terkena adalah usia bayi.
“Sebenarnya temuan peneliti IPB tidak
terlalu mengejutkan karena dalam sebuah
penelitian prevalensi kontaminasi di 35

negara juga didapatkan dari 141 susu bubuk
formula didapatkan sekitar 14 persen atau 20
kultur positif E. Sakazakii,”papar dokter yang
berpraktek di klinik Children Allergy Center
ini. Dalam berbagai penelitian lainnya
juga dilaporkan antara 5-22 persen bakteri
Sakazakii terdeteksi dalam susu formula.
Kasus infeksi Sakazakii di Indonesia,
belum pernah dilaporkan. Bahkan dalam
kurun 42 tahun terakhir kasusnya sangat
jarang, hingga Organisasi Kesehatan Dunia
(WHO) belum mengharuskan negara-negara
anggotnya melakukan pemeriksaan rutin
terhadap bakteri E. Sakazakii.
Namun demikian, infeksi bakteri
sakazakii dapat menyebabkan penyakit
berbah aya bahkan dapat mengancam
jiwa. Diantaranya infeksi selaput otak pada
bayi, hidrosefalus, sepsis (infeksi berat),
dan kerusakan berat saluran cerna. Bayi
prematur, berat badan lahir rendah (kurang
dari 2.500 gram) dan penderita dengan
gangguan kekebalan tubuh paling beresiko
mengalami infeksi ini. Pada penelitian
terakhir didapatkan kemampuan 12 jenis
strain E. Sakazakii untuk bertahan hidup
pada suhu 580C dalam proses pemanasan
rehidrasi susu formula.
Pencemaran susu oleh mikroorganisme
dapat terjadi saat mata rantai produksi susu
dilakukan dari pemerahan hingga penge
masan. Meskipun demikian, aplikasi teknologi
dapat mengurangi tingkat pencemaran
dengan penggunaan teknologi mesin yang

meminimalisir susu kontak dengan udara.
Untuk mengurangi resiko infeksi perlu
diperhatikan cara penyajian susu formula
yang baik dan benar, sesuai instruksi dalam
kaleng atau petunjuk umum.
Karena E. sakazakii tidak membentuk
spora maka bakteri ini mudah dibunuh oleh
panas. Dalam beberapa kajian, dilaporkan
bahwa nilai D60 E. Sakazakii adalah 2,5
menit, artinya untuk menurunkan jumlah
E. Sakazakii menjadi 1/10-nya, diperlukan
pemanasan pada suhu 60 derajat Celcius
selama 2,5 menit.
Cara penyajian yang benar menurut
WHO adalah susu dipanaskan dengan air
suhu 70 derajat. Caranya masak air mendidih
tunggu 10-15 menit, setelah itu tunggu di
panci atau teko selama 10-15 menit. Saat
inilah air bersuhu 70 derajat Celcius. Bila
hendak diminumkan buru-buru siram botol
berisi susu panas tadi di bawah air keran
mengalir sampai hangat-hangat kuku. Bila
sudah diminum tidak habis dalam 2 jam
maka sebaiknya dibuang. Waktu setelah 4
jam harus dibuang bila susu tersebut belum
diminum tetapi sudah diseduh air.
Terlepas benar tidaknya akurasi temuan
tersebut, yang jelas tidak membuat Ade
Setiyono khawatir. Menurut wanita yang
bekerja di sebuah stasiun TV swasta ini,
penemuan IPB menjadi hal yang penting bagi
para ibu untuk memaksimalkan pemberian
ASI pada anak, minimal ASI ekslusif selama
6 bulan. n
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Peran

