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Catatan

Redaksi

Tahun 2012 mulai memasuki bulan keempat. Di bulan ini
ada sebuah hari besar nasional khusus untuk memperingati
simbol emansipasi wanita Indonesia. Ya, pada 21 April, selalu
diperingati sebagai Hari Kartini.
Di Pertamina, peringatan Hari Kartini menjadi hari yang
istimewa bagi para pekerja wanita. Tahun lalu, seluruh pekerja
wanita di Kantor Pusat ‘diwajibkan’ menggunakan busana nasional
untuk mengikuti kegiatan yang dirancang khusus untuk mereka,
yaitu mengikuti kegiatan talkshow superwoman @ work.
Tahun ini, tepat di bulan Kartini, Warta Pertamina tidak
mau ketinggalan memberikan pencerahan kepada para wanita
Pertamina. Redaksi menampilkan secara khusus seorang
wanita muda bernama Ligwina Hananto, seorang perencana
keuangan, yang banyak dimintai advisnya untuk banyak wanita
dalam mengelola keuangan keluarga. Redaksi berharap,
pemikiran Ligwina yang dimuat pada halaman 36 – 39 dapat
menjadi ‘ilmu baru’ bagi para wanita Pertamina supaya dapat
menjadi golongan masyarakat menengah Indonesia yang
kuat, yang secara tidak langsung dapat menopang kekuatan
perekonomian Indonesia.
Tentu, redaksi juga menyajikan warta utama yang mem
bahas tentang produksi migas Pertamina yang bergerak
positif. Ini adalah sebuah pencapaian yang sangat bagus di
kuartal pertama tahun 2012, mengingat apa yang dilakukan
Pertamina dalam rangka menjaga ketahanan stok migas
nasional.
Diramu dengan berbagai rubrikasi, redaksi berharap materi
yang disajikan dapat menambah cakrawala pengetahuan para
pembaca.

Selamat menikmati...

Cover : Oki Novriansyah
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14 -35 UTAMA

Geliat Hulu Menebar Otpimis

Produksi minyak dan gas Pertamina pada kuartal
pertama menunjukkan trend positif. Ditemukan
cadangan baru di Sumur Tiung Biru dan Sumur WMO.
Perencanaan pengeboran disiapkan untuk tiga
tahun ke depan.
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36 -39 INTERVIEW
Berani Korbankan Gaya Hidup
Ligwina Hananto
Kenaikan harga bahan pokok bahkan
BBM tidak seharusnya disikapi dengan berat
hati, hanya karena berpikir pengeluaran
akan meningkat. Melihat kembali
pengeluaran rumah tangga, menjadi
jurus jitu mengantisipasi perubahan harga
bahkan krisis ekonomi sekalipun

Foto : Kuntoro Pertamina

44 - 47 HR Corner

Pengembangan Karir Tanggung Jawb Siapa ?

48-51 Kesehatan

Gaya Hidup Sehat, Solusi Hindari DM

52 - 55 CSR

GREEN ACT : Membedah Gerakan Peduli
Lingkungan di Sekolah

56 -59 PKBL
Tusuk Silang Khas Medan

Foto : Kuntoro Pertamina

60 - 61 Lingkungan

CTW, Pengolahan Limbah Berbasis Lingkungan
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72 -77 seni

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Fotografi Keadilan di Lemari Pendingin

“Kamera bukanlah sekadar alar reproduksi,
memandang dunia apa adanya. Tapi melalui
kamera kita memperlihatkan apa yang kita mau
dari dunia ini,” Ed Zoelverdi dalam katalog World
press photo 2004 (GJFA,2004).

62 - 63 Motivasi

Pemimpin yang Harus Memiliki Spiritualitas

64 - 65 Esai

Peran Nyata Memajukan Indonesia

82 TTS

70 -71 LAKON
Marcello Tahitoe

Kualitas SDM Segalanya
Pertamina sebagai perusahaan
kebanggaan rakyat Indonesia
harus membuktikan SDM-nya
lebih baik.
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Foto : Kuntoro Pertamina

72 -77 WISATA
Bosan dengan pegunungan

Cirebon, Wisata Religi di kota Wali

dan pantai, cobalah wisata
religi. Anda bisa mengunjungi
Cirebon, Jawa Barat yang
selama ini menajdi favorit wisata
rohani. Kota ini merupakan satu
daris ekian kota di Jawa yang
menjadi pusat penyebaran
Islam tempo dulu sehingga ada
yang menyebutnya sebagai
”kota wali”.
Foto : Kuntoro

78 -81 GALERI FOTO
....Adalah Pilihan,

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Surat Pembaca

Mr. WePe Menakjubkan
dan
TTS Menggiurkan
Saya termasuk salah satu pembaca
Warta Pertamina. Walaupun tidak setiap kali
penerbitan saya baca, tapi saya menilai majalah
ini adalah salah satu majalah internal terbaik
dilihat dari keseluruhan isi dan packagingnya.
Saya betul-betul menikmati setiap tulisan
yang disajikan redaksi.
Ada satu hal yang menurut saya
menarik. Mr. WePe, kartun yang biasanya
menggambarkan isi dari warta utama,
sekarang bergeser isunya. Mungkin saya
salah, tapi saya amati isu yang diangkat
dalam tiap terbitan sekarang selalu up to date.

Gak ketinggalan jaman. Gak melulu mengenai
Pertamina. Inilah salah satu contoh yang
membuat saya dengan senang hati membaca
majalah internal Pertamina.
Belum lagi TTS yang terbit setiap bulan.
Reward yang diberikan redaksi sepertinya
menjadi motivasi tersendiri bagi keluarga besar
Pertamina bahkan anggota masyarakat lainnya
untuk membaca Warta Pertamina.
Saya berharap redaksi terus melakukan
berbagai inovasi agar pembaca makin
setia membaca Warta Pertamina. Bravo
Warta Pertamina. Teruslah memuaskan
para pembaca.

Shasya Marissa - Jakarta
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SPBU ‘Pasti Pas’
Memang ‘Pas’
Kepada pembaca sekalian, di sini saya
hanya bercerita tentang pengalaman yang saya
alami. Saya seorang pekerja yang lebih banyak
menghabiskan waktu bekerja secara mobile.
Saya menggunakan sepeda motor sebagai alat
mobilitas saya kemana-mana. Berbagai merk
sepeda motor pernah saya gunakan, mereka
rata-rata sama iritnya.
Tapi kunci itu semua adanya di bahan bakar.
Maksud saya disini bukan jenis bahan bakar
yang digunakan (Premium, Pertamax atau
Pertamax Plus), lebih pada tempat kita dimana
mengisi/membeli bensinnya.
Sering kita dengar adanya pom bensin/
SPBU yang curang dalam memberikan
pelayanan dengan mengurangi takaran yang
seharusnya, dan saya membuktikannya dengan

mengisi di SPBU tersebut sebelum ditutup.
Seiring dengan keinginan Pertamina yang
terus berusaha memperbaiki citranya di mata
masyarakat, saya melihat, Pertamina sebagai
perusahaan
BUMN juga ikut memperbaiki pelayanannya
dengan servis pengisian BBM yang ”mulai
dari nol”, serta adanya beberapa SPBU yang
berlogo ”pasti pas” ternyata memang pas
dengan kemauan konsumen.
Maka, bagi pembaca sekalian, lebih
cermatlah dalam memilih tempat pengisian
bahan bakar/bensin. Ini membuat kendaraan
Anda lebih aman dan lebih hemat kantong di
saat krisis ini.
Raymond Romano - Jakarta

Danang Pramono
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Highlight

Bantuan Infrasturktur
bagi Warga Merapi
MAGELANG - PT Pertamina (persero)
meresmikan beberapa infrastruktur bagi
masyarakat yang terimbas letusan Gunung
Merapi dan banjir lahan dingin 2010,
yaitu puskesmas, masjid, dan sekolah
dasar (SD). “Pembangunan infrastruktur
ini sebagai bagian dari tanggung jawab
Pertamina untuk pemulihan kegiatan
masyarakat setelah erupsi Merapi,”
ujar Karen Agustiawan, Direktur Utama
Pertamina, saat meresmikan infrastruktur
di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (2/3).
Ketiga infrastruktur itu diresmikan Karen
Agustiawan, didampingi Pangdam IV/
Diponegoro Mulhim Asyrof dan Bupati
Magelang Singgih Sanyoto. Bantuan tersebut
tersebar di sejumlah daerah di Kabupaten
Magelang, yakni satu unit Puskesmas
berada di Dusun Setran, Desa Banyudono,
Kecamatan Dukun, Magelang. Satu unit
masjid di Dusun Dowakan, Desa Jumoyo,
Kecamatan Salam, dan satu unit SD di
Dusun Purwosari, Desa Sirahan, Kecamatan
Salam, Kabupaten Magelang, dengan nilai
bantuan mencapai Rp 2,1 miliar.
Pembangunan infrasturktur bagi ma
syarakat Merapi merupakan wujud tanggung
jawab sosial Pertamina bekerjasama
dengan Kodam IV / Diponegoro lewat
program Pertamina Peduli dan Karya
Bhakti TNI. Sebelumnya kegiatan serupa
juga telah diwujudkan lewat pembangunan
50 huntara, puskesmas dan mushola di
Cangkringan Sleman, senilai lebih dari
Rp600 miliar. n DSU
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Foto : Kuntoro Pertamina

Sinergi Pertamina - Garuda
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

TANGERANG – PT Pertamina
(persero) dan Garuda Indonesia
Airlines (GIA) bersinergi dalam
memberikan pelayanan maksimal
bagi para pelanggan. Sinergi
tersebut diwujudkan lewat sistem
FOGA (Fuel Online Garuda) dan
OSDS (Online Sales Distribution
System), sebuah aplikasi fuel
roconcile system yang diluncurkan
pada Senin (5/3).
Aplikasi sistem FOGA-OSDS
bertujuan untuk meningkatkan
ketertiban administrasi dalam
pencatatan besaran bahan bakar
yang digunakan, verifikasi data,
pembayaran dan menunjang
kebutuhan analisis pencapaian
Fuel Conservation Program
(CFP). Aplikasi ini juga akan
mengurangi tingkat keterlambatan
dalam pengisian bahan bakar ke
pesawat. Dengan sistem tersebut,
transaksi pengisian bahan bakar
untuk setiap penerbangan Garuda
di seluruh bandara baik domestik
maupun internasional dapat
dimonitor secara real time.
Saat ini, keseluruhan proses
FOGA sudah dilakukan di bandarabandara yang diterbangi oleh
Garuda, meliputi 33 bandara
d o m e s t i k d a n 1 7 b a n d a r a
internasional. n DSU
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JAKARTA – Ajang kreativitas
anak muda, kerjasama Pertamina
Foundation dan Kompas Muda, tiba
pada puncak acara yang digelar
Sabtu (10/3) di Tribeca, Central
Park, Jakarta. Dengan tema Investo,
Investasikan Energimu untuk Bumi,
para peserta menunggu saat yang
dinantikan, yakni pengumuman
pemenang kompetisi penulisan,
foto, komik, website serta kompetisi
kelompok yakni kebun raya mini.
Perwakilan kompetisi kebun raya
mini dari 9 kota, yakni Bandung,
Jakarta, Medan, Makassar, Semarang,
Jogjakarta, Palembang, Surabaya
dan Bali beradu konsep kebun raya
mini yang akan diwujudkan di daerah
masing-masing. Konsep kebun raya
mini dimenangkan tiga kelompok, dari
Jakarta, Bandung dan Surabaya.
Selain pengumuman pemenang,
puncak acara Investo dimeriahkan
dengan berbagai kegiatan hiburan,
dan pameran. n DSU
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Investo

Foto : Kuntoro Pertamina

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Ribuan
Anak Muda
Meriahkan

Visi BOD

Pembuktian

Hulu

Saat ini kita sudah membuktikan dengan
kemauan meningkatkan diri, semangat yang
tinggi, dan kerja sama, sehingga dalam satu
bulan terakhir kita sudah membuktikan hasil
yang nyata.
Dalam bulan Maret 2012, produksi kita sudah
semakin naik rata-rata lebih dari 5.000 bopd. Ini
suatu pembuktian buat kita.
Kemajuan dan prestasi yang dicapai harus
kita jaga dan terus ditingkatkan lagi, sehingga
setiap bulan ke depan produksi kita akan terus
bisa meningkat. Kita akan bergerak semua! BoD
maupun jajaran Direksi Anak Perusahaan akan
terus memantau langsung ke unit-unit operasi.
Semangat yang terjaga dan keinginan untuk
bekerja sama yang tinggi telah membuktikan
produksi yang terus meningkat.

Salam,
Muhamad Husen
Direktur Hulu

Foto : Kuntoro Pertamina
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Warta Utama
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Produksi minyak dan gas Pertamina pada kuartal pertama
menunjukkan trend positif. Ditemukan cadangan baru di
Sumur Tiung Biru dan Sumur WMO. Perencanaan pengeboran
disiapkan untuk tiga tahun ke depan.

Geliat Hulu
Menebar Optimis
April 2012
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen

“Dengan trend yang mulai membaik saya yakin target
2012 akan tercapai, saya optimis”.
Foto : Dok. Pertamina

Bulan Maret menjadi titik balik sektor hulu
Pertamina. Produksi mulai merambat naik.
Pertamina EP yang menjadi tulang punggung
produksi, sudah mulai menggeliat. Pada
Januari-Februari rata-rata produksi minyaknya
sekitar 121 ribu barel per hari. Pada Maret
sudah mencapai 127 ribu barel per hari. Adapun
target Pertamina EP untuk tahun 2012 adalah
135 ribu barel per hari
Selain Pertamina EP, yang juga jadi
penyangga produksi minyak Pertamina adalah
Pertamina Hulu Energi (PHE). Target 2012
sebesar 71 ribu barel per hari, produksi PHE
per Februari 2012 sudah mencapai 59,907
barel. Naik sekitar 2% dari produksi bulan
sebelumya.
Dengan trend yang mulai membaik tersebut,
Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen yakin
target produksi 2012 akan tercapai. “Saya
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sangat optimis” ujar pria kelahiran Bandung 2
Maret 1957 ini. Secara keseluruhan ,menurut
Husen, sampai Kamis 22 Maret, produksi masih
di bawah target yaitu sekitar 93%, meningkat
dibandingkan Januari-Februari yang hanya
90%.
Peraih Magister Sains dari University of
London ini menyebutkan dari hari ke hari
kekurangan tersebut sudah semakin mengecil.
“Dengan melihat trend produksi yang sudah
semakin naik maka harapannya ke depannya
akan semakin naik terus,”Husen menegaskan.
Berbeda dengan minyak yang masih di bawah
target, produksi gas relatif stabil.”Kondisinya
aman untuk kuartal pertama sudah mencapai
100 persen”.
Husen menyebutkan selain meningkatkan
produksi di seluruh lapangan Pertamina EP,
harapan yang paling besar bertumpu pada West

Madura Offshore yang diakuisisi Pertamina pada
2011. Produksi rata-rata tahun ini ditargetkan
naik dari 14 ribu barel per hari menjadi 20 ribu
barel . “Di akhir tahun kita harapkan produksinya
sudah 30 ribu barel,” ujarnya.
Ia mengakui pencapaian target produksi
masih mungkin terganjal jika sejumlah persoalan
seperti yang dihadapi pada kuartal pertama
tidak diselesaikan. Kendalanya, menurut
Husen, masih persoalan klasik, yakni perizinan
lahan. “Aktifitasnya kecil karena masih dalam
tahap persiapan administrasi, perijinan lahan,”
ujar Husen. Selain perizinan, hambatan lain
adalah pembebasan lahan dan kesulitan
mendapatkan rig.
Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi,
Salis Aprilian mengamini pernyataan tersebut.
Ia menyebutkan permasalahan tersebut dialami
oleh beberapa wilayah kerja PHE “Kalau semua
masalah itu bisa diatasi, saya optimis target
akan tercapai,” ujar Ketua IATMI (Ikatan Ahli
Teknik Perminyakan Indonesia) periode 20102012 tersebut.
Sebut saja misalnya, PHE Ogan Komering
masih mengalami permasalahan izin lokasi
dengan kehutanan. Sementara permasalahan
rig dialami JOB Tomori di Sulawesi. PDSI,
sebagai anak perusahaan Pertamina yang
bergerak di bidang pengeboran belum bisa
memenuhi kebutuhan tersebut. Rig yang dimiliki
masih terbatas dibandingkan dengan kebutuhan
yang meningkat pesat. (lihat Rezeki Jantung
Drilling).
Tahun ini PHE diberi target 71 ribu barel
per hari, lebih tinggi 10 ribu barel dibandingkan
pencapaian tahun lalu. Untuk memenuhinya
tentu butuh usaha ekstra. Menurut Salis, tiap
lapangan PHE mengalami production decline
sebesar 15%-35%, “Artinya, selain menambah
10 ribu BOPD, Kita juga harus mengganti yang
decline,” Salis menambahkan.
Toh mantan Presiden Direktur Pertamina EP
itu menggangap target itu masih realistis. Untuk
mencapainya tahun ini akan dilakukan sekitar
125 sumur pengembangan dan sumur 60
sumur eksplorasi untuk menambah cadangan.

