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Catatan

Redaksi

Akhirnya pemerintah melalui Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral duduk bersama dengan DPR membahas
rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi
pada 28 Februari lalu. Walaupun belum ada keputusan apapun
berkaitan dengan hal itu, ini merupakan sebuah langkah
maju setelah lebih dari setahun wacana pembatasan BBM
bersubsidi bergulir. Pertamina sebagai satu-satunya BUMN
yang menjalankan fungsi pengadaan dan penyaluran BBM
di Indonesia sudah siap bahkan telah melakukan langkahlangkah strategis mengantisipasi keputusan yang akan diambil
kedua lembaga negara tersebut.
Dengan adanya rencana kenaikan BBM subsidi, maka dapat
dipastikan, margin antara BBM subsidi dengan BBM non subsidi
akan semakin tipis. Bagi Pertamina, ini merupakan challenge
dalam menjalankan bisnisnya. Di satu sisi, Pertamina harus
membuktikan bahwa ia merupakan sebuah entitas bisnis murni
yang profit oriented. Namun di sisi lain, semangat Indonesia first
tetap harus dikedepankan. Untuk itu, wajarlah jika Pertamina terus
berbenah untuk mendukung keputusan pemerintah. Termasuk
membenahi strategi penjualan BBM non PSO yang diperkirakan
ikut terdongkrak
Di edisi Maret 2012, redaksi Warta Pertamina memotret
langkah-langkah yang sudah dilakukan Pertamina, khususnya
berkaitan dengan kesiapan sarana dan fasilitas penjualan
BBM non PSO.
Kami juga menyajikan tulisan lain di berbagai rubrik. Ten
tunya dengan gaya bahasa yang khas…
Semoga sajian kami kali ini menambah wawasan baru
bagi para pembaca.

Selamat menikmati...

Cover : Danang Pramono
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Indonesia

memang

menakjubkan. Panorama yang
indah di berbagai destinasi
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wisata menjadi daya tarik
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adalah Waduk Wadaslintang.
Te r l e t a k d i p e r b a t a s a n
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1988 ini terasa berbeda dengan
waduk lainnya.
Foto : Aderi Putra
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Surat Pembaca

ingin jadi

Kontributor

Sebagai seorang yang sangat concern pada
bidang media, saya sangat tertarik membaca
Warta Pertamina sebagai sebuah media internal
milik BUMN terbesar di Republik ini. Betapapun,
majalah yang mungil ini menjadi sarana yang
sangat ampuh untuk mewartakan segala
perkembangan di tubuh Pertamina.
Menjadi sangat urgent, ketika globalisasi
ekonomi sudah mendekat ke arah perdagangan
bebas. Maka media ini sangat layak untuk
menyebarkan virus nasionalisme agar pembaca
tetap bersikukuh mencintai produk dalam

negeri. Dan Pertamina sebagai BUMN strategis
tetap aman dari persaingan yang mulai dapat
terlihat oleh pesaing dari luar.
Untuk itu lewat surat ini kami berkeinginan
untuk bergabung dan menjadi reporter daerah
agar bisa mendedikasikan semangat tersebut
lewat tulisan-tulisan dan perjalanan jurnalistik,
dan semoga dapat diapresiasi oleh pembaca.
Demikian surat ini, semoga keinginan yang
membara tersebut dapat menjadi perhatian dan
dipertimbangkan. Untuk itu sebelumnya kami
ucapkan banyak terima kasih.

Sutrisno
mediatasbih@yahoo.co.id
REDAKSI :
Kami sangat menghargai keinginan Anda untuk mendedikasikan diri menjadi kontributor daerah.
Namun demikian, saat ini kegiatan peliputan berita di daerah masih dapat dilakukan oleh para pekerja
Humas Pertamina yang ditugaskan di berbagai unit operasi kami di seluruh Indonesia. Oleh karena itu,
kami mohon maaf belum bisa memenuhi keinginan Anda. Tapi, jika Anda ingin menulis artikel sesuai
dengan rubrik yang ada di Warta Pertamina, kami dengan senang hati menerimanya. Silakan kirim
naskah ke bulletin@pertamina.com. Tulisan tersebut akan kami muat setelah lolos dari penilaian
redaksi. Selamat berkarya. Kami tunggu tulisan Anda.
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Dukungan Untuk

Pertamina

Wacana tentang efektivitas penggunaan
BBM bersubsidi di Indonesia masih terus
berlangsung. Mulai dari pengkajian
pembatasan penggunaan BBM bersubsidi,
menaikkan harga BBM bersubsidi, hingga
rencana konversi dari BBM ke BBG.
Berbagai pihak sepertinya lebih senang
melemparkan bola panas yang membuat
masyarakat menjadi resah.
Tapi saya salut dengan Pertamina. Dari
berbagai pemberitaan yang saya baca dan
saya saksikan, tidak sedikitpun Pertamina
menjadi bagian dari pihak-pihak yang
meresahkan masyarakat tersebut. Dengan

elegan Pertamina tetap menjalankan tugasnya
menjadi penyedia dan penyalur BBM untuk
masyarakat Indonesia. Jika terjadi kekosongan
di beberapa SPBU di suatu daerah, itupun
bukan karena kelalaian Pertamina. Tapi lebih
karena SPBU tersebut terlambat mengirimkan
delivery order ke Pertamina.
Sebagai masyarakat yang peduli terhadap
Pertamina, saya sangat mendukung apa yang
dilakukan BUMN ini. Teruslah seperti sekarang.
Tetaplah berkiprah sesuai dengan kapasitasnya,
sebagai sebuah entitas bisnis murni.
Marwan Kusuma Hadi - Jakarta

Danang Pramono
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Highlight

Pertamina Dukung
Surabaya – PT. Pertamina
(Persero) konsisten melakukan
upaya untuk meningkatkan
pelestarian lingkungan lewat
program Menabung 100
Juta Pohon. Kali ini kegiatan
Menabung 100 Juta Pohon
dilakukan di kawasan Bandara
Internasional Juanda, Jumat
(17/2). Aksi tanam pohon dihadiri
Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan, Corporate Secretary
Pertamina Hari Karyuliatro,
General Manager PT. Angkasa
Pura I Trikora Harjo, serta
melibatkan sejumlah siswa SD.
Menurut Hari Karyuliarto, aksi
menghijaukan kawasan Bandara
Juanda sebagai bentuk dukungan
Pertamina terhadap program
Eco Ariport yang dicanangkan
Kementerian Perhubungan. Pada
tahap awal dilakukan penanaman
1.000 pohon di lahan seluas
75.000 meter persegi, yang
meliputi tanaman angsana,
sengon, trembesi dan mahoni.
Selain Bandara Juanda, dukungan
Pertamina mewujudkan Eco
Airport akan dilaksanakan juga
di Bandara Lombok dan Jakarta.
n DSU
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Foto : Tatan Agus RST Pertamina

Eco Airport

Kegiatan Bulan K3

di Pertamina

Jakarta – Gerakan Nasional
membudayakan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dilaksanakan
serentak di seluruh Indonesia
lewat kegiatan Bulan K3, mulai
12 Januari hingga 12 Maret
2012. Pertamina juga menggelar
rangkaian acara bulan K3 dengan
tema “HSE di Dadaku, Let’s Act
Safely”.
Sejumlah aktivitas untuk
meningkatkan kesadaran
pentingnya K3 digelar di Kantor
Pusat Pertamina, Unit Operasi
dan Anak Perusahaan, yang
melibatkan kalangan internal
maupun eksternal. Adapun
kegiatan yang digelar di Kantor
Pusat Pertamina seperti lomba first
aider, simulasi bencana, senam
Let’s Move On, kompetisi first aid
antar Palang Merah Remaja, dan
lain-lain. n DSU

Foto : Tatan Agus RST Pertamina

Foto : Kutoro Pertamina

Foto : FRM Region V
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Peresmian
Terminal
Transit BBM

Baubau

Baubau - PT Pertamina (Persero)
secara resmi mengoperasikan
Terminal Transit BBM Baubau,
Sulawesi Tenggara yang berkapasitas
100.000 kiloliter (KL) dengan nilai
investasi sekitar 40 juta dolar AS.
Peresmian Terminal Transit BBM
terbesar di Kawasan Indonesia
Timur itu, dilakukan oleh Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan,
didampingi Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Djaelani Sutomo,
Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra)
H. Nur Alam, Jumat (10/2). Turut hadir
Walikota Baubau MZ Amirul Tamim
dan Muspida Kota Baubau.
Menurut Karen, kehadiran
Terminal Transit BBM Baubau dapat
meningkatkan keandalan pasokan
serta mengurangi biaya distribusi
BBM di wilayah Sulawesi. Sementara
itu Nur Alam berharap Terminal Transit
BBM Baubau mampu memberikan
nilai tambah terhadap pembangunan
di Sultra. n DSU
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Visi BOD

Kami Siap!
Bagi Pertamina kebijakan pemerintah
mengamankan anggaran dari beban subsidi,
menjadi momentum untuk melaksanakan
skenario yang telah disiapkan beberapa tahun
lalu.
Apapun kebijakan yang nantinya dikeluarkan
pemerintah lewat berbagai opsi apakah itu kenaikan
ataupun pembatasan, menjadi tantangan untuk
meningkatkan pelayanan kepada konsumen.
Persiapan infrastruktur pendukung ketersediaan
BBM non subsidi di tanah air sudah sekitar 70
persen. Strategi bisnis BBM non Public Service
Obligation (PSO) sudah disiapkan. Berbagai
langkah peningkatan pelayanan dan mutu produk
dilakukan untuk memenangkan persaingan di pasar
BBM non subsidi dengan kompetitor asing.
Kami siap memenangkan persaingan dan
melaksanakan kebijakan pemerintah dengan
sebaik-baiknya.

Salam,
Djaelani Sutomo
Direktur Pemasaran dan Niaga

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina
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Warta Utama

Minyak Melambung
Subsidi Limbung
Pemerintah mengajukan opsi kenaikan BBM bersubsidi sebagai langkah
untuk mengurangi tekanan fiskal. Pengamat menilai opsi pembatasan tak
rasional dan memicu pasar gelap. Menjadi momentum untuk diversifikasi
BBM ke bahan bakar gas.
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Menteri ESDM Jero Wacik saat mengajukan opsi kenaikan
BBM bersubsidi di Komisi VII DPR-RI, 28 Februari 2012.
Foto : Kuntoro Pertamina

Melambungnya harga minyak dunia tak
luput dari tilikan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono. “Dalam satu pekan naik sampai 9
dolar AS per barel,“kata Presiden saat berbicara
dalam forum silaturahmi dengan Wartawan
Istana pada 13 Februari 2012. Kenaikan ini
tentunya memberikan tekanan yang berat
kepada APBN 2012. Pos subsidi BBM akan
semakin bengkak.
Untuk mengurangi beban fiskal, pemerintah
melalui Kementerian ESDM akhirnya
mengajukan opsi menaikkan harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi pada April
2012 ini. Dua opsi telah disiapkan. Pertama,
kenaikan harga jual eceran Premium dan
Solar sebesar Rp 1.500 per liter. Sementara
opsi kedua, pemerintah mematok subsidi
tetap BBM sebesar Rp 2.000 per liter untuk

Premium dan Solar, dengan risiko harga
BBM akan fluktuatif mengikuti harga minyak
dunia. Opsi tersebut diajukan Menteri ESDM
Jero Wacik dalam Rapat Dengar Pendapat
(RDP) dengan komisi VII DPR - RI, pada 28
Februari lalu. Sinyal menaikkan harga BBM
bersubsidi sebenarnya sudah disampaikan
Presiden dalam forum silaturahmi dan disiarkan
secara langsung di beberapa stasiun televisi.
“Apakah perlu disesuaikan harganya, kami akan
mematangkan sematang-matangnya soal itu,”
kata SBY kala itu.
Saat dialog tersebut, BBM bersubsidi
menjadi persoalan yang ditanyakan secara
khusus. Masalah tersebut memang masih
menyedot perhatian berbagai kalangan,
terutama menjelang 1 April yang disebut-sebut
sebagai tanggal diberlakukannya kebijakan
Maret 2012
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Pri Agung Rakhmanto
Direktur Eksekutif Refominer Institute
Konsekuensi tidak menaikkan harga BBM
berdampak pada maraknya moral hazard
dan penyalahgunaan subsidi BBM.
Foto : Kuntoro Pertamina

baru BBM bersubsidi.
Dalam berbagai kesempatan, pejabat
di Kementerian ESDM menyebutkan
beberapa opsi yang sedang dikaji berkaitan
dengan BBM bersubsidi. Menaikkan BBM
bersubsidi, membatasi BBM bersubsidi, atau
mengalihkannya kepada Bahan Bakar Gas
secara bertahap. Namun opsi pembatasan
dianggap sejumlah kalangan kurang pas karena
rentan penyelewengan.
Awalnya sempat mencuat wacana,
pembatasan BBM secara radikal akan
diberlakukan dengan mewajibkan transportasi
umum memakai BBG per 1 April. Tetapi butuh
waktu, karena banyak hal yang harus disiapkan.
Selain penyediaan stasiun pengisian bahan
bakar gas, penyediaan converter kit secara
masif untuk switching kendaraan dari bensin
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ke gas, tak mudah dilakukan dalam waktu
singkat.
Banyak pengamat yang menyarankan
pemerintah menaikkan BBM bersubsidi untuk
mengurangi beban fiskal. Direktur Eksekutif
Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto
menyebutkan menaikkan harga BBM bersubsidi
jauh lebih sederhana dan lebih rasional
dibandingkan opsi pembatasan BBM bersubsidi.
“Anggaran yang dihemat dari kenaikan harga
juga lebih signifikan,”ujar Doktor lulusan
Belanda tersebut. Ia menyebutkan, menaikkan
harga Rp1.000 per liter untuk Premium dan
Solar, akan menghemat alokasi anggaran
subsidi hingga Rp.57 triliun per tahun. “Ini tidak
perlu penyiapan infrastruktur dan mekanisme
pengawasan,”ujar Pri Agung kepada Warta
Pertamina.
Kedua hal tersebut, menurut pria kelahiran
tahun 1975 tersebut, mutlak harus dilakukan
jika opsi pembatasan BBM yang diambil. Untuk
infrastruktur harus disiapkan SPBU penyedia
Pertamax, dan infrastruktur produksi Pertamax
itu sendiri. “Semua itu menuntut biaya dan
investasi,” ujarnya.
Menurut Pri Agung, kemampuan produksi
Pertamax dalam negeri baru 1 juta kiloliter per
tahun. Dengan pembatasan BBM bersubsidi,
tentunya pemakaian Pertamax akan bertambah.
“Konsekuensinya, kita mesti menambah impor
nya. Setidaknya, impor komponen Pertamax
itu,” ujar Pri Agung.
Jika pilihan pada opsi pembatasan BBM,
menurut Pri Agung membutuhkan pengawasan
yang ekstra berat. Konsekuensi dari tidak
menaikkan harga BBM adalah makin maraknya
moral hazard dalam penyalahgunaan BBM
subsidi, seperti pasar BBM subsidi gelap,
pengoplosan, dan lain-lain. “Dengan disparitas
harga BBM subsidi dan non-subsidi yang
hampir dua kali lipat. Itu pasti terjadi,”ujarnya.
Alhasil, penggunaan BBM subsidi pun tak tepat
sasaran.
Ini paralel dengan yang disampaikan
Tubagus Haryono, mantan Kepala Badan
Pengatur Hilir Migas dalam sebuah diskusi

Menaikkan harga BBM bersubsidi dinilai jauh lebih sederhana
dan lebih rasional dibandingkan opsi pembatasan BBM bersubsidi.
Foto : Dok. Pertamina

di Universitas Indonesia, 9 Februari lalu. Ia
mengakui bahwa penyaluran dari kuota BBM
bersubsidi yang disediakan pemerintah, hanya
14,47% BBM subsidi yang sampai pada sasaran
atau masyarakat yang berhak menerima.
Konsekuensi lain yang mungkin timbul dari
kebijakan pembatasan BBM adalah konflik
sosial antara masyarakat. Petugas SPBU
yang juga bagian dari masyarakat dipaksa
berhadapan dengan masyarakat konsumen
secara langsung. “Yang paling dikhawatirkan,
hal itu menjadi pemicu kerusuhan sosial dan
anarkisme,” tegas Pri Agung.
Sebenarnya, berdasarkan UU APBN 2012,
pemerintah dilarang untuk menaikkan harga
BBM bersubsidi. Yang boleh dilakukan hanya
pembatasan BBM bersubsidi. Dalam Perpres
Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual

Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis BBM
Tertentu yang baru diteken Presiden SBY,
disebutkan harga minyak tanah ditetapkan
sebesar Rp 2.500, bensin Rp 4.500, dan minyak
solar Rp 4.500. Harga yang relatif sama dengan
yang berlaku sekarang. Beleid baru itu juga
mengatur opsi pembatasan BBM, serta konversi
ke gas yang akan dikajukan secara bertahap.
Tapi bukan berarti ruang untuk menaikkan
BBM tertutup. Sekarang di Senayan sedang
dibahas APBN-P yang bisa saja memutuskan
kenaikan BBM bersubsidi yang tentunya
berbeda dengan UU APBN 2012. Dalam
Perpres opsi kenaikan juga diakomodasi
dalam pasal 6. “Harga jual eceran Jenis
BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 (minyak tanah, bensin, solar), dengan
mempertimbangkan kebijakan energi nasional
Maret 2012
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Subsidi BBM 20% dialokasikan untuk pendidikan
Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

dan kondisi keuangan negara, selanjutnya
dapat disesuaikan berupa kenaikan atau
penurunan harga.”
Presiden SBY menyebutkan, pada saatnya
pemerintah akan menentukan sikap apakah
akan menaikkan harga BBM bersubsidi atau
tidak. “Dan saya akan bertanggung jawab
kalau itu harus dilakukan,” katanya. Presiden
mengakui selama kepemimpinannya sudah tiga
kali menaikkan harga BBM masing-masing dua
kali pada 2005 dan satu kali pada 2008. Selain
menaikkan, juga pernah menurunkan harga
BBM pada akhir 2008 dan awal 2009.
Bagi pemerintah keputusan untuk menaikkan
ataupun menurunkan harga BBM bersubsidi
memang tidak mudah. Berbagai upaya dilakukan
untuk guna mengurangi subsidi dan mengurangi
beban masyarakat. Salah satunya ketika peme
rintah memutuskan menaikkan harga BBM
subsidi, diikuti kebijakan Bantuan Langsung
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Tunai (BLT) untuk masyarakat tidak mampu.
Menteri Perekonomian menyebutkan dalam
situasi harga minyak dunia tidak menentu,
semua opsi harus dibicarakan, termasuk
menaikkan harga BBM. “Kalau opsi menaikkan
ditutup, itu menurut saya kurang bijak,” ujar
Hatta Rajasa di Kantor Menko Perekonomian.
Menurut Hatta, kondisi harga minyak du
nia sekarang sudah berada di atas asumsi
pemerintah dalam APBN 2012. Harga rata-rata
minyak mentah Indonesia (ICP) sekarang ini
sebesar 111 dolar AS per barel, sementara
asumsi ICP di APBN 2012 sebesar 90 dolar
AS per barel.
“Ini tentunya tidak sehat. Kalau harganya
terlalu jauh, subsidi akan terus membengkak,”
kata Hatta. Setiap kenaikan 1 dolar AS pada
ICP memang ada kenaikan penerimaan bagi
pemerintah sebesar Rp 3 triliun. Dengan
asumsi produksi sebesar 950.000 barel per

hari ditambah ada pendapatan yang naik dari
sektor gas. Akan tetapi, kenaikan penerimaan
juga akan diikuti dengan kenaikan subsidi
BBM. “Jangan lupa, subsidi (BBM) juga naik di
atas Rp 2 triliun,” ujar Hatta. Belum lagi, harus
mengalokasikan 20 persen untuk pendidikan,
serta dana bagi hasil. “Anggaran akhirnya akan
defisit,” Hatta menegaskan.
Sekalipun opsi kenaikan harga BBM bersub
sidi dibuka, menurut Hatta, pemerintah belum
tentu menaikkan harga. “Walaupun ada opsi itu
bukan berarti tiba-tiba kita otomatis menaikkan.
Tetapi opsi itu harus ada,” ujarnya diplomatis.
Faktanya pemerintah telah mengajukan
opsi kenaikan ke DPR, termasuk di dalamnya
perombakan asumsi makro ekonomi Indonesia.
Baik itu pertumbuhan ekonomi, inflasi, lifting
minyak, dan skema-skema bantuan kepada
masyarakat.
					 ***