SPI

dalam
Risk
Internal Auditing
M

ight phase dalam proses penerapan
manajemen risiko dimulai dengan
perencanaan manajemen risiko,
proses identifikasi risiko, proses analisis
risiko (kualitatif dan kuantitatif), dan proses
pemb uatan rencana respons. Dikenal
dengan sebutan might phase karena risk
manager sebenarnya masih berspekulasi
mengenai seberapa buruknya kejadian
risiko. Kemungkinan seberapa buruk ke
jadian risiko inilah yang mendasari risk
manager dalam menyusun langkah untuk
mengatisipasinya. Selanjutnya, proses
ini biasanya didokumentasikan dalam
risk register. Risk register merupakan
table berisi daftar risiko, akar penyebab,
besarnya peluang, dan dampak serta
rencana tindakan respons yang akan
dilakukan.
Secara definisi, identifikasi risiko
adalah aktivitas yang dilakukan unt uk
mengenali kejadian risiko yang ber
pot ensi menghambat pencapaian sa
saran perusahaan sekaligus akar per
masalahannya (root cause) den gan
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disertai dokumentasi terhadap karakteristik
risiko tersebut. Analisis risiko kualitatif
adalah langkah untuk melakukan skala
prioritas terhadap risiko-risiko dengan
memperkirakan dan menggabungkan
besarnya peluang dan dampak dari
timbulnya setiap kejadian risiko.
Analisis risiko kuantitatif merupakan
kegiatan analisis secara numeric terhadap
pengaruh risiko yang telah diidentifikasi.
Sementara, perencanaan respons risiko
merupakan langkah-langkah untuk me
renc anakan tindakan-tindakan demi
mengurangi ancaman (threats) terhadap
sasaran strategis yang ingin dicapai per
usahaan.
Langkah yang terakhir adalah pe
mantauan dan pengendalian risiko
yang merupakan tindakan melakukan
tracking pada risiko yang terindentifikasi,
pemantauan risiko residual (risiko yang
tersisa setelah respons dilakukan), meng
identifikasi risiko yang baru, mengeksekusi
atas rencana respons terhadap risiko,
dan mengevaluasi perihal efektivitas

pelaksanaan respons tersebut pada setiap
siklus operasi perusahaan.
Perlu digarisbawahi bahawa tanpa
dilakukannya proses terakhir, yaitu peman
tauan dan pengendalian risiko, proses
penerapan manajemen risiko di perusahaan
hanya akan berakhir sia-sia. Karena pada
dasarnya proses terakhir inilah yang
merupakan action phase dari penerapan
manajemen risiko di perusahaan.
Secara lebih mendalam lagi, kita
dapat mengatakan bahwa pemantauan
risiko adalah kegiatan yang bersifat
prev entif. Kita dapat menganalogikan
pemantauan kejadian risiko seperti
membuat pemeriksaan berkala dari alat
pengukur tekanan pada boiler di ruang
bawah tanah. Selama jarum berada pada
zona hijau, semuanya baik-baik saja.
Ketika berada di zona kuning, kita perlu
mempersiapkan diri untuk bertindak. Dan
apabila berada di zona merah, kita perlu
mengambil langkah-langkah nyata untuk
mengurangi tekanan.
Pemantauan risiko juga merupakan

upaya pengumpulan informasi yang
merupakan proses rutin/berkala. Peru
sahaan harus secara rutin/berkala me
lak ukan kegiatan pemantauan risiko
untuk menghindari kejadian yang tidak
diinginkan. Perlu dicamkan juga bahwa
pemantauan risiko yang bersifat rutin ini
bukannya dijadikan sekedar rutinitas yang
bersifat formalitas belaka, melainkan harus
dijalankan sebagaimana koridor-koridor
baku yang telah ditetapkan.
Sementara, pengendalian risiko meng
acu pada tindakan yang perlu diambil saat
terjadinya suatu kejadian risiko atau saat
gejala-gejala mulai muncul. Jika terjadi
kebakaran di dapur, kita memadamkannya
dengan alat pemadam kebakaran atau
melempar baking soda di atasnya. Dalam
lingkup perusahaan dapat dicontohkan
bahwa jika ada pernyataan negative
tentang perusahaan kita di media, kita
harus dengan segera mengantisipasi de
ngan meluncurkan usaha public relation
untuk meminimalkan kerusakan reputasi
perusahaan kita.
Dalam kerangka enterprise risk ma
nagement (ERM), satuan pengendalian
intern (SPI) dalam perusahaan memilik
peran yang sangat penting, terutama dalam
proses pemantauan dan pengendalian
risiko. Dalam hal ini SPI berperan dan
bertanggung jawab memeriksa seluruh
proses identifikasi, analisis, rencana res
pons, pengendalian, dan pemantuan risiko
perusahaan.
SPI juga wajib untuk mengawasi
seluruh proses pelaksanaan rencana
tindakan respons terhadap risiko-risiko
perusahaan serta memberikan masukan
kepada manajemen dan dewan direksi
(BOD) atas penentuan risk appetite dan
risk tolerance pada setiap kejadian risiko
perusahaan yang ada di risk register.
Dengan kata lain, SPI memainkan peranan
pentingnya dalam suatu istilah yang
sudah sangat sering terdengar di telinga
kita semua yang disebut dengan internal
audit berbasis risiko (risk based internal
auditing).
Risk Based Internal Auditing
Tujuan risk based internal auditing
(RBIA) tidak lain adalah untuk membantu
perusahaan dalam mencapai tujuan
dan sasaran strategisnya (visi dan misi).
Kejadian risiko merupakan suatu kejadian
atau kondisi yang menghambat perusahaan/
organisasi mencapai sasarannya, se
dangk an pengendalian intern (internal
control) adalah aktivitas suatu perusahaan/
organisasi untuk mengelola risiko-risiko
yang mungkin terjadi.
RBIA bertujuan memberikan opini yang

