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Lembaran baru 2012 baru saja kita mulai. Banyak hal
yang telah dilalui pada tahun 2011 yang bisa dijadikan acuan
untuk meniti di tahun naga tanah ini. Demikian juga Pertamina.
Setelah di akhir tahun lalu pemegang saham mengamanatkan
peningkatan laba sebesar Rp 23,5 triliun, tahun ini menjadi saat
yang tepat untuk memacu kinerja lebih giat lagi. Semua untuk
pencapaian target perusahaan yang telah ditetapkan.
Hal yang sama juga terjadi pada Warta Pertamina. Setiap
berganti tahun, kami di redaksi selalu berusaha memberikan
yang terbaik untuk para stakeholder internal maupun eksternal.
Selain memberikan kesempatan kepada para kontributor
untuk mewarnai majalah internal Pertamina ini, kami juga
berusaha memberikan sesuatu yang baru.
Kali ini, masih dengan nama yang sama, kami berinovasi
untuk mengubah keseluruhan tampilan. Mulai dari gaya
penulisan, rubrikasi, hingga perwajahan majalah, kami permak
demi memuaskan para pembaca. Sampai ukuran majalah pun
kami ubah menjadi lebih handy.
Kami berharap perubahan ini mendapat tempat di hati
para pembaca.
Dengan tangan dan hati terbuka, kami menerima masukan
dan saran dari Anda.
Selamat tahun baru, semoga kesuksesan selalu menyertai
kita semua.

Enjoy our new looks…

Cover : Oki Novriansyah
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Memacu Investasi Untuk Masa Depan

Pertamina menargetkan laba sebesar Rp 23,5 triliun pada
2012, meningkat 32% dibandingkan 2011. Capital Expenditure
akan digenjot untuk menjaga kesinambungan pertumbuhan.
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Prospek bisnis migas 2012, akan
terpengaruh oleh krisis Eropa dan Amerika.
Diperkirakan dampaknya akan terasa
di negara-negara lain, pada semester
pertama tahun ini. Indikator ekonomi
Indonesia yang relatif aman, masih
dipertanyakan kekuatannya menepis
badai krisis.
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Puspita Dewi. Bermodal 10 juta
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kini bisnis kue kering Smile Cookies
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Lanskap Seni Tradisi di Kaki Gunung Manglayang

Kampung Seni dan Wisata
Manglayang, bak replika kecil
dari keberagaman bentuk
seni budaya yang ada di kaki
Gunung Manglayang. Di sana,
tidak hanya ada pesona dan
eksotika budaya adat saja.
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Surat Pembaca

SPBU

Konsisten dalam
Pelayanan dan
Kebersihan
Sebenarnya seperti apa sih standarisasi
pelayanan dan kebersihan SPBU Pertamina?
Karena setiap kali saya melakukan pengisian
BBM di SPBU Pasti Pas Pertamina di manapun
memiliki tingkat pelayanan dan kebersihan yang
berbeda-beda.
Misalnya dari sisi pelayanan dimana
setiap operator terkadang tidak seperti yang
ditampilkan di iklan-iklan. Dilapangan dengan
senyum-sapa-salam “Mulai dari Nol ya” jarang
ditemukan operator.
Sedangkan dari sisi kebersihan mungkin
untuk SPBU yang masih baru dibuka terlihat
bersih dan nyaman. Tapi apakah kebersihan
ini akan terus bertahan seiring bertambahnya
umur SPBU tersebut? Karena pada saat saya

menggunakan fasilitas umum di SPBU, toiletnya
kurang memenuhi standar kebersihan.
Dengan kondisi seperti itu dan ditengah
persaingan usaha SPBU saya khawatir SPBU
Pertamina akan ditinggalkan pelanggan.
Semoga Pertamina bisa konsisten juga
dalam hal pelayanan dan kebersihan SPBUnya. Ini hanya sebuah masukan karena saya
sebagai salah satu pecinta Pertamax sangat
menyayangkan kalau sampai SPBU Pertamina
kehilangan pelanggan hanya karena hal
yang saya sebutkan di atas. Padahal, produk
Pertamina jauh lebih bagus dibandingkan
mereka.
Salam,
Iwan Kuswara - Jakarta