Apapun yang diputuskan pemerintah,
Pertamina menyatakan siap menjalankannya.
Sebetulnya, perusahaan energi ini sudah
bersiap sejak 2010 saat wacana pembatasan
BBM mulai dikumandangkan, yang tadinya
akan diberlakukan pada 2011. Sosialisasi ke
pengusaha SPBU sudah dilakukan. Toh wacana
itu urung dilaksanakan, sampai akhirnya keluar
Perpres pembatasan BBM tadi.
“Kita minta pada pemerintah agar sebelum
dilaksanakan, sudah ada ketentuannya,” ujar
Djaelani Sutomo, Direktur Pemasaran dan
Niaga PT Pertamina (Persero). Ia menyebutkan
masih menunggu petunjuk teknis dari Menteri
ESDM berkaitan dengan kebijakan yang akan
diambil pemerintah. “Perpres-nya itu me
nyebutkan boleh naik, boleh konversi, tapi
kapannya belum ada,”kata Djaelani Sutomo.
Rentang waktu tersebut akan dipakai
Pertamina untuk melakukan pembenahan.
Dengan pembatasan BBM bersubsidi,
Pertamina harus menambah ketersediaan
Pertamax. “Fasilitas distribusi harus dibenahi,”
ujar alumnus Teknik Mesin ITB tersebut.
Untuk menjamin ketersediaan produk, sarana
transportasi mulai dari tanker sampai mobil
tangki juga harus disiapkan.
Yang paling penting, tentulah membenahi
SPBU. “Sekitar 70 persen SPBU kami sudah
siap menjual BBM Pertamax, khususnya
di Jawa dan Bali,” ujar Djaelani. Dari 3.000
SPBU, sekitar 2.000-an SPBU siap menjual
Pertamax. Yang belum siap umumnya karena
keterbatasan tangki. Mereka hanya memiliki
satu tangki untuk Premium dan Solar. Untuk
bisa menjual Pertamax harus menambah
tangki baru sehingga butuh investasi. Hiswana
minta kepada pemerintah untuk membantu
memberikan kredit lunak untuk membangun
fasilitas baru.
Pembatasan BBM bersubsidi, menurut
Djaelani, memberi kesempatan kepada Perta
mina untuk menambah keuntungan dari pen
juala n BBM non PSO. “Karena BBM PSO
selama ini tidak memberikan keuntungan bagi
Pertamina,” ujarnya. n UHK / HTS
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Foto : Dok. Pertamina

Bersaing di

BBM NON PSO

Pertamina siap bersaing dengan perusahaan minyak asing yang
bermain di hilir. Pengamat menilai pemain asing lebih diuntungkan, karena
tak dibebani kewajiban pengilangan dan keharusan menyediakan stok
untuk ketahanan energi.
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Rencana kenaikan BBM subsidi tak ubahnya
seperti nafas buatan bagi SPBU asing. Mereka
yang lagi megap-megap akan kembali segar.
Dengan naiknya BBM PSO, pasar BBM non
PSO, ladang tempat SPBU asing bermain, akan
semakin besar. Seperti tercantum dalam APBN
2012, kuota BBM bersubsidi tahun 2012 hanya
dijatah 40 juta barel, lebih rendah dibandingkan
2011 yang mencapai 41,6 juta barel. Padahal,
demand BBM PSO itu tumbuh 8,8 persen.
Jika mengacu pada realisasi 2011, riilnya
kebutuhan BBM bersubsidi adalah 45,3 juta kilo
liter. Dengan kuota BBM PSO 2012 sebesar
37,5 kilo liter, artinya ada 7,8 juta kilo liter yang
beralih ke BBM Non PSO. Kue ini akan menjadi
rebutan SPBU Pertamina dengan SPBU asing.
Persaingan pun semakin terbuka lebar.
Yang jadi persoalan seperti disinyalir

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri
Agung Rakhmanto, persaingan itu berlangsung
kurang adil. Dalam masalah penyediaan BBM
dalam negeri, menurut Pri Agung, kebijakan
pemerintah sulit dipahami rasionalitasnya.
“Terkesan hanya bagaimana caranya supaya
ada pemain lain (investasi) bisa masuk, demi
memenuhi ketentuan UU Migas,“ ujar Pri
Agung.
Menurutnya, pembukaan pasar hilir migas
(BBM) untuk peningkatan ketahanan energi
nasional harus diikuti makin tersedianya
infrastruktur penyediaan dan pendistribusian
BBM yang memadai, seperti kilang, storage, dan
lain-lain. Tapi, kebijakan ini entah ditempatkan
dimana oleh pemerintah.
Mestinya pemerintah, menurut Pri Agung,
menjalankan prinsip sederhana: pemain lain
Maret 2012
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Kilang sangat dibutuhkan untuk ketahanan
energi nasional
Foto :Dok. Pertamina

silakan saja masuk, asalkan juga membawa
manfaat nyata dalam peningkatan ketahanan
energi nasional, khususnya menjamin
penyediaan dan pendistribusian BBM di
seluruh wilayah tanah air hingga ke pelosokpelosok negeri. “Jangan hanya di wilayah yang
sudah mapan ekonomi dan infrastrukturnya
saja,” ujar Pri Agung Pemain. Yang lain juga
mestinya memiliki kewajiban menjaga stok
untuk konsumsi BBM nasional. “Yang seperti itu
tidak diterapkan, malah pasar BBM PSO dibuka
juga,”ujar Pri Agung.
Yang ketiban pulung Pertamina. Semua
kewajiban itu disangganya seorang diri. Karena
dibebani kewajiban ini itu, perusahaan energi
ini harus berhitung betul dalam memasuki area
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pertarungan dengan SPBU asing. Dari sisi
ekonomis, sekarang ini mengimpor BBM jauh
lebih menguntungkan dibandingkan dengan
mengolah sendiri di dalam negri.
SPBU asing pun tentunya lebih memilih
mengimpor sehingga mempunyai ruang yang
cukup untuk memainkan harga. Sementara
Pertamina, tak bisa sepenuhnya impor. Siapkah
Pertamina memasuki pertarungan? “Kita siap.
Tapi minta kepada pemerintah, berikan iklim
persaingan yang fair,“ kata Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo.
Idealnya, kalau pemain asing boleh hanya
mengimpor, tanpa diwajibkan melakukan
pengilangan di dalam negeri, Pertamina juga
harus mendapat perlakuan yang sama. “Tapi

B. Trikora Putra
Vice President Fuel Retail Marketing
“Jaringan BBM Non PSO Pertamina jauh
lebih unggul di atas para pemain asing.”

Foto :Dok. Pertamina

kan jadinya sepertinya anak kecil. Kami hanya
minta, lindungi kilang kami,” ujarnya. Kalau
sepenuhnya impor, tentunya pengilangan akan
mandek dan bisa mendatangkan ker ugian
besar.
Menurut Djaelani, perlindungan itu bisa
macam-macam. Bisa dengan mewajibkan
pemain asing melakukan pengolahan di kilang
dalam negeri seperti yang dilakukan Pertamina,
atau melindungi “price” untuk menghindari
aksi banting harga. Undang-undang Migas,
sebetulnya sudah mengatur perlindungan
terhadap kilang. Dengan perlindungan itu,
berarti ada mekanisme harga yang harus
diatur. “Di seluruh dunia itu harga BBM di
atur, walaupun di situ pasarnya sudah bebas,”

ujarnya. Contohya di Malaysia. Meski berkom
petisi, tetapi harganya sama. Selain itu ada
persyaratan, bahwa semua pemain baru harus
memiliki kilang.
Kilang sangat dibutuhkan untuk membangun
ketahanan energi nasional. “Selama ini kan
hanya Pertamina yang menggendong atau
memikul beban ini,” ujarnya. Berkaitan de
ngan ketahanan energi, Pertamina harus
menyediakan stok yang cukup selama dua puluh
hari. Ini tentunya membutuhkan biaya besar.
“Walaupun sudah dimasukkan masuk dalam
komponen Alpha, tapi masih diperjuangkan agar
mendapatkan nilai yang baik,” ujar Djaelani.
Menurut VP Fuel Retail Marketing B. Trikora
Putra, jaringan BBM Non PSO Pertamina jauh
Maret 2012
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Jumlah SPBU

Pertamax Nasional
Jumlah SPBU :
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5000
4500
4000
3500

Jumlah SPBU :
3078
2732

3000
2500
2094

2000
Jumlah SPBU :
1047

1500
1000

374
704

500
0

1328

457
280

216

Jawa & Bali

Sumatera

Perlu Investasi

Jumlah SPBU :
234
30
64

Maret 2012

124

140

kalimantan
Proses Switching

lebih unggul di atas para pemain asing yang
masih terkonsentrasi di Jakarta dan beberapa
kota besar di Jawa. Sedangkan Pertamina
hampir merata di seluruh Indonesia. Trikora
menyebutkan, di Sumatera saja sudah hampir
78 persen SPBU menjual Pertamax. Di
Kalimantan itu baru sekitar 50 persen. Termasuk
di beberapa kota besar di Sulawesi. (Lihat Tabel
SPBU Pertamax Nasional). Permintaan untuk
Pertamax juga datang dari Papua. “Mobilnya
kan sudah banyak yang bagus di sana. Banyak
yang juga menginginkan Pertamax. Mereka
tanya, “Kenapa di sini tidak ada Pertamax?”
ujar Djaelani.
Selain jaringan, Pertamina juga senantiasa
memperbarui layanan dan produk. Misalnya
menyempurnakan layanan Pertamina Pasti
Pas. Produk juga ditingkatkan dengan penam
bahan aditif yang lebih ramah lingkungan
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Jumlah SPBU :
333

72

632

Perlu investasi sebesar Rp. 255 M
(@ ±393 Juta/SPBU)

137

Sulawesi

Nasional

SPBU Pertamax

dan lebih hemat. “Aditif tersebut juga mampu
membersihkan kerak yang ada di dalam mobil,“
ujar Djaelani.
VP Fuel Retail Marketing B. Trikora Putra,
menyebutkan tantangan SPBU Pertamina
adalah mempertahankan standarisasi kualitas
layanan sehingga mampu berkompetisi dengan
SPBU asing. Ini tentu tidak mudah.
Selain menjual, Pertamina juga wajib
mengendalikan BBM PSO. Ini berpotensi
menimbulkan antrian, baik itu karena konsumen
yang banyak ataupun karena kekosongan.
Bukan karena BBM langka, tetapi volume yang
disalurkan sudah memenuhi kuota di daerah
tersebut.
“Antrian ini menjadi risiko dalam hal
pencitraan. Konsumen jadi enggan masuk,”
ujarnya. Untuk itu, khusus BBM non subsidi
akan diberi jalur khusus sehingga pembeli

Jalur khusus diberlakukan untuk
kenyamanan konsumen
Foto : Fuel Retail Marketing PT. Pertamina (Persero)

nyaman. “Mereka dapatkan kenyamanan
seperti yang ditawarkan kompetitor,” kata pria
kelahiran Ambon 30 Agustus 1962 tersebut.
Untuk menjaga standardisasi layanan,
Pertamina melakukan audit tiga bulan sekali
terhadap SPBU, tanpa membedakan COCO,
CODO, ataupun DODO. COCO adalah SPBU
yang dioperasikan Pertamina sendiri (company
owned company operated), sedangkan DODO
(dealer owned dealer operated) dioperasikan
swasta. Sementara CODO (company owned
dealer operated) merupakan kerja sama
Pertamina dengan swasta.
SPBU yang sudah mengantongi sertifikasi
layanan Pasti Pas bisa saja mengalami diser
tifikasi kalau saat audit ditemukan penurunan

layanan. Untuk kembali mendapatkan sertifikasi,
sejumlah penurunan tersebut harus diperbaiki.
“SPBU yang sudah bersertifikat dilakukan
audit setiap tiga bulan. Kalau lolos audit berarti
SPBU tersebut tetap dapat mempertahankan
sertifikasi Pasti Pas-nya,” ujar Tiko, yang pernah
menjabat VP Komunikasi Korporat.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute DR.
Pri Agung Rakhmanto percaya bahwa dengan
transformasi dan perbaikan terus menerus,
Pertamina sangat mampu bersaing dengan
kompetitor lain dalam penguasaan pasar
BBM non-subsidi. “Apalagi Pertamina adalah
first mover yang sudah lebih dulu mempunyai
jaringan dan infrastruktur,” ujarnya.
Cuma menurut Pri, persaingan itu se
betulnya tidak perlu. “Kalau kita bisa membuat
Pertamina tidak harus bersaing secara terbuka
seperti itu, mengapa tidak?” Ia mempertanyakan
pemerintah yang malah membuka lapangan
seluas-luasnya untuk terjadinya persaingan.
Dengan opsi pembatasan BBM subsidi,
konsumsi BBM non subsidi akan bertambah.
Kue itu akan diperebutkan Pertamina dengan
beberapa perusahaan minyak asing yang
juga main di hilir, seperti Total, Shell, ataupun
Petronas.
Dimana-mana, untuk komoditas energi
strategis seperti BBM, menurut Pri Agung, yang
dilakukan pemerintah adalah melindungi pasar
yang ada untuk kepentingan pihak nasionalnya.
Bisa melalui peraturan, standar tertentu,
atau persyarakat-persyaratan yang memang
tidak mudah dipenuhi. Negara lain, misalnya
mewajibkan pembangunan kilang apabila
sebuah perusahaan asing mau membuka
jaringan SPBU.
Pri mengingatkan, Pertamina adalah
perusahaan migas milik negara (satu-satunya)
yang lebih dari setengah abad berdedikasi
untuk mendistribusikan BBM ke seluruh wilayah
tanah air. “Kok sekarang, dengan ringannya,
malah mau membuka pasar itu seluas-luasnya
untuk orang lain?“ ujarnya. Padahal, dari sudut
pandang kebijakan yang lain, kebijakan pem
batasan BBM itu juga tidak lebih baik. n UHK / HTS
Maret 2012
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Foto : Fuel Retail Marketing PT. Pertamina (Persero)

Red Carpet Konsumen
Berbagai program untuk menggenjot penjualan BBM non PSO
diluncurkan. Dari jalur khusus bebas antrian sampai Loyality Program.
Terjepit harga minyak mentah.
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Sugeng Priyono
Manager BBM Non PSO
“Kita akan bikin jalur khusus untuk pengguna
Pertamax. Istilah kerennya Red Carpet.”

Foto : Agus Tatan RST. Pertamina

Sebagai wartawan, mobilitasnya lumayan
tinggi. Tiap hari, Dia membelah kemacetan
Jakarta, melahap 50-80 km. Untunglah
tungggangannya tak pernah ngadat. “Selain
rutin servis, bahan bakarnya menggunakan
Pertamax,” ujar Iwan Kusawara, kini 33 tahun,
membagi rahasia motornya tetap prima. Ia
mulai menggunakan bahan bakar beroktan
92 itu sejak 2009 atas masukan mekanik
langganan. Sebelumnya, ia memakai bahan
bakar bersubsidi alias Premium.
Awalnya, Iwan terhenyak dengan harganya
yang dua kali lipat dari Premium. Tapi
kekagetan itu segera terlunasi manfaatnya.
Selain motor tetap fit walau digeber tiap hari
dengan jarak tempuh lumayan jauh, Pertamax
juga lebih irit. Saat menggunakan Premium,
ia harus memberi minum bebeknya sampai
tiga kali tiap minggu. Tapi dengan Pertamax,
cukup dua kali. “Memakai Pertamax banyak
untungnya,” ujar Iwan.

Satu-satunya keluhan adalah pelayanan di
SPBU, pengguna Premium dan Pertamax masih
dicampur jadi satu jalurnya. Ia mengharapkan
Pertamina terus meningkatkan standar layanan
untuk pengguna Pertamax agar tidak beralih ke
Premium atau ke SPBU asing.
Pihak Pertamina tak menutup mata
dengan keluhan tersebut. Di banyak SPBU,
pemakai Pertamax dan Premium kerap antri
di jalur yang sama. “Kita akan bikin jalur
khusus untuk pengguna Pertamax. Istilah
kerennya jalur red carpet,”ujar Manager BBM
Non PSO Sugeng Priyono. Sebagai pilot
project, program red carpet itu disiapkan
di 10 SPBU di Jakarta. Nantinya akan
menjadi standar baku operasi di tiap SPBU.
Jalur khusus itu betul-betul disterilkan dari
penjualan BBM PSO. “Orang yang mau beli
Pertamax diistimewakan. Kalau beli Premium
ngantri, beli Pertamax tidak perlu antri,”
ungkap pria kelahiran Padang Panjang 18
Maret 2012
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Foto : Dok. Pertamina

Desember 1966 tersebut.
Sugeng menyebutkan, produk Premium
adalah internal competitor bagi Pertamax.
Sedangkan, pesaing eksternal adalah bensin
SPBU asing. Untuk menggenjot penjualan
Pertamax, pihaknya gencar mengedukasi
masyarakat lewat iklan. “Kalau mereka
menggunakan Pertamax, itu ada benefitnya,” ujar alumnus Teknik Mesin Universitas
Brawijaya Malang tentang sosialisasi yang
dilakukan jajarannya.
Jalur khusus untuk pelanggan BBM non
PSO sekaligus menjawab persaingan dengan
SPBU asing. “Kalau di tetangga tidak antri,
kita juga kejar yang sama,” ujarnya. Dengan
jalur khusus itu, diharapkan tak terjadi antrian
sehingga pelayanan operator SPBU termasuk
“caring” kepada konsumen Pertamax bisa
ditingkatkan. Salah satu kelebihan SPBU asing
adalah perlakuan personal kepada konsumen.
“Kalau jalur SPBU kita semuanya mengantri,
ya kita tidak akan pernah bisa memberikan
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pelayanan yang bagus,” ujar Sugeng.
Toh ide ini belum tentu diterima pengusaha
SPBU. “Kalau ada satu jalur saya pakai
untuk Pertamax, maka dia akan kehilangan
kesempatan untuk jual Premium,” ujar Sugeng.
Padahal sekarang ini, penjualan dari Premium
menjadi penghasilan utama. Mereka tentu saja
ada yang tidak happy,” katanya. Karena itu,
ia akan menyosialisasikan ide red carpet itu
lebih intensif sehingga pengusaha SPBU mau
menyiapkan jalur khusus.
Selain red carpet, upaya lain yang dilakukan
menjamin ketersediaan Pertamax di SPBU.
“Begitu orang sudah willing to pay, mencarinya
juga harus gampang,”ujarnya. Dibandingkan
kompetitor, jaringan Pertamax jauh meninggal
kan para kompetitor. “Dibandingkan dengan
kompetitor, kita ini rajanya,” ujar Sugeng.
Produk kompetitor masih terpusat di Jakarta,
sedangkan Pertamax sudah tersebar dimanamana, khususnya di Pulau Jawa. (Lihat Tabel
Sebaran SPBU BBM Khusus).