sifatnya independen dan objektif kepada
manajemen perusahaan/dewan direksi,
mengenai apakah risiko-risiko yang ada
dalam risk register telah dikelola hingga
mencapai tingkat yang bisa diterima (risk
appetite).
Dalam konteks ERM, para manajer
pemilik risiko (risk owner) mengelola
risiko mereka masing-masing dan ber
tanggung jawab mengendalikannya. Se
mentara, RBIA memberikan opini kepada
manajemen perihal apakah risiko-risiko
telah dikendalikan dengan efektif dan
efisien. Sudah barang tentu, dalam rangka
menerapkan RBIA, perusahaan harus telah

melakukan proses identifikasi, analisis
dan perencanaan respons risiko yang
terdokumentasikan dengan baik dalam
risk register. Lebih dari itu, penerapan
RBIA mengharuskan suatu perusahaan
mengetahui semua risiko inherent (risiko
bawaan) yang relevan dengan jenis
usah a/kegiatan dari perusahaan yang
bersangkutan.
Lebih lanjut, risiko-risiko yang ada
harus telah dievaluasi sehingga bisa
diperingkat dalam suatu skala prioritas
berdasarkan besarnya bahaya yang
ditimbulkannya. Risk appetite harus telah
ditentukan sehingga risiko-risiko yang
ada bisa dievaluasi, apakah telah masuk
pada besaran yang bisa diterima. Risk
appetite untuk setiap risiko bisa ditentukan
berbeda-beda.

Intinya, RBIA berfokus pada serang
kaian aktivitas yang bertujuan memberikan
opini apakah risiko telah dikelola secara
efektif dan efisien. Tindakan selanjutnya
yang harus dilakukan oleh SPI pada suatu
perusahaan adalah melakukan konfirmasi
dan pemutakhiran (updating) terhadap risk
register sehingga kegiatan pemantauan
risiko dapat lebih mudah diaplikasikan.
Kegiatan ini kemudian dilanjutkan
dengan pengambilan keputusan risiko-risiko
mana saja yang harus diberikan opini. SPI
harus membuat rencana audit (audit plan)
untuk tiap-tiap risiko yang dipilih, tentunya
dengan tools yang biasa digunakan dalam
pengambilan sample agar dapat
dijadikan dasar yang valid. Last but
not least, SPI akan memberikan
laporan secara periodik kepada
manajemen perusahaan (Board
of Director) dan komite audit. Agar
lebih mudah dipahami, laporan bisa
menggunakan mekanisme traffic
light dimana sinyal merah (untuk
risiko yang tidak terkendali), kuning
(untuk risiko yang hanya terkendali
sebagian) dan hijau (untuk risiko
yang terkendali dengan baik).
Proses ini terus berlangsung
secara berkesinambungan sembari
perusahaan terus meningkatkan
kualitas penerapan manajemen
risikonya.
Perlu diingat baik-baik, dalam
hal ini SPI bukanlah berperan
seb agai polisi, melainkan SPI
hanya memberikan opini kepada
manajemen dan dewan direksi
perusahaan mengenai efektivitas
dari proses manajemen risiko.
Ketika opini menyatakan bahwa
manajemen risiko yang ada tidak
efektif, tanggung jawab selanjutnya
ada di tangan manajemen untuk
menerapkan tindakan respons yang le
bih tepat dan akurat. Audit intern tetap
memberikan rekomendasi, tapi perannya
hanya sebagai konsultan untuk membantu
para risk owner dalam melaksanakan tang
gung jawabnya.
Nah, bagaimana dengan pelaksanaan
risk management di perusahaan yang sa
ma-sama sangat kita cintai ini? Semoga
kaidah-kaidah di atas dapat dilaksanakan
secara konsisten dan berkelanjutan, dan
semua fungsi dan lini tanpa terkecuali,
tidak hanya SPI dan Risk Management
dapat bersinergi dengan harmonis dengan
dilandasi oleh kesadaran bahwa hal ini
memang baik untuk semua.
Akhirnya, tanpa pemantauan dan pe
ngendalian risk management is nothing.
Majulah Pertamina! n disarikan dari beberapa sumber
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Sukses Lewat
Karya Indah dan
Menyenangkan
Pensiun dini bukanlah malapetaka, tetapi
menjadi pijakan awal Dimita Agustin dalam
merintis usahanya. Prinsip membuat karya yang
indah dan menyenangkan konsumen, senantiasa
dipegang perajin busana bergaya etnik, hingga
karyanya banyak diburu orang.