Presiden Direktur PHE
Salis S. Aprilian

“Kami berprinsip setiap barel minyak yang
kita produksikan harus digantikan dengan
penemuan satu barel kembali.”.
Foto : Dok. Pertamina

Meski tak terkait dengan target produksi
2011, pengeboran sumur eksplorasi sangat
penting karena terkait dengan masa depan
PHE. “Semua ini untuk mencapai target
jangka panjang di tahun 2015, dan business
sustainability. Karena kami berprinsip, setiap
barrel minyak yang kita produksikan harus
digantikan dengan penemuan satu barrel
kembali,” kata Salis. Dalam RJPP, PHE
menargetkan produksi 250 ribu BOEPD (barel
oil equivalent per day).
Permasalahan yang menghantui Sektor
Hulu tentunya harus dibenahi. Kalau tidak,
semua target akan meleset. Tentunya akan
berpengaruh pada pencapaian visi Pertamina
untuk menjadi “world class energy company.”
Atas dasar itu, Muhamad Husen mewantiwanti kepada jajarannya untuk membereskan
hal administrasi dari awal. Tak perlu menunggu
April 2012
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satu kuartal untuk persiapan “Jadi, Januari
langsung full speed,” ujarnya. Dengan pola
seperti itu, target produksi akan lebih mudah
dicapai.
Semua kendala itu, menurut Husen karena
persiapan tidak dilakukan lebih awal. “Pola
kita menunggu anggaran dulu baru dilakukan
persiapan. Akibatnya hasil produksi pada
kuartal pertama rendah”tambahnya.
Menurut Husen, banyak aktifitas awal
tahun yang menyelesaikan aktifitas tahun
sebelumnya. Untuk itu, ia mematok kebijakan
berkeinginan tahun ini tidak ada carry over .
“Tidak ada lagi anggaran tahun ini yang dibawa
ke tahun depan. Kita ingin dalam setahun
anggaran betul-betul habis, “katanya.
Ia menyebutkan perencanaan tidak dibuat
hanya untuk satu tahun, “ Saya meminta untuk
membuat persiapan itu untuk 3 (tiga) tahun ke
depan,“ujar Husen.
Husen menyebutkan rekan-rekan di unit
kerja sebenarnya sudah mengetahui jumlah
pengeboran dan titik-titiknya untuk tahun
ke depan itu. Cuma, karena belum disetujui
jumlah anggarannya, maka mereka belum mau
bergerak. “Mereka akan mau bergerak jika
RKAPnya telah disetujui.” ujarnya
Husen menyebutkan irama kerja seperti itu
harus diubah. Persiapan tiga tahun ke depan
dibuat agar tak banyak waktu terbuang. “Untuk
masalah perijinan, pencarian lahan sudah siap,
pembebasan tanah juga sudah dipersiapkan
mulai dari sekarang.”
Ia menyebutkan masih banyak anggaran
tahun lalu yang tidak terealisasi akibat
sepanjang tahun mengurus perijinan lahan. Ia
mencontohkan anggaran untuk survey seismik
di Lampung karena tak dapat izin lahan. “Jadi
sekarang kita harus menyelesaikan masalah
perijinan baru membahas anggarannya,“
ujar Husen. Kalau membuat anggaran
dulu baru diurus masalah perijinan seperti
sebelumnya, pasti akan ada anggaran yang
tidak terealisasi
Husen menegaskan akan memaksimalkan
peran UTC (Upstream Technology Center).
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Foto : Dok. Pertamina

Ia menyebut sekarang ini peran UTC belum
optimal, “Harusnya menjadi centre of excellencenya hulu, “ ujar Husen. Jika ada masalah yang
dihadapi anak perusahaan, seharusnya UTC
yang menyelesaikan. “Perusahaan tidak perlu
banyak berpikir karena yang berpikir adalah
UTC”.
Yang juga akan dimaksimalkan adalah
sinergi antar anak perusahaan yang bergerak
di hulu. Belum maksimal. Ia mencontohkan
keberhasilan dan ketidakberhasilan pengeboran
antar anak perusahaan. “Jika si A berhasil
kenapa yang lain tidak bisa berhasil. Mestinya
keberhasilan ini menjadi pembelajaran yang
lain. Begitupun juga kalau gagal, yang lain juga
perlu mengetahui apa penyebab kegagalan
sehingga tidak akan terulang. Sinergi seperti
ini perlu ditingkatkan lagi.”
•••

Yang membuat Husen berbunga-bunga,
selain produksi yang berada pada tren positif,
pengeboran eksplorasi juga mulai berbuah.
Tim eksplorasi PT Pertamina EP menemukan
minyak dan gas dari kegiatan eksplorasi struktur
Tiung Biru sebesar 2.546 barrel minyak per hari
(BOPD) dan 2,75 juta standar kaki kubik gas per
hari (MMSCFD). Penemuan ini tercatat sebagai
pembuka keberhasilan eksplorasi minyak
Indonesia untuk 2012, sekaligus sebagai
penanda kesuksesan unitisasi pengeboran
yang digagas Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan. (lihat tulisan bagian 2)
Penemuan minyak dan gas bumi itu
dibuktikan melalui uji kandungan lapisan (UKL)1B pada sumur Tiung Biru (TBR)-2ST dengan
interval 2174 - 2179 m dan 2169 - 2172 di
Formasi Kujung pada jepitan 48/64 inchi. Uji
kandungan lapisan ini merupakan salah satu

dari 6 UKL yang telah mendapat persetujuan
BPMIGAS.
Struktur Tiung Biru terletak 15 kilometer
sebelah Tenggara kota Cepu, Jawa Tengah,
atau sekitar 28 km sebelah barat daya kota
Bojonegoro, Jawa Timur. Proyek Area Fokus
Eksplorasi Tiung Biru mengelola struktur Tiung
Biru yang secara struktural merupakan satu
kesatuan struktur dengan struktur Jambaran
yang dikelola Mobil Cepu Ltd.
Untuk mempercepat peningkatan
produksi minyak, Pertamina EP mempercepat
pengembangan struktur Tiung Biru melalui
program POP (Put on Production) dari sumur
TBR-1ST, dengan target produksi 210 BOPD,
yang akan dicapai pada kuartal kedua tahun
2012. Perseroan itu juga mengajukan sumur
TBR-2ST untuk dapat berproduksi dengan
skema produksi sama dengan target produksi
April 2012
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Salah satu sumur di West Madura Offshore.
Foto : Dok. Pertamina

1.000 BOPD.
Dari hasil pengeboran sumur eksplorasi
TBR-1ST, yang dilakukan pada tahun 2009
lalu, diperoleh temuan minyak, kondensat, dan
gas. Selanjutnya, guna menilai keberadaan
hidrokarbon di struktur Tiung Biru, BPMIGAS
telah menyetujui pengeboran 2 sumur penilaian,
yaitu TBR-2ST dan TBR-3.
Sumur Tiung Biru-2ST, tempat penemuan
cadangan merupakan sumur miring dibor pada
sisi utara dari struktur Tiung Biru, ditajak pada
7 Oktober 2011.
Kegiatan eksplorasi Tiung Biru bertujuan
membuktikan keberadaan hidrokarbon di
struktur Tiung Biru yang akan jadi landasan
dalam proses Unitisasi Tiung Biru-Jambaran
antara PT Pertamina EP dan Mobil Cepu Ltd.
Dari hasil uji lapisan minyak yang berhasil pada
Formasi Kujung membuktikan, selain gas, juga
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ditemukan cadangan minyak yang signifikan.
“Kami bersyukur minyak dan gas bumi yang
cukup besar ditemukan di Tiung Biru. Kami
berharap, temuan ini bisa menambah optimisme
kegiatan eksplorasi migas di Indonesia,” kata
Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu
Alam.
Selain Pertamina EP, cerita sukses juga
diguratkan tim eksplorasi Pertamina Hulu Energi
(PHE) West Madura Offshore (WMO). Mereka
menemukan cadangan minyak dan gas baru di
sumur eksplorasi pertama lepas pantai Pulau
Madura, Jawa Timur. Pada saat uji produksi,
sumur eksplorasi ini menghasilkan minyak
mentah sekitar 3.500 barrel per hari (bph) serta
gas sebesar 10 juta kaki kubik (MMSCFD).
Cadangan minyak dan gas baru ditemukan
setelah tim teknis PHE WMO melakukan
pengeboran di sumur eksplorasi PHE KE38-2

Foto : Dok. Pertamina

pada Formasi Kujung. Kegiatan pengeboran
ini merupakan sumur pertama dari 9 sumur
eksplorasi selama 2012.
Penemuan sumur baru, menjadi bekal bagi
WMO untuk melipatkan produksi menjadi 40.000
barel per hari pada 2015. Apalagi di wilayah
kerja WMO, selain Formasi Kujung masih ada
formasi Nimbang yang juga potensial.
Sekarang produksi WMO sekitar 15.500
barel per hari. Minyak itu mengalir dari 30-40
sumur tua yang ditinggalkan Kodeco serta 6
sumur pengembangan baru. Pertamina baru
mengambil alih Blok WMO pada Mei 2011.
Sebelum alih kelola, saat dioperasikan Kideco

produksinya sempat terjun bebas hanya 9.000
barel per hari.
Setelah menyelesaikan sumur eksplorasi
pertama ini, menara pengeboran akan pindah
ke sumur eksplorasi kedua PHE KE38-3 sekitar
3,5 kilometer timur dari sumur eksplorasi
pertama.
Presiden Direktur PHE Salis Aprilian
menyebutkan, PHE akan mengucurkan investasi
baru senilai 670 juta US$ yang sebegian besar
untuk biaya pengeboran sumur baru di WMO.
Dengan target pemboran 9 sumur eksplorasi,
12 sumur pengembangan, dan 15 sumur kerja
ulang. nIK/HTS
April 2012

21

Warta Utama

Penandatanganan Head of Agreement (HOA) antara
KKKS Blok Cepu (PEPC, MCL, Ampolex) dan PEP terkait
unitisasi Iapangan Jambaran dan Tiung Biru.

Mengoptimalkan Cadangan

dengan Unitisasi

Reserve Replacement Ratio Pertamina masih di atas rata-rata nasional.
Mengejar target 100%. Melakukan unitisasi untuk Lapangan Jambaran Tiung
Biru dan Lapangan Suban.
Industri migas punya satu prinsip agar
keberlanjutan bisnis bisa terjaga, yakni
eksploitasi harus sebanding dengan eksplorasi.
Setiap satu barel yang disedot dari perut bumi
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harus diimbangi dengan penemuan cadangan
satu barel juga. Rasio penemuan cadangan
terhadap produksi, biasa disebut 3R (Reserve
Replacement Ratio) minimal seratus persen

Foto : Dok. Pertamina

Toh rumus umum ini, tak pernah bisa dicapai
industri migas di Indonesia. Dalam sepuluh
tahun terakhir, penemuan cadangan baru terus
menyusut. Terakhir Reserve Replacement Rationya hanya sekitar 40%. Ini tentu membahayakan
ketahanan energi nasional di kemudian hari.
Pertamina sebagai NOC (National Oil
Company), terus mengejar angka ideal,
meski sekarang 3R-nya jauh di atas rata-rata
nasional. Pada 2011 angkanya mencapai 61%.
Jajaran BoD di tingkat korporat maupun anak
perusahaan hampir dalam tiap kesempatan
membakar semangat untuk terus mengejar 3R
sampai angka 100%. Untuk itu pengeboran
digalakkan baik sumur pengembangan maupun
sumur eksplorasi.

Setiap jengkal peluang tak boleh dilewatkan,
termasuk di wilayah-wilayah yang beririsan
dengan konsesi perusahan lain. Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan termasuk yang
getol mengupayakan unitisasi. Sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004,
setiap kontraktor pada suatu kontrak kerja sama
(KKS) untuk melaksanakan unitisasi apabila
terbukti bahwa suatu reservoar pada KKS
tersebut, melampar sampai masuk ke wilayah
yang merupakan wilayah kerja KKS lain.
Pertamina meminta “unitisasi” karena ada
sebagian wilayah kerja Blok Cepu beririsan
dengan wilayah kerja Pertamina EP. Sebetulnya,
pada pemegang KKKS Blok Cepu, ada PT
Pertamina EP Cepu. Tetapi karena operator
April 2012
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Peta Unitisasi Tiung Biru Jambaran

blok tersebut ada di tangan Exxon Mobil, segala
sesuatu yang menyangkut pengembangan blok
tersebut, sepenuhnya ada di tangan perusahaan
Amerika tersebut.
Awalnya, melalui anak perusahaannya,
Mobil Cepu Limited, Exxon berkomitmen untuk
memproduksi 165 ribu barel pada Maret 2010
dari lapangan Banyu Urip. Namun terjadi
beberapa kali kemunduran “PEPC melihat
mundurnya jadwal pengembangan lapangan
Banyu Urip berdampak pada pengembangan
lapangan lainnya yang ada di wilayah kerja (WK)
Blok Cepu, “ ujar Direktur Utama PT Pertamina
EP Cepu (PEPC), Amril Thaib Mandailing.
Di sisi lain, Pemerintah meminta agar
lapangan Jambaran di WK Blok Cepu yang
mengandung gas segera dikembangkan dan
diproduksi. Lapangan Jambaran inilah yang
melampar dengan lapangan Tiung Biru yang
berada di WK PT Pertamina EP (PEP).
Karena keduanya berada pada lamparan
yang sama, tentunya pengembangan akan lebih
efektif jika dilakukan unitisasi.
Akhirnya disepakati bahwa gas yang
terdapat di Lapangan Jambaran dan Tiung
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Biru (JTB) akan dikembangkan secara unitisasi
dan pengembangannya terintegrasi dengan
Lapangan Cendana yang juga berada di Blok
Cepu.
Dalam perundingan tersebut juga disepakati
bahwa Operator Unitisasi Lapangan JTB adalah
PEPC.
Lapangan Jambaran Tiung Biru berlokasi
di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur dengan
luas struktur sekitar 60 km2. Lapangan tersebut
diperkirakan memilki potensi IGIP (Initial
Gas In Place) sebesar 2.5 TCFG termasuk
kandungan CO2 dan H2S. Lapangan ini
akan dikembangkan secara integrasi dengan
Lapangan Cendana dengan perkiraan produksi
raw gas sekitar 300 mmscfd selama tidak
kurang dari 20 tahun. Selain gas, Lapangan
Jambaran juga mengandung minyak dengan
IOIP (Initial Oil In Place) diperkirakan sekitar
550 MMBO.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan
tersebut, pada tanggal 17 Agustus 2011 telah
ditandatangani Head of Agreement (HOA)
antara KKKS Blok Cepu (PEPC, MCL, Ampolex)
dan PEP. Isi kesepakatan HOA antara lain,

Direktur Utama Pertamina EP Cepu (PEPC)
Amril Thaib Mandailing

“Saya optimis PEPC dapat mengelola lapangan Jambaran Tiung
Biru dengan baik dan selesai sesuai jadwal yang direncanakan.”
Foto : Dok. Pertamina

lapangan Jambaran dan Tiung Biru diunitisasi,
konsep pengembangan gas cap blowdown
dengan memperhatikan liquid hidrocarbon
apabila diperoleh data dan keekonomian yang
mendukung. Sebagai operator unitisasi ditunjuk
PEPC.
HOA kemudian ditindaklanjuti beberapa
perjanjian-perjanjian dan kegiatan yang terkait
dengan unitisasi, antara lain: Unitization
Agreement (UA), Unit Operating Agreement
(UOA), Plan of Development (POD), dan Project
Management Team (PMT).
Di dalam konsep UA disepakati adanya Pre
Unitization Expenditure yang dikeluarkan oleh
masing-masing pihak, termasuk biaya yang
telah dikeluarkan PEP di Tiung Biru.
Semula, target penyelesaian seluruh
tahapan tersebut diharapkan selesai pada
bulan April 2012. Namun karena pengeboran
sumur Tiung Biru 2 oleh PEP menunjukkan
hasil minyak yang significant yaitu sekitar 2.500
BOPD, BPMIGAS meminta agar draft POD Gas
yang telah dikirimkan harus direvisi menjadi
POD Minyak dan Gas.
Amril menyebutkan target produksi lapangan

JTB dipercepat menjadi 2016. Untuk itu,
menurut Amril pihaknya sedang mengupayakan
percepatan approval POD oleh BPMIGAS,
proses AMDAL di KLH, ijin penggunaan lahan
Perhutani yang akan digunakan sebagai lokasi
Gas Plant, proses pengadaan FEED study, dan
lain-lain. “Upaya pendekatan ke instansi terkait
sudah kami lakukan dan sejauh ini semua pihak
sangat mendukung rencana yang telah kami
susun,“ujar Amril.
Amril optimistis PEPC dapat mengelola
Lapangan JTB dengan baik dan proyek
dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah
direncanakan dengan biaya yang relatif lebih
rendah. Berdasarkan perhitungan sementara,
investasi pengembangan gas di lapangan
Unitisasi JTB diperkirakan sebesar 4 Milyar
Dolar Amerika.
Bagi hasil dari lapangan JTB didasarkan
pada perkiraaan besar volume reservoir
masing-masing Untuk gas telah dicapai
kesepakatan angka bagi hasil antara PEP dan
KKKS Blok Cepu, namun pembagian hasil untuk
minyak masih dalam tahap pembahasan terkait
perubahan POD Gas menjadi POD Minyak
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Sinergi anak perusahaan hulu diharapkan bisa
memaksimalkan produksi migas Pertamina.
Foto : Dok. Pertamina

dan Gas.
Lapangan gas JTB akan dikembangkan
terintegrasi dengan lapangan Cendana,
diperkirakan produksi untuk raw gas sekitar 300
mmscfd. Gas tersebut berpotensi dimanfaatkan
untuk power generation, industri petrokimia dan
pupuk di Jawa Timur.
Dalam pengembangan JTB, menurut Amril,
PEPC akan bersinergi dengan AP Pertamina
lainnya. Untuk pengadaan rig, misalnya bisa
bersinergi dengan PDSI. Selain itu juga bisa
dilakukan kerjasama dalam transportasi gas,
penggunaan bahan bakar solar.
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Selain JTB, unitisasi juga dilakukan untuk
Lapangan Suban. Pada 21 November 2011, PT
Pertamina EP dan ConocoPhillips (Grissik) Ltd,
Talisman (Corridor) Ltd, dan PT Pertamina Hulu
Energi Corridor yang merupakan operator blok
Corridor menandatangani Heads of Agreement
(HOA) Unitisasi Suban.
Berdasarkan HOA tersebut Pertamina EP
akan mendapatkan 10 persen interest dari
produksi cadangan gas Suban di Sumatera
Selatan. Dengan partisipasi sebesar itu,
Pertamina EP mendapat tambahan produksi
sekitar 13 MBOEPD. nIK/HTS

Asa Baru

Foto : Dok. Pertamina

Tiung Biru
Namanya seperti burung : Tiung Biiru. “Kita memang
berikan nama burung untuk sumur-sumur eksplorasi untuk
wilayah Jawa Timur,” ujar Doddy Priambodo, Direktur
Eksplorasi dan Pengembangan Pertamina EP.
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Untuk wilayah lain, penamaannya berbeda.
Pria kelahiran Bondowoso 11 April 1961 ini
menyebutkan, wilayah Jawa Barat diberi nama
Pohon, untuk wilayah Sumatera kita beri nama
Bunga sedangkan untuk group KTI diberi nama
binatang.
Tiung Biru dianggap membawa angin segar
bagi dunia migas Indonesia, tercatat sebagai
keberhasilan eksplorasi pertama untuk tahun
2012. Dia sempat menjadi topik di media massa.
WK milik Pertamina EP ini terletak.
15 kilometer sebelah tenggara kota Cepu, Jawa
Tengah, atau sekitar 28 km sebelah barat daya kota
Bojonegoro, Jawa Timur. Secara aministrastif

wilayah ini masuk Provinsi Jawa Timur. Pertamina
EP berhasil menemukan cadangan minyak dan
gas yang lumayan besar.
Untuk gas barangkali tak mengagetkan.
Tapi ditemukannya minyak, terbilang luar
biasa. BPMIGAS sampai meminta Plant of
Development (POD) untuk pengembangan
wilayah tersebut direvisi. Dari yang tadinya
hanya gas menjadi migas.
Berikut wawancara Warta Pertamina dengan
Doddy, peraih gelar Magister Geologi dari ITB
yang bertanggung jawab pada eksplorasi di
semua wilayah kerja Pertamina EP.