GoodLuck

Membaca berita di berbagai media nasional
pada akhir tahun 2011 mengenai Pertamina
begitu mengagumkan. Bagaimana tidak,
dengan pencapaian laba yang melebih target,
menunjukkan bahwa Pertamina berhasil
menunaikan tugas dari Pemerintah. Saya yakin,
apa yang diraih Pertamina ini bukan hanya
semata-mata karena fluktuasi harga minyak
mentah di pasaran, tetapi ini juga merupakan
hasil dari seluruh kerja keras SDM Pertamina.
Saya berharap, di tahun 2012 yang baru kita
jalani ini, Pertamina bisa meraih pencapaian yang
lebih besar lagi. Apalagi RUPS mengamanatkan
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pencapaian laba yang lebih besar di tahun
ini dibandingkan tahun 2011 yang baru saja
berlalu.
Semoga apa yang diraih Pertamina, juga
berimbas positif kepada masyarakat Indonesia,
khususnya masyarakat yang tinggal di sekitar
wilayah operasi Pertamina. Karena, apa yang
diraih Pertamina, secara tidak langsung juga ada
peran serta masyarakat di dalamnya.
Jayalah terus Pertamina.
Salam,
Nurul Fikri - Jakarta

Warta
Lebih Berwarna
Menghadapi awal tahun di 2012 ini, tentunya
semua menginginkan sesuatu yang baru dan
pastinya jauh lebih baik dari tahun sebelumnya
di tahun 2011.
Sama halnya tampilan baru Warta Pertamina
yang belakangan ini tampak lebih inovatif, lebih
berwarna dan tidak membosankan untuk dibaca
karena isinya lebih variatif.
Saya sebagai pembaca setia Warta
Pertamina, sangat memperhatikan perubahanperubahan yang terjadi dalam media tersebut
baik untuk desainnya, tulisan maupun tampilan
foto-fotonya.

Dengan perubahan tersebut membuat Warta
tidak hanya dikonsumsi oleh kalangan internal
saja tapi bisa menjangkau ke pembaca yang
non Pertamina karena isi rubriknya tidak hanya
bersifat teknis lagi tapi lebih beragam seperti
rubrik Kesehatan, Lakon Artis dan Wisata.
Mudah-mudahan Warta Pertamina bisa
mempertahankan eksistensinya dengan
tampilan-tampilan menarik tersebut agar tidak
kalah dengan media internal BUMN lainnya.
Salam,
FANI - Bintaro
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Highlight

Pelumas Pertamina
Raih Rekor Bisnis

Jakarta – Pelumas Pertamina
meraih Rekor Bisnis (ReBi) karena
dianggap sebagai produsen oli dengan
market share tertinggi selama 20
tahun. Penghargaan ReBi ke-6 ini
diterima Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Djaelani Sutomo, di Hotel
Mulia, Senayan (14/12).
Berdasarkan penilaian juri, Pelumas
Pertamina telah menguasai hampir
diseluruh segmen pasar dari kalangan
bawah, menengah dan atas, sehingga
memudahkan pemasaran produknya.
Penghargaan rekor bisnis ini
diharapkan menjadi semangat untuk
memacu bagaimana bisa mencapai
target penjualan pelumas Pertamina di
tahun mendatang.
Foto : Priyo
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Paud Patra Belia