J

alan berliku harus ditempuh Dimita Agustin, alias
Mita untuk meraih sukses seperti saat ini. Awalnya ia
menggeluti bisnis aksesoris furniture, sembari bekerja.
Kebetulan sang Ibu adalah pengusaha furniture, hingga Mita
melengkapinya dengan berbagai aksesoris pelengkap, bagi
para pelanggan ibunya. Mulai dari sarung bantal, taplak meja,
gorden, dan pelengkap lainnya.
Ibarat pepatah buah jatuh tak jauh dari pohonnya, begitulah
Mita yang tidak pernah menyia-nyiakan peluang bisnis, seperti
dilakukan sang Bunda. Bisnis yang dirintis pada tahun 1998
ini disebut Mita sebagai bisnis produk rumahan.
Usaha sambilan ini, akhirnya menjadi pekerjaan utamanya,
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lantaran Mita harus mengambil pensiun
dini dari perusahaan tempatnya bekerja.
“Agency iklan tempat saya bekerja
tidak produktif lagi. Sehingga harus
memangkas beberapa fixed cost, salah
satunya pengurangan pegawai termasuk
saya,”tuturnya.
Kehilangan pekerjaan tidak membuat
Mita putus asa. “Pensiun dini bukan ma
lapetaka, tetapi awal mula untuk ber
karya,” katanya. Dengan modal uang
pesangon, Mita mulai mengembangkan
bisnis perlengkapan furniture. “Modalnya
hanya Rp 620 ribu, sekitar 75 persen
dari uang pesangon yang saya terima,”
katanya. Usaha inilah yang menjadi pintu
masuk pengembangan binis busana
etnik kerajinan unggulan Mita saat ini.
“Saya mencoba bangkit, dan sudah
ada gambaran yang harus dikerjakan.
Misalnya mengkuti Ibu saat pameran
kerajinan, dan saya melengkapinya
den gan kerajinan ta
ngan buatan sendiri,”
kenangnya. Hing
ga suatu saat Mita
memajang baju kimono
karyanya dalam pa
meran furniture.
Moment inilah yang
membuat Mita merubah
haluan menjadi perajin
busana. Seorang pe
ngunjung tiba-tiba
minta dibuatkan baju
kimono yang dipajang
Mit a. Tanpa berpikir
panjang pesanan di
sanggupi, karena per
mintaan maupun ta
waran dari konsumen
adalah tantangan bagi
Mita untuk maju dan
men gepakkan sayap
bisnisnya lebih tinggi
lagi. “Mungkin ini
yang disebut karunia
Tuhan,” kata wan ita
yang akhirnya serius
mendalami bisnis
busana etnik sejak tahun 2002.
Untuk memudahkan pelanggan
mengenali produknya, Mita mengusung
merek Dara Baro yang dalam bahasa

Aceh berarti pe
ngant in baru. Se
bagaimana lazimnya
pengantin baru, tentu
semuanya serba indah dan
menyenangkan. Mita pun
ingin usahanya seperti
kehidupan pengantin
baru. “Semuanya indah,
menyenangkan dan gembira,”katanya.
Dan tentu saja tersirat dari busana
Dara Baro yang indah dan bisa me
nyen angkan serta memuaskan kon
sumennya. Ia pun terus berinovasi
den gan mengembangkan model bu
sana, yang tidak pasaran, dan tetap
mempertahankan kualitas.
Bisnis Mita semakin berkembang
dengan bantuan modal berbunga ringan
dari Pertamina Region III Jakarta.
Perlahan tapi pasti, karyanya kian mon
cer di kalangan pecinta busana etnik