Bisa diceritakan sejarah Eksplorasi Tiung Biru?
Tiung Biru memiliki sejarah yang sangat panjang.
Dimulai dari tahun 1989 saat kita melakukan survey
seismik. Sampai akhirnya kita menemukan struktur
termasuk banyu urip. Kemudian ada perubahan
bisnis yang dilakukan Pemerintah sehingga blok
tersebut menjadi alih kelola karena pembiayaannya
diperkirakan sangat mahal.
Kemudian pada waktuTechnicalAssistance Contract
(TAC)sebelumtahun2009,kelompokpemegangwilayah
tersebut melakukan survey seismik 3 dimensi. Dengan
beberapa upaya kita bisa mendapatkan data tersebut Kita

minta data dari exxon mobil karena survey itu dilakukan
waktu statusnya masih TAC.
Kita pun melakukan eksplorasi di wilayah
yang kita anggap potensial. Hingga akhirnya kita
menemukan migas di Tiung Biru Cepu ini. Sekarang
sudah melakukan pengeboran tahap kedua. Pada
eksplorasi pertama kita mendapatkan minyak sekitar
200 BOPD, tapi pada periode kedua kita bisa
mencapai angka 1500 BOPD. Eksplorasi sumur
pertama kita lakukan pada tahun 2009 dan yang
kedua hingga saat ini masih berlangsung.

Berapa investasi yang dihabiskan?
Dalam penemuan Tiung Biru ini, kita
menggunakan teknologi data Seismik 3D selanjutnya
kita melakukan interpretasi menggunakan software
seismik sehingga yang kita gunakan adalah
mencari sebaran reservoar menggunakan 3D

itulah yang utama. Untuk pendanaan 1 (satu) kali
pemboran sekitar 12 juta Dolar Amerika.
Upaya yang harus dilakukan untuk memaksimalkan
hasil produksi dariTiung Biru ini yaitu penempatan sumur
yang benar sehingga pencapaiannya optimum.

Tiung Biru bisa menghasilkan berapa barel?
Mengacu hasil tes Tiung Biru, antara 1.500
ribu per hari sampai 5.000 ribu barel per hari.
Jadi, kalau kita bisa memiliki 3 (tiga) sumur

maka kita bisa mendapatkan 5.000 BOPD dan
itu sangat menolong untuk memaksimalkan
hasil produksi kita.

Apa kendala yang ditemui selama eksplorasi Tiung Biru?
Dalam penemuan Tiung Biru secara
teknis tidak mengalami kesulitan karena data
seismiknya sudah cukup bagus. Problem kita
adalah masalah di kontak sosial dimana kita
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harus benar-benar menjaga kontak sosial
agar tidak muncul benturan baik itu masalah
pembebasan lahan dan lain sebagainya.

Target eksplorasi kita
akan menyelesaikan
29 sumur yang tersebar
dari Sumatera Utara
hingga ke Irian.
29 sumur tersebut
terdiri dari pemboran
eksplorasi wild cat,
pemboran deliniasi dan
pure eksploration ada
15 sumur.

Foto : Dok. Pertamina

Selain Tiung Biru, eksplorasi dimana lagi yang berpotensi menemukan cadangan baru?
Untuk penemuan selanjutnya, tahun
ini kita sudah melakukan 3 (tiga) tes di
beberapa sumur eksplorasi Lavatera
(LVT-1) di wilayah Sumatera Selatan yang
menghasilkan gas, Sumur Kuang DX di Desa
Bindu, Kecamatan Paninjuan, Kabupaten

Ogan Komering Ulu menghasilkan minyak
dan gas.
Kemudian kita sedang mempersiapkan tes
juga di sumur Bambu Gunung Cilamaya, Sumur
Nira di Lirik serta Sumur Jati Keling dan Jati
Besar di Pamanukan.

Masalah perizinan, apakah masih jadi kendala?
Untuk eksplorasi ini kita bersinergi dengan
pihak BP Migas dalam hal ijin tes, ijin melakukan

pemboran, dan ijin anggaran.Untuk ijin lokasi,
kita berkordinasi Pemprov dan Kehutanan.

Bagaimana dengan teknologi?
UpstreamTechnology Center (UTC) sangat
membantu kita dalam hal teknologi support-nya
untuk menentukan suatu lokasi. Saat ini kita
melakukan Seismik 3D untuk semua sumur.
Karena kelebihannya datanya lebih rapat
dilihat dari sisi manapun beda halnya dengan
2D hanya berupa lembaran kertas saja.

Target eksplorasi kita akan menyelesaikan
29 sumur yang tersebar dari Sumatera Utara
hingga ke Irian. 29 sumur tersebut terdiri dari
pemboran eksplorasi wild cat, pemboran
deliniasi dan pure eksploration ada 15 sumur.
nIK/HTS
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Rezeki Jantung

Drilling
Geliat sektor hulu menaikkan
permintaan rig. PDSI menam
bah delapan rig baru untuk
2012. Mulai ikut bermain di
wilayah offshore.
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Peningkatan produksi migas memerlukan
pengeboran ataupun workover sumur dan setiap
pengeboran atau workover memerlukan rig
untuk melakukannya. Seiring dengan staretegi
agressive upstream yang dicanangkan Pertamina,
kebutuhan rig juga melonjak. PDSI (Pertamina
Driling Service Indonesia), anak Perusahaan
Pertamina di bidang pengeboran, pun sigap.
Mereka berniat melipatgandakan jumlah rig yang
mereka operasikan agar bisa memanfaatkan
peluang tersebut dan menunjang Pertamina Hulu
dalam meningkatkan produksi migas.
PDSI mencadangkan capital expenditure
(capex) atau belanja modal sekitar Rp 2,4 triliun
pada 2012. Dana itu antara lain akan digunakan
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membeli delapan unit rig baru. “Jadi kita akan
mempunyai 40 unit rig dan mengoperasikan
delapan unit rig kemitraan,” ujar Direktur Utama
PDSI, Amran Anwar.
Pria kelahiran Pangkal Pinang ini menjabat
menjadi orang nomor satu di PDSI sejak
2010, setelah empat tahun menjabat GM JOB
Pertamina-Talisman Jambi Merang. Menurut
Amran, penambahan rig menjadi prioritas utama
PDSI. Sesuai dengan RJPP, pada 2015, PDSI
menargetkan minimal memiliki 82 unit rig onshore
dan tiga unit rig jack up untuk offshore. Jumlah
tersebut akan terus ditingkatkan menjadi 100 unit
rig onshore dan enam unit rig jack up.
Jumlah rig yang ada saat ini tentu masih

“Jadi kita akan
mempunyai 40 unit rig
dan mengoperasikan
delapan unit rig
kemitraan,” ujar
Direktur Utama PDSI,
Amran Anwar.

Foto : Dok. Pertamina

jauh di bawah kebutuhan yang ada. Untuk,
internal saja, Kebutuhan rig jauh di atas itu.
Pertamina EP butuh sekitar 65 rig. Menurut
Amran PDSI baru mengcover 65 persen dari
kebutuhan Pertamina EP tersebut. “Kedepan,
Kita targetkan menjadi 75 persen.
Sedangkan PHE, untuk onshore butuh
sekitar 25 rig dan dan 6 unit untuk offshore.
“Untuk offshore selama ini PHE belum disentuh
PDSI. Ini Peluang. Tahun ini PDSI akan ikut
tender,” katanya.
Untuk PGE, kebutuhannya sekitar 6 rig.
“Kita baru alokasikan untuk menutupi kebutuhan
PGE sebesar 50 persen. Ke depan target di
PGE minimal 75 persen,” ujar Amran.

Selain itu, proyek-proyek baru Pertamina
seperti Coal Bed Methane (CBM) dan shale
gas, juga membutuhkan rig untuk ekplorasi.
Untuk CBM di PHE misalnya, dibutuhkan 2 unit
rig. Begitupun untuk shale gas. Kebutuhan itu
tentu tak serta merta bisa dipenuhi oleh PDSI
karena perlu perencanaan investasi.
Selain melayani “saudara kandung”, sebagai
entitas bisnis PDSI mulai keluar kandang.
Mereka mulai mengerjakan order perusahaan
lain. Salah satunya mempersiapkan pengeboran
di KKKS Asing yang menjadi operator di blok
Cepu. Saat ini rignya sedang dibuat di Batam.
“Mudah-mudahan September ini pengeboran
kita sudah bisa aktif “kata Amran.
April 2012
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PDSI juga mulai mengincar wilayah yang
sebelumnya tak pernah mereka sentuh, yakni
pengeboran offshore. “Kami sedang mengikuti
tender offshore di PHE ONWJ, PHE WMO dan
offshore Chevron. “katanya. Untuk bisa bermain
di wilayah offshore, investasi untuk pembelian
jack up rig sedang disiapkan.
Dari delapan rencana pembelian rig baru
untuk 2012, satu diantaranya khusus untuk
pengeboran offshore, yakni jack up rig 300ft
Water Depth 3.000 HP. PDSI belum memiliki rig
jenis ini, sehingga perlu dilakukan percepatan
investasi jack up rig yang sudah ada dalam RJPP
mulai tahun 2012 sehingga diharapkan pada
2015 PDSI sudah memiliki 3 unit rig jack up.
Selain peralatan, SDM juga disiapkan.
Pada awal April, misalnya dikirim 10-15
operator untuk magang jadi operator jack
up di Mesir. “Mereka nantinya akan menjadi
andalan kita mengoperasikan jack up di
offshore,” katanya.
Jack up merupakan rig offshore generasi
terbaru yang mampu berelevasi sesuai dengan
kedalaman laut (sampai dengan 400ft) tempat
dia malakukan pengeboran. Dibandingkan
dengan offshore drilling yang lain seperti drill
ship, semisubmersible, barge drilling, tingkat
kestabilan jack up lebih tinggi.
Meski secara de jure, umur PDSI masih
balita karena baru diresmikan pada 13 Juli
2008, sebagai anak perusahaan Pertamina.
Tapi de facto, pengalamannya dalam bidang
pengeboran di onshore sudah berpuluh tahun,
seumur dengan Pertamina (Persero). Menurut
Amran, PDSI sudah mengebor sejak 1957.
Ia menyebutkan faktor SDM sebagai salah
satu kelebihan PDSI dibandingkan perusahaan
lain. Dengan SDM yang berpengalaman, PDSI
bisa memangkas waktu yang tidak produktif,
“Ini sangat kompetitif dibandingkan perusahaan
drilling lain,” Amran menambahkan.
Kelebihan ini, menurut Amran akan terus
dipertahankan. “Regenerasi tetap kita lakukan
secara profesional,” kata Amran. Menurut Dia,
PDSI tetap meningkatkan kualitas SDM yang
ada di operasionalnya. Engineer secara rutin
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dikirim untuk mendapatkan sertifikasi baik di
dalam dan luar negeri sehingga menjadi driller
yang profesional. Demikian juga untuk program
penyegaran kompetensi drilling engineer, PDSI
kerjasama denga UTC - Pertamina Hulu dan
Pusdiklat MIGAS Cepu.
Selain SDM, PDSI meletakkan QHSE
sebagai prioritas operasi. Ini terbukti dengan
sertifikat ISO 9001:2008 dan OHSAS
18001:2007 untuk bidang safety. Kedua sertifikat
itu menunjukkan bahwa dalam operasionalnya,
perusahaan sangat concern terhadap QHSE
(Quality, Health, Safety and Environment).

Foto : Dok. Pertamina

Dalam percaturan bisnis drilling di Indonesia,
PDSI termasuk yang terdepan. “Untuk jumlah
rig, PDSI adalah terbesar di Indonesia, “ ujar
Amran. Untuk market share, dari total biaya
sewa Onshore Drilling Rig Nasional sekitar
USD 715 juta, market share PDSI sebesar 35
persen dengan revenue PDSI pertahun sekitar
250 juta Dola Amerika.
Untuk menjadi perusahaan drilling yang
excellence, tentu tak sekedar jumlah rig,
tetapi membutuhkan faktor lain, antara lain
SDM, finance dan tentu saja dukungan sistem
Information Technology (IT). “Semua itu tidak

terpisahkan satu sama lain dan merupakan
suatu proses saling terkait. Dengan membawahi
operasi 40 unit rig, PDSI bisa mendapatkan
informasi pendapatan dan biaya operasi harian
melalui program S2C (Sales 2 Cash) & Pay 2
Purchase (P2P). Semua aset tersebut pada
akhirnya akan tergantung pada kehandalan dari
SDM yang kita miliki “ ujar Amran.
Aset rig, SDM serta dukungan system QHSE
dan IT yang handal, tentunya akam memberikan
jaminan kehandalan operasi sehingga tercipta
kepuasan pengguna atas service yang diberikan
oleh PDSI.n
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Teks : Dewi Sri Utami, Nilawati DJ Foto : Kuntoro

Berani Korbankan

Gaya Hidup
Kenaikan harga bahan pokok bahkan BBM tidak seharusnya
disikapi dengan berat hati, hanya karena berpikir
pengeluaran akan meningkat. Melihat kembali pengeluaran
rumah tangga, menjadi jurus jitu mengantisipasi perubahan
harga bahkan saat krisis ekonomi sekalipun.
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Setiap ada rencana kenaikan harga BBM
bersubsidi, hari-hari Ligwina Hananto makin
padat saja. CEO Quantum Magna Financial
itu kebanjiran permintaan wawancara dari
berbagai media untuk sekadar berbagi tips agar
masyarakat tak “heboh” menyikapi kenaikan
harga BBM. “Dari tahun 2008 BBM sudah naik
terus. Setiap saat saya diminta memberikan
penjelasan kepada audiens, dan ternyata
kenaikan BBM tidak ada pengaruhnya kok,”
ujarnya dengan gaya bicara ceplas ceplos.
Ia menambahkan kenaikan harga BBM tak
perlu dipusingkan, terutama bagi golongan
menengah dengan gaji Rp 3 juta ke atas. “Itu
hal biasa, justru kita harus menengok kembali
gaya hidup kita,“ ungkapnya.
Menurut perempuan yang merintis karier
sebagai perencana keuangan sejak tahun 2003
ini, pada dasarnya pengeluaran rutin setiap
orang berpenghasilan hanya ada empat pos.
Yakni menabung, membayar cicilan hutang,
pengeluaran rutin dan lifestyle.
Secara gamblang, ibu tiga anak yang
berkantor di kawasan Kuningan ini menjelaskan

fakta kenaikan BBM bersubsidi sama sekali tidak
mempengaruhi kelas menengah. Logikanya,
kenaikan BBM hanya berimbas pada barang
produksi bukan konsumsi pribadi. Alasannya
semua barang produksi dipengaruhi oleh
ongkos BBM Premium yang dipakai untuk
transportasi barang. “Barang produksi yang
kita beli itu letaknya ada dimana? Letaknya
cuma di dua tempat, yaitu di pos belanja rutin
dan lifestyle”.
Dengan cepat, Wina - begitu panggilan
akrabnya - langsung memaparkan untuk pos
belanja rutin, masyarakat jelas tidak bisa
mengakalinya. Artinya jika ada kenaikan, alokasi
pengeluaran pada pos tersebut harus ditambah.
Sementara untuk pos lifestyle banyak hal yang
dapat dilakukan. “Pos lifesytle ini yang masih
bisa dikorbankan, coba tengok lagi gaya hidup
yang nggak penting mulai dipangkas,”jelasnya.
“Ibaratnya, mengeluh BBM naik, masih pakai
Premium, tapi sanggup nonton konser. Kan
tidak masuk akal secara matematisnya,”ujar
perempuan kelahiran 3 Mei 1976 ini.

Bangkit dari Keterpurukan
Istri Dondi Hananto ini pernah mengalami
masa sulit yang membuatnya ketakutan. “Tahun
2001, merupakan masa awal saya merasakan
ketakutan yang begitu dalam,”kenangnya.
Meskipun bekerja di perusahaan asing dengan
salary yang dibilang cukup lumayan, tetapi Wina
sama sekali tidak mempunyai tabungan. Setiap
akhir bulan saldo ditabungan hanya tersisa 200
ribu rupiah saja. Kenyataan itu membuatnya
berpikir, “Mungkinkah saya bisa menyekolahkan
anak saya kelak?” tuturnya.
Wina menyebutnya masa itu sebagai black
period. Dia pun mencoba bangkit dengan
memperbaiki gaya hidupnya. “Yang tadinya
makan sehari tiga kali di luar, akhirnya mulai
mengurangi. Kalau sekarang di mall besoknya
di Blok S. Saya sudah mulai mikir siapa saya.
Menyadari, menerima positif dan negatif dari
hidup kita,”katanya.
Sebelumnya, sebagai lulusan Finance &

Marketing Curtin University of Technology di
Perth Australia, Wina tak bisa lepas dengan
rutinitas ngumpul dan kongkow bersama temanteman se-alumninya. “Lulusan luar negeri gitu
loh...sekadar ketemu makan harus di hotel
berbintang. Makannya juga tidak boleh yang
cemen-cemen,”kenangnya. Tetapi perlahan
Wina mulai melepaskannya. Dia mulai berpikir
hidup harus menerima positif dan negatif.
Sampai suatu saat ada teman yang bilang
“Win, lo tuh middle class banget yah rumah
di Cibubur dan mobil juga Avanza,” ujar Wina
menirukan komentar sang teman. Justru
dengan komentar itu, tak membuat Wina jatuh
gengsi. Dia bahkan langsung menjawab dalam
hati. “Pengen hidup di Menteng? Siapa elo?
Apakah kita hidup di gaya hidup yang sudah
pantas kita nikmati?”ujar pengisi acara Financial
Clinic di Hard Rock FM ini.
Pada masa-masa black period, semua
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pengeluaran lifestyle dipangkas, untuk
menetralkan pengeluaran. Penghematan pun
dimulai dari hari kecil. Berangkat dan pulang
kantor “nebeng” suami. “Udah gak sok lagi
naik taksi,”katanya sambil tertawa gelak.
Sampai hal sederhana ketika ada undangan
pernikahan teman, Wina memilih mendoakan
saja. “Karena saya mampunya hanya sampai
di situ. Menghindari rasa gengsi karena tidak

bisa ini dan itu. Pada akhirnya saya merasa
lebih damai dengan keadaan yang mulai
tertata,”katanya.
Dua bulan Wina mencoba bangkit dari black
period hingga akhirnya Dia bisa berinvestasi.
“Tahun 2007 saya baru bisa merasakan
nyaman. Artinya ada siklus perbaikan selama
3-4 tahun,”papar penulis buku Untuk Indonesia
yang Kuat ini.