Sebaran Distribusi BBM Khusus
Selama 2012
1047

3078

99

234

60

4851

296

2016

30

106

0

2567

78

392

0

52

3

526

0

87

0

1

0

88

Sumatera

Jawa Bali

NTT NTB

Kalimantan

Papua Maluku

Jumlah

“Orang kalau mau jalan di Jawa itu, hampir
selalu ketemu Pertamax,” ujarnya. Kalau mau
ke luar kota, paling tidak sekitar 25 atau 50
km sudah ditemukan SPBU yang menjual
Pertamax. “Kalau dia mengisi sekitar 30 liter, itu
paling sedikit bisa jalan 300 km,” ujar Sugeng.
Untuk memanjakan konsumen, Pertamina
juga rencananya akan meluncurkan aplikasi
layanan produk Pertamina untuk membantu
menemukan lokasi penjualan BBM non PSO,
baik Pertamax, Pertamax Plus dan Pertamina
Dex. “Layanan ini free dan akan menampilkan
lima posisi SPBU terdekat dari posisi konsumen
berada,” kata Sugeng. Layanan ini ditujukan
kepada para konsumen Pertamina yang
menggunakan smartphone baik BlackBerry,
Android, Apple sehingga memudahkan konsumen
untuk mencari produk maupun program promo
yang sedang dilakukan Pertamina. Aplikasi ini
akan sangat membantu terutama konsumen yang
sedang dalam perjalanan agar mendapatkan
informasi mengenai SPBU terdekat dari lokasinya

berdasarkan Global Positioning System (GPS)
yang terdapat dalam smartphone konsumen
tersebut.
Selain layanan tersebut, proyek lain
yang sedang disiapkan Pertamina adalah
menyambung sekitar 285 SPBU yang ada
di Jakarta. Sugeng menyebutkan sedang
menyiapkan kartu pelanggan, sejenis kartu
belanja Matahari ataupun Carrefour. Kartu
itu memberi keuntungan, mulai dari diskon
maupun reward. “Dimana pun di Jakarta, dia
masuk SPBU dan beli Pertamax, poinnya
bisa bertambah,” ujar Sugeng. Untuk tahun
2012 ini, pilot project-nya DKI Jakarta. Tahun
berikutnya akan kita sambung dengan SPBU
di Jabodetabek dan Bandung. Selanjutnya,
ke seluruh Indonesia. Semua layanan un
tuk menggenjot penjualan BBB non PSO,
menurut Sugeng, tak ada kaitannya dengan
ke bijakan pembatasan BBM. “Ada atau
tidak pembatasan BBM subsidi, tetap kita
laksanakan,” Sugeng menambahkan.
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Khusus untuk kualitas, Sugeng berani
menyandingkan Pertamax dengan produk lain.
Dengan oktan sekitar 92, Pertamax kompatibel
dengan mobil-mobil keluaran baru yang
mensyaratkan bahan bakar minimum RON 91.
Biasanya di manual book kendaraan-kendaraan
itu akan tertulis ‘minimum RON 91’.
Dulu, memakai RON dibawah spec
akan menyebabkan suara ngelitik pada
kendaraan, seperti yang dialami Zainuddin.
PNS di Kementerian Pendidikan Nasional
itu memakai Kijang Innova 2000 CC.
“Saya pernah memakai Premium, tapi ada
suara ngelitik karena pembakaran bahan
bakar tidak sempurna,” ujar pria berusia
36 tahun tersebut.
Ia kemudian membolak- balik buku panduan
atau manual book dari pabrikan. Ternyata
mobilnya menggunakan bahan bakar dengan
RON tinggi. Ia pun kemudian beralih ke
Pertamax. “Setelah saya menggunakan
Pertamax, ternyata banyak keuntungan yang
saya dapat,” ujar Zainuddin.
Doktor Teknologi Pendidikan ini me
nyebutkan pemakaian Pertamax lebih
menghemat bahan bakar. Meski harga
Pertamax fluktuatif, ia tetap memakainya
karena pertimbangan pemakaian kendaraan
jangka panjang. “Akan membuat kendaraan
saya lebih awet dan ekonomis,” ujar pria yang
berkantor di Pusat Teknologi Komunikasi
(Pustekkom) Kemdiknas, Pondok Cabe.
Tapi deteksi “ngelitik”, menurut Sugeng,
tak bisa dilakukan pada kendaraan baru.
Dengan teknologi injeksi yang melengkapi
kendaraan dengan knocking sensor, maka
pengapiannya bisa diatur. Diberi bahan
bakar yang dibawah kebutuhan pun, dia
tidak akan ngelitik, tetapi tenaganya menjadi
berkurang. Kalau tenaga berkurang orang
akan injak gas lebih dalam, kalau injak
gas lebih dalam maka akan makin boros
pemakaian BBM-nya.
Mesin-mesin injeksi itu peka dengan
masalah kebersihan saluran bahan bakar,
baik injector-nya maupun intake valve-nya.
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“Pertamax sudah diinjeksi teknologi aditif
yang membuat saluran-saluran tadi bersih,”
ujar Sugeng. Kalau bersih, mesin itu akan
terasa seperti mesin baru, yaitu enteng
dan irit. “Sebaliknya, jika menggunakan
BBM dengan spec lebih rendah dan
tidak beraditif, mesin kendaraan akan
kotor. Injeksinya akan sedikit terganggu.
Sehingga emisi ke lingkungan juga lebih
ti nggi . K arena emi si l ebi h ti nggi , ada
pembakaran yang tidak sempurna, maka
dia menjadi tidak hemat,” papar pria
berkumis tipis ini panjang lebar.
Penambahan aditif itu tidak sembarangan,
tapi berdasarkan hasil uji coba di Jerman, negara
asal pemasok aditif. “Formula yang dipakai
sekarang sudah dioptimasi dengan engine test
dan memberikan dampak kebersihan paling
optimum bagi kendaraan,” tambahnya.
Ia menyebutkan beberapa kendala yang
dihadapi Pertamina dalam mengembangkan
bisnis BBM non PSO. “Yang pertama, soal
IT,” ujarnya. Selama ini Pertamina tidak
mengatur software yang mencatat penjualan
di setiap SPBU. Sehingga ada yang belum
memasang atau yang sudah memasang pun
programnya sendiri-sendiri, sehingga sulit untuk
dihubungkan. “Ibarat orang ngobrol, yang satu
dengan bahasa Inggris dan satunya lagi dengan
bahasa Indonesia. Kan tidak nyambung,” kata
Sugeng memberikan perumpamaan. Sementara
menyambungkan jaringan SPBU Pertamina
dalam satu sistem merupakan prasyarat untuk
loyality program bisa dilaksanakan.
Kendala lainnya harga. Kalau harga minyak
mentah tinggi, maka harga Pertamax juga
tinggi. Tahun 2010, rata-rata harga Rp6.500.
Tahun 2011 sudah Rp8.250. Akibatnya,
konsumen Pertamax menurun. “Ini memang
masalah kantong orang. Kalau harga minyak
mentah naik, gaji orang kan tidak otomatis
naik juga,” dalih Sugeng sambil tertawa. Tapi,
penurunan volume penjualan Pertamax karena
harga minyak mentah yang melambung ini
tidak hanya dialami Pertamina. Kompetitor pun
mengalami hal sama. n UHK / HTS

Warta Utama

Pertamina Siap

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Pemerintah akhirnya berencana menaikkan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Dua opsi kenaikan diajukan mulai dari mematok
kenaikan harga jual eceran sebesar Rp 1.500 per
liter untuk Premium dan Solar, hingga memberikan
subsidi tetap maksimum untuk Premium dan Solar
sebesar Rp 2.000 per liter. Untuk opsi kedua,
nantinya masyarakat akan dibiasakan mengalami
harga BBM subsidi yang fluktuatif. Dengan
sinyal tersebut, Pertamina sebenarnya sudah
menyiapkan berbagai rencana untuk mendukung
kebijakan tersebut agar berjalan dengan baik.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina,
Djaelani Sutomo menjelaskan, dari sisi
kesiapan Pertamina sudah siap sejak 2010.
“Waktu itu pemerintah berencana melakukan

pengaturan BBM pada 2011. Ternyata tidak
terjadi. Kemudian rencana itu akan dijalankan
lagi tahun ini. Dan perkembangannya ada
sinyal menaikkan BBM bersubsidi. Kami
minta pada pemerintah agar tiga bulan
sebelum dilaksanakan, sudah harus ada
ketentuannya,”papar Djaelani.
Ancang-ancang tersebut sebagai persiapan
Pertamina dalam membenahi infrastruktur yang
ada, seperti fasilitas distribusi, kesiapan produk,
mobil tangki, dan lain-lain. “Jika kebijakan ini
diberlakukan, banyak hal yang harus disiapkan,”
ujar pejabat karir Pertamina ini.
Berikut petikan wawancara Warta Pertamina
dengan Direktur Pemasaran dan Niaga, per
tengahan Februari lalu.
Maret 2012
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Bisa dijelaskan jeda waktu tiga bulan untuk persiapan lebih detail seperti apa?
Jeda waktu yang dimaksud supaya kami bisa
membenahi berbagai infrastruktur. Pertama,
fasilitas distribusi kami. Mulai dari depo, karena
tangki untuk Pertamax tidak banyak tersedia,
sehingga harus ada penambahan. Kedua,
terkait kesiapan produknya. Kan tidak mungkin
bisa ada dengan tiba-tiba di SPBU. Yang ketiga,
adalah mobil tangki. Keempat, masalah tanker.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah outletnya atau SPBU-nya sendiri.
Saat ini hampir 70 persen SPBU Pertamina
sudah siap menjual BBM Pertamax, khususnya
di Jawa dan Bali. Dari sekitar 3.000 SPBU, sudah
sekitar 2.000 SPBU, sudah siap. Tinggal yang
sisanya ada yang bisa dikonversi. Dikonversi dalam
arti jumlah tangki Premium di SPBU ada yang
berlebih, sehingga bisa dikonversi menjadi tangki
Pertamax, termasuk pompa dan dispensernya.

Permasalahannya jika SPBU-nya cuma terdiri
dari Premium dan Solar, masing-masing satu unit
dispenser, maka membutuhkan investasi baru.
Hal itulah yang kemarin kami minta dari
pemerintah, supaya pemerintah ikut berperan
di sini. Karena sejak awal sudah disepakati,
Hiswana Migas meminta dukungan pemerintah
dalam arti untuk membangun fasilitas baru.
Mereka bukan minta dibebaskan tetapi minta
diberikan keringanan dalam bentuk kredit ringan.
Dan ini masih dalam proses di Kementerian
Keuangan.
Intinya, kami siap melaksanakan kebijakan
pemerintah berkaitan dengan program pengaturan
BBM bersubsidi. Persiapan telah kami lakukan.
Saat ini kami menunggu keputusan pemerintah.
Karena, tidak mungkin merealisasikan keputusan
pemerintah dalam hitungan hari.

Bagaimana Pertamina menyikapi kebijakan tersebut jika dilihat dari tantangan bisnis ke depan?
Yang jelas BBM PSO akan berkurang. Dan
tentunya harganya akan sama dengan BBM
Industri. BBM Non PSO ini nantinya akan
memberikan dampak finansial bagi Pertamina.
Selama ini kita hanya sekadar menunggu
orang akan datang ke SPBU kita. Sekarang,
pemikirannya diubah menjadi bagaimana agar

orang mau membeli BBM Pertamina. Nah, saat ini
di Indonesia sudah ada kompetitor asing dengan
brand yang bukan sembarangan. Disinilah kami
harus bisa bersaing. Jika mereka pada akhirnya
bisa membuka SPBU di mana-mana, maka
persaingan ini menjadi sedemikian seru. Nah,
pertanyaan, apakah kita bisa menang?

Menurut Bapak, bagaimana peluang Pertamina untuk menang?
Kalau iklim persaingannya fair, saya yakin
kita bisa bersaing dan memenangkan persaingan.
Mereka kan selama ini hanya punya tangki timbun
kecil, kemudian mengirim dengan tanker satu,

dan barangnya datang dari Singapura. Selesai.
Sementara Pertamina sudah memiliki fasilitas
yang sedemikian besar, pasti competitive-nya
berbeda.

Apakah sampai saat ini aturan yang ada belum fair?
Yang pasti, pemerintah perlu berperan
lebih besar, misalnya perlindungan terhadap
kilang. Dengan perlindungan kilang, berarti ada
satu harga atau mekanisme harga yang harus
diatur. Ini terjadi di seluruh dunia. Harga BBM
diatur, walaupun di situ pasarnya sudah bebas.
Contohnya di Malaysia. Semua harga bahan
bakar yang dijual di sana sama. Kompetisinya
memang ada, tetapi harganya sama. Selain itu,
pemerintah di sana memberikan persyaratan,
semua pemain baru harus memiliki kilang.
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Apa yang dilakukan oleh negara di seluruh
dunia itu sebenarnya bertujuan untuk ketahanan
energi nasional. Di Indonesia, hanya Pertamina
yang menggendong atau memikul beban ini. Kalau
kami harus berkompetisi, kami mungkin hanya
akan menyediakan stok cukup untuk satu hari.
Itu baru bisa kompetitif. Selama ini untuk BBM,
semua cost ditanggung Pertamina. Walaupun
sudah diganti masuk dalam Alpha, tetapi seperti
diketahui, Alpha masih jadi perjuangan Pertamina,
sehingga harganya menjadi lebih baik.

Dengan adanya rencana kebijakan pengaturan BBM Bersubdisi, apakah ini bisa menjadi
momentum bagi Pertamina untuk meningkatkan bisnis BBM non PSO?
Bisa, kalau perlakuan pasarnya sama. Dalam arti, perlakuan pasar seperti tadi itu.
Lalu, apa strategi bisnis Pertamina untuk mempertahankan kesetiaan konsumen terhadap
produk BBM BUMN ini?
Yang jelas, kawan-kawan di Marketing
& Trading sudah menyiapkan strategi bisnis
terkait dengan hal itu. Kami memperbarui
program standarisasi mutu SPBU Pertamina
Pasti Pas dengan model New Pasti Pas.
Kami juga memperbarui formula produk
BBM non PSO, menjadi lebih ramah

lingkungan dan lebih hemat. Produk itu
mampu membersihkan kerak yang ada di
dalam mobil. Ketersediaannya pun telah
kami siapkan sedemikian merata di seluruh
Indonesia. Inilah kekuatan kami. Tentu saja,
termasuk promosi melalui iklan dan gimmickgimmick pemasaran di SPBU.

Bisa dijelaskan mengenai ketersediaan produk ini di seluruh indonesia?
Di wilayah Jawa – Bali, ketersediaan BBM
non PSO tidak perlu diragukan. Di Sumatera
sudah hampir 78 persen SPBU yang menjualnya.
Kalimantan sekitar 50 persen. Di beberapa kota
besar di Sulawesi juga sudah menjual. Nah, yang
unik, di Papua. Karena disana sudah banyak
mobil-mobil yang bagus, masyarakat disana
banyak yang menginginkan Pertamax. Mereka
tanya, “Kenapa disini tidak ada Pertamax?” Jadi

khusus Papua mereka lah yang meminta.
Pada prinsipnya, ada permintaan dari manapun,
kita akan kirim ke sana. Pertamax itu tidak one
priced policy. Tergantung pada tempat dan jarak.
Makanya, harga Pertamax pun berbeda-beda.
Biasanya orang suka bingung. Beli di Jakarta
sekian, begitu dia sampai Semarang, kok harganya
jadi mahal. Iya, memang kita mengikuti jarak.
Karena Pertamax bukan BBM subsidi.

Bagaimana Bapak memandang komplain yang disampaikan masyarakat kepada Pertamina?
Inilah bagian kecintaan masyarakat
kepada Pertamina. Saya anggap ini positif.
Dari situ, setiap kali terjadi sesuatu, masya
rakat mengingatkan,”Eh, Pertamina, hargamu
kemahalan.” Tetapi coba diperhatikan, harga

produk BBM non PSO kami yang dekat
dengan SPBU-SPBU kompetitor, sudah
kami turunkan Rp 50 dibawah harga mereka.
Untuk SPBU lainnya, ya sesuai dengan
harga sebenarnya. n UHK
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Interview
Teks : Nilawati DJ Foto : Kuntoro

Ketika Tangan
di Atas,

Kebahagiaan
yang Tercipta
Berlipat
Berbekal antusiasme
pemirsa talkshow Kick Andy
untuk berbagi, membuatnya
tergerak mendirikan Kick
Andy Foundation. Berusaha
melakukan perbuatanperbuatan positif yang
menguntungkan dengan
membantu masyarakat di
sekitarnya.
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Kick Andy : Inspiring Program
Mengenakan topi hitam, polo shirt biru
yang senada dengan jeans, dan sepatu kets
hitam, pembawaannya santai, sederhana,
ramah dan percaya diri. Dialah Andi Flores
Noya atau yang lebih dikenal dengan Andy
F. Noya. Sebagai insan pers senior yang
telah malang melintang di dunia jurnalistik
nasional, ia memahami betul kekuatan media
dalam membentuk opini publik. Melalui acara
talkshow Kick Andy yang digagasnya dan
ditayangkan di salah satu stasiun televisi,
Andy menyajikan sebuah acara humanis
berkelas. Dengan ramuan acara yang terdiri
dari beberapa segmen, Kick Andy berhasil
memikat hati middle class society. Andy dan
timnya sangat piawai membangkitkan rasa
empati penonton. Tidak sekadar menyodorkan
kenestapaan dan ketidakberdayaan, tapi
Andy mengajarkan masyarakat bagaimana
menjalani hidup dengan tegar, berkarya, dan

bermanfaat bagi sekitarnya. Penonton sering
disuguhi kisah inspiratif, lewat testimoni sosok
dengan keterbatasan finansial atau fisik, tetapi
bisa melakukan perbuatan-perbuatan positif
yang menguntungkan atau yang membantu
masyarakat sekelilingnya.
“Nah, dari situlah muncul respon spontan
para penonton ingin membantu orang-orang
yang tampil tersebut agar kegiatannya lebih
besar. Sehingga orang-orang atau lingkungan
yang dibantu mendapatkan manfaat yang
lebih besar,” papar alumnus Sekolah Tinggi
Publisistik (sekarang IISIP) Lenteng Agung.
Andy sangat menyadari, program Kick Andy
telah menginspirasi banyak pihak. Baginya,
acara ini menjadi sarana untuk meningkatkan
semangat kepedulian masyarakat. Termasuk
secara tidak langsung menjadi sarana
meningkatkan kinerja narasumber yang
ditampilkan dalam Kick Andy.
Maret 2012
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Ada ‘Andy’ di Kick Andy
Dilahirkan dari keluarga yang kurang
beruntung dari sisi ekonomi, membuat pria
Scorpio ini merasa perlu memberikan ‘roh’ lain
dalam acara yang dipandunya. Menurutnya,
acara yang menampilkan orang-orang hebat
dari kalangan menengah atas, sudah sangat
banyak ditayangkan. Sambil bercerita tentang
kehidupannya masa kecil, dengan mata berkacakaca, ia ingin masyarakat bisa berempati
bagaimana orang yang diberikan keterbatasan
tetap bisa bertahan hidup bahkan bermanfaat
bagi orang-orang di sekelilingnya.
Ia mengakui, dirinya tak punya ‘banyak’
uang jika harus membantu seluruh masyarakat
Indonesia yang kurag beruntung dalam hidupnya.
Karena itulah, berbekal pengalaman pribadinya
dan spirit kebersamaan yang dimilikinya,
melalui Kick Andy ia ‘mempertemukan’ saudara
kita yang mempunyai uang dengan saudarasaudara kita yang tidak mempunyai uang dan
perlu ditolong.
“Jadi, saya sangat memahami semangat
tolong menolong itu penting. Bukan sekadar
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untuk dilihat orang. Tapi esensinya, ketika
tangan kita berada di atas, kebahagiaan yang
kita rasakan sangat berlipat-lipat,” jelasnya.
Baginya, menggunakan nama ‘Andy’
pada program merupakan sebuah
pertanggungjawaban tersendiri. Ia lebih dituntut
agar tidak berbuat salah, berbuat jahat karena
nama ini identik dengan sebuah brand. Ia harus
menjaga sikap, perbuatan, pikiran, perasaan
dan perkataan untuk tetap harus baik dan lurus.
“Ini bagus untuk saya pribadi,” ucapnya sambil
tersenyum.
Brand ini juga memotivasinya untuk memiliki
kemampuan finansial yang lebih sehingga dapat
membantu orang-orang susah dan miskin lebih
banyak lagi. Dengan suara agak tercekat, ia
kembali teringat ketika dulu tidak ada orang
yang membantunya. Ada perasaan terbuang,
tidak berguna, dikucilkan, tiada harapan.
“Saya tidak mau ada anak-anak di Indonesia
ini mempunyai perasaan seperti yang saya
rasakan dulu,” katanya dengan mata kembali
berkaca-kaca.