di Indonesia, lantaran Mita tak sekedar
dibantu modal, tetapi juga diikutisertakan
Pertamina dalam berbagai kegiatan
pameran kerajinan dibawah payung
PKBL (Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan) Pertamina.
Mita berharap, ke depan bisnisnya
dapat terus berkembang. Dengan begitu,
ia turut menyediakan lapangan pekerjaan
baru di tengah ketatnya
persaingan memasuki du
nia kerja dewasa ini. Ia
juga mengharapkan dapat
terus menjalin kemitraan
dengan Pertamina. Bagi
Mita, program tersebut
sangat membantu usaha
nya.
Dengan modal pin
jaman sebesar 75 juta
rupiah, ia dapat menggenjot
kapasitas produksi dan
mengembangkan ke
rajinan lainnya. “Mudahmudahan program ke
mitraan ini terus berlan
jut dan saya bisa me
ngembangkan usaha lain
nya,” ujar wanita yang kini
juga menggeluti kerajinan
aksesoris busana.n
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Politik
Sumberdaya
Alam
P

olitik negara terhadap sumber
daya alam adalah keperluan asasi
dalam proses pembangunan
yang visioner dan berkelanjutan. Kita
menyebutnya, politik sumberdaya alam.
Yaitu: kebijakan dasar negara yang
mengikat seluruh pihak di dalam wilayah
kedaulatannya, untuk mengelola sumber
daya alam secara cerdas, arif, efisien,
produktif, dan bermanfaat langsung bagi
keejahteraan rakyat.
Untuk mencapai kondisi semacam
itu, kita perlu memusatkan kepedulian
pengelolaan sumber daya alam se
cara lebih kongkret. Pertama, unt uk
memenuhi--dan secara efektif - efisien
menjamin--peningkatan daya saing
bangsa secara kualitatif. Kedua, untuk
menciptakan kondisi lingkungan hidup
manusia yang cerdas, sehat dan mampu
secara ekonomi, dipandu orientasi hidup
produktif dan bertanggung jawab. Ketiga,
untuk membangun kesadaran kolektif
seluruh warga negara dan warga bangsa
melakukan perlindungan, pelestarian,
rehabilitasi, dan pemanfaatan alam
berbasis ilmu pengetahuan, teknologi,
dan budaya.
Ketiga, sentra kepedulian itu, mesti
diwujudkan dalam tata kehidupan seharihari, dengan ditopang oleh : tradisi dan
budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi,
politik, kemampuan mengelola keuangan
negara, dan pengembangan pusatpusat unggulan peradaban. Kepedulian
semacam ini diperlukan, agar terjadi
keseimbangan ruang bagi manusia
dan sumber daya alam. Keseimbangan
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ruang semacam ini diperlukan untuk
mewujudkan kondisi mental yang sehat.
Sedangkan mental yang sehat akan berpengaruh langsung terhadap kepribadian,
dan akhirnya terhadap watak bangsa.
Watak dan kepribadian bangsa yang
terbentuk oleh keseimbangan ruang dan
sumber daya alam, pada akhirnya akan
menentukan kualitas bangsa di kemudian
hari. Terkait dengan keperluan asasi kita

tentang kualitas bangsa inilah, maka politik
sumber daya alam harus ditegaskan dalam
keseluruhan perencanaan pembangunan
secara nasional.
Kita sependapat dengan pandangan
cendekiawan almarhum Soedjatmoko,
bahwa pengendalian diri manusia
harus selalu dilakukan, supaya dapat
diwujudkan suatu landasan sosial yang
luas. Terutama dalam mengejar tingkat
kehidupan yang lebih tinggi. Dengan
cara demikian, kenaikan tingkat hidup
dapat dirasakan oleh masyarakat luas

dan bukan hanya oleh suatu golongan
kecil masyarakat.
Maka hidup di dalam batas sum
berdaya alam yang ada pada kita, bukan
merupakan argumentasi anti-moderen
atau anti-pembangunan. Melainkan
suat u syarat mutlak untuk maju dan
menggerakkan modernisasi lebih luas.
Termasuk di dalamnya, untuk menegakkan
kemerdekaan asasi kita sebagai bangsa.
Kata kuncinya adalah kesederhanaan
hidup, sebagai refleksi dan ekspresi sikap
efektif dan efisien, yang menjelma dalam
produktivitas (berinisiatif, kreatif, dan
inovatif), sehingga dapat menentukan
kemampuan kita mengelola sumber daya
alam sebagaimana mestinya.
Selaras dengan pandangan inilah,
perlu perumusan visi kebangsaan dalam
mengelola sumber daya alam, secara
kolektif. Paling tidak, untuk menegaskan
visi: Sumber daya alam sebagai ruang
hidup lestari dan serasi bagi kehidupan
manusia (pada kurun waktu tertentu).
Dengan visi semacam ini, kita dapat
memahami, bahwa sumber daya alam yang
kita miliki, sungguh merupakan wahana
yang disediakan Tuhan kepada bangsa
yang berpikir, beradab, dan berotoritas.
Bangsa yang mampu mengelola sum
berdaya alam secara cerdas dan arif,
sehingga bermanfaat sangat luas secara
transgeneratif melintasi jaman.
Beranjak dari pemikiran demikianlah,
pemanfaatan sumberdaya alam secara
efektif dan efisien, menjadi penting.
Dan, subsidi bahan bakar minyak (BBM)
menjadi strategis.n