Pilihan Menjadi Financial Planner
Menjadi financial planner merupakan citacita Wina sejak duduk di bangku sekolah.
Kebetulan waktu itu sekolah mengadakan
pensi (pentas seni) dengan teman “Friend to
Love” SMA 2 Bandung. Saya berperan sebagai
bendahara dan sempat diwawancara oleh
majalah sekolah. “Wina kalau sudah besar
mau jadi apa? Mau jadi business women yang
ngurusin duit orang,” jawabnya spontan.
Dan hal itu menjadi kenyataan. “Saya
benar-benar kerja ngurusin duit orang. Yang
menjadikan saya tetap bertahan dengan
pekerjaan ini karena passion dan senang
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bercerita”.
Setelah bangkit dari keterpurukan, Wina
memutuskan menjadi perencana keuangan.
Tapi menjadi perencana keuangan tak semudah
yang dibayangkan. Awalnya Dia menginfokan
kepada 100 orang tentang profesi barunya.
Empat orang yang memberi tanggapan. Dari
empat orang, tiga orang menertawakan dan
hanya satu orang yang langsung menjadi
klien.
Dari satu klien akhirnya merambah
menjadi lima dan bertambah menjadi tiga
belas orang. “Setelah itu stuck. Susah mencari

klien,”tuturnya. Belajar dari 13 klien yang ada,
Wina mendapatkan benang merah. “Intinya
saya bisa jualan pada orang yang tipenya
sama dengan saya. Lulusan perguruan tinggi,
punya penghasilan, umurnya 25-an, rata-rata
sudah menikah dan baru mempunyai anak satu
masih bayi, maunya liburan ke luar negeri dan
mampunya baru Singapura. Nongkrongnya di
Starbuck, suka ke mall dan dengerin radio Hard
Rock FM”.
Sejak itu Wina mulai bergerak lewat radio
hingga akhirnya banyak klien yang ditanganinya.
Mempunyai perusahaan (PT) pada tahun 2007.

Dengan jumlah planner sekarang ada 12
orang dan total karyawan sebanyak 36 orang.
Sedangkan total klien QM sendiri sekarang
750 orang.
Semakin kesini, perempuan yang rutin
memberikan tips lewat twitter @mrshananto
ini ingin orang lain tergugah begitu bertemu
atau membaca tipsnya. “Bisnis saja akhirnya
berkembang tidak sekadar bikin plan, tetapi
lebih luas lagi yakni bagaimana membuat
orang tertarik untuk memperbaiki wawasan
finansialnya. Itu yang kita kerjakan sekarang,”
ujarnya.

Kartini di Mata Seorang Wina
Bagi Wina, Kartini itu merupakan contoh
perempuan yang di masanya ketika dirinya
dipingit dan tidak boleh sekolah, dia mempunyai
pemikiran yang berbeda dan itu merupakan
pemikiran yang lebih maju di zamannya.
Jadi sebenarnya semangat pemberd a
yaa nn ya yang perlu dicontoh. Sebetulnya
bukan hanya Kartini saja. Banyak perempuanperempuan lain yang melakukan perjuangan di
jamannya, seperti Dewi Sartika, Cut Nyak Dien
dan masih banyak lagi.
Wina melihat untuk memajukan sebuah
bangsa, kita harus memajukan perempuannya.

Karena perempuan inilah yang mendidik gene
rasi berikutnya. Apalagi ada beberapa kaum
pria yang masih menganggap perempuan tidak
perlu bekerja, menganggap ibu yang mendidik
anak-anak, tidak pernah tahu cara mengelola
dan menghasilkan uang seperti apa.
Nah, peran saya sebagai perencana ke
uangan. Apapun profesinya, perempuan itu
harus aktif berpartisipasi mengelola uangnya.
Jadi, empowering women to financial planning
itu besar sekali manfaatnya. “Nah, yang disebut
Kartini itu merupakan simbol, bagaimana wanita
memutuskan untuk berperan,”jelasnya. n
April 2012
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Hilir
Teks : Oky Karyanto - Assistant Manager Ship Procurement Crude & Black Oil

TIMING,

Kunci Efektivitas Investasi Tanker
Tanker merupakan salah satu supply chain strategis keberhasilan Pertamina
dalam menjalankan usahanya. Investasi di bidang ini sangat diperlukan
untuk memenangkan persaingan di masa depan. Timing yang tepat
adalah kuncinya.
Sejak beberapa dekade terakhir, denyut
persaingan bisnis dalam semua bidang sangat
terasa. Termasuk di industri migas. Walaupun
tidak secepat dan seketat industri teknologi
elektronika, namun persaingan dalam industri
migas di Indonesia pun semakin nyata. Saat
ini konsumen memiliki banyak pilihan atas
hasil produk migas seperti BBM, pelumas,
gas dan produk sampingan lainnya (chemical,
aspal, dan lain-lain). Pertamina sebagai salah
satu perusahan migas yang ikut bersaing
di pasar Indonesia pun terus berupaya
menyediakan semua produk yang berkualitas
serta memastikan jaminan ketersediaannya
sehingga tercapai customer satisfaction.
Salah satu poin penting dalam meningkatkan
daya saing adalah investasi. Investasi diperlukan
agar perusahaan tetap dapat growth and survive
sehingga dapat meningkatkan nilai aset,
laba, serta efisiensi perusahaan. Namun agar
investasi tersebut dapat lebih meningkatkan
daya saing secara komersial maka perlu
dilakukan timing investasi yang tepat. Hal
tersebut sesuai dengan salah satu ciri bisnis
migas yang bersifat jangka panjang (longterm
investment). Sehingga keputusan berinvestasi
selayaknya tidak hanya berdasar kondisi
lingkungan industri saat ini tapi bervisi jauh ke
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depan (25 tahun).
Dalam bidang transportasi, investasi
tanker sebagai salah satu supply chain yang
strategis menjadi penunjang keberhasilan
Pertamina dalam menjamin pasokan migas
nasional maupun bisnisnya sendiri. Walaupun
tujuan investasi kapal tanker diperuntukkan
untuk menunjang kelancaran distribusi produk
perusahaan, namun perlu dipertimbangkan
pula aspek komersial atau operating cost
yang mencerminkan efektivitas kapal tersebut.
Maksudnya, sebagai salah satu komponen
biaya produksi, investasi tanker diharapkan
dapat meningkatkan daya saing harga jual
produk secara keseluruhan di pasar. Di sisi lain,
apabila tanker tersebut harus dapat menghasil
kan laba bagi perusahaan, maka timing investasi
yang tepat perlu dilakukan agar kapal tersebut
dapat lebih memiliki daya saing di pasar.
Timing yang tepat adalah pemilihan waktu
kapan kita harus berinvestasi kapal dengan
harga yang sangat kompetitif atau ketika harga
kapal rendah. Membeli dengan harga rendah,
maka kita akan dapat meningkatkan daya saing
dari sisi harga sewa yang kompetitif karena
ekspektasi harga sewa investment return-nya
juga rendah serta dapat meningkatkan delta
margin yang lebih besar bagi perusahaan.

Historis AFRAMAX Charter Rate - Crude Oil Prices
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Gambar 1
Sebagai contoh (Gambar 1) mengenai data
historis 10 tahun terakhir yang menggambarkan
data historis harga kapal untuk tipe Aframax
/ LR1 85.000DWT, harga sewa tanker dan
harga crude oil. Dalam tabel tersebut, terdapat
keterkaitan antara harga sewa kapal dengan
harga bangun kapal baru. Pada saat harga
sewa kapal naik, maka diikuti dengan kenaikan
harga bangun kapal baru. Fluktuasi harga crude
hingga tahun 2009 juga menunjukkan pola
yang sama. Saat harga crude naik, maka harga
sewa kapal dan harga bangun kapal juga naik.
Dan saat harga crude turun, maka juga diikuti
dengan penurunan harga sewa kapal dan harga
bangun kapal baru. Namun sejak akhir tahun
2009 hingga sekarang kenaikan harga crude
tidak diikuti dengan kenaikan harga sewa kapal
dan harga bangun kapal. Karena pada tahun
2008 hingga sekarang terdapat gelombang
krisis ekonomi yang melanda Amerika dan
Eropa. Inilah yang menyebabkan konsumsi
migas kedua benua tersebut menurun drastis
yang berdampak kepada banyaknya tanker-

tanker type tertentu yang idle. Harga sewa
kapal turun hingga titik terendah, dan harga
bangun kapal pun rendah karena berkurangnya
para investor untuk bangun kapal baru dan
berharap menunggu pulihnya perekonomian
global kembali.
Dalam gambar 1 terlihat, dibandingkan
tahun 2011, sejak akhir tahun 2008 ada penu
runan harga bangun kapal baru yang cukup
signifikan sebesar 20-25%. Sebenarnya, ini
merupakan peluang yang sangat tepat untuk
berinvestasi. Walaupun gambaran harga sewa
saat ini rendah, namun seiring dengan akan
pulihnya perekonomian global dalam waktu
dekat (2-3 tahun) serta migas masih merupakan
sumber energi primadona, maka investasi pada
saat harga rendah akan sangat menguntungkan
bagi perusahaan. Aset tanker tersebut akan
dapat memiliki daya saing komersial yang tinggi
karena ekpektasi return rate-nya akan rendah.
Nilai investasi berpengaruh pada sensitivitas
yang besar terhadap tinggi atau rendahnya
ekpektasi return rate.
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Sensitivitas NPV - WACC - TC - Vessel Price
Kapal Tanker Type LR 85.000 DWT/AFRAMAX
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Gambar 2
Contoh lain bisa dilihat pada tabel 2. Dari
tabel ini, dapat dianalisa pengaruh perbedaan
harga bangun kapal baru LR/ Aframax di awal
tahun 2009 (62 juta dolar AS) dengan harga di
tahun 2011 (46 juta dolar AS). Untuk ekspektasi
WACC/hurdle rate yang sama (misal 14%),
akan menghasilkan ekpektasi return rate yang
jauh berbeda dari 34,000 dolar AS/hari menjadi
28,000 dolar AS/hari atau terdapat penurunan
sebesar 17%. Untuk ekspektasi hurdle rate
8%, diperoleh ekspektasi return rate-nya dari
25,300 dolar AS/hari menjadi 21,300 dolar AS/
hari atau turun sebesar 15%. Dengan adanya
kemungkinan penurunan ekspektasi return rate
akibat perbedaan selisih nilai investasi yang
cukup signifikan tersebut, maka daya saing aset
tersebut secara komersial dapat ditingkatkan.
Faktor daya saing suatu aset selain
ditentukan oleh nilai investasi, juga ditentukan
oleh berapa besar nilai return yang diharapkan
oleh investor berdasarkan hurdle rate atau
WACC (cost of capital/ shareholder and
bondholder required return). Setiap perusahaan
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memiliki strategi dan ekspektasi tersendiri
terhadap investasi yang akan dilakukannya.
Biasanya tergantung dari regulasi pemerintah,
kebijakan manajemen perusahaan, ekspektasi
investor/shareholder, dan regulasi perbankan/
financer/loan-debt rate/risk premium industry
and country/tax. Kesemuanya berpengaruh
pada besaran return yang diharapkan dari aset
tersebut.
Agar suatu investasi dapat bersaing di
pasar, diperlukan daya kompetitif, seperti daya
saing operational cost (low operational cost
lower than average industry/rata-rata standard
industri), bunker dan sistem operasi, daya saing
penunjang misal sistem logistik, crewing, IT,
teknologi, ship management, ship performance,
aspek HSE dan lain-lain. Suatu perusahaan
pelayaran yang berkelas dunia pasti memiliki
keunggulan teknis dan operasional atas aspekaspek tersebut. Dari sisi komersial, perusahaan
global tersebut memperoleh privilege baik
dari pemerintahannya maupun dukungan
banking-nya untuk berinvestasi melalui loan

Tanker merupakan salah satu supply change strategis
bagi Pertamina dalam menjalankan usahanya.
Foto : Dok. Pertamina

yang rendah (LIBOR), low risk premium dan
tax yang sangat rendah (0-0,2% dari bruto
income), serta penerapan azas cabotage
yang ketat. Hal tersebut guna mengamankan
jaminan pasokan migas dalam negeri serta
perlindungan terhadap perusahaan pelayaran.
Dengan privilege tersebut, perusahaan itu ratarata menerapkan ekspektasi return rate-nya
berkisar 7-8%. Sedangkan untuk perusahaan
pelayaran dalam negeri, ekspektasi tersebut
berkisar antara 7-10% dengan tax 1,2% dari
bruto income.
Perbedaan ekspektasi return rate tersebut,
misalnya perusahaan pelayaran “A” untuk
kapal type LR/Aframax dengan ekspektasi
return rate 12% dari investasinya (base vessel
price 100%) dapat dicapai bila ekspektasi

harga sewa sebesar 31,000 dolar AS/hari.
Sedangkan perusahaan pelayaran “B” sebagai
kompetitornya menerapkan ekspektasi return
rate sebesar 8% dapat diperoleh dengan
ekspektasi return rate harga sewanya sebesar
25,300 dolar AS/hari. Dari perbandingan
tersebut, perusahaan “B” lebih kompetitif dari
perusahaan “A”.
Jadi, jelaslah daya saing suatu investasi
dapat diperoleh dari nilai investasi awal yang
rend ah serta penerapan ekspektasi return
rate yang kompetitif dengan competitor kita.
Untuk itu diperlukan analisa pasar yang tepat
dan mendalam yang dilakukan secara periodik
sehingga manajemen lebih tepat dan cepat
mengambil keputusan berinvestasi untuk meme
nangkan persaingan di masa mendatang. n
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Teks : Erni D. Ginting – Manager Culture & Transformation, HR Directorate

Pengembangan Karir

Tanggung Jawab Siapa?
Secara signifikan, proses pengembangan karier menentukan sifat dan
kualitas hidup seorang pekerja. Bukan sekadar faktor keberuntungan. Tapi,
lebih bagaimana setiap pribadi dapat berperan aktif secara maksimal
memosisikan diri sesuai kebutuhan bisnis perusahaannya.
Sebagai pekerja di sebuah perusahaan
yang besar, kesempatan berkarier pasti menjadi
sebuah motivasi atau dorongan untuk terus
bekerja di perusahaan tersebut. Demikian juga
yang dibayangkan seorang teman, sebut saja
A, ketika ia resmi bergabung di BUMN terbesar
di Indonesia ini. Berprinsip untuk bekerja keras
dan cerdas, ternyata tidak cukup baginya untuk
mendapatkan pengembangan karier yang
diharapkan. Lain halnya dengan B yang mulai
berkarier di Pertamina pada tahun yang sama

44

April 2012

dengan A. Walaupun ‘satu angkatan’, karier B
jauh lebih moncer dibandingkan A.
Kejadian di atas bukan hanya dialami A
dan B. Fenomena ‘ketidakpuasan’ A terhadap
pengembangan kariernya dan ‘keberuntungan’
B dalam meniti masa depan di perusahaan
ini seringkali menjadi sebuah tanda tanya
bagi para pekerja terhadap perusahaan. Hal
tersebut terbukti dari hasil Theme O Meter
Survey yang menunjukkan praktik motivasi
dengan kesempatan/karier masih belum

Pengembangan karier bukan faktor keberuntungan tetapi bagaimana
setiap pekerja bisa berperan aktif sesuai kebutuhan perusahaan.
Foto : Wahyu Nugaraha Ruslan

cukup kuat di Pertamina. Apakah memang
tidak ada career path di perusahaan ini? Siapa
sebenarnya yang paling bertanggung jawab
terhadap pengembangan karier setiap pekerja
di perusahaan ini?
CAREER PATH VS
CAREER DEVELOPMENT
Secara umum, model karier di sebuah
perusahaan bergantung pada beberapa
hal. Di antaranya arah, tujuan, dan budaya
perusahaan; perencanaan SDM; manajemen
karier perusahaan; serta perencanaan karier
pekerja. Jadi, modelnya bisa saja zig-zag,
vertikal, horisontal, spiral/radial dan sebaginya.
Tergantung dari perusahaan dan pekerjanya.
Kebanyakan perusahaan hanya mengenal satu
jalur karier (carrier path) manajerial karena
organisasinya berbentuk kerucut. Tetapi di era
sekarang, mulai banyak perusahaan meng
gunakan “dual career”, yaitu jalur profesional dan
manajerial, termasuk juga di Pertamina.