Jembatan Itu Bernama Kick Andy Foundation
Sejak tayang pertama pada 1 Maret 2006,
Kick Andy memang diprogram untuk menjadi
tayangan inspiratif bagi pemirsanya. Andy
memang berkeinginan, acaranya tersebut
menjadi menjadi jembatan antara para donatur
dengan mereka yang membutuhkan. “Dan
memang, kami mendapatkan banyak respon
positif dari berbagai pihak,” ujar pria kelahiran
Surabaya ini. Dari sinilah, kemudian lahir ide
untuk merintis sebuah foundation.
Mengacu dari nama programnya, jembatan
itu sengaja diberi nama Kick Andy Foundation.
“Bantuan dan dukungan masyarakat dalam
bentuk donasi kami tampung dan kami salurkan
kepada orang yang membutuhkan bantuan dan
mungkin belum sempat tampil di acara Kick
Andy,” jelasnya.
Langkah pertama yang dilakukan Kick Andy
Foundation adalah Gerakan 1.000 Kaki Palsu
Gratis. Pertamina menjadi perusahaan pertama
yang menjadi donatur dengan memberikan

dana sebesar 500 juta rupiah untuk program
ini. Setelah Pertamina, langsung menyusul
perusahaan-perusahaan lain turut ambil bagian
pada Gerakan 1.000 kaki palsu ini. “Pada waktu
itu, dana yang terkumpul Rp 1 miliar. Saya
sangat terima kasih kepada Pertamina sebagai
motor penggerak yang mendorong donaturdonatur lain untuk berpartisipasi,” ungkap pria
berkacamata ini.
Tahun ini merupakan tahun keempat Kick
Andy Foundation berkiprah. Dan tidak sedikit
BUMN turut serta gabung dalam gerakan ini,
perusahaan swasta sampai dengan individuindividu pun turut serta menyumbangkan
dananya. “Kami tidak pernah mematok
besarnya sumbangan yang dititipkan kepada
kami. Berapapun kami terima melalui rekening
foundation. Rp 10 ribu pun kami terima,” jelas
Andy. “Intinya, Kick Andy Foundation merupakan
jembatan atau mediasi antara donatur dengan
masyarakat yang membutuhkan.”
Maret 2012
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Ekspos, Fokus, dan Konsisten ala Andy
Berkiprah di dunia sosial kemasyarakatan,
membuatnya mengenal banyak dermawan, baik
perorangan maupun instansi. Menurutnya, ada
dua pandangan dalam konsep memberi. Ada
yang berprinsip memberi lebih baik tidak usah
menonjolkan diri, dan ada yang sebaliknya.
Dan Kick Andy menganut pandangan kedua.
Menolong orang lain sebaiknya dipublikasikan.
Kenapa? “Karena ini akan mendorong orang
lain terinspirasi untuk mengatakan, kalau dia
bisa, berarti aku juga bisa,” tegas pria yang
pernah memperkuat skuad Seputar Indonesia
di RCTI.
Melalui Kick Andy Foundation dan
Kick Andy Hope, ia menggandeng benyak
perusahaan untuk berbagi. Apalagi saat ini
kepedulian perusahaan terhadap masyarakat
sekitar wilayah operasinya menjadi sorotan
masyarakat dunia. Karena itu, wajarlah jika
Andy memberikan masukan untuk instansi agar
gencar memberitakan donasi yang mereka
berikan. “Poinnya bagi saya sangat penting para
donatur diekpos, agar perusahaan-perusahaan
lain juga terdorong untuk melakukan aksi
memberikan bantuan maupun pengembangan
dari program corporate social responsibility
(CSR) mereka,” paparnya.
Andy juga sering mendengar banyak
perusahaan mengeluh sudah berbuat banyak
tapi selalu diserang seakan-akan mereka tidak
melakukan apa-apa. Nah, apa yang salah disini?
“Kuncinya ada di publikasi. Perusahaan harus
mampu mengemas publikasi itu dalam jangka
panjang. Kita tidak bisa sporadis dan berpurapura. Karena perusahaan yang berpura-pura
akan kelihatan lebih banyak umbul-umbulnya
daripada kegiatannya,” jelasnya.
“Untuk itu, saya menyarankan kepada
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perusahaan untuk fokus dan konsisten dalam
melakukan CSR sesuai dengan visi dan misi
perusahaan,” tegasnya. Ia menyontohkan, bila
ingin berbicara tentang lingkungan, CSR-nya
betul-betul tajam dan mendalami program
lingkungan serta konsisten untuk jangka
panjang. “Jangan lompat kanan-kiri, atau
ikut-ikutan dengan yang lain. Karena dengan
fokus akan lebih dikenal dan dikenang. Orang
lebih cepat memahami bahwa perusahaan ini
konsisten,”sarannya.
Menurut Andy, sekarang ini dalam tata
pergaulan bisnis internasional, citra perusahaan
sangat penting bagi kelangsungan bisnisnya.
Sedikit saja perusahaan menyalahi aturan,
pasti akan mempengaruhi revenue yang
dihasilkan perusahaan tersebut. “Contohnya,
jika perusahaan mengekspor produk, maka
negara atau perusahaan yang mengimpor
produk tersebut, biasanya akan menelusuri
sejarah dari produk itu. Apakah pekerjaan itu
dikerjakan oleh tenaga kerja dibawah umur.
Kalau itu terjadi, biasa mereka menolak produk
tersebut,” jelas pria yang telah memimpin
redaksi Metro TV lebih dari lima tahun ini.
Demikian pula dengan Pertamina. Ia
menyarankan BUMN ini tetap fokus pada tiga
pilar kegiatan CSR yang diusungnya selama ini,
yaitu pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
“Terus pertajam kegiatan CSR-nya di tiga
bidang ini,” tegasnya.
“Banyak orang yang menginginkan CSR
itu menjadi Public Relations instan bagi
perusahaannya. Karena itu mereka berharap
mudah-mudahan ada bencana karena mereka
dapat mengekspos kegiatannya. Semua
media sedang beraktivitas di lokasi tersebut.
“Kalau seperti itu, ibaratnya kembang api.

Impian di Ujung Pengabdian
Hanya memancar sekali dan kemudian redup,” cetus
Andy.
Sudah lama Andy merintis kegiatan sosial pribadi.
Semuanya dari hobi saya yang suka membaca. Hobi itu
berawal dari sang ibu yang memberikan hadiah ulang
tahun sebuah buku prakarya. Dari buku itulah, guru-guru
kagum pada Andy kecil yang berhasil membuat prakarya.
Karenanya, ia mengganggap buku bisa membuat orang
mejadi hebat. “Dari situ, saya bertekad suatu hari nanti akan
beli buku untuk diri saya sendiri. Dan sekarang terbukti.
Karena sekarang sudah bisa bagi-bagi buku kepada orang
lain walaupun yang bayar kantor,” ujarnya sambil tertawa
lebar.
Kekagumannya terhadap buku membuatnya ingin
memiliki perpustakaan kecil dan menularkan virus
membaca kepada lingkungan, terutama anak-anak. Ia
menyadari ada satu titik dimana program Kick Andy akan
ditutup. Bersama sang istri, sekarang memiliki taman bacaan
masyarakat dan juga taman pendidikan usia dini (PAUD) di
Kampung Dadap Serpong. Bermodal uang pribadinya, ia bisa
berbagi ilmu untuk 118 anak. “Hanya dengan membayar Rp
15.000 per bulan, mereka bisa belajar banyak hal, termasuk
bahasa Inggris dan komputer,”paparnya sumringah.
Andi juga mempunyai sekolah sepak bola di kampung itu.
Saat ini diikuti 80 anak. Ada persyaratan unik yang diajukan
Andy untuk anak-anak yang ingin ikut sekolah sepakbola.
“Seminggu sekali, mereka harus membaca di perpustakaan,
membuat resumenya dan diabsen. Jika tidak, mereka tidak
boleh berlatih sepak bola,” jelasn pria yang terjun di dunia pers
tahun 1985 ini. Apa yang dilakukannya, merupakan salah satu
cara untuk mendorong anak-anak gemar membaca. Ada juga
sekolah paket A, B, dan C. Bimbingan belajar pun disediakan
secara gratis, karena banyak relawan yang membantu.
“Saya dan istri juga sudah merintis semacam kursus
untuk anak-anak. Uang yang kami peroleh digunakan untuk
kegiatan sosial. Dari 10 anak yang kami terima, ada satu
untuk anak miskin yang bisa mengikuti pelajaran secara
gratis. Jadi, kegiatan bisnis ini ada sisi kegiatan sosialnya
juga,” jelasnya.
Andy memang telah mantap di jalur sosial untuk
mempersiapkan masa pensiunnya. Selain untuk anak-anak, ia
juga memberikan sarana untuk para ibu belajar membuat tas
dari bahan-bahan bekas, daur ulang. Termasuk memberikan
pengetahuan tentang kesehatan wanita. n
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Hulu
Teks : Hidayat Tantan Foto : Tatan Agus RST.
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Sanga-Sanga :

Setelah

2M

Selama tiga tahun berturut –turut Pertamina Sangasanga lampaui
target produksi. Berkat Keampuhan pengeboran formasi tawon.
Saat hari merambat malam, hujan lebat
tumpah di Sangsanga. Toh warga tak beranjak
pergi. Mereka berdesakan di tenda yang terlalu
besar. Mata menatap lekat aksi heroik Arifin
Putra, pemeran utama film Badai di Ujung
Negeri. Mereka seperti sedang melihat diri
sendiri. Setting film itu klop dengan kehidupan
mereka sehari-hari, remote area dan air.
Sangasanga termasuk wilayah terpencil,
salah satu Kecamatan di Kabupaten Kutai
Kartanegara, Kalimantan Timur. Sungai menjadi
infrastruktur transportasi di sana.
Malam itu, 24 Januari 2012 Pertamina EP
Field Sangasanga secara khusus memutarkan
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layar tancap untuk masyarakat Sangasanga.
Layar tancap rutin diputar setiap menyambut
ulang tahun Sangasanga. Tahun lalu,
masyarakat dihibur “Laskar Pelangi”, film
box office yang diangkat dari novel Andrea
Hirata. Sebuah karya sastra inspiratif. Saking
fenomenalnya, Belitong yang menjadi setting
cerita novel tersebut menangguk untung.
Kunjungan wisatawan membludak setelah
“Laskar Pelangi” terbit.
Pertamina EP berperan aktif dalam pekan
peringatan “kemerdekaaan” Sangasanga. Selain
layar tancap, juga ikut sebagai peserta aktif
pameran pembangunan. Puncak peringatan itu

dilangsungkan pada Kamis, 26 Januari 2012.
Masyarakat kembali diingatkan aksi perjuangan
melawan Belanda puluhan tahun silam.
Upacara dilangsungkan di tugu kemerdekaan,
dilanjutkan dengan napak tilas ke makam
pahlawan, tak jauh dari alun-alun kecamatan
Sangasanga.
Perjuangan fisik melawan Belanda
membuktikan, meski terpencil, Sangasanga
masuk dalam radar penting pemerintah Belanda.
Secara khusus, mereka menempatkan tentara
di sana. Maklum, wilayah ini kaya dengan
migas. NIIHM (Nederlandsch-Indische Industrie
en Handel Maatchappij), perusahaan migas
Belanda sudah mengoperasikan lapangan di
sana sejak 1897. Meraka mengusahakannya
sampai pada 1905.
Selanjutnya pengelolaan beralih kepada BPM
(Batavia Petroleum Maatschappij) pada periode
1905-1942. Jepang sempat mengelola lapangan
ini pada 1942-1945. Selanjutnya terjadi beberapa
kali peralihan dari BPM/SHELL/PERMINA/
PERTAMINA pada periode 1945-1972, TIPCO
– Tesoro pada 1972-1992, PTEN-MEDCO E&P
pada 1992-2008, dan sejak 15 Oktober 2008
sampai sekarang dikelola oleh Pertamina EP.

Sejak menggelola sendiri blok tersebut,
jajaran manajemen langsung menempatkan
relasi dengan masyarakat sebagai prioritas,
seiring sejalan dengan produksi. “Kami
rutin silaturahmi dengan tokoh agama dan
masyarakat,” ujar Ali Rochmad, Field Manager
Pertamina EP Sangasanga.
Tak bisa dipungkiri, salah satu kunci
sukses Field Sangasanga adalah keberhasilan
membangun hubungan harmonis dengan
masyarakat. Praktis, selama tiga tahun
lebih menjabat sebagai orang nomor satu di
Field Sangasanga, Ali tak pernah mendapat
“gangguan” dari masyarakat. Ia bisa fokus
menggenjot produksi. Selama tiga tahun
berturut-turut, setelah dikelola sendiri oleh
Pertamina EP, produksi lapangan ini selalu
melampaui target. Saat dikelola TAC Medco
padac 2008, produksinya hanya 4.300 barel oil
per day (BOPD), sekarang per September 2011
sudah dua kali lipat, mencapai 8.600 BOPD.
Sebagai apresiasi terhadap masyarakat
yang telah mendukung perusahaan , Pertamina
EP Sangsanga terus meningkatkan anggaran
CSR (Corporate Social Responsibility). Untuk
tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 1 miliar.
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Biar program pemberdayaan masyarakat tepat
sasaran, menurut Ali, Pertamina EP Sangasanga
sedang melakukan mapping sosial. Kalau
hasilnya merekomendasikan program yang
membutuhkan biaya besar, menurut Ali, bisa
saja alokasi dana CSR ditambah. “Kita akan
teruskan ke pusat“ ujarnya.
Sebetulnya, tahun lalu Field Sangsanga
sudai mulai mencoba menyalurkan dana
CSR untuk kegiatan yang sustainable. Salah
satunya dengan mencetak sawah baru seluas
10 ribu hektar. Tanah Sangasanga yang
keasamannya tinggi direkayasa dengan
pemberian kapur sehingga tanah siap ditanami.
Hasilnya padi tumbuh subur. Sayang, tak
bisa sampai tumbuh besar karena tersapu
banjir. Penambangan tak bertanggungjawab
dari Kontraktor Pertambangan kecil menjadi
penyebab seringnya Sangasanga terendam
air bah.
***
Field Sangasanga menyumbang sekitar
90% dari produksi Pertamina EP UBEP
Sangasanga-Tarakan. Sisanya disumbang Field
Tarakan. Field Sangasanga mengelola tiga
wilayah kerja, masing-masing area Sangasanga
seluas 5.325,5 Ha, area Anggana/NKL 6.181,1
Ha, area Samboja 1.840 Ha.
Selama tiga tahun berturut-turut, setelah
dikelola sendiri oleh Pertamina EP, produksi
lapangan ini selalu melampaui target. Saat
dikelola TAC Medco pada 2008, produksinya
hanya 4.300 barel oil per day (BOPD),
sekarang per September 2011 sudah mencapai
8.600 BOPD. Apa rahasianya? “Ah itu, hanya
kebetulan saja. Berkat Allah yang Maha
Esa,“ kata Ali Rochmad merendah. Di siang
yang terik itu, saya kebetulan satu mobil
dengan alumnus Institut Teknologi Surabaya
tersebut. Kami berkeliling meninjau titiktitik pengeboran di lapangan Sangasanga,
terutama pengeboran baru.
Jika dibandingkan dengan lapangan lain,
formasi pengeboran Sangasanga rada berbeda.
Pompa angguk atapun mesin hisapnya lebih
rapat satu sama lain. Jarak antar titik pengeboran
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lebih dekat. Kalau di tempat lain, jaraknya bisa
mencapai 500 meter, seperti dianjurkan text
book perminyakan, tetapi di Sangasanga lebih
rapat, hanya 100 meter. Bahkan, ada yang
berjarak 50 meter.
Struktur reservoar di Sangasanga sangat
khas, yang berbeda dengan kebanyakan
struktur geologi di lapangan lain. Untuk itulah
perlu pengeboran yang lebih rapat. Satoto, yang
pernah menjabat sebagai GM SangasangaTarakan sampai Agustus 2011 menyebutnya
sebagai formasi tawon. GM Sangasanga
Tarakan kini dijabat Herutama Trikoranto.
Herutama menjelaskan bahwa peningkatan
produksi UBEP Sangasanga-Tarakan disebabkan
sejumlah terobosan dan percepatan yang
dilakukan oleh Pertamina EP. Antara lain
perbaikan metode pengangkatan minyak, sarana
infrastruktur dan fasilitas produksi, reaktivasi
sumur suspended, pencarian cadangan baru,

serta pengembangan dengan pemboran sisipan
dengan metode Grid Based Drilling.
Memasuki tahun 2012, Pertamina EP UBEP
Sangasanga-Tarakan merencanakan program
pemboran 16 sumur, reaktivasi, reparasi dan
reopening sejumlah 60 sumur, studi geologi
dan geofisika di wilayah Louise, Nonny, dan
Samboja. “Dengan kegiatan tersebut, kami
berharap dapat mencapai target produksi
tahun 2012 sebesar 8.144 barel per hari,”
tegas Herutama.
Pengeboran sumur baru, menjadi faktor
signifikan pemacu produksi. Sejak diambil
alih Pertamina EP, Field Sangasanga sudah
mengebor 14 sumur baru. Dari jumlah tersebut,
hanya dua sumur yang meleset. “Minyaknya
ada, cuma kecil di bawah target,“ ujar Ali
Rochmad. Untuk tahun ini, Pertamina EP Field
Sangasanga mengalokasikan capex (capital
expenditure) atau belanja modal 2012 sebesar