LAKON

Berikan Pertamina Kepercayaan

B

erbicara soal nasonalisme dengan
Menteri Kelautan dan Perikanan
Fadel Muhammad tidak akan ada
habisnya. Pengusaha yang juga menja
bat menteri ini sangat concern dengan
kemajuan dunia usaha di tanah air yang
perlu mendapat dukungan pemerintah.
Lulusan Teknik Fisika ITB ini bahkan
antusias saat diminta pendapatnya
tentang Pertamina. “Saya kira Pertamina
adalah aset bangsa yang perlu
dikembangkan lagi. Caranya, percayakan
pengelolaan lahan-lahan
migas di tanah
air kepada
Pertamina,”
jelasnya saat
mengisi
sebuah acara
talkshow
bertema Dari
Perusahaan
Idaman Menuju
Negara Idaman.

Menurutnya, apa yang dimiliki Pertamina termasuk
sumber daya manusia sudah siap menerima kepercayaan
tersebut, sehingga tak perlu keraguan untuk mendorong
Pertamina lebih maju lagi. “Saya berharap Pertamina
mengambil peran pengembangan petrochemical. Ini
peluang yang bisa diisi Pertamina. Pemerintah akan
membantu memberikan insentif,” janjinya.
Sebagai wakil pemerintah, Fadel selalu
mengusulkan dengan meminta sejumlah privilege
bagi Pertamina saat sidang kabinet. Seperti insentif
untuk mengembangkan petrokimia, memperbesar
aset dengan menyerahkan pengelolaan lahan
migas kepada Pertamina, dan memberikan
tempat bagi orang Pertamina untuk memimpin
perusahaan multinasional yang ada. “Saya
rasa Pertamina mampu,”kata Fadel optimis.
Sebagai pengusaha yang pernah bermitra
dengan Pertamina dan perusahaan migas
asing, Fadel sangat memperhatikan kemajuan
yang kini terjadi di Pertamina yang telah
bertransformasi.n

Teks : Dewi Sri Utami • Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Perusahaan Idaman Harus Tingkatkan Layanan

S

uara Dewi Gita memukau hadirin
pada puncak acara Malam Anugerah
Perusahaan Idaman di Studio Metro TV
awal Februari lalu. Dewi masih energik dan
komunikatif mengajak audiens melantunkan
lagu “Cinta” yang dipopulerkan almarhum
Chrisye. Di sela kesibukannya sebagai
sinden di Opera Van Java, Dewi
masih menerima sejumlah tawaran
manggung.
Kali ini, Dewi tampil di depan
puluhan pengusaha, yang
tengah menanti pengumuman
perusahaan idaman, hasil
survey majalah Warta Ekonomi.
Perusahaan yang masuk
nominasi menurut istri Armand
Maulana ini layak menjadi
perusahaan idaman. “Namanamanya sudah familiar. Ada
Pertamina, Telkom, Astra,
BCA, Unilever, Mandiri,”
katanya.
Dewi pun menyimak
nama-nama perusahaan yang
menduduki ranking pertama
hingga ke-20 dari balik panggung.
“Pertamina perusahaan