Sukses tidaknya pelaksanaan model karir di
perusahaan sangat tergantung kepada HR tools
lainya seperti HR Strategic Planning, Organization
Development, Recruitment tools, Assesment
tools, Performance Management, Competency
Based Management, Leadership serta Training
& Development tools.
Pada dasarnya career path atau jalur karier
adalah gambaran tujuan urut-urutan posisi
jabatan berdasarkan kompetensi, potensi,
pengalaman kerja yang harusnya dijalani
oleh seorang pekerja sesuai dengan kebutuhan
perusahaan, kualifikasi dan aspirasi pekerja
tersebut. Namun kata path menjadi terlalu
determinan sehingga dalam praktiknya sering
diganti menjadi career map. Kata ‘path’ seolaholah sudah pasti, padahal pada praktiknya
selalu berubah-ubah sehingga lebih sesuai jika
diganti dengan istilah map.
Career development atau pengembangan
karier adalah metode perencanaan sistematis
yang digunakan untuk mencocokkan kebutuhan
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Seperti apapun pola kepemimpinan di perusahaan, pekerja bertanggung jawab untuk memastikan tujuan pengembangan kariernya.
bisnis dengan sasaran karier para pekerja.
Merumuskan sebuah rencana pengem
bangan karier dapat membantu para pekerja
melaksanakan pekerjaan mereka secara lebih
efisien. Di samping itu, rencana pengembangan
karier pun sangat berguna bagi para pekerja
yang ingin terus naik jabatan atau mencari
pekerjaan lain, di masa depan.
Dalam dunia bisnis saat ini, ada dua
kelompok yang secara langsung mengarahkan
proses pengembangan karier, yaitu manajer/
atasan dan fungsi HR. Para manajer, sebagai
contoh, bisa jadi memiliki tanggung jawab untuk
memastikan kebutuhan bisnis cocok dengan
sasaran karier pekerja untuk membentuk
atm osfir kerja yang seimbang secara
menyeluruh. Manajer seringkali diminta untuk
mengidentifikasikan keahlian, pengalaman dan
pengetahuan yang dibutuhkan pekerja agar
dapat memberikan hasil kerja semaksimal
mungkin. Sedangkan Fungsi HR bertanggung
jawab menyediakan program-program
informasi pengembangan karier bagi pekerja.
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Professional networking biasanya berperan
dalam karier, dan pekerja dapat memperoleh
tools dari fungsi HR untuk memulai networking.
HR juga biasanya menyiapkan kebijakan
kompensasi yang mendukung kebutuhan bisnis
tapi juga mengijinkan pengembangan karier
individu. Sebagai contoh, para pekerja yang
menunjukkan improvement atau pertumbuhan
tertentu dalam keahlian yang dibutuhkan, dapat
dipromosikan dan diberikan kenaikan.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa career
path atau career map bersifat pasif. Artinya,
career path disusun oleh perusahaan dan
terutama digunakan sebagai referensi dalam
membangun career development seorang
pekerja. Sedangkan career development justru
adalah tools bagi individu untuk menampung
dan menempatkan aspirasi mereka dalam
berkarier, sehingga sifatnya lebih aktif.
BAGAIMANA CAREER DEVELOPMENT
DIBANGUN?
Seperti apapun pola kepemimpinan di

Foto : Kuntoro

perusahaan, pekerja memiliki tanggung jawab
utama untuk memastikan tujuan pengembangan
karier mereka berjalan sesuai dengan yang
mereka inginkan. Biasanya, pekerja menentukan
apa yang mereka inginkan dari pekerjaan me
reka saat ini, dan apa yang diinginkan di masa
depan. Para pekerja kemudian akan berdiskusi
dengan atasannya untuk menemukan pilihanpilihan training, program pengembangan
profesional atau pendidikan lanjutan yang
ada.
Kadang-kadang, career development jus
tru dibangun oleh orang-orang yang bukan
merupakan pekerja dari perusahaan tersebut.
Bahkan, orang-orang seperti ini tertarik dalam
menyusun sebuah guidelines untuk mem
bant u mereka memilih sebuah karier atau
membantu mereka agar dipekerjakan di sebuah
perusahaan. Biasanya hal seperti ini melibatkan
self-assessment untuk mengetahui area
kekuatan dan kelebihan mereka baik secara
alamiah maupun berdasarkan pengalaman.
Tambahan lain yang juga menjadi pertimbangan

adalah minat dan learning style. Self-assessment
seperti ini secara umum akan membantu in
dividu memilih karier yang paling menarik bagi
mereka.
Individu seringkali melanjutkan rencana
pengembangan karier mereka dengan mem
persiapkan strategi untuk wawancara pekerjaan.
Sebagai contoh, seorang kandidat yang
menyadari kekurangannya sebagai a good
speaker, bisa jadi memilih untuk masuk dulu
program persiapan wawancara. Dalam program
semacam ini, simulasi wawancara seringkali
dilakukan untuk melihat sebaik apa seorang
individu menanggapi pertanyaan. Hasilnya
biasanya dianalisis untuk menentukan hal-hal
yang perlu disesuaikan atau ditingkatkan dalam
persiapan bagi wawancara yang sebenarnya.
Kita bisa mengembangkan keahlian dan
menemukan kesempatan karier melalui pe
kerjaan dengan bayaran/upah (seperti yang
kita lakukan saat ini di Pertamina), pengalaman
bekerja tanpa bayaran atau sukarela, pendidikan,
membantu bisnis keluarga, hobi serta aktivitasaktivitas budaya (ikut sanggar tari, klub penulis
dan sebagainya).
Seperti kata Peter Tatham, Executive
Director dari Career Industry Council of Australia,
proses pengembangan karir secara signifikan
menentukan sifat dan kualitas hidup seorang
individu. Itu juga menentukan kontribusi sosial
dan ekonomi yang diberikan kepada komunitas
dan lingkungan sosial dimana mereka menjadi
bagiannya.
Dengan demikian, wajarlah jika career
development sangat bergantung pada peran
aktif kita sebagai individu. Karena career de
velopment sesungguhnya merupakan proses
pengelolaan hidup, pembelajaran dan peker
jaan kita.
Proses career development dimulai de
ngan mengetahui mengenai diri sendiri dan
mencocokkannya dengan minat, aspirasi dan
keahlian kita, ditambah pilihan belajar dan
bekerja. Dengan demikian, career development
lebih dari sekadar pekerjaan pertama kita. Ini
mengenai seluruh hidup kita dan mendapatkan
hidup yang kita cintai!n
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Kesehatan
Teks : Nilawati DJ

Gaya Hidup Sehat,

Solusi Hindari DM
Risiko DM mengintai masyarakat perkotaan. Banyak yang tidak mengacuhkan
akibat dari penyakit ini. Pola hidup sehat harus menjadi prioritas.

Diabetes Melitus (DM) bukanlah kata yang
asing di telinga masyarakat perkotaan. Mereka
tahu, DM adalah istilah lain dari penyakit
kencing manis. Tapi banyak dari mereka tidak
mengetahui bahwa penyakit ini merupakan
salah satu penyakit kronis yang jika tidak
ditangani dengan telaten akan menurunkan
kualitas hidup, bahkan dapat berujung kematian.
Santi, sebut saja demikian, termasuk yang tidak
memahami secara menyeluruh tentang penyakit
ini. Santi tak peduli dengan DM. Rutinitas kerja
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di belakang meja, pola makan yang tak teratur,
‘ngemil’ karbohidrat di saat meeting, serta jarang
olah raga menjadi bom waktu yang akhirnya
mengubah pandangannya tentang DM.
Ketidakacuhannya berubah setelah dokter
menjelaskan panjang lebar mengenai risiko
DM ketika ia terdeteksi memiliki penyakit ini.
Di rentang usia empat puluhan, pola hidupnya
berubah total. Ia mulai disiplin mengatur gaya
hidup yang jarang ia lakukan. Tidak ada istilah
terlambat, selama bisa berbuat lebih baik dari

waktu yang lalu.
Menurut dr. Abdul Haris Tri Prasetyo, Sp.PD,
ahli spesialis penyakit dalam Pertamedika, gaya
hidup Santi sebelum terkena DM juga dialami
sebagian pekerja Pertamina. Hasil Medical
Check Up (MCU) pekerja Pertamina tahun 2011
lalu, terlihat bahwa 47 persen pekerja Pertamina
mengalami kelebihan berat badan (overweight),
15 persen kegemukan (obesitas) dan 58 persen
hiperkolestrol. Ketiga hasil ini dapat menjadi
pencetus munculnya penyakit DM.
Untuk itu, dr. Haris mengingatkan, setiap
individu perlu menjaga pola makan dan olah
raga guna mengurangi risiko DM. “Dan bagi
mereka yang sudah menderita DM, ada banyak
cara untuk me-manage diabetes agar tidak
menjadi ancaman bagi kesehatan Anda di masa
depan,” tegasnya.
dr. Haris menjelaskan, penyakit DM yang
juga dikenal sebagai penyakit kencing manis
atau penyakit gula darah adalah golongan

penyakit kronis yang ditandai dengan
peningkatan kadar gula dalam darah sebagai
akibat adanya gangguan sistem metabolisme
dalam tubuh, dimana organ pankreas tidak
mampu memproduksi hormon insulin sesuai
kebutuhan tubuh.
Insulin adalah satu hormon yang diproduksi
oleh pankreas yang bertanggung jawab untuk
mengontrol jumlah atau kadar gula dalam
darah. Insulin dibutuhkan untuk mengubah
karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi
yang diperlukan tubuh manusia. Hormon
insulin berfungsi menurunkan kadar gula dalam
darah.
“Gangguan terjadi jika seseorang tidak
bisa atau gagal mengkonversi metabolisme
karbohidrat ke arah normal. Itulah yang disebut
dengan DM. Kegagalan ini karena kurangnya
kadar insulin darah maupun reseptor insulin
didalam tubuh tersebut,” ungkap dr. Haris yang
ramah.
Pada penderita obesitas, reseptor insulin
yang berada di otot-otot, tidak dalam kondisi
bagus. Hal ini disebabkan karena ototnya
terbungkus lemak. Menurut dr. Haris, mungkin
saja kadar insulinnya normal, tetapi reseptor
insulinnya yang tidak bagus. “Jadi ketika
pankreas mengeluarkan insulin, ternyata tidak
dapat ditangkap sehingga tidak bisa terjadi
metabolisme. Akibatnya, karbohidrat tidak bisa
diolah lagi. Nah, karbohidrat tinggi itulah yang
mengakibatkan kadar gula dalam darah menjadi
tinggi,” papar Haris.
Sebetulnya, lanjut Haris, untuk mengetahui
seseorang menderita diabetes atau tidak
sangatlah mudah. Tinggal melihat ciri-cirinya
saja. “Kalau kami di kedokteran menyebutnya
dengan tiga ‘P’. Polyuria, Polydipsia, dan Po
lyphagia”.
Polyuria artinya banyak kencing. Jumlah
urine yang keluar lebih banyak. Polydipsia
artinya banyak minum atau sering merasa haus
atau dahaga. Dan Polyphagia artinya mudah
lapar atau lapar yang berlebihan dan makan
banyak.
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Kebiasaan makan makanan serba manis
membuat kalori yang masuk ke dalam tubuh
tak terukur.
Foto : Dok. Pertamina

“Penderita DM banyak minum karena kadar
gula di dalam darahnya tinggi. Kalau tinggi,
sel-sel yang ada di otot dan kulit cairannya
ketarik. Akibatnya ada feedback ke otak yang
menyatakan bahwa cairan tubuhnya kurang.
Nah, oleh otak diterjemahkan untuk minum yang
banyak,” paparnya.
TIPE DIABETES MELITUS
Dalam ilmu kedokteran, ada tiga tipe
penyakit Diabetes Melitus. Yaitu, tipe pertama,
penderita DM yang bergantung pada insulin,
dikenal dengan istilah Insulin Dependent
Diabetes Mellitus (IDDM). Hal ini disebabkan
hilangnya sel beta penghasil insulin pada
pulau-pulau langerhans pankreas. Tipe pertama
banyak ditemukan pada balita, anak-anak
maup un remaja. Biasanya, pasien sudah
terdeteksi sejak lahir tidak mempunyai insulin.
Artinya seumur hidup akan tergantung dengan
insulin.
Tipe kedua, diabetes karena genetik.
Biasanya muncul setelah dewasa, ketika usia di
atas 40 tahun. Penyebabnya adalah pola hidup
tidak teratur, kurang olah raga, stres tinggi,
banyak makan manis sehingga kalori yang
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masuk ke dalam tubuh tidak terukur. “Biasanya
genetik pada perempuan baru terdeteksi gula
darahnya tinggi pada saat hamil. Untuk itu bagi
perempuan yang sedang hamil dan mempunyai
keturunan diabetes harus berhati-hati atas
asupan makanan,” tegas Haris yang selalu
menyempatkan diri olah raga bulu tangkis
seminggu dua kali.
Tipe ketiga, yaitu hormon insulin pada tubuh
pasien yang tidak dapat berfungsi dengan
semestinya. Dikenal dengan istilah Non-Insulin
Dependent Diabetes Melitus (NIDDM). Hal ini
dikarenakan berbagai kemungkinan seperti
kecacatan dalam produksi insulin, resistensi
terhadap insulin atau berkurangnya sensitifitas
(respon) sel dan jaringan tubuh terhadap insulin
yang ditandai dengan meningkatnya kadar
insulin di dalam darah.
PENGOBATAN DAN PENANGANAN
DIABETES MELITUS
Santi termasuk penderita DM tipe kedua.
Karena itu, sekarang pola hidupnya berubah total.
Saat ini ia harus mematuhi penatalaksanaan
pengobatan dan penanganannya yang
difokuskan pada gaya hidup sehat dan aktivitas
fisik. Pengontrolan kadar gula dalam darah
adalah menjadi kunci program pengobatan.
Yaitu, mengurangi berat badan (apabila fisiknya
gemuk), diet sehat, dan berolah raga. Jika hal
ini tidak mencapai hasil yang diharapkan, maka
pemberian obat tablet akan diperlukan. Bahkan
tidak menutup kemungkinan suntikan insulin
pun turut diperlukan bila tablet sudah tidak bisa
lagi mengatasi kadar gula darah. Cara seperti
ini juga diberlakukan untuk penderita DM tipe
ketiga.
Bagi penderita diabetes tipe pertama,
umumnya harus menjalani pengobatan terapi
insulin yang berkesinambungan. Selain itu,
pasien juga harus melakukan olah raga secu
kupnya serta melakukan pengontrolan menu
makanan atau diet sehat.
Menurut dr. Haris, sebetulnya kunci peng
obatan dan penanganan terhadap pengidap DM
adalah kesadaran dari diri sendiri. Misalnya,
kalau mempunyai genetik orang tua yang

dr. Abdul Haris Tri Prasetyo, Sp.PD

“Setiap individu perlu menjaga pola makan dan
olahraga untuk mengurangi risiko diabetes.”
Foto : Priyo Widiyanto

mengidap diabetes, memasuki usia 30 tahun
minimal yang harus dilakukan check up. “Ja
ngan menunggu hasil jelek, baru melakukan
pengobatan. Tetapi lakukan aktivitas yang dapat
menjaga dengan cara mengubah pola hidup ke
arah yang lebih baik,” ujarnya.
“Tendensi orang diabetes itu, cenderung
mulutnya tidak mau diam alias suka ngemil. Jadi
olahraganya makan,” cetus Haris. Karena itu, ia
memberikan tips agar mulai sekarang olah raga
bukan lagi sebuah selingan, tetapi merupakan
sebuah investasi kesehatan dan kehidupan di
masa sekarang dan nanti. “Dengan mengubah
pola hidup dan pola makan, dapat mengatasi
risiko terkena DM,” tegasnya.
SENAM DIABETES MELITUS
Untuk mendisiplinkan gaya hidup para
penderita DM, Rumah Sakit Pusat Pertamina
menyediakan klub diabetes. Di klub ini, setiap
Sabtu mulai pukul 7-9 pagi para penderita
DM dapat mengikuti senam bersama. Setelah
senam, anggota klub melakukan sharing agar
satu sama lain dapat memberikan masukan
maupun motivasi. Tidak hanya penderita DM,
individu yang sehat pun banyak yang tertarik

menjadi anggota klub ini.
Menurut dr. Haris, dari hasil sharing tersebut
setelah dianalisa ternyata banyak dari penderita
diabetes merasa bosan karena harus meminum
obat-obatan secara rutin.
Padahal, minum obat merupakan keharusan.
Karena diabetes itu merupakan penyakit kronik.
“Dengan adanya terapi komunitas seperti yang
ada di klub diabetes RSPP ini, paling tidak da
pat meringankan rasa depresi tersebut,” tandas
Haris.
Hal tersebut dirasakan Ismiyati Kasmun
(56), penderita DM tipe ketiga. Menurutnya,
bergabung dengan club senam DM bukan saja
fisik yang diobati tetapi juga psikis. “Karena
bukan senamnya yang membuat saya tertarik
untuk bergabung, melainkan sharing setelah
senamnya yang sangat menarik,” ujar ibu yang
baru mengetahui mengidap DM pada 2001.
“Paling tidak setelah berbagi cerita dan
mendengarkan pengalaman orang lain, se
mangat untuk terus hidup semakin tinggi.
Yang pasti, membuat saya tetap konsisten
dan rutin melakukan pengecekan kadar gula
serta mengontrol asupan makanan,” paparnya
sumringah. n
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GREEN
ACT:
Membedah Gerakan Peduli
Foto : Kuntoro Pertamina

Lingkungan di Sekolah

Sebanyak 19 sekolah beradu implementasi kegiatan peduli lingkungan
di sekolah. Masing-masing memiliki keunggulan di bidangnya.
Berharap mendapat gelar Sekolah Pelopor Lingkungan Green Act.
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Darah segar mengucur dari hidung Lovi
(15 tahun). Siswi kelas XI SMA Negeri 90
Petukangan, Jakarta Selatan itu mimisan. Oleh
petugas Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Lovi
diberikan pertolongan pertama. Daun sirih yang
hidup merambat di kebun sekolah dipetik untuk
membantu menyumbat dan menghentikan
mimisan. “Untung di sekolah ada kebun
obat-obatan. Teman-teman yang bertugas
di UKS tak perlu pusing mencarinya,”kenang
Lovi menceritakan manfaat kebun obat di
sekolahnya.
Tak salah kiranya jika SMAN 90 ini menjadi
salah satu finalis Sekolah Pelopor Lingkungan
Green Act (Green Art and Creativity) yang setiap
tahun digelar Pertamina bekerja sama dengan
LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat) Institut Pertanian Bogor.
Dalam penjurian Sekolah Pelopor
Lingkungan yang dilakukan sejak Februari
lalu, SMAN 90 menunjukkan salah satu program
unggulan mereka, yakni kebun tanaman obat.
Kebetulan sekolah dengan luas 8.000 meter
persegi itu memiliki lahan kosong yang ditanami
beragam tumbuhan, mulai dari tanaman hias,
tanaman merambat, tanaman perdu, tanaman
kayu dan tentu saja tanaman obat-obatan.
Seluruh tanaman tersebut ditanam dan dirawat
seluruh civitas sekolah. “Mulai dari siswa, guru,
kepala sekolah, tata usaha hingga sekuriti,
memiliki area tanam sendiri. Lahan kami kavling
bagi masing-masing kelompok,”ujar Sukamto,
guru sekaligus penggerak penghijauan di
SMAN 90.
Ide pembuatan kavling tersebut untuk
mendidik setiap warga di SMAN 90 bertanggung
jawab terhadap kebunnya masing-masing.
“Kalau melihat tanaman di kavlingnya rusak tak
terawat, pasti akan merasa bersalah, apalagi
melihat kavling kanan kirinya subur,” jelas
Sukamto.
Lahan yang ditanami tanaman obat-obatan
diberi nama Green House. Di dalamnya terdapat
lebih dari 150 jenis tanaman obat-obatan. Di
antaranya sirih, kumis kucing, kunyit, jahe,
lidah buaya, pohon patah tulang dan lainnya.