Rp 463 miliar. Dari jumlah tersebut, sebagian
besar digunakan untuk membiayai pengeboran
16 sumur baru. “Satu sumur biayanya sekitar
Rp 25 miliar,” ujar Ali Rochmad. Sisanya dipakai
untuk penyiapan infrastruktur.
Dengan pengeboran 16 sumur baru,
Ali Rochmad yakin target produksi 2012
sebesar 8.144 BOPD (barrel oil per day)
bisa terpenuhi, malah terlampaui seperti
tahun-tahun sebelumnya. Ia menyatakan
Field Sangasanga bisa dipompa produksinya
sampai 15.000 barel per hari yang ditargetkan
tercapai pada 2015. “Target 2 M sudah
tepenuhi, tinggal sekarang 1T,” ujar Ali. 2 M
maksudnya dua kali produksi TAC Medco.
Adapun 1 T, satu TIPCO-Tesoro, perusahaan
minyak yang mengelola lapangan tersebut
sebelum TAC. Saat dikelola perusahaaan
tersebut, Field Sangasanga bisa memproduksi
sampai 15.000 BOPD. n
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Konsistensi Hasil
VS

Konsistensi Proses
Theme O Meter Survey (ToMS) akhir tahun 2011 baru saja usai dievaluasi.
Belum mencapai target yang diharapkan, namun ada peningkatan
Employee Mindset Index (EMI) dan Practices Pulse Check (PPC) ratarata 2-3 persen. Program intervensi budaya tetap harus dilakukan.
Konsistensi proses dinilai lebih penting dibandingkan konsistensi hasil.
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Bukanlah hal yang mudah bagi sebuah
perusahaan untuk melakukan perubahan
budaya di dalam organisasinya. Demikian
juga yang dirasakan oleh Pertamina. Berbagai
program diluncurkan Direktorat SDM untuk
meningkatkan partisipasi pekerja dalam
kegiatan transformasi yang digulirkan BUMN ini.
Melalui Theme O Meter Survey (ToMS) sebagai
salah satu alat pulse-check kondisi transformasi
Pertamina, sejak tahun 2009 Direktorat SDM
mengubah dan memfokuskan pola survei pada
pengukuran tingkat persepsi pekerja atas hasil
dan praktik budaya kinerja di Pertamina.
Dan untuk kesekian kalinya, di akhir
bulan November sampai dengan akhir bulan
Desember 2011, perusahaan mengadakan
ToMS yang bertujuan memonitor progress
perubahan budaya dan sebagai tracker/pulse
check yang dapat membantu perusahaan

menyesuaikan program-program intervensi
perubahan budaya atau program lainnya
sehingga dapat meluruskan atau mempercepat
perubahan budaya. ToMS terdiri dari dua survei
utama, yaitu Employee Mindset Index (EMI)
yang mengukur persepsi pekerja atas hasil
(outcomes) budaya kinerja di perusahaan, dan
Practices Pulse Check (PPC) yang mengukur
tingkat praktik-praktik manajemen. EMI terdiri
dari 10 pertanyaan terkait dengan delapan
tema aksi perubahan budaya yang baru,
sementara PPC terdiri dari 34 pertanyaan
terkait dengan praktik-praktik manajemen yang
mendukung keunggulan eksekusi (execution
edge) di Pertamina. Pada sebuah perusahaan
yang memiliki budaya kinerja tinggi, tingkat
persepsi pekerja atas outcomes akan sejalan
dengan tingkat praktik-praktik manajemen di
perusahaan tersebut.
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Tema Aksi Budaya
Ada beberapa catatan menarik pada hasil
survei kali ini. Yaitu, pola trend respon atau
jawaban yang sama atas setiap pertanyaan EMI
dan PPC, serta nilai-nilai terendah baik untuk
EMI dan PPC masih pada item-item persepsi
atas hasil dan praktik yang sama. Walaupun
sebenarnya terjadi kenaikan sebesar 2-3 persen
untuk EMI dan PPC.
Direktorat SDM menilai, kenaikan EMI dan
PPC sebesar 2-3 persen tersebut menunjukkan
program-program yang dijalankan selama 2011
belum signifikan mempengaruhi persepsi atas
perubahan budaya dan praktik-praktik manajemen
yang mendukung perubahan budaya.
Pada ToMS kali ini, terkait dengan perubahan
budaya, rata-rata pekerja masih memiliki
persepsi yang sama atas hasil-hasil perubahan
budaya dan praktik-praktik manajemen. Hasil
ini mempunyai dua sisi penilaian. Pertama,
hasil yang cukup melegakan karena tidak
ada persepsi pekerja yang turun. Kedua,
tidak adanya perubahan yang signifikan pada
persepsi pekerja menimbulkan kemungkinan
baru. Kenaikan rata-rata 2-3 persen bisa
merupakan perubahan persepsi pekerja atas
budaya yang berjalan lambat, atau kondisi
psikologis pengisian survei yang dilakukan dua
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kali dimana pengisian kedua harus lebih baik
daripada yang pertama.
Konsistensi hasil ToMS tahun 2011 cukup
mengkhawatirkan. Mengapa? Karena menun
jukkan apa yang dilakukan oleh Fungsi atau
Manajemen dianggap belum optimal memberikan
pengaruh yang berarti bagi mereka. Hal tersebut
merujuk pada dua persepsi hasil EMI yang secara
konsisten rendah, yaitu Internal Development dan
Motivasi melalui kesempatan/karir. Persepsi ini
erat sekali hubungannya dengan tindakan atasan/
manajemen dalam melakukan pengembangan
para pekerjanya. Sangat disayangkan jika se
mua usaha yang dilakukan oleh para atasan/
manajemen dalam mengembangkan para stafnya
dianggap belum efektif.
Hal serupa dialami juga dengan praktik-praktik
Manajemen (diukur dengan PPC). Persepsi atas
tingkat praktik outsourced expertise, capturing
external ideas dan bottom up innovation dinilai
kurang. Praktik menggunakan tenaga ahli dari luar
dinilai kurang. Sebenarnya merupakan hal yang
wajar jika pekerja pada suatu perusahaan memiliki
kepercayaan diri yang tinggi dalam menghadapi
permasalahan yang ada dengan didukung praktikpraktik terkait ide/inovasi/improvement. Namun
apa yang terjadi justru sebaliknya. Praktik-praktik
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Praktek-Praktek
terkait ide/inovasi/improvement dinilai kurang
juga.
Ada sebuah perusahaan yang tingkat peng
gunaan tenaga ahli dari luar kurang, namun
praktik capturing external ideas cukup tinggi.
Perusahaan tersebut menerapkan konsep
Yokoten. Yokoten dapat diartikan proses ber
bagi pembelajaran secara lateral di seluruh
organisasi. Atau secara sederhana biasa
disebut juga sharing horizontal.
Bottom up Innovation yang merupakan
proses sharing yang bersifat vertikal pun dinilai
rendah oleh sebagian pekerja. Praktik ini dinilai
kurang efektif di tengah gencarnya kegiatan
GKM dan SS yang digawangi oleh fungsi
Quality Management. Bukankah improvement
merupakan bentuk kecil dari sebuah inovasi?
Bukankah sebuah ide besar lahir diawali dari
rentetan ide-ide kecil...? Percaya diri terhadap
kemampuan menangani setiap masalah yang
muncul merupakan hal baik. Namun hal tersebut
harus dibarengi dengan praktik-praktik terkait
ide/inovasi/improvement yang kuat, baik secara
horizontal maupun vertikal.
Praktik-praktik terkait dengan pengembangan
pun masih belum efektif, seperti coaching, talent
development, meaningful differentiation, dan

sebagainya. Wajarlah jika persepsi atas hasil
Internal Development masih di bawah. Demikian
juga praktik-praktik motivasi melalui recognition
(inspirational leadership) dan kesempatan (career
opportunity) masih harus ditingkatkan sehingga
persepsi atas hasil budaya terkait motivasi
berdasarkan kinerja dapat meningkat.
Persepsi atas hasil terbentuk dari adanya
praktik-praktik yang dijalankan. Karena itu,
kalau praktik (PPC) pengembangan dan
motivasi ditingkatkan, maka persepsi atas
hasil (EMI) Internal Development dan Motivasi
melalui kesempatan/karir akan meningkat.
Konsistensi hasil EMI dan PPC memang cukup
memprihatinkan karena nilainya masih dibawah
treshold 70 persen. Namun, angka hanyalah
sebuah barometer dari banyaknya barometer
keberhasilan transformasi budaya dalam sebuah
organisasi. Karena itu, Direktorat SDM terus
mengembangkan program-program intervensi
budaya untuk seluruh level pekerja Pertamina. Ini
adalah sebuah proses. Dan proses perubahan
menjadi lebih baik tidak bisa dilakukan secara
instan. Bukankah hasil yang baik muncul dari
proses yang baik? Ingatlah, bukan sekadar menjadi
yang terbaik, tapi selalu berusaha menjadi lebih
baik setiap saatnya. Itulah, Kaizen sejati. n
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Aksi Bonyak
Isap Minyak
Tiga siswa SMA 28 membuat robot pembersih limbah minyak di laut. Sukses
menggondol medali emas di ajang olimpiade robotik internasional.
Jepang harus mengandalkan temuan
seorang profesor teknik di Universitas Osaka,
yaitu Naomi Kato yang dibantu timnya untuk
menelurkan Spilled Oil Tracking Autotomous
Bouy (SOTAB). Robot dengan berat 110
kilogram dan panjang 2,7 meter dan diameter
27 centi ini berfungsi untuk memerangi polusi di
lautan akibat tumpahan minyak mentah, walau
sebenarnya fungsinya baru sekadar melacak
lalu menyampaikan informasi lewat radio.
Untuk problem yang sama, Amerika
bergantung pada Massachusetts Institue
of Technology (MIT). Melalui tim yang
beranggotakan para ilmuan dan desainer
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handal bidang robot, kampus teknik terkenal itu
mencipta Seaswarm. Robot kelahiran kampus
Albert Einstaein itu adalah petarung polusi laut
yang bertenaga cahaya matahari yang bisa
bekerja secara otonom dengan alat bantu GPS
dan Wi-fi. Bekerja membersihkan tumpahan
minyak di laut lepas.
Sedangkan di Indonesia, cukuplah remaja
belasan tahun yang dirundung kegelisahan
akan maraknya kasus-kasus polusi laut akibat
kecerobohan manusia. Bagi Indonesia, ini
ancaman nyata di hadapan mata. Maklum,
negeri ini merupakan negara dengan wilayah
laut terhampar luas.

Rasa peduli terhadap bumi, merangsang
siswa SMU 28 Jakarta mencari solusi. Bermula
dari browsing di internet, Fadel Mahadika
Putra, 16 tahun, tidak sengaja menemukan
pembersihan limbah minyak dengan gulungan
rambut. Tanpa buang waktu lama, Fadel yang
kala itu ada di kamar rumahnya bergegas
memberitahu rekan-rekannya. Mereka kemudian
membuat janji untuk bertemu dan berembuk.
Esoknya ia berlari sekencang-kencangnya
ke sekolah yang berlokasi di daerah Pejaten ,
Pasar Minggu. Ia menemui teman-temannya,
sesama pegiat tim Robotic SMU 28 Jakarta,
yaitu Desianna Diennurchalifah dan M. Wirya
hardianto.
Oktober tahun lalu forum kecil pun dimulai.
Mereka bertukar ide, konsep, dan solusi. Tak
mudah. Perdebatan hampir terjadi di tiap
tahapan, terutama saat memindahkan konsep
ke desain. “Merealisasikan ide dalam bentuk
desain memang tidak mudah,”cerita Fadel yang
kini duduk di kelas 2 IPA 2 itu. Ditemui di SMU 28
pada Selasa 30 Februari 2012, Fadel Mahadika
Putra, Desianna Diennurchalifah (Desi) dan
M. Wiryahardianto (Hadi) yang didampingi
guru pembina robotic SMU 28, Arief, bercerita
tentang Bonyak, robot kebanggaannya itu.
Mereka memamerkan Bonyak kepada Warta
Pertamina, di atas kolam di tengah siang hari
yang tidak terlalu terik itu. Desi, yang berambut
panjang terurai, bersemangat menggendong
robot besutannya. Behel hijau yang menghiasi
giginya berkilatan saat dia tersenyum.
Dalam kolam yang berwarna biru keabuan,
robot 40x60 cm ini bergerak ke sana ke mari
dikendalikan controller yang dioperasikan
Hadi yang berpostur tambun. Fadel kemudian
menumpahkan oli kedalam kolam balon itu,
tanpa ragu-ragu.
Air yang tadinya jernih kemudian berubah
agak keruh tercampur kilat gelap dan pekat oli.
Robot pun kemudian bergerak menurunkan
buntalan mirip sosis berisi gulungan rambut.
Gulungan itu bergerak ke sana ke mari menyapu
minyak tumpah tadi. Tak memakan waktu lama,
tumpahan minyak itu bersih seketika.

Robot ini dikerjakan relatif singkat, yaitu
selama satu bulan. Persisnya, Oktober 2011
menjelang kompetisi robotik internasional di
World Robotic Olympiad (WRO) di Abu Dhabi,
Uni Emirat Arab (UAE) November 2011.
“Kami patok deadline sebelum kompetisi
robot di Abu Dhabi. Kami ingin mengikuti event
tersebut ,”tutur Desi, yang kini duduk di kelas
2 IPA 1 SMU 28. Desi yang bercita-cita terus
mengikuti dunia robotik itu mengakui, Bonyak
merupakan jawaban atas kegelisahan mereka
mencari solusi menanggulangi tumpahan
minyak di laut yang kadang susah dijangkau
manusia. Robot dianggap sebagai jalan keluar
karena bisa dikendalikan dari jarak jauh dengan
menggunakan controller.
Karena diburu waktu, proses pengerjaan
robot dilakukan bagian per bagian di rumah
masing-masing. Setelah itu disatukan dan
dievaluasi ulang di sekolah. Membuat robot
mungkin tidak semudah membalikkan tela
pak tangan. “Yang susah ngukur kalibrasi
rambutnya,” ujar Hadi. Awalnya memakai
tiga motor, tapi tidak efektif karena memakan
daya yang besar. “Akhirnya kita pakai katrol,”
kata Hadi. Kesulitan lainnya, menyetting
keseimbangan. “Pas diujikan keseimbangan
tidak sesuai dengan apa yang kami inginkan,”
Desi menambahkan.
Untuk menciptakan robot ini mereka tidak
segan merogoh kocek sebesar 4 juta rupiah.
Dana tersebut didapat dari uang patungan,
dan bantuan sekolah. Rencana bertolak ke Abu
Dhabi pun terdengar hingga Pertamina, dan
kemudian meraih simpati Pertamina EP dengan
memberikan donasi kepada tim. November
2011, tim pun berangkat ke Abu Dhabi. “Walau
hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan,
namun robot Bonyak cukup banyak meraih
perhatian dari juri dan pengunjung,” kenang
Hadi.
Kalah dari Abu Dhabi tidak membuat
mereka kecil hati. Sepulangnya mereka ke
tanah air mereka melakukan perbaikan untuk
robotnya. Beberapa hal yang diperbaiki,
antara lain keseimbangan robot saat berada
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di air, menguatkan dinamo penarik sehingga
bisa menarik gulungan rambut yang telah
menyerap banyak minyak dari bawah air ke
atas permukaan.
“Kami meng-upgrade kameranya jadi lebih
bagus. Sistem pompa dan sistem navigasi
juga diperbaiki,” kata Hadi. Hasilnya, Bonyak
menggondol medali emas dalam kategori
“Creative Challenge” pada International Robot
Olympiad (IRO) ke-13 tahun 2011 di Jakarta.
Menyusup Samudra, Membasmi Limbah
Bonyak sebagian besar dirakit dari perangkat
robotik Lego Mindstorms NXT Robot Kit, yang
merupakan generasi kedua dari produk robot
untuk pendidikan keluaran LEGO. Dalam
perangkat Mindstorms NXT terdapat sejumlah
fasilitas untuk mendukung motor dan sensor
dari RCX.
“Perangkat rakitan yang kami gunakan mirip
dengan Lego, tapi jenis yang kami pakai beda
sama Lego umumnya. Punya kami ini adalah
khsus untuk kompetisi,” ungkap pembina
Robotik SMA 28, Jakarta, Arief.
Supaya tetap mengapung, Bonyak ditopang
rakit kecil dari bambu beralaskan 16 botol bekas
air mineral. Di kedua sisinya terdapat dua turbin
penggerak yang terdiri dari dinamo dalam paket
servo motor.
Servo motor merupakan bagian dari perang
kat Lego Mindstorms NXT Robot Kit yang
fungsinya memberikan kemapuan mekanis
yang dapat dikendalikan dengan bantuan
rotation sensor yang sudah diintegrasikan
didalamnya.
Dengan menggunakan move block dalam
Mindstoms NXT Education Software, motormotor penggerak bonyak akan bergerak sesuai
dengan settingannya. Robot ini di lengkapi oleh
kamera kecil pengintai yang bisa melihat situasi
di lapangan, kemudian gambar hasil observasi
akan dikirim dengan menggunakan sinyal
bluetooth kepada control monitor.
Ketika robot telah sampai di koordinat
yang dituju, Bonyak kemudian akan menyedot
sampel air yang berada di bawah permukaan
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secara sembarang dengam bantuan pompa.
Robot akan mengambil dan menyedot
sampling air secara sembarang dengan
menggunakan semprotan air sederhana yang
dibuat dari pompa wiper, yang biasa digunakan
di kaca mobil. Kemudian air akan masuk ke
atas kotak kaca mirip akuarium ukuran kecil
yang berada di paling atas pelampung bambu.
“Semuanya ditunjang oleh setrum accu dengan
daya 12 Volt. Berbeda dengan robot umumnya
yang memiliki batere kecil,” kata Fadel.
Kemudian air yang masuk tadi akan dipindai
oleh sensor ultrasonic yang disimpan sejajar di
atas dan bawah kotak kaca tadi. Sensor yang
saling berhadapan itu akan saling mengirim
sinyal secara sinkron. Air dinyatakan terdeteksi
minyak, bila air yang di rambati oleh dua sinyal
ultrasonic yang saling sinkron tadi terhambat
secara konstan.
Sensor ultrasonik akan mengisyarakat hal
itu pada sensor suara, hingga akhirnya bunyibunyian pun hadir sebagai pertanda kepada
controller pusat bahwa ada pencemaran
minyak. Sinyal bisa berupa bebunyian (sound
signal) maupun sinyal lainnya, yang menyatakan
bahwa air tersebut mengandung minyak. Dalam
jarak tempuh radius 10 meter, controller yang
menggunakan remote dengan teknologi
bluetooth yang dikendalikan jarak jauh akan
memberikan komando pada jantung robot,
yaitu NXT control module atau bisa disebut juga
dengan nama NXT Brick.
NTX Brick ini teknologi robotic yang
bisa dihubungkan dengan komputer melalui
USB atau bluetooth. Software di komputer,
yang dikembangkan dari LabView National
Instruments, memungkinkan kita untuk mem
bangun rutin-rutin program secara intuitif
dengan cara drag and drop blok-blok yang
tersedia. NXT controller yang digunakan untuk
memberi perintah dari jarak jauh kepada Bonyak
dilengkapi dengan touch sensor yang dapat
membuat robot bergerak untuk mengambil
sesuatu.
Touch sensor berguna untuk mengetahui
apakah lengan robot sudah menyentuh benda,

Trio Fadel, Desi, dan Hadi memeragakan
cara kerja Robot Bonyak

melepas atau mencengkeramnya. Setelah
positif air tersebut mengandung minyak,
controller akan memerintahkan robot untuk
melepaskan buntalan kain yang berisi gulungan
rambut ke dalam air. Gulungan rambut di
lepas perlahan dengan menggunakan kosep
katrol, yaitu digerek turun dan naik dengan duo
servo motor yang digerakkan oleh sepasang
dinamo.
Buntalan kain menyerupai sosis yang berisi
rambut tadi kemudian akan menyerap minyak
secara natural. Menariknya adalah rambut ini
merupakan rambut manusia asli dipungut dari
salon dan tukang cukur sekitar.
Setelah melewati batas waktu tertentu,
gulungan kain itu kemudian akan di tarik ketas
lagi secara perlahan dengan menggunakan
benang untuk mengambil noda minyak yang
mencemari air tadi.