idaman urutan satu? Ah itu mah dari
dulu!” katanya saat mengetahui PT.
Pertamina sebagai perusahaan idaman
dengan perolehan suara terbanyak. Bagi
ibu satu putri ini, bekerja di Pertamina
menjadi kebanggaan siapapun yang bisa
bergabung di sana. “Kerja di Pertamina
itu kesannya wah...”
Di mata wanita kelahiran Bandung
28 Juli 1970 ini, Pertamina adalah BUMN
yang banyak memberikan kontribusi bagi
bangsa. Ia berharap, penghargaan yang
diterima saat ini menambah semangat
orang-orang yang bekerja di Pertamina
untuk memberikan yang terbaik. “Jangan
terlena, persaingan bisnis dengan SPBU
asing makin ketat ,” pesan perempuan
bernama asli Dewi Yuliarti ini.
Dewi berharap Pertamina terus
meningkatkan pelayanan, khususnya
yang langsung berhadapan dengan
konsumen. “Jangan kalah dengan
pemain asing, yang memberikan layanan
lebih dan sangat memanjakan konsumen.
Ayo...Pertamina harus bisa,” katanya
semangat.n
Teks : Dewi Sri Utami • Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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wisata

Yang unik dari
Paket Wisata
Foto. Dengan
Rp 600 ribu,
bisa berarung
jeram dan
memotret
pemandangan
eksotis. Hasil
pemotretan
didikusikan
ditemani
petikan gitar.
Siapa Mau?
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Teks dan Foto : Tatan Agus RST

Mengejar
Jeram &
Mentari
Cirata

1

2

I

ngin memompa hormon adrenalin sambil mengaktifkan kerja otak kanan? Kini keduanya bisa Anda
lakukan di akhir pekan secara bersamaan. Paket berwisata sambil menjepretkan kamera dengan
subjek-subjek terpilih, ditawarkan agen wisata Palawa Indonesia.
Awal minggu Februari lalu, agen wisata yang berpusat di Bandung tersebut mengadakan Citarum
River Bank Photo Tour, sebuah kegiatan berburu foto sambil berarung jeram dan bersampan di kawasan
perkampungan terapung.
Anda diajak menyisir sungai Citarum, yang ngetop di kalangan para penggiat olah raga arung jeram.
Mengalir dari mata air Gunung Wayang yang berketinggian 2.180 meter, dan berliuk-liuk sepanjang
300 kilometer, sungai ini sangat vital bagi masyarakat Parahiyangan, Jawa Barat. Citarum menopang
kebutuhan air bagi pertanian dan sumber tenaga listrik.
Hanya dengan merogoh dompet sebesar 600 ribu rupiah, Anda akan diajak mengarungi jeramjeram Citarum, tepatnya di Bantar Caringin, Kabupaten Bandung Barat. Dari Pukul Sembilan pagi Anda

1

Arung jeram di Bantar Caringin,
Citarum, memompa adrenalin
sambil mengaktifkan kerja otak
kanan.

2

Sunrise di Kampung Bugis,
Cirata.
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wisata
akan meliak-liuk menikmati jeram sungai
hingga pukul dua siang. Tentu karena
paket wisata ini adalah wisata foto, para
peserta usai menikmati arung jeram bisa
membidikkan kamera ke perahu-perahu
karet yang muncul tenggelam mengikuti
aliran sungai. Bukan itu saja kamera juga
bias dibelokkan ke aktivitas di pinggiran
sungai, mulai dari anak-anak yang riang
gembira bermain bola air, hingga aktivitas
mencuci para ibu.
Setelah keringat dan tenaga terkuras
di jeram sungai, dan usai menyantap
makan siang di pinggir sungai, perjalanan
dilanjutkan menuju danau. Berkeliling
dengan perahu bermotor dan bermalam
di rumah terapung di Danau Cirata,
Calingcing, Kab. Cianjur.
Di danau ini para pemburu foto akan
menemukan objek pemotretan eksotis.
Di permukaan danau tampak lanskap
perkampungan terapung, distribusi bambu
yang dialirkan lewat perahu-perahu,
rombongan angsa berenang, para pencari
ikan dengan sampannya sibuk menebar
jala, sungguh menggugah mata untuk
selalu membidikkan kamera, dan telunjuk
kita tak henti-hentinya menekan tombol
pelepas rana. Anda akan terus disibukkan

3

6

46

Maret 2011

4

5

3

menyantap makan siang di saung-saung pinggir
sungai merupakan kenikmatan tersendiri setelah
keringat dan tenaga terkuras di jeram sungai.