Sukamto menambahkan, dengan memelihara
tanaman secara mandiri dan memanfaatkannya,
akan mewujudkan prinsip kemandirian dalam
pengobatan tradisional. Selain tanaman obat,
SMAN 90 juga sudah menerapkan pembuatan
kompos dari sampah organik. “Kami berharap
bisa meraih predikat sekolah pelopor, karena
ini yang pertama bagi kami bisa lolos menjadi
finalis,”ujar Sukamto optimis.
•••
Lain lagi yang dilakukan SMAN 10 Jakarta
Pusat. Sekolah peraih gelar Sekolah Adiwiyata
2010 – 2011 dan Sekolah Adipura tingkat
Provinsi DKI Jakarta ini, pernah menjadi finalis
Sekolah Pelopor Lingkungan Green Act.
“Dengan prestasi dan bukti kecintaan siswa
terhadap lingkungan dan menerapkan aksi Go
Green, semoga kali ini SMAN 10 bisa menang,
“ujar Ihwanuddin guru penanggung jawab
program Green Act di SMAN 10.
Rentetan prestasi yang diraih SMA
di Jalan Mangga Besar XIII itu lantaran
pendidikan lingkungan hidup masuk dalam
mata pelajaran muatan lokal. “Seluruh siswa
ikut terlibat dalam aksi go green. Terlebih
dalam kegiatan memanfaatkan sampah organik
untuk dijadikan kompos,”tambah Ihwan. Tidak
sekadar mengumpulkan sampah, para siswa
juga mengolahnya dengan menggunakan
alat penggiling sederhana. Setelah digiling,
sampah dicampur dengan cairan decomposer
yang dibuat sendiri, untuk mempercepat
proses penguraian sampah organik. Kompos
yang dihasilkan selain untuk menyuburkan
tanaman di sekolah, juga dijual kepada
masyarakat sekitar seharga Rp 2.500 per
kantong. Sementara sampah non organik,
seperti plastik, kertas, kaleng dan lainnya didaur
ulang menjadi barang kerajinan seperti hiasan
dinding, tas, bingkai foto.
•••
Berbeda dengan SMAN 10 yang memiliki
banyak prestasi di bidang lingkungan, SMAN
111 baru pertama kali mengikuti lomba Sekolah
Pelopor Lingkungan Green Act dan langsung
lolos menjadi finalis. Menurut Endang Ediyantini
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Kompos buatan SMAN 10 bernilai ekonomis.
Selain sebagai pupuk tanaman sekolah, juga
dijual bagi masyarakat sekitar.
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

M.I., SPd., guru pembimbing yang juga Ketua
Tim Pelopor Lingkungan SMAN 111 Jakarta,
seluruh civitas sekolahnya tidak berharap
tinggi untuk bisa memenangkan program ini.
“Yang terpenting, keinginan kami menghijaukan
lingkungan sekolah dan sekitarnya dapat
terwujud dan menjadi contoh bagi masyarakat
sekitar,” ujarnya.
Wajarlah jika itu tujuan utama SMAN 111
mengikuti lomba Sekolah Pelopor Lingkungan
Green Act. Sekolah ini terletak di sebuah gang
di tepi Jalan Bandengan, Penjaringan, Jakarta
Utara. Udaranya sangat panas, jalanannya
pun tampak gersang. Tidak banyak pepohonan
tumbuh di daerah tersebut. Secara sepintas,
kawasan ini merupakan daerah perkantoran,
pertokoan dan pemukiman yang padat
penduduk. Lingkungan sekitarnya yang padat
terlihat nyata dengan jarak rumah penduduk
yang rapat dengan rata-rata menempati lahan
pas-pasan, namun dibangun ke atas. Di depan
sekolah, anak-anak berlarian di jalan yang
sempit karena SMAN 111 berhadapan dengan
beberapa SD Negeri yang bangunannya berada
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dalam satu kompleks.
Endang menjelaskan, civitas SMAN 111
berupaya maksimal menghijaukan sekolah
dan lingkungan sekitarnya. Dengan lahan
sempit di halaman sekolah, para siswa SMAN
111 membuat lubang-lubang resapan biopori
yang mereka pelajari dari Pertamina. Tidak
hanya itu, siswa kelas X dan XI pun belajar
bagaimana cara menanam yang benar. “Ada
15 jenis tanaman yang diberikan Pertamina,”
kata Endang, “Namun karena lahannya sudah
tidak cukup, maka kita tempatkan dahulu di
dalam pot. Nanti akan kita tanam di lahan yang
ada.” Endang pun menunjuk puluhan pot yang
digantung rapi menghiasi balkon sekolah yang
terdiri dari 4 tingkat tersebut.
Para siswa juga diajarkan untuk membuat
kompos. “Dan kebetulan di kelas X itu, anakanak sebenarnya sudah mendapatkan mata
pelajaran Komposting,” cerita Endang.
Endang sendiri merasakan banyak man
faat yang bisa dipetik dalam keikutsertaan
sekolahnya pada Lomba Pelopor Lingkungan.
Ia dan murid-muridnya senang dengan aktivitas

Pembuatan kompos menjadi program yang
diterapkan para Finalis Sekolah Pelopor Ling
kungan.

Para siswa SMAN 111 membuat lubang resapan
biopori di halaman sekolah yang terbatas.

Foto : Kuntoro Pertamina

Foto : Tatan Agus RST Pertamina

ini. Karena, dapat meningkatkan kerja sama
antara guru dan murid. Termasuk dengan ma
syarakat sekitar.
Hal tersebut juga diamini Satria Ramadhan,
salah satu siswa yang aktif anggota Tim Pelopor
Lingkungan SMA. Menurutnya, respon para
civitas sangatlah bagus dan antusias. Bahkan
mereka pun aktif menyosialisasikan masalah
lingkungan ke lingkungan sekitarnya. “Minggu
lalu kami menyosialisasikan program biopori ini
ke SD-SD yang ada di depan gedung sekolah
kami,” ungkap Satria sembari menunjuk gedung
SD di seberang SMAN 111. “Di sana kami
menyosialisasikan pentingnya membuat lubang
resapan biopori, penghijauan dan daur ulang.”
•••
Bagi juri Green Act Ir. Tati Budiarti,
ketatnya persaingan antar finalis yang memiliki
keunggulan dalam pengelolaan lingkungan,
membuat setiap sekolah harus lebih maksimal
dalam menerapkan kegiatan peduli lingkungan
di sekolah. “Yang terpenting kegiatan ini
har us berkelanjutan. Nantinya kami akan
membentuk kelompok pelopor lingkungan di

website, dimana para alumni pemenang dan
peserta bisa saling sharing pengalaman dan tips
pengelolaan lingkungan agar bisa diterapkan di
sekolah lainnya,” jelas Tati.
Sementara itu, Manager Corporate Social
Responsibility PT Pertamina (Persero) Ifki
Sukarya menyatakan kegiatan Green Act
diharapkan menjadi suatu gerakan sekolah
dalam melakukan tindakan nyata kepedulian
lingkungan baik bagi diri sendiri, lingkungan
rumah siswa dan guru, serta lingkungan
sekitar sekolah. “Tentunya kegiatan ini harus
bisa menjadi model gerakan dan kita bisa
menyebarkan kegiatan ini ke sekolah di wilayah
Jabodetabek dan jika memungkinkan kita
gerakkan ke seluruh Indonesia,” jelas Ifki.
Tahun ini, dari 19 finalis Sekolah Pelopor
Lingkungan Green Act, 10 di antaranya
merupakan finalis baru, dan 9 lainnya merupakan
finalis tahun lalu. Selama empat bulan para
finalis mendapat pendampingan dari tim LPPM
IPB, dan akan dinobatkan tiga Sekolah pelopor
Lingkungan Green Act pada bulan April 2012.
n NDJ / IK / UHK / DSU
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PKBL
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Tusuk Silang
Khas Medan
Kerajinan tusuk silang atau sering disebut kruistik menjadi andalan ratusan
ibu rumah tangga dan remaja putri di Medan sebagai tempat menambah
penghasilan. Usaha yang dirintis dari hobi, kini merambah ke berbagai
pelosok negeri.
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Sepasang suami istri berkewarganegaraan
asing, tampak asyik memilih dan memeriksa
detil taplak oval kuning berhiaskan ornamen
yang terangkai dari tusuk silang (cross strich).
Decak kagum dan rasa ingin tahu tampak dari
mimik mereka, yang tiada henti menanyakan
cara pembuatan taplak bermotif konemporer,
khas Hongaria itu. Transaksi di pameran
Adiwastra Nusantara yang diselenggarakan
di Jakarta Hall Convention Center, pada
Februari lalu itu pun terjadi. Taplak seharga
hampir satu juta berpindah tangan. Harga yang
sepadan dengan hasil karya tangan terampil
warga Medan, yang tinggal di sekitar Kantor
Pemasaran Pertamina Region I. “Sebagian
besar pembeli menyukai taplak tusuk silang
khas Deli Maya Sari Handicraft,”ujar Wati
pegawai Deli Maya Sari Handicraft.

Kerajinan tangan produk Deli Maya Sari
Handicraft, tidak terbatas pada taplak meja
saja. Lebih dari 30 item barang dibuat dengan
menggunakan aplikasi tusuk silang. Seperti
sarung bantal, tas tangan, kantong sepatu,
dompet, tatakan gelas, hiasan dinding, kantong
ponsel, dan lainnya. Tusuk silang atau dalam
bahasa Belanda dikenal dengan kruissteek,
adalah jenis sulaman menggunakan jahitan
benang bersilangan membentuk huruf ‘X’ di atas
kain tenunan sejajar. Dahulu menjadi kerajinan
para ibu rumah tangga dan anak perempuan
untuk mengisi waktu luang.
Itu pula yang dilakukan Tiurlan T. Siahaan
Manurung, pemilik Deli Maya Sari Handicraft.
Perempuan yang akrab disapa Tiur itu,
mengembangkan kerajinan tusuk silang khas
Medan sejak tahun 1976. Awalnya hanya
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menggandeng beberapa tetangga. Seiring waktu
berjalan, kini bersama 200-an ibu rumah tangga,
Tiur mengajarkan dan merangkul mereka agar
mandiri, dengan membuat kerajinan tanggan
tusuk silang. Ide membuat kerajinan untuk
sekedar mengisi waktu luang, pada akhirnya
menjadi kegiatan yang menghasilkan uang.
Lambat laun usaha yang dirintis perempuan
berusia 72 tahun itu kian dikenal. Motif ornamen
tusuk silang khas Rusia, Hongaria serta Jerman,
menjadi daya tarik para wisatawan yang sengaja
datang ke Medan. “Sayang kami kewalahan
menerima pesanan karena keterbatasan modal,
“jelas Wati. Upaya mencari pinjaman dana,
kadang terkendala barang jaminan. Namun
hal itu tak berlangsung lama. Tiur bersusaha
menjadi mitra binaan Pertamina Pemasaran
Region I yang kantornya kebetulan berdekatan
dengan tempat tinggal sekaligus ruang pajang
produk tusuk silang Deli Maya Sari Handicraft
di Jalan Yos Sudarso. “Dahulu namanya masih
PKBL, tahun 2008 kami mendapat pinjaman
dana 40 juta rupiah,”kenang Wati.
Dana segar yang didapat digunakan untuk
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menambah bahan produksi kerajinan tusuk
silang. Tak hanya itu saja, setelah menjadi
mitra binaan Pertamina, Tiur seringkali diajak
pameran di berbagai daerah. “Semua difasilitasi
Pertamina, kami tinggal datang membawa
barang, memajang dan menjualnya,”ujar Wati
yang sudah berulang kali mengikuti pameran
bersama Pertamina di berbagai daerah.
Promosi lewat berbagai pameran
membuahkan hasil yang menggembirakan.
Tusuk silang khas Deli Maya Sari Handicraft
tak hanya dikenal di Medan dan sekitarnya.
Namun telah merambah ke seluruh wilayah
Indonesia, bahkan mancanegara. “Pembeli
dari warga negara asing lebih suka produk
taplak dan hiasan dinding, sementara pembeli
domestik lebih cenderung membeli produk yang
bisa diaplikasikan untuk kebutuhan sehari-hari.
Seperti kantong ponsel, dompet, dan tas, “jelas
Wati.
Meski terbuat dari rangkaian sulaman
benang, namun perawatan produknya relatif
mudah. “Kerajinan kami dibuat dari bahan
berkualitas dan tarikan tusuk silangnya

kuat. Sehingga tidak mudah berkerut dan
warna benang tetap bersinar,”papar Wati
berpormosi.
Kini usaha Tiur yang menjadi andalan
ibu rumah tangga dan remaja putri tambah
pesat. Setelah kewajiban dana kemitraan dari
Pertamina selesai dikembalikan, Tiur kembali
mendapatkan kucuran dana pinjaman pada
tahun 2011 sebesar Rp 50 juta. “Kami berterima
kasih pada Pertamina yang terus mempercayai
usaha kami dengan memberikan dana pinjaman,
bimbingan usaha, serta mengikutsertakan
kami dalam berbagai pameran,”ujar Tiur
lewat pembicaraan telepon dengan tim Warta
Pertamina.
Dengan hasil kerajinan yang harganya
dipatok mulai Rp 30 ribu hingga Rp 1 juta, Tiur
bisa mendapatkan penghasilan kotor setiap
bulannya hingga Rp 50 juta. “Kami bersyukur
dan tidak menyangka, usaha yang dimulai dari
hobi ternyata bisa menjadi lapangan kerja serta
usaha sampingan bagi ibu rumah tangga dan
remaja putri,”jelas Tiur.
Agar tidak terhempas dengan kerajinan

tangan lainnya, Tiur senantisa berinovasi
membuat aplikasi kerajinan tusuk silang
untuk berbagai produk benda pakai. Dibantu
beberapa putrinya, Tiur mengombinasikan
tusuk silang sebagai ornamen sepatu, sandal
dan mukena. “Kerapian tusuk silang tak ka
lah dengan ornamen yang dibuat dengan
mesin bordir. Justru orang mencari yang asli
buatan tangan, karena lebih rapi dan rapat
sulamannya,” ungkap Tiur.
Di usianya yang lanjut, Tiur tetap konsisten
mengembangkan usaha kerajinan khas
Medan. Ia tidak akan berhenti berkarya untuk
memajukan masyarakat sekitarnya. “Saya tak
akan berhenti atau pensiun. Karena menekuni
kerajinan ini yang membuat saya tetap kreatif,
mengasah otak dan juga menjauhkan diri dari
pikun,”ujarnya terkekeh. n
Deli Maya Sari Handicraft
JL. K.L. yos Sudarso Dalam
No 16 ABC – Medan 20114
Telp ; (061) 4554475
Fax: (061) 455 7875
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Lingkungan
Teks : Dhama Peni Lasari - Mahasiswa Universitas Soedirman, Purwokerto