“Pada prinsipnya apa yang kami lakukan
adalah mencari tumpahan minyak lalu
menyerapnya dengan rambut, setelah penuh ya
kemudian akan kembali ke controller. Tentang
batas kemampuan dan lain-lain sih belum dapat
kami perhitungkan lebih jauh,” ungkap Desi
yang bercita-cita ingin menekuni dunia robotik
setelah lulus sekolah nanti.
Memang membuat dan mengembangkan
robotik itu bukan perkara mudah dengan kocek
murah.
Hal tersebut diamini oleh Arief yang
kesehariannya mengajar teknik komputer
di SMU 28. “Konsep kita adalah sebuah
kegemaran, permainan, tanpa komersil, dari
pada anak-anak belajar di kelas saja. Tapi
dengan robotic seperti ini anak-anak bisa belajar
lebih fun, mereka bisa belajar fisika, komputer
dan team work juga,” katanya. n
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CSR
Teks : Irli Karmila Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Mahira (tengah) didampingi ibunya Anita dan tim dokter RS Hasan
Sadikin sebelum menjalani operasi

Mahira
Kini Bisa Terlelap
Hampir 10 tahun gadis cilik itu tak pernah terlelap layaknya orang

normal. Setiap kali memejamkan mata, ia sesak napas. Namun mulai
tahun ini, ia tidak akan tersiksa lagi. Nikmatnya tidur pulas dalam
dekapan sang bunda menjadi kenyataan.
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Mufti Ali dan Anita tidak pernah menyangka,
putri bungsunya mengidap penyakit langka.
Yang mereka tahu, sejak berusia 2 tahun,
pertumbuhan Mahira Mujahida tidak seperti
anak seusianya. Keterlambatan pertumbuhan ini
membuat Mufti dan Anita resah dan membawa
Mahira berobat ke dokter terdekat di daerah
tempat tinggalnya Pandeglang, Banten.
Namun tidak ada perkembangan yang berarti.
Dan memasuki usia lima tahun, mereka
mencoba menjalani pengobatan herbal dan
terapi akupunktur yang berlangsung selama
14 bulan. Namun melalui pengobatan ini pun,
pertumbuhan Mahira tetap tidak berubah.
Akhirnya, pada tahun 2008 orangtua Mahira

memutuskan untuk membawanya ke Rumah
Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.
Setelah melewati serangkaian diagnosa medis
yang berlangsung selama dua tahun, Mahira
divonis menderita gangguan Micrognathia
Pierre Robin Syndrome dan Sleep Apnea.
Yaitu, gangguan pertumbuhan dimana tulang
rahang bagian bawah Mahira terlalu kecil
dan berpengaruh terhadap pernafasannya.
Gangguan inilah yang menyebabkan Mahira
tidak pernah tertidur lelap layaknya orang normal.
Dengan jalan operasi, RSCM memutuskan
bahwa rahang Mahira harus dipasang alat
osteodistraksi yang berharga Rp 200 juta.
Sayangnya, alat ini tidak tersedia di RSCM dan
di RS manapun di Indonesia.
Tanpa pantang menyerah, Mufti Ali mencari
informasi lain berkaitan dengan kelainan yang
dialami Mahira. Akhirnya, atas sebuah saran,
Mufti Ali membawa Mahira ke Dental Centre
3, National University Hospital di Singapore.
Di rumah sakit tersebut, Mahira juga menjalani
serangkaian diagnosa selama dua bulan.
Hasilnya, gadis kelahiran Pandeglang 4 Maret
2002 ini dinyatakan mengalami gangguan
retrognathia, yaitu posisi tulang rahang
bagian bawah terlalu ke belakang. Kondisi
ini menyebabkan gangguan pernapasan akut
(sleep apnea) pada Mahira, terutama ketika
tidur. Mahira dijadwalkan menjalani operasi
pada 29 November 2011 untuk memajukan
tulang rahang bagian bawahnya. Namun biaya
yang dibutuhkan untuk operasi di Singapura
ini sebesar Rp 300 juta. “Karena keterbatasan
biaya, Mahira kami bawa kembali ke Indonesia,”
ungkap sang ayah.
Sudah banyak dana yang keluar untuk
pengobatan Mahira. Tak ada lagi tabungan
dan harta benda lain yang dapat digunakan
untuk melanjutkan pengobatan. Akhirnya,
Mufti yang berprofesi sebagai dosen sejarah
mengambil langkah untuk mengekspos penyakit
yang diderita oleh Mahira ke media dengan
harapan akan ada pihak yang akan membantu
biaya operasi Mahira. “Ekspos Mahira ke
media sebagai wujud kekecewaan saya
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Mahira didampingi Senior Officer SSR Health Ernayetti saat akan
menjalani operasi

karena mahalnya alat distraction yang akan
dipasangkan ke mulut Mahira dan alat tersebut
tidak tersedia di rumah sakit seluruh Indonesia,”
tutur Mufti.
Upaya yang dilakukan Mufti ternyata
membuahkan hasil. Tereksposnya Mahira
di sebuah harian nasional ternama dengan
judul “Gadis Kecil Ini Tidak Pernah Terlelap”,
ternyata banyak mendapatkan tanggapan
positif. “Bersamaan dengan terbitnya berita
tentang Mahira, saya menerima telepon dari
Pertamina yang menawarkan biaya operasi
untuk kesembuhan Mahira. Tanpa pikir panjang
saya langsung mengiyakan,” ungkap Mufti
dengan mata berkaca-kaca.
Rasa haru tak terhingga membuncah
di dada Mufti. Usai menerima tawaran dari
Pertamina, Mufti kembali berupaya mencari
rumah sakit yang bisa mengoperasi kondisi
penyakit yang diderita oleh Mahira. Mufti
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pun menjatuhkan pilihan ke Rumah Sakit Dr.
Hasan Sadikin Bandung setelah mendapatkan
rekomendasi dari beberapa orang dokter.
Karena RS Hasan Sadikin pernah berhasil
menangani pasien dengan penyakit yang sama
dengan Mahira.
Menurut Bagian Bedah Mulut dan Mak
silofasial RS Hasan Sadikin Bandung,
Drg. Asri Arumsari, SpBM, kondisi Mahira
merupakan bagian dari penyakit atau ke
adaan dari Pierre Robin Syndrome dimana
pertumbuhan rahang terganggu karena
adanya kesalahan atau tekanan pada
posisi di dalam rahim serta perkembangan
mandibula yang terhambat sejak kelahiran
nya. “Tim dokter akan memasang alat
unidirectional mandibular distraction pada
sepasang rahang bawah Mahira dan alat
tersebut kita pesan dari Jerman,” kata Drg.
Asri Arumsari, SpBM.

Mahira pun bisa tertidur lelap selesai operasi
Drg. Asri Arumsari menjelaskan, gangguan
pernafasan yang dialami Mahira akibat dari
rahang bawahnya lebih kecil dan sempit
dibanding rahang atasnya dan lidah menutup
saluran pernafasan. “Kondisi inilah yang
membuat Mahira sulit bernapas sehingga terjadi
gangguan pada saat tidur dan kesulitan pada
saat makan,” paparnya.
Sehari sebelum operasi, pada 18 Januari
2012, Mahira, yang dirawat di ruang 307 RS
Hasan Sadikin, terlihat tenang ditemani sang
ibu sambil membaca komik kesukaannya.
“Aku mau dioperasi karena ngga mau sakit,
aku ingin sembuh karena aku mau pintar biar
bisa menjadi ilmuwan,” ungkap siswi kelas
4 SD Kadumerak. Menurut Anita, Mahira
tergolong anak yang cerdas di sekolahnya.
“Kata gurunya, Mahira anak yang aktif di
kelasnya dan suka menyampaikan pendapat
atau ide,” kata Anita.

Rasa syukur selalu terucap dari mulut Anita
karena Mahira akhirnya bisa dioperasi atas
bantuan dari Pertamina. “Alhamdulillah, Allah
kirimkan Pertamina untuk Mahira. Mudahmudahan Mahira bisa melanjutkan cita-citanya
untuk menjadi ilmuwan,” ungkap Anita dengan
mata berkaca-kaca.
Operasi yang dijalani Mahira berjalan lancar
sesuai yang direncanakan oleh tim dokter RS
Hasan Sadikin Bandung. “Kondisi Mahira sudah
semakin membaik dari sebelumnya. Semua ini
berkat kerja keras dan komitmen kita bersama,”
ungkap ketua tim dokter operasi Mahira, Drg.
Asri Arumsari.
Selanjutnya pasca operasi, Mahira akan
dilakukan perawatan untuk gigi-giginya,
lengkungannya dan yang lebih ke arah es
tetisnya agar Mahira bisa tidur pulas, bisa ber
nafas dan makan dengan normal tanpa keluhan
apapun lagi. n
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PKBL
Teks : Dewi Sri Utami / Harinati Sartika Foto : Kuntoro

Kembangkan Hobi
Lahirkan Bisnis

Aksesoris

Bermula dari hobi merangkai bebatuan unik menjadi aneka

aksesoris. Modal pas-pasan dan pemasaran antar teman
mengantarkan produk aksesoris Lia Jewellery diminati banyak kalangan.
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Lia Muliawati
Perajin Perhiasan
Sejak menjadi mitra Binaan Pertamina, Lia tidak sekedar
mendapatkan bantuan modal tetapi juga diikutsertakan
dalam berbagai pameran serta pameran.

Bagi kaum wanita, aksesoris menjadi fashion
pelengkap sebagai penunjang penampilan. Hal
tersebut dirasakan pula oleh Lia Muliawati
pengusaha aksesoris berlabel “Lia Jewellery”.
Menurut perempuan kelahiran Bandung 46
tahun silam ini, aksesoris atau perhiasan
memiliki nilai tambah bagi perempuan yang
mengenakannya. “Penampilannya akan
lebih feminin, cantik dan bisa menambah
percaya diri,”ujar Lia saat diwawancarai Warta
Pertamina, Januari lalu.
Karena alasan itulah Lia sangat suka
mengenakan aksesoris atau perhiasan setiap
kali keluar rumah untuk berbagai keperluan.
Seringnya gonta ganti aksesoris, membuat

Lia mulai menekuni ketrampilan merangkai
aksesoris. “Sekitar tahun 2007 saya mulai
membuat perhiasan yang umumnya dipadu
padankan dengan bahan logam dan batubatuan,”ujarnya.
Tak dinyana, perhiasan yang sering
digunakannya banyak diminati teman, hingga
akhirnya Lia berani menjualnya dengan harga
pertemanan. “Sejak itu saya berpikir, selain bisa
menambah penampilan, ternyata aksesoris
buatan saya mempunyai nilai jual,”tambahnya.
Meski pemasaran masih antar teman, tapi
menurutnya sangat efektif. Karena promosi
dari mulut ke mulut, membuat Lia tak perlu
bersusah payah memasarkan aksesoris buah
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karyanya. Berbekal hobi dan dana
mandiri sebesar Rp 75 ribu, mem
buat Lia dikenal dengan produk
aksesorisnya.
Keterbatasan modal menjadi
salah satu tantangan Lia dalam
mengembangkan usahanya.
“Permintaan banyak, tapi saya tidak
bisa memenuhi karena terkendala
ketersediaan bahan baku,”ujarnya.
Bagi perempuan yang tinggal di
Cibubur ini, dukungan modal sangat
penting untuk pembelanjaan bahan
baku, yakni bebatuan yang diburunya
ke berbagai daerah. Biasanya Lia
berburu bebatuan khas Indonesia
ke pesisir selatan Jawa, seperti
Sukabumi, Tasik, Garut, hingga ke
Pacitan. “Batu-batu dari daerah
tersebut seperti druzy agate dan druzy
jasper, banyak diminati konsumen
dan bisa didapat di kawasan pesisir
selatan Jawa,” jelasnya. Mengapa
diminati, karena potongan batu itu
mengikuti alur yang dibentuk mineral
pasir. Bentuk perhiasan batu ini
cenderung tidak teratur, bahkan
tampak retak. Karena keunikan dan
ciri khas tersebut, banyak orang
yang berminat. “Kesannya jadi etnik,
elegan,” jelasnya.
Upaya kerja kerasnya mengem
bangkan usaha berbuah manis. Lia
akhirnya mendapat bantuan modal
dari Pertamina. Tahun 2010, ia men
jadi mitra binaan Pertamina, dan
mendapat suntikan dana kemitraan
sebesar Rp 25 juta rupiah. “Bukan
modalnya saja yang saya dapat.
Saya juga diikutsertakan di berbagai
pameran, baik tingkat Jakarta,
maupun luar daerah, serta pelatihan”.
Sejak itu, aksesoris produk Lia mulai
dikenal banyak orang.
Seiring berjalannya waktu, Lia
menambah empat karyawan untuk
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membantu merangkai aksesoris kombinasi bebatuan dengan
perak, tembaga ataupun tali. Produknya pun telah merambah
di berbagai counter aksesoris di pusat perbelanjaan dengan
segmen pemasaran kaum ekspatriat. “Warga asing sangat
suka perhiasan dengan ragam bebatuan Indonesia. Sesekali
saya juga gabungkan dengan bebatuan dari Cina, seperti batu
giok,”jelasnya.
Soal harga, Lia mematok dengan bandrol beragam. Mulai
dari 50 ribu hingga jutaan rupiah, tergantung bahan bakunya. Ia
juga tidak lagi membuat segmen khusus aksesoris perhiasannya.
“Awalnya saya lebih banyak memasarkan untuk segmen
menengah atas. Tetapi setelah sering diikutsertakan di pameran,

peminat aksesoris bermacammacam. Dari kalangan bawah
hingga atas,”ujar perempuan
yang bis a meraup omset
hingga puluhan juta rupiah
per bulan ini.
Bahkan konsumen Lia
tak hanya berasal dari Ja
kart a, namun datang juga
dari berbagai kota besar di
Indonesia bahkan ke luar ne
geri seperti Amerika, Jerman
dan Inggris.
Kini di tengah kemapanan
bisnisnya, Lia masih tetap
berkreasi membuat desain
perhiasan yang sangat cepat
perkembangannya. “Saya
bisa mengembangkan model
dengan referensi dari ber
bag ai majalah dan buku”.
Perk embangan mode yang
dinamis membuat Lia tak per
nah merasa tersaingi dengan
produk sejenis lainnya. Menu
rutnya kreatifitas dan keuletan
menjadi kunci utama untuk
mengembangkan usahanya.
“Bagi saya batu yang tidak
berbentuk, menjadi barang
yang disukai, dihargai dan
diapresiasi orang lain itu sudah
menjadi kepuasan yang luar
biasa. Kepuasan konsumen
juga kepuasan bagi pribadi
saya. Mereka puas, menjadi
cantik, tambah feminis, lebih
modis,”pungkasnya. n

Lia Jewelly
Legenda Wisata Cibubur
Zona Acropolis, Washington
Street C7 No. 2 Nagrak
Gunung Putri - Bogor
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Kesehatan
Teks : Sahrul Haetamy Ananto