4

5

6

Suasana yang bisa dijadikan obyekobyek pemotretan bagi para pecinta
fotografi. Seperti rumah terapung,
konvoi angsa di Situ Cirata, dan
distribusi bambu yang dialirkan lewat
perahu-perahu.

dengan panorama aktivitas masyarakat di
perkampungan ini, tentu sambil menunggu
momen romantis tenggelamnya sang
surya.
Setelah sang surya kembali ke bi
liknya, Anda akan bermalam di salah
satu rumah terapung sambil menikmati
hidangan makan malam. Anda bisa
makan di atas bambu-bambu yang terikat
menyerupai jalan-jalan setapak, bisa juga
di saung-saung kecil ditingkahi semilir
angin malam.
Sambil menikmati suasana malam,
acara dilajutkan dengan diskusi hasil
pemotretan, lengkap dengan lima buah
laptop. Tak ketinggalan petikan gitar de
ngan nyanyian senandung alam.
“Cukup mengesankan, dan menam
bah pengetahuan fotografi saya,” tutur
Harry Permana, salah seorang peserta.
Menurut Harry yang karyawan sebuah
Bank Swasta di Bandung ini, dia semakin
bertambah pengetahuan fotografinya
dan berminat mengikuti Photo Tour beri
kutnya. “Saya akan menyempatkan lagi,”
katanya.
Acara tidak berhenti di malam hari.
Seusai menikmati malam, Anda akan
disibukkan lagi dengan perahu motor begitu
pagi menyingsing. Perahu yang Anda
tumpangi akan dengan setia mengantar
mengitari Danau Cirata, sekedar mengejar
kemilau keemasa n mentari pagi yang
memantul di perairan.n

Citarum River

Bank PhotoTour

Sebuah kegiatan
berburu foto ya
dengan arung
ng dipadukan
jeram di Sungai
Citarum yang dia
Palawa Indoens
dakan
ia. Dengan inves
tasi Rp 600.000
sudah mendap
peserta
atkan fasilitas
:
• Transportasi
dari Start hingg
a Finish Point
(Jl. Dipati Ukur,
Bandung)
• 15 Menit Pake
t Rafting, bergan
tian sebagai su
pemotretan
bjek
• Paket Perahu
di Citarum
• Akomodasi di
Rumah Terapun
g
• Makan 3 kali
, snack 2 kali
• T-shirt
• Review dan dis
kusi foto
Maret 2011
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GALERI FOTO

Teks : Dewi Sri Utami

•

Merekam Bisnis

Foto : Dokumentasi Pertamina

Pertambangan & Energi
Pemandangan berbeda tampak di Lobi salah satu mall
di Kawasan Niaga Sudirman (SCBD) 9 s.d. 15 Februari
2011 lalu. Deretan partisi tertata rapi menampilkan rekam
lensa bisnis pertambangan dan energi bertajuk “Menebar
Manfaat, Menyongsong Keberlanjutan”.
Rangkaian foto yang dipamerkan tak hanya diikuti
pewarta foto, tetapi juga perusahaan sektor energi dan
pertambangan seperti PT Pertamina (Persero), PT Aneka
Tambang Tbk, PT Newmont Nusa Tenggara (NNT),
PT Berau Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Bukit Asam
(Persero) Tbk, dan lain-lain.
Pameran yang dikemas dalam rangka Hari Pers Nasional
ini, mencoba mengenalkan lebih dekat sektor energi dan
pertambangan kepada masyarakat. Sektor strategis yang
berkontribusi hingga 30% lebih pada penerimaan APBN,
serta menjadi penggerak roda perekonomian bangsa
lewat kegiatan CSR dan Community Development.
Berikut karya Fotografer Humas Pertamina yang turut
memeriahkan pameran yang digelar Energy Mining &
Editor Society (E2S).•
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ASAH OTAK

Kami tunggu
jawaban Anda
untuk TTS
edisi ini
paling lambat
20 Maret 2011.

Oleh :Dodo Karundeng - Depok

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

Mendatar :
1. Uang logam
3. Luhur
6. Tidak sama
8. Anyaman dari jenis rumput
11. Penunjukan; catatan
12. Tumbuhan muda yang baru timbul
13. Kota di Turki
16. Nadzar, niat melakukan sesuatu jika
lulus
17. Bahan bakar
18. Habis terbakar
19. Kemanusiaan
Menurun :
1. Borneo
2. Pernyataan mengabulkan
4. Penganan dari ketan
5. Kasihan
7. Perempuan belum nikah
8. Aturan
9. Tunai
10. Ketetapan hati
14. Benteng
15. Menguraikan kecil-kecil
16. Ibarat
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LENA ARIESTAVISSA
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ZAINAL ABIDIN
BOD Support - Corporate Secretary, Kantor Pusat
mutdriyah
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