CTW

Ilustrasi : http://www.natsys-inc.com/media/constructed-wetlands-21.jpg

Constructed Treatment Wetland

Pengolahan Limbah berbasis lingkungan

Eceng gondok (Euchornia crassipes), kayu apu (Azolla pinnata), dan kiambang
(Salvinia molesta) jadi sarana baru untuk mengurangi polutan lingkungan.
Cocok diterapkan dunia industri di daerah tropis seperti Indonesia.
Di dunia industri, pengolahan limbah meru
pakan salah satu hal yang sangat penting
untuk dijalankan. Banyak teknik pengolahan
limbah yang dapat diterapkan oleh berbagai
industri baik skala rumah tangga maupun
skala nasional. Mulai dari menggunakan agenagen biologis seperti bakteri dan jamur yang
ramah lingkungan, maupun dengan tumbuhan
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lahan basah (vegetasi wetland) seperti eceng
gondok (Euchornia crassipes), kayu apu (Azolla
pinnata), dan kiambang (Salvinia molesta).
Salah satu teknik pengolahan limbah
yang mulai berkembang saat ini dan mulai
banyak digunakan untuk mengolah limbah
organik dan unorganik adalah Constructed
Treatment Wetland (CTW), yaitu teknologi

tepat guna ramah lingkungan “Lahan Basah
Buatan”. Teknologi ini merupakan sinergi dari
agen bioremediasi yang bersimbiosa dengan
sistem perakaran tanaman tingkat tinggi yang
memiliki kapasitas meremediasi lingkungan.
Tumbuhan yang digunakan adalah tumbuhan
lahan basah (vegetasi wetland) seperti eceng
gondok (Euchornia crassipes), kayu apu (Azolla
pinnata), dan kiambang (Salvinia molesta).
CTW merupakan rawa buatan dengan sistem
pengolahan terencana atau terkontrol yang
didesain dan dibangun dengan menggunakan
proses alami yang melibatkan vegetasi wetland,
tanah dan mikroorganisme untuk mengolah air
limbah. Di daerah tropis seperti Indonesia, CTW
memiliki peluang lebih besar mendapatkan
hasil yang optimal karena tidak adanya musim
dingin yang dapat menurunkan aktivitas
mikroorganisme dan tanaman khususnya
untuk penyisihan senyawa nitrogen dan fosfor.
Ada dua sistem yang dikembangkan dalam
teknologi CTW, yaitu Free Water Surface
System (FWS) dan Sub Surface Flow System
(SSF).
Free Water Surface System (FWS) disebut
juga rawa buatan dengan aliran di atas
permukaan tanah. Sistem ini berupa kolam atau
saluran-saluran yang dilapisi dengan lapisan
impermeable dibawah saluran atau kolam yang
berfungsi untuk mencegah merembesnya air
keluar kolam atau saluran. FWS tersebut berisi
tanah sebagai tempat hidup tanaman yang
hidup pada air tergenang (emerge plant) dengan
kedalaman 0,1 – 0,6 m. Pada sistem ini limbah
cair melewati permukaan tanah. Pengolahan
limbah terjadi ketika air limbah melewati akar
tanaman, kemudian air limbah akan diserap
oleh akar tanaman dengan bantuan bakteri.
Keuntungan sistem ini adalah biaya pengolahan
yang murah, sedangkan kelemahannya yaitu
berpotensi menjadi sarang nyamuk, khususnya
jika tidak dipelihara ikan pemakan nyamuk di

dalamnya.
Sub-surface Flow System (SSF) disebut juga
rawa buatan dengan aliran di bawah permukaan
tanah. Air limbah mengalir melalui tanaman
yang ditanam pada media yang berpori.
Sistem ini menggunakan media seperti pasir
dan kerikil dengan diameter bervariasi antara
3 – 32 mm. Zona inlet dan outlet biasanya
digunakan diameter kerikil yang lebih besar
untuk mencegah terjadinya penyumbatan.
Proses pengolahan yang terjadi pada sistem ini
adalah filtrasi, absorbsi oleh mikroorganisme,
dan absorbsi oleh akar-akar tanaman terhadap
tanah dan bahan organik. Pada sistem SFS
diperlukan slope untuk pengaliran air limbah
dari inlet ke outlet. Tipe pengaliran air limbah
pada umumnya secara horizontal, karena jenis
ini memiliki efisiensi pengolahan terhadap
suspended solid dan bakteri lebih tinggi
dibandingkan tipe yang lain. Hal ini disebabkan
karena daya filtrasinya lebih baik. Kelebihan
dari sistem SFS ini adalah ditutup dengan pasir
atau tanah, sehingga tidak ada resiko langsung
terhadap potensi timbulnya nyamuk.
CTW dapat menjadi solusi yang baik untuk
mengatasi banyaknya masalah air limbah yang
semakin hari semakin meresahkan di sekitar
kita. Karenanya penelitian guna mendukung
keberhasilan CTW juga sangat diperlukan
dan sudah banyak dikerjakan. Contohnya
penelitian untuk mengetahui potensi vegetasi
wetland dalam penyerapan bahan-bahan
anorganik seperti logam berat, kemampuan
vegetasi wetland dalam penurunan BOD
(biological oxygen demand), COD (chemical
oxygen demand) dan masih banyak lagi.
Semakin banyaknya pengetahuan tentang
CTW, diharapkan lebih membuka pandangan
bagi masyarakat, khususnya pelaku industri
bahkan pemerintah agar lebih peduli lagi
terhadap pengelolaan limbah yang berbasis
lingkungan. Let’s go green !!!. n
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Motivasi
Teks : Yanti Dharmono

Pemimpin yang Harus Memiliki

Spiritualitas

Setiap pemimpin dalam corak kepemimpinan
yang bagaimanapun selalu memerlukan mitra
kerja. Ia tidak dapat bekerja sendirian lalu
sukses. Dengan kerja sama, sebuah visi dan
misi dapat diwujudkan.
Pemimpin yang dapat bekerja sama
dengan yang lain ialah pemimpin yang
dapat menghargai keanekaragaman pribadi,
dan membiarkan masing-masing pribadi
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menyumbang kemampuan mereka tanpa
harus memaksa mereka agar sama dengan
pribadi pemimpin itu sendiri. Kepemimpinan
yang sukses bukanlah kepemimpinan yang
membuat segala sesuatu menjadi sama dan
menghilangkan identitas orang lain.
Kepemimpinan yang sukses itu ibarat
tubuh dengan berbagai organ yang berbedabeda. Semuanya memiliki fungsi yang sama

pentingnya dalam membentuk tubuh itu. Tangan
memiliki fungsi penting, juga kaki, mata, hidung,
telinga dsb. Semuanya berfungsi secara unik.
Kalau salah satu terganggu maka fungsi-fungsi
yang lain juga ikut terganggu.
Pemimpin yang baik akan menyadari
kelemahannya. Bahwa ia tidak bisa menjadi
pemimpin yang serba bisa dan melakukan
semuanya dengan cara sendiri. Pemimpin itu
memerlukan orang yang mampu mengatasi
hambatan-hambatan, betapapun kecil hambatan
itu.
Seseorang yang dapat mengatasi hambatan
hanyalah orang yang pernah mengalami
hambatan serupa, atau memiliki kepekaan
tersendiri terhadap masalah seperti itu.
Pemimpin yang memiliki spiritualitas
Tidak seorang pun bisa menjadi pemimpin
tanpa melewati kesedihan, sakit hati dan
kegagalan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi
pemimpin, apakah di sekolah, rumah, di kantor
atau dimana saja kita berada. Kita dapat belajar
tentang kepemimpinan hanya dari Tuhan (Allah)
saja.
Dia adalah figur pemimpin yang sempurna.
Dia bukan hanya mengajarkan tentang teori saja
tapi juga menerapkan dan mempraktekkan yang
diajarkan-Nya. Dia bukan hanya mengajarkan
atau memerintahkan kita untuk mengasihi, tapi
Dia sendiri adalah KASIH yang sesungguhnya.
Terbukti dengan kerelaan-Nya untuk memberi
yang terbaik bagi kita, yaitu hidup-Nya.
Pentingnya Visi bagi seorang pemimpin
yang baik
Visi merupakan gaya yang mendorong
dibalik pemimpin atau kelompok yang sudah
memiliki motivasi, yakni motivasi kerja dan
melayani. Melayani dengan cinta kasih,
kesungguhan, kerelaan hati, kesabaran,
kesetiaan, mau berkorban. Visi adalah ciri yang
merupakan tanggung jawab seorang pemimpin
sekaligus bisa membedakan pemimpin yang

satu dengan lainnya. Sang pemimpin memiliki
visi lalu mengkomunikasikan visinya, dan para
anggota yang dipimpinnya menerima dan
melaksanakan visi tersebut. Visi tidak dengan
sendirinya dimiliki oleh setiap orang. Visi adalah
suatu karunia yang diberikan kepada orangorang tertentu yang kemudian pada umumnya
naik ke posisi-posisi kepemimpinan. (Visi
harus sekali lagi dikomunikasikan secara baik
dan benar, agar mereka para pengikut dapat
mendukungnya).
Pemimpin yang baik tidak akan meninggalkan
pengikutnya yang jatuh dalam kegagalan.
Wajarlah kalau ia mendekatinya dan memberi
penghiburan, kekuatan batin menghadapi
kegagalan/kesusahan yang dialaminya. Mereka
yang sudah dipulihkan akan jauh lebih tangguh
daripada sebelum ia jatuh, karena mereka telah
memiliki tekad yang lebih baik dan teruji.
Kunci utama untuk menjadi Pemimpin
yang baik dan dapat diikuti/diteladani adalah
seseorang yang dapat memimpin dirinya sendiri.
Memang hal ini sulit, namun dengan perjuangan
dan penyerahan sungguh-sungguh kepada
Allah kita pasti akan mendapat kekuatan.
Sadarilah bahwa dimanapun kita berada,
kita adalah pemimpin yang harus diteladani dan
diikuti oleh orang-orang yang ada disekitar kita.
Tunjukkan jalan kebenaran dari Allah, pemimpin
Agung kita, pemimpin rohani kita, pemimpin
yang selalu sudi dan bersedia melayani dan
menolong, mengasihi sesamanya. Visi dan Misi
yang paling benar adalah yang bermula dan
berakhir pada Dia (Allah) sendiri.
Kita sebagai pemimpin umat-Nya, dua hal
yang menjadi ciri khas yang sangat penting
harus kita miliki, ialah selalu hidup dalam
DOA dan memiliki IMAN yang teguh untuk
menjalankan visi dan misi dengan baik.
“Jadilah teladan bagi orang percaya,
dalam perkataan,dalam tingkah lakumu, dalam
kasihmu, dalam kesetiaanmu dan kesucianmu”.
(1 Timotius 4:126 ). n
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Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Foto : Kuntoro Pertamina

Peran Nyata Memajukan

Indonesia

Perjuangan terberat suatu bangsa bukanlah hanya meningkatkan
pertumbuhan ekonomi berkeadilan semata. Ada hal lain yang lebih kekinian,
yakni menciptakan lingkungan cerdas, lingkungan sehat, dan lingkungan
mampu secara ekonomi. Pertamina nampak sadar terhadap hal ini.
Menyimak program Corporate Social
Responsibiity (CSR) – yang di berbagai negara
maju sudah berubah menjadi Corporate
Community Responsibility (CCR) berdimensi
sinergy-empowermenship-innovating -- tampak
kuat kesadaran Pertamina untuk berdiri di
depan memelopori hal itu. Kabar dari Sikka
– ihwal semangat perang gizi dari Flores,
Bright with Pertamina di Sanga-sanga, Bedah
Kampung Bali di Bali, pemanfaatan lahan
sekolah untuk kebun obat di Jakarta Selatan,
Handmadepreneur di Tuban, berbagai aksi
untuk mengantisipasi program penyelamatan
proses kelahiran di Tomohon, dan lain-lain,
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merefleksikan kesadaran itu. Pun dengan
berbagai program lain di berbagai universitas.
Selama beberapa tahun menjadi konsultan
Corporate Community Responsibility (CCR)
di perusahaan pertambangan multinasional,
di daerah-daerah yang relatif miskin dan
terbelakang di luar site, mendorong saya untuk
melakukan imagineering mindset training.
Dimulai dengan program pendidikan dan
kesehatan. Sesudah itu, baru dilakukan ber
bagai program pelatihan kewirausahaan
(entrepreneurship). Fokusnya adalah mendo
rong masyarakat berkembang mandiri dan
mempunyai inisiatif untuk terus bergerak dan

Foto : Dadang Rachmat Pudja Pertamina

berkembang kreatif.
Beranjak dari pengalaman ini, saya melihat
apa yang dilakukan Pertamina, sangat jeli
menerjemahkan sesanti ‘sumberdaya dan spirit
terbarukan’ melalui program-program hulu yang
visioner. Artinya, apa yang dilakukan Pertamina
kini, dengan seluruh program CSR-nya, baru
akan dapat dirasakan manfaatnya beberapa
tahun kemudian.
Dari sudut pandang imagineering mindset,
‘dreams’ tentang Indonesia yang gemah ripah
lohjinawi di abad ‘climate changes’ yang ekstrim
dan ‘conceptual era’ yang mempertautkan
sains, teknologi, dan tantangan lingkungan
yang sangat kompleks, focal concern kehidupan
manusia, memang bertumpu pada lingkungan
sehat, cerdas, dan mampu. Variannya sangat
beragam. Mulai dari penanggulangan gizi
masyarakat, peningkatan kualitas kesehatan ibu
dan anak, serta pengembangan pendidikan yang
multi matra. Karenanya, kesadaran Pertamina
untuk memasuki sentra kepedulian semacam
itu, dapat dikatakan sebagai kesadaran untuk
‘menanam masa depan.’
Bagi saya, apa yang telah dipelopori oleh
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan
merupakan strategi tepat dalam mendudukkan

Pertamina pada konstelasi yang benar. Yakni,
korporasi milik bangsa yang memadukan
keuntungan bisnis dan kemanfaatan sosial dalam
satu tarikan nafas. Meskipun, katakanlah, kedua
hal itu berjalan pada track yang berbeda. Di era
konseptual, kebijakan semacam itu, merupakan
kebijakan yang kelak akan berdimensi luas.
Yaitu, tumbuhnya kesadaran dan rasa memiliki
masyarakat terhadap Pertamina, sehingga
mereka akan balik bertanggung jawab terhadap
keberadaan Pertamina, dan menjaganya.
Langkah ini merupakan langkah cerdas, ber
dimensi jauh ke masa depan.
Saya berpikir, bila saja seluruh BUMN
melakukan apa yang dilakukan Pertamina kini,
memanifestasikan tanggung jawab konkret
terhadap perkembangan kemajuan bangsa
dari hulu, kita akan semakin optimistis terhadap
masa depan bangsa ini. Apa yang ditanam
Pertamina kini, merupakan kontribusi terhadap
trilogi kemajuan bangsa mendatang. Yakni,
kemandirian, daya saing, dan peradaban
unggul. Ke arah sinilah saya ingin menyebut,
Pertamina di sisi lain, sebagai peran nyata
memajukan Indonesia. Apa yang dilakukan
Pertamina memberikan inspirasi bagi BUMN
lain untuk melakukan hal yang sama. n
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Seni
Teks : Sahrul Haetamy Ananto Foto : Priyo Widiyanto

Keadilan di Lemari Pendingin
“Kamera bukanlah sekadar alar reproduksi, memandang dunia apa adanya.
Tapi melalui kamera kita memperlihatkan apa yang kita mau dari dunia ini,”
Ed Zoelverdi dalam katalog World press photo 2004 (GJFA,2004).
Di kota besar, seperti Jakarta, jamak
belaka jika anak-anak muda bergaya rambut
mohawk, telinga ditindik , berbaju jeans belel
sobek berseliweran ke sana ke mari. Mereka
adalah “anak-anak punk” yang punya disiplin
hidup sendiri. Tapi di Aceh, daerah yang
pemerintahnya menjalankan syariat Islam, tak
ada tempat buat mereka.
Sebanyak 64 punker diringkus Polisi
syariah Aceh. Rambut mohawk mereka dicukur
habis, kemudian digiring untuk membersihkan
diri hingga akhirnya berganti pakaian untuk
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melaksanakan shalat.
Alasan penindakan tersebut demi
kenyamanan dan keamanan kota Banda
Aceh. Dianggap menindas dan melanggar hak
asasi manusia universal, masalah ini kemudian
terdengar hingga ke berbagai belahan dunia,
dan menyulut aksi solidaritas dan kecaman dari
komunitas punk di berbagai negara.
Irwansyah Putra, pewarta foto Antara,
sempat mengabadikan adegan pembersihan
punk di bumi serambi Mekah pada 13 Desember
2011 tersebut. Hasil jepretannya menghiasi buku

bertajuk fotografi Jurnalistik KILAS BALIK 2011.
Terpampang , beberapa anak punk yang habis
digunduli secara paksa oleh aparat, menjalani
salah satu pola pendidikan pembinaan, dengan
direndam di sungai. Kontras, sepasang kaki
aparat lengkap dengan sepatu boot ala militer
nan gagah berdiri membawahi anak-anak punk
yang pelontos dan tanpa busana tersebut.
Salah satu anak punk menyorotkan matanya
secara tajam ke arah petugas di depannya,
dengan kedua alis yang turun ke bawah,
seolah mencitrakan sebuah sikap kekesalan,
kekecewaan dan pertanyaan besar, kenapa
kami mendapat perlakuan seperti ini, apa salah
kami?
Buku kilas balik itu diluncurkan berbarengan
dengan pembukaan pameran KILAS BALIK
2011, 20 Januari 2012 lalu. Peluncuran dan
pameran ini merupakan hajatan menyambut 20
tahun pengabdian Galeri Foto Jurnalistik Antara
dan 74 tahun perjalanan Kantor Berita Antara.
Suasana Jalan Antara 59, Pasar Baru,
Jakarta malam itu begitu ramai hingga tumpah
ruah ke sekitaran bibir jalan di Galeri yang

persis berada dekan dengan kali Ciliwung ini.
Musik klasik nasionalis dilantunkan, orangorang tidak sabar menunggu ruang pamer
untuk segera dibuka. Peluncuran buku dan
pameran Kilas Balik 2011 ini diresmikan oleh
Menko Perekonomian RI Hatta Rajasa, Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Mari Elka
Pangesti, dan Dirut Kantor Berita Antara,
Ahmad Mukhlis.
Pameran dan Buku Kilas balik 2011 ini
menyajikan foto-foto karya pewarta foto Kantor
Berita Antara yang dicuplik dari beragam
medan penting di seluruh tanah air sepanjang
tahun 2011 seperti peristiwa politik, ekonomi,
seni budaya, dan olahraga. Foto-foto tersebut
merupakan hasil seleksi dari sebanyak 52.286
foto yang disiarkan Antara sepanjang 2011.
Selain “anak-anak punk”, foto yang juga
menarik perhatian adalah foto orang utan
sebelum dilepasliarkan di Orang Utan Care
Center and Quarantine-Orang Utan Foundation
International di Pangkalan Bun, Kalimantan
Tengah. Karya Saptono itu diambil pada Senin,
21 November 2011.
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Mata orang utan itu mengkilat, tajam
menatap. Ada jeruji yang menghalangi
pandangannya keluar, Mata bening seolah
memantulkan kesedihan tak tertahankan, Bisa
jadi bingung, kenapa ia bisa berada disana, apa
kesalahan yang diperbuatnya.
Foto berikutnya adalah wajah terdakwa
pencucian uang Gayus Tambunan, saat
menjalani sidang di Pengadilan Tipikor begitu
“kuyu” . Matanya menatap ke bawah, bibirnya
tertutup rapat. Foto karya pewarta foto Prasetyo
Utomo ini diambil pada Senin, 12 September
2011. Pada foto ini wajah Gayus dibidik
dari pinggir kiri. Efek filter pada lensa cukup
sukses membantu merefleksikan wajah Gayus,
sehingga menjadi terduplikasi ganda, seolah
kembar, seolah ada dua. Yang menggelitik
foto itu disandingkan tata letaknya dengan foto
orang utan tadi, baik saat pameran maupun
dalam buku fotografi Kilas Balik 2011.
Gestur wajah Gayus yang menghadap
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ke foto orang utan, seolah mengisyaratkan
bahwa orang-orang yang terbuai untuk
melakukan tindakan korupsi sudah hilang
rasa kemanusiaannya. Mereka berkiblat pada
hewan yang tak memiliki harkat dan martabat.
Sedianya seperti tercetak dalam kitab suci
bahwa kodrat seorang manusia yang lebih mulia
dari binatang.
Oscar Motuloh dalam catatan kuratorialnya
mengatakan pameran dan peluncuran buku
fotografi jurnalistik KILAS BALIK secara
realistik mengingatkan betapapun mahalnya
kepercayaan itu dibangun, namun dia bisa
musnah dalam sekejap akibat ketakseriusan
penguasa menegakkan hukum demi keadilan
seluruh warga negera Republik ini.
Bagi Oscar, pameran dan buku KILAS
BALIK merupakan kaleidoskop peristiwa
visual yang mengiringi perjalanan bangsa
nan majemuk ini dalam mengisi sekaligus
membangun kemerdekaannya. Peristiwa