Ganyang Narkoba
dari Kehidupan Kita

Ancaman narkoba telah merangsek ke seluruh sendi kehidupan
masyarakat, mulai dari tempat hiburan, sekolah, jalanan, hingga ke
tempat kerja. Tidak sekadar berdampak pada kesehatan, tetapi juga
citra perusahaan.
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dr. Renaldi MNF, Ms.Sp.OK.
Manager Medical HR Pertamina
“Kita harus bahu-membahu berkontribusi memerangi mata
rantai peredaran narkoba”
Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Berita tentang segala hal yang terkait
dengan narkoba, baik kampanye tentang
bahayanya hingga berbagai kasus yang
menjerat banyak kalangan akibat narkoba,
tiada henti diekspos media massa. Narkoba
seakan menjadi hal biasa dalam kehidupan
masyarakat Indonesia saat ini. Ancaman
nark oba yang merupakan singkatan dari
narkotika dan obat/bahan berbahaya,
mengintai seluruh lapisan masyarakat. Mulai
dari pelajar, mahas iswa, artis, ibu rumah
tangga, hingga pekerja kantoran.
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
mengistilahkan narkoba sebagai NAPZA,
yakni Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
Menurut Undang- Undang No. 22 tahun 1997,
yang dimaksud narkotika adalah zat obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman,
baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat

menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat
menimbulkan ketergantungan. Jenisnya, bisa
beragam mulai dari tanaman papaver, opium,
morfina, kokaina, dan tanaman ganja atau
cannabis dan lainnya.
Sementara psikotropika adalah zat atau obat
baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika
yang berguna untuk prikoaktif lewat pengaruh
selektif pada susunan saraf pusat. Zat ini dapat
mengakibatkan perubahan pada aktivitas
mental dan perilaku. Zat yang termasuk dalam
keluarga psikotropika ini diantaranya adalah
Magadon, Valium, Ekstasi, dan Shabu-shabu,
juga LSD. Ada juga yang disebut bahan adiktif
yang dapat membahayakan seperti alkohol.
Penyalahgunanan narkoba merupakan
masalah yang berdampak pada seluruh aspek
kehidupan manusia baik fisik, psikologik
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Ilustrasi : http://narcotic-devotion.deviantart.com/art/adicts-246652732

dan sosial. Karena itu penyalahgunaan
nark oba sangatlah merugikan, mencakup
kematian dini, kecatatan fisik, dan kerugian
sosial masyarakat.
Sudah menjadi rahasia umum penyebaran
NAPZA itu tidak pandang bulu. Bisa merangsek
masuk ke setiap sendi-sendi kehidupan kita.
Tidak hanya di tempat hiburan, tetapi se
bagaimana fakta yang ada sekolah, jalanan,
bahkan di tempat-tempat professional, yaitu
perkantoran pengaruh narkoba juga mulai
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terasa. Dimana sejatinya perkantoran atau
tempat kerja, adalah wahana tumbuh subur
produktivitas masing-masing insan karya untuk
meraih kesuksesan bersama.
Fakta ancaman narkoba terhadap dunia
kerja, juga dirasakan Pertamina, yang
tidak tinggal diam berupaya memberantas
penyebaran narkoba di lingkungan kerja.
Efeknya sudah dirasakan beberapa waktu lalu,
saat seorang pekarya kedapatan mengonsumsi
shabu. Temuan tersebut tentu saja telah

mencoreng citra perusahaan. Ancaman
narkoba di lingkungan Pertamina sudah pada
titik siaga, dan sudah selayaknya diperangi
dan dicegah penyebarannya. “Kita harus
bahu-membahu berkontribusi memerangi
mata rantai peredaran narkoba di lingkungan
kita,”ujar Manager Medical HR Pertamina, dr.
Renaldi MNF, Ms.Sp.OK.
Menurutnya peredaran narkoba di
perkantoran bisa masuk dengan berbagai
cara, hingga membius para penggunanya
untuk menjadi terbiasa, dengan dalih “life
style”. “Biasanya awal mula mengkonsumsi
narkotika berdasarkan berbagai faktor, mulai
dari stress, bagian dari gaya hidup, yang biasa
disusupkan dengan modus nego pekerjaan
atau bisnis,”ujar Renaldi.
Lebih lanjut Dia menuturkan terdapat
perbedaan pemicu yang menyebabkan
rantai penggunaan narkoba ini merambah
di kalangan pekerja kantoran. Jika dahulu
pemicunya karena stress dan rutinitas kerja.
Sekarang implikasinya lebih didasari pada motif
sosial dan gaya hidup, yang disusupkan saat
negoisasi maupun lobi bisnis. Padahal secara
sadar kalangan pekerja tahu dan paham betul
bahaya mengkonsumsi narkoba.
Pria yang berkantor di Gedung Sario
ini berujar bahwa pihaknya tak akan
berhenti bergerilya ‘mengganyang’ upaya
penyalahngunaan narkoba, khususnya di
lingkungan kantor Pertamina. Pertamina
bahkan tidak main-main jika ada pekerja ,
pekarya, dan keluarganya yang mengonsumsi
narkoba.Karena sanksi yang diterapkan
adalah pemecatan.
Beberapa hal yang mendesak dilakukan
oleh fungsi Medical HR Pertamina yakni proaktif
memberantas penyalahgunaan narkoba yang
mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No. 11 tahun 2005. “Pengusaha wajib proaktif
melakukan upaya penanggulangan narkoba.
Hal tersebut diperkuat dengan Surat Keputusan
Manajemen di Pertamina,” jelasnya.
Bukti keseriusan Pertamina mengatasi
masalah penyebaran narkoba dimulai saat

rekruitmen calon pekerja lewat tes kesehatan
yang sedemikian ketatnya. “Kami tidak ingin
kecolongan, di SDM hal tersebut sudah
berlaku sedari dulu saat medical check up.
Tak hanya itu, kami pun mebentuk Satgas
Narkoba untuk melakukan sidak sewaktuwaktu,” tutur Renaldi.
Satgas Narkoba merupakan salah satu
organ pergerakan memberantas narkoba di
lingkungan kantor Pertamina. Satgas ini tidak
hanya beranggotakan orang-orang Medical,
namun juga berbagai fungsi yang turut andil.
Bak radar para satgas terus bersiaga memindai,
melakukan sidak dan razia terhadap siapapun
yang berada di lingkungan kerja Pertamina,
tanpa pandang bulu. Soal sidak tim satgas tidak
main-main dan berusaha menyembunyikan
waktu sidak agar tidak terdeteksi. “Kalau bo
cor, para pemakai bisa melakukan langkah
antisipasi jauh-jauh hari. Apalagi faktanya dalam
waktu dua hari endapan konsumsi narkoba
bisa hilang. Makanya suka pada lolos,” katanya
sambil tertawa kecil.
Beberapa metoda yang kerap dilakukan
oleh Medical Pertamina dalam menangkal virus
narkotik ini dengan pencegahan primer, yakni
mencegah orang untuk mencoba narkoba.
Agar tidak mudah terjerumus, Renaldi
mengimbau agar setiap orang mengenal jenis
narkoba dan namanya, tahu efek sampingnya,
kenal kerja sindikatnya, serta cara kerjanya.
“Dengan begitu kita bisa lebih waspada, dan
memiliki kesadaran untuk menghindari, apalagi
di lingkungan kerja seperti di kantor,”jelasnya.
Renaldi menambahkan upaya proaktif
yang dilakukan Medical HR tidak akan berjalan
dengan baik tanpa adanya komitmen dari semua
pihak untuk bersama menanggulangi masalah
ini. “Perlu komitmen kuat dan kesepakatan
bersama antara manajemen, pekerja, buruh
atau pekerja serikat dan juga kontraktor yang
komprehensif,” jelasnya. Dimana nantinya
manajemen, akan berkoordinasi dengan ber
bagai fungsi, direktorat, serta berbagai elemen
untuk ‘mengganyang’ peredaran narkoba di
lingkungan kantor. n
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Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Energi Sosial

Terbarukan
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Setiap kali berkunjung ke berbagai daerah
yang berhubungan erat dengan Pertamina,
saya sering merenung. Betapa perusahaan
pengibar ‘Merah Putih’ di sektor migas dan
energi ini, mesti selalu bekerja keras dan
bekerja cerdas menjaga stabilitas ekonomi
nasional. Termasuk stabilitas dinamika
kehidupan masyarakat Indonesia yang terus
bergerak ke masa depan.
Bahkan setiap kali saya menyimak
pernyataan para petinggi negara ihwal
ketahanan energi dan ketahanan ekonomi,
otomatis pikiran saya tersambungkan
kepada keberadaan Pertamina. Bulan lalu,
ketika melintasi kilang-kilang Pertaminapura
(ini istilah saya tentang kota Balikpapan),
pikiran saya menerawang ke ‘punggung’
Pertamina. BUMN yang menjadi andalan
nasional untuk menjaga ketahanan migas
dan energi, ini harus mempertahankan
ketahanan stock LPG (Liquefied Petroleum
Gas) nasional yang kini berada pada posisi
11,4 per hari. Dengan posisi sebesar itu,
sebenarnya relatif cukup untuk menghindari
terjadinya gangguan pasokan dan distribusi
LPG. Apalagi musim, kini berubah-ubah
dan kapal angkut LPG sering dihadang
gelombang laut besar.
Segeralah terbayang, bagaimana para
profesional di Pertamina, mesti selalu merespon
dan mengantisipasi pasokan dan distribusi,
termasuk meminimalkan hambatan. Paling tidak
supaya selalu tersedia stok untuk memenuhi
keperluan LPG sampai dua pekan setiap
bulannya. Karenanya, seluruh depot mesti
selalu siaga. Mulai dari Pangkalan Susu,
Tanjung Priok, Eretan-Balongan (Indramayu),
Semarang, Gresik, Tanjung Perak, Kalbut
(Situbondo), Makassar, dan lainnya depot dan
terminal tak pernah sepi dari aksi merespon
dinamika keperluan LPG masyarakat.
Modernitas sosiologis dan budaya,
mendorong perubahan gaya dan cara hidup,
termasuk pola konsumsi masyarakat terhadap
LPG. Bagi sebagian kalangan, mungkin

hal itu dipandang sebagai pekerjaan rutin
Pertamina yang bersifat reguler. Bagi saya,
upaya konsisten dan profesional menjamin
ketersediaan LPG, merupakan bagian
tak terpisahkan dari keseluruhan konteks
tanggung jawab sosial Pertamina. Inilah
corporate responsibility (CR), selain kepatuhan
membayar pajak dan sejenisnya. Bahkan
dalam konteks yang lebih luas, rangkaiannya di
hilir, juga menjadi bagian dari corporate social
responsibility (CSR) yang sesungguhnya.
Seringkali banyak kalangan keliru
menafsirkan, CSR hanya sebagai charity,
karenanya di berbagai belahan dunia, terutama
Eropa dan Amerika, CSR telah berubah menjadi
CCR (corporate community responsibility)
dengan titik berat pada community development
dari dengan focal concern: pemberdayaan
potensi masyarakat membangun lingkungan
sosial yang cerdas, sehat, dan berkemampuan
(secara ekonomi).
Fokusnya pada pengembangan pendidikan
masyarakat berbasis kompetensi (kecerdasan,
profesionalitas, dan keterampilan), kearifan
(budaya dan religi), dan peningkatan kualitas
kesehatan berbasis social mental health
(masyarakat sehat ruhani) dan kesehatan
jasmani. Kesemua itu merupakan pilar-pilar
utama bagi pengembangan nilai-nilai positif
masyarakat (positive think, optimisme, harmoni,
efektif, efisien, produktif, kreatif, dan inovatif).
Di balik kerja keras dan kerja cerdas seluruh
elemen profesional Pertamina menjaga stabilitas
pasokan dan distribusi LPG, sesungguhnya
melekat secara integral pemeliharaan dan
pengembangan konsumsi LNG sebagai bagian
dari perubahan cara hidup masyarakat. Hal
ini, langsung atau tidak langsung, menjadi
bagian dari proses edukasi luas, nyata, dan
bertanggung jawab (yang dilakukan Pertamina)
sebagai agent of development. Dampak positif
dari perubahan ini adalah berlangsungnya
konsumsi migas dan energi lebih berimbang,
efektif, dan efisien. Inilah sesungguhnya ‘energi
sosial yang terbarukan,’ itu. n
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Motivasi
Teks : Kunto Wibisono

Meraih Impian Menjadi

WORLD CLASS
ENERGY
COMPANY
“Make the (good) plan,
do the plan you will succed”.
Jargon menarik yang bisa disikapi
oleh seluruh insan Pertamina.
Karena, sukses itu adalah hasil
dari suatu proses yang baik
dan direncanakan dengan
komprehensif.

Sebagai perusahaan “favorit” yang diidamidamkan oleh sebagian besar masyarakat
Indonesia, kita semua sebagai pekerja
Pertamina maklum bahwa stakeholder
(masyarakat, pemerintah, politisi dan lain
sebagainya) menuntut BUMN ini selalu
berperan sangat aktif untuk bangsa Indonesia
sampai saat ini.
Pertanyaannya adalah apakah kita mampu
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dan bisa? Sebagai manusia beriman, pasti kita
menjawab mampu dan bisa, insyaallah.
Tentu saja jawaban tersebut tidak cukup.
Insyaallah atau dengan izin Allah yang Maha
Kuasa tidak cukup hanya diyakini dan diucapkan.
Perlu ikhtiar untuk mengimplementasikan
kesanggupan kita menjalani amat tersebut.
Tentunya dengan selalu bekerja ikhlas, cerdas,
keras dan tuntas.

Bekerja Iklas. Bekerja adalah salah satu
bentuk ibadah. Karena itu, lakukanlah untuk hal
yang baik bagi diri kita, keluarga, lingkungan
dan sesama serta mulailah dengan doa. Karena
bekerja merupakan bentuk syukur kita atas nikmat
energi, potensi dan ilmu yang telah diberikan oleh
Allah SWT dengan tujuan untuk tabungan kita di
kehidupan yang kekal nantinya.
Bekerja Cerdas. Hidup adalah pengabdian
diri kita, baik kepada sang pencipta, keluarga,
lingkungan, dan sesama. Banyak dan sedikit
bukan karena hasil kapital yang didapatkan
namun diukur dari manfaat yang ditimbulkan.
Sukses dan gagal juga bukan dilihat dari hasil
akhir, namun dinilai dari proses yang dijalankan.
Selanjutnya, mulia dan hina dipandang dari nilai
atau “value” yang dihasilkan.
Siapapun pasti bisa bekerja. Sebagai orangorang yang terpilih untuk bekerja di perusahaan
terbesar di Indonesia ini, kita tidak boleh cuma
sekadar bekerja. Tapi harus bekerja dengan
cerdas. Dengan dasar pemikiran tersebutlah,
kita dapat bekerja sesuai dengan kekuatan dan
daya kita untuk kepentingan dan manfaat yang
lebih besar.
Bekerja Keras. Kerja keras bukanlah
diartikan dengan bekerja membabi buta, namun
bekerja dengan sungguh-sungguh dan selalu
mengutamakan kesehatan. Karena hidup
cuma sekali dan banyak yang menanti untuk
didukung, diberi dan dibantu agar manfaatnya
dapat dinikmati banyak pihak. Usia kita diukur
bukan berapa lama kita hidup, namun diukur
dengan berapa besar manfaat kita selama hidup
untuk sesama dan alam ini.
Bekerja Tuntas. Kerja tuntas adalah bekerja
dengan mengutamakan proses. Menyelesaikan
satu tugas atau pekerjaan harus melalui tahapan
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pela
poran dan pemelajaran.
Berusahalah selalu untuk menjadi “lebih”
namun tetap dalam koridor etika dan moral yang
lazim. Kebenaran di dunia ini bersifat relatif,
sedangkan kebenaran absolut itu milik Allah
yang Maha Kuasa.
Tak perlu diragukan lagi kapabilitas pekerja

Pertamina dalam berinovasi. Berdasarkan
pemelajaran dan pengalaman penulis ketika
diperbantukan ke perusahaan yang bertaraf
World Class dan penugasan selanjutnya ke
dalam tiga anak perusahaan hulu, ada satu hal
yang perlu ditingkatkan, yaitu khususnya sisi
perencanaan di sektor hulu.
Semua tahu tantangan dari stakeholder
kepada Pertamina agar terus meningkatkan
produksi migas di lapangan “brown” selalu
disampaikan. Dan hal ini ditunjukkan dengan
kinerja Pertamina yang menarik memang
bahwa di akhir-akhir ini Pertamina cenderung
dapat menahan laju penurunan produksi,
bahkan dapat meningkatkan produksi. Namun
hal ini akan dapat dipertahankan atau mung
kin ditingkatkan apabila perencanaan nya
dibuat lebih kompreherensif, mengingat saat
ini perencanaan yang dibuat belum sampai
dengan mitigasi atas resiko kegagalan/tidak
terlaksananya pekerjaan dari perencanaan
yang ada.
Selama ini, perencanaan yang dibuat
memang dimitigasi namun dalam tatanan
formal, sehingga mitigasinya kadang belum
dapat menjawab atas risiko yang diperkirakan
ada serta masih berupa konsep.
Mitigasi risiko yang baik adalah apabila
mudah dimengerti dan dapat dilaksanakan
oleh pemegang aset (operator) dan jajarannya.
Dimulai sejak perencanaan selesai dibuat,
kemudian di-challenge kesiapan pelaksanaan
serta risiko-risiko yang mungkin muncul dalam
tahapan pelaksanaan.
Jika perencanaan yang komprehensif
telah dilakukan, maka para pemegang aset
dapat dengan mudah mengeksekusi langkah
remedialnya berdasarkan mitigasi yang telah
disusun dan memenuhi target yang ditetapkan
oleh manajemen puncak dan pemegang saham
sesuai dengan staretegi bisnis 2012 “aggressive
in upstream” dan “profitable in downstream”.
Mari bersama bergandeng tangan men
jalankan tugas dan kewajiban untuk kemajuan
Pertamina dengan semangat yang senantiasa
terbarukan. n
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Wanita
Teks : Yuli Meizar Kurnia

Wanita
Multitalenta
Menjadi

Wanita adalah ‘motor’ kehidupan. Dibalik stereotip sebagai sosok

yang lemah, ternyata wanita dapat menjadi pribadi yang cerdas,
trengginas, dan multitalenta.
Sejak dahulu seringkali seorang wanita
dianggap sebagai sosok yang lemah, tidak
cerdas dan hanya pandai melakukan tugastugas domestik rumah tangga. Stereotip
tersebut bahkan seringkali dilanggengkan
sebagai sebuah kondisi yang harus diterima
oleh wanita, terutama mereka yang ada di
pelosok daerah. Padahal, sejatinya wanita
merupakan “motor” kehidupan. Dimanapun
dia berada, sebagai seorang istri, ibu atau
sebagai bagian dari masyarakat dalam sebuah
komunitas, wanita haruslah cerdas, trengginas
dan multitalenta.
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Contohnya tiga sekawan Ratih, Wulan, dan
Mia yang menjalani persahabatan sejak kecil.
Dengan cara didik orangtua dan karakter yang
berbeda, mereka tumbuh menjadi wanita-wanita
berkepribadian kuat. Ratih, ibu rumah tangga
yang memiliki dua anak dan suami sukses.
Wulan seorang ibu, istri dan wanita karir.
Sedangkan Mia adalah single parent dengan
satu anak. Mereka adalah sebagian gambaran
wanita yang harus menjalani hidup di zaman
modern ini.
Dengan profesi dan jalan hidup yang ber
beda, Ratih, Wulan dan Mia telah memilih

peran yang ingin dilakoni untuk mengoptimalkan
eksistensinya sebagai wanita. Tuntutan untuk
menjadi pribadi yang cerdas, trengginas dan
multitalenta, mengharuskan mereka untuk terus
belajar dan memperbaiki diri.
Bagi Ratih, ia harus bisa memosisikan diri
menjadi pribadi yang cerdas bagi suaminya
agar dapat mengimbangi ritme kemajuan
berpikir suami, menjadi kawan diskusi dan
tempat curhat sehingga dapat memperkecil
peluang suami membutuhkan “tempat lain”
untuk sharing atau diskusi. Bila suatu saat diajak
bergabung untuk sosialita dalam lingkaran
kolega suaminya, ia dapat menjadi sosok wanita
yang bisa mengimbangi topik pembicaraan
yang ada, gak bengong bin tulalit sembari
senyum-senyum gak jelas.
Ratih juga harus dapat menjadi sosok
ibu yang cerdas, karena pendidikan dan
pengasuhan utama anak-anak ada dalam
genggamannya. Terlebih di era teknologi
yang semakin canggih dan berpeluang dalam
memberikan dampak negatif bagi anak.
Seorang ibu harus menjadi filtrasi pertama dan
hanya seorang ibu yang cerdas yang dapat
dengan cakap merespon apa yang dilakukan
anak-anaknya. Mendidiknya menjadi generasi
cerdas dan tangguh serta berbudi luhur.
Membentuk karakter-karakter yang dapat
survive dan sukses di era globalisasi.
Di sisi lain, sebagai salah satu konsekuensi
dari tingginya biaya hidup keluarga atau juga
bagian dari life style yang dipilihnya, dewasa ini
banyak wanita yang terserap dalam sektor kerja
di semua lini. Wulan yang berperan sebagai
seorang istri, ibu dan pencari nafkah dituntut
untuk mempunyai kemampuan manajerial
yang mumpuni agar semua perannya dapat
dilaksanakan sebaik-baiknya. Dia juga harus
mampu mengharmonisasikan semuanya sehingga
dapat memberikan kontribusi positif kepada
lingkungan. Wanita memang diciptakan Tuhan
dapat berkonsentrasi dan melakukan banyak
hal secara bersamaan, karena ia dianugerahi
kemampuan olah pikir yang seimbang antara otak
kiri dan kanannya.

Begitu pula dengan Mia. Ia harus mampu
menjadi single parent dengan satu anak setelah
suaminya meninggal dunia. Bukan peran yang
mudah menjadi wanita single parent di zaman
sekarang. Ia berfungsi ganda sebagai sosok
ayah dan ibu bagi anaknya. Ia pun harus
mampu mengatur langkah di lingkungan kerja
dan masyarakat agar citranya sebagai wanita
terhormat tetap terjaga.
Wanita bukanlah sosok yang lemah, karena
bahunya harus selalu kuat untuk menjadi
“sandaran” bagi suami dan anak-anaknya. Ia
harus mampu menjadi partner terbaik bagi
suaminya dan menjadi sekolah utama dan
terbaik bagi kecerdasan dan keluhuran budi
anak-anaknya serta memberi kontribusi positif
untuk kehidupan sekitarnya.
Dalam kehidupan bermasyarakat kita temui
banyak wanita yang nyaris sempurna dan menjadi
inspirasi positif bagi keluarga, anak-anak dan
lingkungannya. Ia dapat mengartikulasikan makna
“empowering woman” dengan cerdas, tepat dan
bijak serta mempunyai keluarga yang harmonis
serta begitu pandai menjaga kehormatan suami
sebagai imam keluarganya.
Dalam Islam, Siti Khadijah bisa menjadi
salah satu figur wanita sempurna yang
cerdas, tangguh dan trengginas serta begitu
pandai menjaga kehormatan suaminya, Nabi
Muhammad SAW, yang dapat dicontoh oleh
wanita-wanita muslimah. Ada juga RA Kartini,
Cut Nyak Dien serta Dewi Sartika sebagai ikon
wanita Indonesia yang cerdas dan tangguh di
masanya. Atau wanita-wanita masa kini yang
seimbang kehidupan karir dan keluarganya,
juga bisa dijadikan contoh.
Ayo sahabat-sahabat wanitaku, jadilah
wanita yang cerdas, trengginas dan multi
talenta. Warnai hidup ini dengan bijak dan
penuh makna. Memang bukan hal yang
mudah tapi bukan pula mustahil. Hanya
butuh kemauan yang sungguh-sungguh
untuk mewujudkannya. Gunakan fasilitas,
kemudahan dan informasi yang membanjiri
kita sekarang ini untuk dapat menunjang
peningkatan kualitas diri sebagai wanita. n
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Resensi Film
Teks : Sahrul Haetamy Ananto
FILM			 : Negeri 5 Menara
Jenis			 : Drama Keluarga
Sutradara		 : Affandi Abdul Rahman
Pemain		 : Ikang Fauzi (Kyai Rais), Lulu Tobing (Amak), David Chalik (Bapak)
				 Gazza Zubizzaretha (Alif), Billy Sandi (Baso), Jiofani Lubis (Raja)
				 Aris Adnanda (Dulmajid), Ernest Samudra (Said), dan Rizki Ramdani (Atang)
Produser		 : Aoura Lovenson Chandra,Dinna Jasanti,Salma Aristo
Penulis Skenario : Salma Aristo
Durasi			 : 100 menit

Jangan
Sepelekan

Mimpi

Novel best seller Negeri 5 Menara
coba dihidupkan oleh sutradara
Affandi Abdul Rahman. Berharap
mendulang sukses yang sama
dengan narasi Ahmad Fuadi dalam
novelnya. Dengan tagline man
jadda wajada, menjadi alternatif
tontonan positif untuk generasi
muda Indonesia saat ini.
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Menyebut judul Negeri 5 Menara, bayangan
di benak kita pasti akan tertuju pada sebuah
novel best seller. Terjual lebih dari 200.000
eksemplar dengan 12 kali dicetak, membuat
Kompas Gramedia Production dan Million
Pictures mewujudkannya dalam film berdurasi
100 menit. Penggarapan film berlangsung
di beberapa tempat, seperti di Pondok
Pesantren Modern Gontor yang terletak di
Ponorogo Jawa Timur, Bukittinggi dan Danau
Maninjau Sumatera Barat, Bandung, serta
London, Inggris.

Kisah bermula dari seorang anak bernama
Alif (Gazza Zubizzaretha) yang baru saja lulus
sekolah tingkat pertama yang selalu bermimpi
bisa belajar bahasa Arab dan asing serta
menekuni teknologi tinggi di Bandung, seperti
Habibie, hingga merantau ke luar negeri.
Lahir di pinggiran Danau Maninjau, ia
tidak beranjak keluar ranah Minang. Waktu
senggangnya banyak dihabiskan bermain
dan merasakan indahnya alam. Suatu hari,
ayah dan ibunya berniat menyekolahkan Alif
ke pondok pesantren. Alif terguncang, karena
keinginannya adalah sekolah di Bandung dan
kuliah disana.
Dengan setengah hati ia mengikuti
keinginan orangtuanya untuk belajar di pondok.
Perjalanan pun dimulai. Ia harus naik bus tiga
hari tiga malam melintasi punggung Sumatera
dan Jawa menuju sebuah desa di pelosok Jawa
Timur. Di kelas pertamanya di Pondok Madani,
Ponorogo Jawa Timur, ia terkesima dengan
kata-kata sakti yang diucapkan gurunya, Man
Jadda Wajada. Artinya, siapa yang bersungguhsungguh pasti sukses. Kata-kata itu terus ter
ngiang di kepalanya.
Bersama lima sahabatnya di pondok,
Raja (Jiofani Lubis) dari Medan, Said (Ernest
Samudera) dari Surabaya, Dulmajid (Aris
Adnanda Putra) dari Sumenep, Atang (Rizki
Ramdani) dari Bandung dan Baso (Billy Sandi)
dari Gowa, Alif suka menunggu maghrib di
bawah menara masjid yang menjulang sambil
menyaksikan langit, awan dan lembayung.
Dalam mata dan imajinasi mereka, awan-awan
itu kemudian menjelma menjadi negara dan
benua impiannya masing-masing. Walaupun
mereka tidak tahu jelas kemana impian masa
muda itu membawanya. Yang mereka tahu,
jangan pernah meremehkan mimpi, setinggi
apapun itu.
Man jadda wajada, kemudian diikrarkan
bersama, “tidak ada yang tidak mungkin,
jika bersungguh-sungguh.” Terus berlari
mengejar mimpi bahkan hingga ke lima
menara yang mereka imajinasikan itu.
Berbagai peliknya permasalahan mereka

hadapi dengan semangat, hingga akhirnya
membuahkan hasil.
Film drama yang berkisah tentang mimpi,
cita-cita dan kesungguhan mungkin sudah
banyak yang bertebaran di luar sana. Tapi
yang menarik di film ini adalah settingan film
yang bertolak dari pondok pesantren dan para
santrinya yang gemilang hingga bisa merantau
dan sukses hingga ke berbagai negeri.
Citra pesantren di kepala kebanyakan orang
terkesan kolot dan ortodok, gagap teknologi.
Namun, di film yang terinspirasi dari kisah
nyata ini, hal tersebut bisa ditampik. Pondok
tidaklah sesempit stereotype fundamentalis
yang dibayangkan masyarakat perkotaan,
tidak modern, dan lain sebagainya. Seperti
sosok sang Kabayan, santri yang terkesan
gagap dengan suasana modern, teknologi, dan
kehidupan metropolitan dalam film “Kabayan
Saba Kota”.
Negeri Lima Menara, terbilang sukses
merefleksikan atmosfir tahun 90-an dimana
banyak santri-santri yang berjuang menjadi
orang modern dan hidup dimana saja.
Penokohan dalam film ini sama sekali tidak
rewel dengan rezim penguasa masa itu.
Mereka percaya pada keyakinan mereka
sendiri sebagai orang yang beragama. Seperti
memupuk pengertian akan stuktur budaya kelas
menengah pada zaman tersebut.
Tidak mudah memang untuk memfilmkan
sebuah novel yang bestseller, karena setiap
orang sudah memiliki imajinasi masing-masing
saat membaca novel tersebut. Gambar adalah
nyawa dalam film, kesinambungan gambar
mulai dari sudut pandang, warna, dan berbagai
setting lainya adalah unsur energi sebuah
film. Walaupun ada beberapa kurangan dalam
segi teknis gambar, seperti pengambilan
sudut pandang yang kurang begitu greget
serta transisi warna di beberapa scene yang
terkesan timpang, tapi pesan utama film ini
bisa dimahfumi. Siapapun dia, darimana pun
asalnya, jika bersungguh-sungguh berusaha
untuk meraih mimpinya, pasti sukses. Man
jadda wajada. n
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Lakon
Teks Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

I’ll Do
My Best
Terlahir dengan nama Douglas Duarte Souza
Da Silva, lajang kelahiran Brazilia 28 tahun ini
memperkuat tim Voli Pertamina sebagai blocker/
quicker. Ditemui di sela-sela pelepasan tim untuk
berlaga di Proliga 2012 pada pertengahan Februari
lalu, pemain voli profesional dengan tinggi badan
2,04 meter ini merasa senang bermain di Indonesia.
“Ini pertama kalinya saya datang ke Asia dan
langsung bermain untuk Pertamina,” kata altet
yang telah memukul bola voli hingga ke benua
Eropa itu.
Dari Bruno Amorim Da Silva lah, pemain tim
voli Bank Sumsel pada 2010, Douglas diberitahu
ada sebuah tempat yang mengasyikkan dan baik
untuk bermain voli. Yaitu Benua Asia, khususnya
Indonesia. Maklumlah, ia termasuk salah satu
pemain voli di klub Spanyol yang terkena imbas
krisis finansial di Eropa.
Sesampainya di Indonesia, pria yang hobi
membaca dan mulai belajar badminton ini merasa
takjub dengan Pertamina. “Before I came here, i
dont’ know anything about this company. And now,
here I see, this is a big company,” ungkap pengagum
aktor Morgan Freeman dan Tom Hanks itu.
Walaupun ia belum mengetahui banyak tentang
perkembangan voli di Indonesia dan bagaimana
gaya permainan voli di Asia, tetapi ia menjanjikan
permainan yang bagus bersama tim tempatnya
berada. “I’ll do my best,” ujarnya. Ia merasa senang
dan optimis dengan potensi rekan-rekan satu
timnya. Ia berharap, dengan usaha yang maksimal,
semoga target yang diinginkan bisa tercapai. n
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Lakon
Teks Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

Kuncinya,
Total dan Fokus
Bagi seorang penyanyi sekelas Eka Deli,
totalitas adalah segalanya. Dengan prinsip
inilah, ia berhasil me-manage waktu untuk
menjalani semua hal yang ingin dicapainya.
Menjadi entertainer, istri dan seorang ibu,
bukanlah pekerjaan mudah. Belum lagi ketika
perannya bertambah menjadi business woman
dan melanjutkan kuliah pasca sarjana di
sebuah universitas ternama. “Kuncinya, ya
tetap fokus dan tak serakah mengambil semua
kesempatan,” ujarnya. “Harus bisa mengukur
kapasitas diri sendiri,” tambahnya.
Kata kunci itu pulalah yang menjadi
masukannya untuk Pertamina. “Pertamina
harus total dan fokus. Customer focused.
Karena sekarang persaingan bisnis sema
kin menggila. Lihat saja SPBU asing
mulai bertebaran di wilayah Jabodetabek.
Kalau Pertamina gak menomorsatukan
pelanggannya, ya bersiaplah untuk kalah,”
ujar ibu satu anak ini.
“Everybody knows, Pertamina adalah
perusahaan kebanggaan Indonesia. Inilah
modal awal yang harus tetap dipertahankan
Pertamina,” tegasnya ekspresif. Menurutnya,
apa yang telah dilakukan Pertamina sampai
sekarang sudah bagus. “Tapi tetap harus
ditingkatkan. Khususnya frontliner di SPBUSPBU. Mereka harus dibina dengan baik agar
mampu memberikan pelayanan yang terbaik,”
ujar wanita kelahiran Surabaya ini. Dan satu
lagi, tambahnya, sesekali berikan hadiah
menarik untuk konsumen di SPBU. “Bila
perlu, rajin-rajinlah kasih diskon,” sarannya
sambil tersenyum lebar. n
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Wisata
Teks dan Foto : Aderi Putra
Indonesia memang menakjubkan. Panorama yang indah di berbagai destinasi
wisata menjadi daya tarik utama bagi para pelancong untuk menjelajahi. Salah
satunya adalah Waduk Wadaslintang. Terletak di perbatasan Wonosobo dengan
Kebumen, waduk yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1988 ini
terasa berbeda dengan waduk lainnya.
Suasana yang asri dan sejuk menjanjikan ketenangan bagi para wisatawan
yang ingin berlama-lama di sana. Air waduk yang kebiruan terkena pantulan
sinar matahari laksana mutiara biru di perbatasan. Karena itu, tak salah jika
waduk ini menjadi tempat favorit banyak penggemar olah raga memancing
dari berbagai kota. Apalagi jika hari libur tiba. Bahkan untuk berkemah di alam
bebas pun bisa.
Menyusuri jalan penuh tikungan sejauh 40 km ke selatan kota Wonosobo,
rasanya sedikit memacu adrenalin karena ditemani pemandangan tebing di kiri
kanan jalan. Sarana angkutan pun cukup mudah menuju ke sana. Sebab, jalur
Kebumen-Wonosobo lewat Wadaslintang dilayani angkutan umum jenis minibus.
Jika perjalanan dilakukan dari kota Prembun di Kebumen, hanya sekitar 8 km ke
utara. Melalui rute ini relatif lebih dekat dan juga tersedia angkutan umum.

Mutiara Biru
di Perbatasan

74

Maret 2012

Waduk Wadaslintang dibangun cukup lama, sekitar 7 tahun. Arealnya
di lembah yang cukup curam tapi pemandangannya mengasyikkan.
Tanah yang diperlukan untuk kawasan waduk tersebut mencapai 2.626
ha. Bahkan pada awal pembangunannya harus memindahkan sekitar
7.000 penduduk di perbatasan Kabupaten Kebumen-Wonosobo di eks
Karesidenan Kedu.
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Waduk ini memiliki fungsi utama sebagai
pembangkit listrik tenaga air. Sedangkan
fungsi lain yakni sebagai karamba (tempat
pembudidayaan ikan) yang dikelola oleh
warga sekitar dan berfungsi sebagai
kawasan wisata.
Dikelilingi beberapa bukit yang menjulang
tinggi, tempat ini memiliki udara yang sejuk.
Imbas dari kesejukan udara bukit-bukit itu yang
berhembus ke bawah. Selain sejuk, bukit-bukit
itu juga melengkapi keindahan panorama danau
buatan tersebut.
Dengan tiket masuk 2000 rupiah per orang,
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pengunjung bisa menikmati perjalanan wisata di
tempat ini sepuasnya. Bisa jalan-jalan menyusuri
jalan menuju ke bendungan PLTA wadaslintang,
naik perahu (5000 rupiah per orang untuk satu
kali putaran), berfoto-foto dengan latar belakang
pemandangan bukit-bukit yang hijau dan juga
bisa memancing gratis di sana.
Waduk ini merupakan konstruksi beton
bendungan yang dikagumi banyak pakar
dari negara asing, dan diproyeksikan mampu
berusia sampai sekitar 200 tahun. Tinggi
bendungan 116 m lebar 10 m dan panjang
650 m, berisi air maksimal 443 juta M3.

Selain menjadi tempat wisata, tempat ini juga bisa dimanfaatkan untuk olah raga air, serta yang
lebih utama manfaatnya di bidang irigasi. Sebab, waduk tersebut mampu menyuplai kebutuhan irigasi
bagi areal persawahan di daerah Kebumen dan Purworejo seluas 30.345 hektar sepanjang tahun.
Dampak langsung mampu memberikan tambahan hasil sekitar 210.000 ton beras setahun.
Disamping itu, waduk Wadaslintang kini menghasilkan listrik 16 MW, sedang transmisi jaringan
lebih kurang 30 km. Masalah erosi tak begitu menjadi ancaman, lantaran sekitar waduk merupakan
tanah pegunungan yang menghijau. Belum lagi hasil ikan, karena di sana juga dimanfaatkan untuk
budidaya ikan.

Pengelolaan objek wisata air itu dilakukan bergiliran. Mengingat
lokasinya di dua Kabupaten. Maka dua daerah, Kebumen dan Wonosobo
sepakat mengelola berbarengan. Setahun dikelola Wonosobo, tahun
berikutnya dikelola Diparta Kebumen, dan begitu seterusnya. n
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Galeri Foto
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro
Kepulauan Seribu di Utara Jakarta, menyimpan sejuta pesona.
Bagi warga ibukota dan sekitarnya, Kepulauan Seribu bisa menjadi
alternatif tempat wisata untuk melepas sejenak rutinitas dengan
berbagai petualangan menarik. Kepulauan seribu tidak sekedar
menawarkan suasana pantai dengan semilir angin dan indahnya
panorama, tetapi juga keindahan bawah laut.
Plesir ke Kepulauan Seribu, ibarat hanya sejengkal dari Ibukota
Jakarta. Selain jarak yang tidak terlalu jauh, biaya untuk menuju
kesana relatif terjangkau. Berikut sejumput rekaman gambar saat
tim Warta Pertamina meliput program CSR Pertamina EP dalam
rangka pelestarian penyu. Sedikit yang bisa kami ceritakan namun
beberapa diantaranya kami tampilkan dalam galeri foto untuk
menggambarkan keindahannya. n

Melepas Penat
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Asah Otak

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

Kami tunggu jawaban anda untuk TTS edisi ini paling lambat :

20 Maret 2012
Kirim jawaban beserta data diri
lengkap ke REDAKSI :

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

Pemenang TTS Edisi
Februari 2011
Ari Winarto
Assistant Non Routine Civil & Architect
Gd. Annex Jakarta Pusat

Nurul Habibah

Luthfi Rizal Rhman
HR Services RU IV
Cilacap
Yosafat Yohanes
Jl. Sekatak V no.169

Mendatar

Menurun

1.
4.
6.
7.
8.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
19.

1.
2.
3.
4.
5.
9.
11.
13.
18.
20.
21.
22.
23.

Sarana untuk menyebarkan informasi
Pemain club Barcelona asal Argentina
Teh (bahasa Inggris)
Bakteri (dari kanan ke kiri)
Rakyat Jelata (bahasa Inggris)
Usang
Kepanjangan “H” pada singkatan HIV
Akhlak
Tahun, masa
Salah satu produk pelumas
Plat nomer kendaraan daerah Magelang
Binatang peliharaan banyak diternak didaerah
Jawa Barat untuk diadu
23. Dengan alamat
24. Antonim off
25. Pengobatan Tradisional China

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

Daerah asal alat musik Kolintang
Panas tinggi
Alat tulis kantor
Puncak gunung Semeru
Ibu kota Jawa Tengah
Kantor Refinery Unit VI
Suku di Filipina
Takdir
Panggilan untuk orang lebih muda laki-laki
Peta (Inggris)
Salah satu huruf Arab
Tikus (Inggris)
Suara senapan

Jawaban TTS Februari 2012
Mendatar :
1. PYTHAGORAS, 7. AV, 8. ROOM, 10. AYAM, 11. EMPAL, 15. AUK, 16.
CLEAN, 18. JAR/JIR, 19. ABA, 21. YAM, 22. SIBAYAK, 24. LAHENDONG
Menurun :
2. TIME, 3. GA, 4. OVAL, 5. SAMA, 6. IRIANJAYA, 9. VP, 12. MUKA, 13. ARCA,
14. NELAYAN, 15. ARAMBA, 17. NICKY, 20. BRI/BNI/BII, 22. SHE, 23. BOD

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