yang menjadi kesaksian para kuli citra Divisi
Pemberitaan Foto Antara terhampar sebagai
sebagai mata bagi dunia.
“Pengamatan yang bertugas mengingatkan
bahwa tak boleh lagi ada peristiwa yang
menyisakan perkara keadilan di lemari
pendingin. Menghardik perlunya aksi nyata
yang tegas dan revolusioner untuk membasmi
korupsi di tanah air,” katanya.
Semua itu identik dengan simbol kegelapan
yang mencederai kemanusiaan serta membunuh
peradaban yang dibangun dengan pengorbanan,
darah dan airmata oleh para perintis Republik
Bhineka Indonesia.
Direktur Utama Kantor Berita Antara, Ahmad
Mukhlis Yusuf mengatakan bahwa setiap masa
memiliki gerutunya sendiri, dalam sebuah
fragmen kehidupan di ujung sana bisa jadi
dipenuhi ceitera penderitaan, ektidak adilan
dan bahkan kegaduhan yang tiada henti yang
menimbulkan percikan-percikan was-was dan

kegelisahan. Namun jika menoleh ke ujung
yang lain, ada sebuah oase lain. Sebuah kisah
kebahagiaan, kesuksesan, dan perjuangan
anak manusia dalam meraih kehidupanya
dan dengan sendirinya menebarkan aroma
optimisme dan pengharapan akan masa depan
yang lebih baik.
Sudah barang tentu disini, foto jurnalistik
memiliki peran penting dalam merekam
semangat zaman, yang terefleksi dalam
setiap peristiwa. Sepakat dengan apa yang
dikatakan oleh Kepala divisi Mandidi Foto
Antara, Hermanus Priatna lewat sambutannya
dalam Buku Kilas Balik 2012, sedianya foto
jurnalistik wajib menyajikan informasi dengan
akurasi tinggi. Maka seorang pewarta foto harus
berada langsung di lokasi untuk memperoleh
atmosfir peristiwa pada momentum. Karena,
memang karya-karya yang dihasilkan dari
reportase fotografi tidak bisa terbantahkan oleh
kata-kata. n
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Lakon
Teks Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

Kualitas SDM

adalah Segalanya

Berkecimpung di dunia entertainment, membuat Marcello
Tahitoe memahami betul pentingnya memberikan servis
yang memuaskan kepada para penggemarnya. Dengan
suaranya yang khas, Ello menyuguhkan beragam nuansa
lagu. Bahkan tiga tahun lalu, ia berani menggelar konser
tunggal untuk membuktikan bahwa dirinya merupakan salah
satu penyanyi Indonesia berkualitas saat ini.
Kualitas diri inilah yang ditekankan anak bungsu dari
tiga bersaudara pasangan musikus Minggus Tahitoe
dan penyanyi Diana Nasution tersebut ketika ditanya
tanggapannya mengenai Pertamina. Menurutnya, Pertamina
harus terus memperbaiki kualitas SDM-nya jika ingin menjadi
perusahaan kelas dunia.
“Kunci keberhasilan itu selalu berasal pada kualitas diri.
Baik perorangan maupun perusahaan, kualitas SDM itu
harus terus diperbaiki,” ujarnya dengan nada serius.
Bagi pria 29 tahun ini, sistem sebagus apapun
yang diterapkan dalam sebuah perusahaan tidak
akan ada artinya jika kualitas SDM-nya tidak
diperbaiki.
“Karena itu, Pertamina sebagai salah satu
perusahaan kebanggaan rakyat Indonesia
harus mampu membuktikan bahwa SDMnya dari level paling atas hingga level
paling bawah telah berubah menjadi
lebih baik,” tegasnya. n
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Lakon
Teks Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

Tak Sia-Sia Kencani

Bola Voli

Tidak ada kata sia-sia jika terus menggeluti apa yang
kita gemari. Begitulah gambaran Eko Permana Putra, salah
satu prajurit TNI AU, yang ditunjuk menjadi kapten tim voli
Pertamina di Proliga 2012. Kegemarannya bermain bola voli
tidak pernah lekang ia gandrungi sejak masih duduk di SMP
hingga menyandang pangkat Sersan Dua (Serda).
Suka duka telah ia rasakan menjalani hobinya
tersebut. Mulai dari kebahagiaannya dapat
mengikuti banyak kompetisi dan kejuaraan volly
hingga pada Januari 2008 ia menjadi anggota
tim voli Indonesia junior mengharumkan nama
Indonesia di peringkat 8 se-Asean di Iran.
Namun, saat mengikuti Proliga 2009
dan bermain untuk klub Jakarta Sananta,
ia mengalami cedera di lutut. Di sinilah
dukanya. Eko harus istirahat penuh selama
lima bulan, tanpa menyentuh bola voli
sedikitpun. “Waktu itu suram sekali. Tidak
pernah latihan, padahal saya ingin sekali.
Tetapi semangat terus saya pupuk,
hingga akhirnya saya bisa sembuh dan
bisa main voli lagi,” kenang pria lajang
berperawakan tinggi ini.
Walaupun sejak 2010 ia telah bertugas
di Mabes TNI AU, namun pria berusia 22 tahun ini
tidak berhenti “mengencani” bola voli kesayangannya.
Buktinya, ia ikut mengantarkan tim AU menjadi juara
tiga di kompetisi Livoli Divisi Utama di Bandung
pada tahun itu.
Kini, bersama pemain voli profesional lainnya ia
berlaga di Proliga 2012. Putera pertama dari tiga
bersaudara ini merasa bangga membawa nama
besar Pertamina. “Walaupun Pertamina baru
mengikuti Proliga, kami akan bermain kompak
dan maksimal untuk perusahaan ini,”janjinya. n
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Wisata
Teks : Irli Karmila Foto : Kuntoro

Wisata Religi di Kota Wali
Bosan dengan pegunungan dan pantai, cobalah wisata religi. Anda bisa
mengujungi Cirebon, Jawa Barat yang selama ini menjadi favorit wisata
rohani. Kota ini merupakan satu dari sekian kota di Jawa yang menjadi pusat
penyebaran Islam tempo dulu sehingga ada yang menyebutnya sebagai
“kota wali”.
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Dari Jakarta, Cirebon hanya membutuhkan
waktu 3 jam menggunakan Kereta Api. Begitupun
kalau menggunakan kendaraan pribadi. Anda
bisa memulai perjalanan wisata dengan
menjelajahi keraton kasepuhan. Dulu keraton
ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan
pengembangan ajaran agama Islam diseluruh
Jawa Barat.
Keraton yang berlokasi di Kampung
Mandalangan, Kelurahan Kasepuhan,
Kecamatan Lemah Wungkuk ini berdiri pada
tahun 1529 pada masa pemerintahan Syech
Syarief Hidayatullah yang dikenal Wali Songo
dengan sebutan Sunan Gunung Jati.
Keraton Kasepuhan dibangun dengan
tumpukan batu bata merah yang kokoh. Di
dalam bangunannya dihiasi dengan porselinporselin menempel di tembok yang berasal dari
daratan Tiongkok.
Di lokasi tersebut juga terdapat Museum
yang menyimpan berbagai macam benda

pusaka peninggalan kesultanan Kasepuhan,
seperti tombak, keris, seperangkat gamelan tua,
rebana sunan kalijaga, topeng, aneka barang
pecah belah dari cina, baju kain kerajaan.
Terdapat juga museum kereta yang
menyimpan Kereta Singa Barong sebagai kereta
pusaka yang sering digunakan oleh seorang
raja Keraton Kasepuhan dan dua buah tandu
Jempana dari China yang biasa dipergunakan
oleh permaisuri dan putera mahkota.
Saat memasuki ruang Bangsal Pringgandani,
terdapat sebuah lukisan Macan Ali yang berasal
dari Timur Tengah (Arab). Lukisan tersebut,
merupakan lambang kota Cirebon pada masa
Wali Songo yang pada bagian tubuh macan
tersebut, terdapat kaligrafi berbahasa Arab
bertuliskan Laa Ilaha Ilallahu Muhammadur
Rasulullah.
Selain itu, pada ruangan Bangsal Agung
Panembahan, tepat dibelakang kursi singgasana
raja terdapat sebuah ranjang yang dihiasi oleh
April 2012
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9 buah kelambu dengan beraneka macam
warna.
Menurut Usman yang sudah 17 tahun
menjadi pemandu Keraton Kasepuhan,
mengatakan bahwa karena penyebaran
ajaran Islam di Pulau Jawa dilakukan oleh para
Sunan dari Wali Songo, maka kelambu tersebut
merupakan simbol sejarah dari kesembilan
Sunan perkumpulan dari Wali Songo.
Seperti yang dijelaskan oleh Usman,
Keraton Kasepuhan juga mengandung unsur
kebudayaan Tionghoa karena banyak terdapat
keramik-keramik khas Tiongkok peninggalan
sejarah Dinasti Ming yang dibawa oleh Puteri
Ong Tien, isteri dari Sunan Gunung Jati yang
berasal dari daratan China.
Usai menyusuri Keraton Kasepuhan, Anda
bisa beralih ke Masjid Agung Sang Cipta Rasa
yang letaknya tak jauh dari Keraton Kasepuhan
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karena masih satu komplek tepatnya disebelah
utara Keraton.
Masjid yang dibangun sekitar tahun 1480 ini
memperlihatkan ciri-ciri masjid kuno pada masa
kerajaan Islam. Masjid Agung Sang Cipta Rasa
dikenal juga sebagai Masjid Agung Kasepuhan
atau Masjid Agung Cirebon.
Masjid ini dibangun atas prakarsa Sunan
Gunung Jati yang dibantu oleh Sunan Kalijaga
sebagai arsitek pembangunan Masjid ini.
Terdapat tiga hal yang menarik dan
menjadi tradisi dari masjid ini. Pertama, Adzan
Pitu. Yaitu, adzan yang dikumandangkan oleh
tujuh muadzin secara bersama-sama untuk
menandakan tiba waktunya sholat Jumat.
Kedua, terdapat jamaah perempuan yang ikut
sholat Jumat yang jatuh tepat pada hari Jumat
Kliwon. Ketiga, Khotbah Jumat selalu dibawakan
dengan menggunakan bahasa Arab.

Empal Gentong dan Batik Trusmi
Rasanya belum lengkap jika berwisata
ke Cirebon tidak mencicipi kuliner khas
kota Cirebon, seperti Tahu Gejrot, Empal
Gentong, Nasi Jamblang, dan Nasi Lengko.
Dari semuanya, yang paling top empal gentong.
Untuk merasakan sensasinya, silakan mampir
ke warungJika berkunjung ke Cirebon, jangan
lupa juga untuk mampir merasakan nikmatnya
Empal Gentong Bu Darma yang terletak di Jl.
Slamet Riyadi No. 1 Cirebon.
Empal Gentong Bu Darma ini sangat
legendaris karena sudah ada sejak tahun
1950-an. Masakan yang berkuah kuning kental
dengan bumbu khas ini berisi daging, jeroan,
iso, babat, paru dan ditaburi dengan daun kucai
yang dimasak di dalam gentong dari tanah
liat. Empal Gentong disajikan dengan nasi
atau lontong, krupuk rambak dan cabe bubuk
sebagai ciri khas empal gentong.
Selesai memanjakan lidah, Anda bisa
mampir ke Trusmi. Kawasan ini dikenal
sebagai kawasan wisata budaya sebagai
tempat berkumpulnya pedagang dan toko-toko
yang menjual berbagai kerajinan batik khas
Cirebon.

Trusmi adalah nama desa yang terletak
di kecamatan Plered, kabupaten Cirebon dan
berjarak 5 km dari pusat kota. Rata-rata mata
pencaharian penduduk asli desa tersebut
adalah membatik.
Sambil berbelanja batik, kita bisa
menyaksikan langsung bagaimana batik itu
dibuat dan diproduksi oleh para pengrajin
batik. Seperti yang ada di Wisata Kampoeng
Batik tepatnya di Jl. Panembahan Utara No. 1
Plered Cirebon.
Di Kampoeng Batik ini di fasilitasi juga
foodcourt yang menyajikan makanan khas
Cirebon seperti empal gentong, empal asem,
tahu gejrot, tahu tek-tek, es cuwing, es kelapa
tjampolai, nasi jamblang, serabi ambon, pisang
goreng mama, dll. Selain itu, kita juga bisa
berbelanja makanan oleh-oleh khas Cirebon.
Wisata tersebut hanyalah sebagian kecil
yang terdapat di kota Cirebon. Karena di Cirebon
masih banyak tujuan wisata lainnya yang
tak kalah menarik seperti Keraton Kanoman,
Keraton Kacirebonan, Makam Sunan Gunung
Jati, Gua Sunyaragi, Pelabuhan Cirebon, dan
Wisata Waduk Darma.
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Sensasi Bungalow di Tengah Kota
Jika sedang merancang liburan ke Cirebon,
Anda bisa memasukkan Hotel Patra Jasa
Cirebon dalam daftar sebagai salah satu
alternatif penginapan. Hotel bintang tiga itu bisa
jadi destinasi liburan keluarga dengan jarak
tempuh hanya 10 menit dari Stasiun Kereta Api
Cirebon dan 5 menit dari pusat kota Cirebon.
Untuk menuju hotel ini, kita tidak perlu repot
mencari Taksi atau Mobil Travel karena Hotel
Patra Cirebon telah menyediakan mobil yang
siap menjemput kedatangan kita di stasiun
kereta api Cirebon.
Selain menjemput kedatangan kita, Hotel
ini juga memberikan service dalam pelayanan
transporatasi gratis selama kita menginap.
Sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya
sewa mobil untuk berwisata di kota Cirebon
karena jasa transportasi Hotel Patra Cirebon
siap mengantarkan kemanapun kita pergi.
Hotel yang berlokasi di Jl.Tuparev No.11
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ini memiliki 54 bungalow yang dilengkapi
dengan fasilitas ruang modern dan berkonsep
Green karena dikelilingi oleh taman tropis yang
rimbun.
Menurut GM Hotel Patra Cirebon, Agus
Santos hotel ini adalah satu-satunya hotel di
tengah kota Cirebon yang bergaya bungalow
dan mendapat penghargaaan As The Best
Hotel&Service Excellent Of The Year dalam
ajang International Business & Company Award
2011.
“Kami memanjakan customer dalam hal
pelayanan, hotel ini dianggap sebagai second
home-nya customer dengan fasilitas garasi
mobil langsung menuju kamar dan bersantai
di balkon/teras kamar yang langsung menuju
kolam renang,” ungkap Santos. Dari Hotel
Patra, hanya butuh waktu tak lebih dari lima
belas menit untuk menuju Keraton Kasepuhan
yang selama ini jadi ikon wisata Cirebon. n
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Galeri Foto
Teks : Tatan Agus RST.

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Hari menjelang awal April adalah hari derap langkah, antara derap langkah eksekutif dan legislatif
yang sibuk menimang untung rugi, dan derap langkah para mahasiswa dan pemuda yang merapatkan
barisan turun ke jalan, dan derap langkah sepatu lars yang mengawal ketenangan dan kedamaian
geliat demokrasi.
Mereka ada yang ingin menaikkan, ada yang menolak, ada massa yang turun ke jalan, ada juga
polisi dan tentara yang berjaga-jaga di jalanan dan objek-objek vital.
Ada perdebatan di bangku-bangku Parlemen, ada pula perdebatan di warung kopi, juga ada yang
mengusung panji-panji suara lewat jalanan ada pula yang ngedumel sendiri.
Akan selalu ada pro dan kontra terhadap setiap pilihan kebijakan. Apalagi isu Bahan Bakar
Minyak (BBM).
Kenaikan harga BBM, memang akan selalu menjadi isu yang seksi, karena akan mendorong
kenaikan harga lainnya. Sebab perubahan harga BBM terlahir dari rahim demokrasi yang semua
elemen bangsa mengetahuinya. Tidak seperti era dulu negeri ini, ketika keputusan dihasilkan dalam
suasana senyap.
Itulah demokrasi yang selalu menghadirkan pilihan-pilhan...
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Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Informasi Teknologi
Persatuan Kempo Indonesia.
Kereta Api.

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

19.
23.

Bika Ambon oleh-oleh khas kota
Negara Tetangga.
Surat Peringatan.
Tropi Kejuaraan.
Dahulu bernama Batavia
Penganut Suatu Agama.
Bilik atau Ruang.
Pesan yang Terakhir.
Udang Kering.
Kata dasar Penerapan
Akar yang Menjadi Besar dan Berdaging seperti
Singkong dll.
Kelompok.
Lubang Besar pada Gunung.

Jawaban TTS Maret 2012
Mendatar :
1. MEDIA, 4. MESSI, 6. TEA, 7. NAMUK, 8. MOB, 10. LAMA, 12. HUMAN,
14. MORAL, 15. ERA, 16. FASTRON, 17. AA, 19. DOMBA, 23. DA, 24. ON,
25. AKUPUNKTUR
Menurun :
1. MINAH, 2. DEMAM, 3. ATK, 4. MAHAMERU, 5. SEMARANG, 9. BALONGAN,
11. MORO, 13. NASIB, 18. ADIK, 20. MAP, 21. AIN, 22. RAT, 23. DOR

Bagi para pemenang yang berdomisili di Jabodetabek, silakan datang ke redaksi dengan membawa identitas diri,
mulai 20 - 30 April 2011
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