Untuk Masyarakat Merapi

Foto : Wahyu NR Pertamina

Sleman – Komitmen Pertamina
dalam meningkatkan pendidikan anak,
diwujudkan dengan pembangunan
PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Patra
Belia serta taman bacaan di kawasan
Huntara Kuwang, Cangkringan, Sleman,
DIY.
Peresmian Paud dilakukan oleh
Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan beserta Wakil Gubernur
DIY Sri Paduka Paku Alam ke- IX, Kamis
(8/12) di sekitar hunian sementara
pengungsi bencana Gunung Merapi.
Keberadaan taman belajar balita
tersebut selain mencerdaskan generasi
penerus bangsa, sekaligus menjadi
bagian dari kegiatan pemulihan trauma
anak-anak pasca bencana Merapi.
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Pertamina
di Green Fest 2011
Jakarta - PT Pertamina (Persero) bersama korporasi lainnya yang tergabung
dalam Green Initiative Forum mengadakan “4th Green Festival 2011, Gaya Hidupku
untuk Bumi” di beberapa kota, yakni Bandung, Jakarta dan Surabaya pada NovemberDesember 2011.
Dalam rangkaian acara Green Festival ini, Pertamina mengajak masyarakat
untuk menerapkan gaya hidup hijau dengan membagikan 12.500 bibit pohon buah,
dan mengajak masyarakat berkomitmen menanam dan merawat pohon tersebut.
Selain itu, Pertamina memberikan edukasi praktis tentang penerapan pengelolaan
daur ulang sampah untuk pembuatan barang kerajinan.
Dalam kesempatan pameran di Jakarta, Menteri Negara Lingkungan Hidup
Kambuaya, mendapatkan lukisan karya peserta Green Act Pertamina 2010 yang
diserahkan oleh Senior Officer Environment CSR Pertamina Julian Iskandar Muda.

Foto : Dok. Pertamina
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Visi BOD

Optimis

di Tahun 2012

Pertamina optimis menjalankan seluruh lini
bisnisnya memasuki tahun 2012 dengan menargetkan
perolehan laba Rp 23,5 triliun. Target yang dipatok
sejak akhir tahun lalu, dalam Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPS) yang membahas Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan (RKAP) 2012.
Mengacu pada strategi bisnis “aggressive in
upstream” dan “profitable in downstream” dan belajar
pada pengalaman tahun sebelumnya, sudah pasti
target laba akan tercapai. Masing-masing diberi
porsi dalam menyumbang perolehan laba. Mulai
dari peningkatan pendapatan usaha, peningkatan
produksi migas dan panas bumi.
Demikian pula di bisnis hilir. Pelumas, BBM ritel
non subsidi, BBM industri & marine, serta aviasi
diharapkan bisa menyumbangkan peningkatan
pendapatan dari penjualan baik di dalam maupun luar
negeri. Pengembangan usaha akan terus dilakukan
melalui investasi baik di hulu dan hilir menggunakan
dana internal serta eksternal.
Mari bersama bergandeng tangan menjalankan
tugas dan kewajiban dengan semangat yang
senantiasa terbarukan. Terus fokus pada tugas
masing-masing, senantiasa menekankan pentingnya
HSSE dan GCG, meningkatkan teamworks dan
kerjasama antar unit, serta berorientasi pada berapa
besar value yang dihasilkan untuk perusahaan.
Selamat Tahun Baru 2012.
Salam,

Karen Agustiawan
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Warta Utama

Ancang-Ancang

Swadaya
Bahan Bakar

Presiden SBY meresmikan dimulainya proyek Kilang RFCC
(Resid Fluid Catalytic Cracking) Cilacap. Mengurangi
ketergantungan impor BBM dan petrokimia. Merengkah
residu lebih bernilai ekonomis.

Dari Cilacap, optimisme mandiri energi
menyeruak. Di penghujung tahun pada 28
Desember 2011, Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono menekan sirene, meresmikan
groundbreaking dimulainya proyek pembangunan
Kilang Perengkahan Katalis Cairan Residu atau
RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking) Cilacap.
Pada peresmian itu, Presiden didampingi
sejumlah menteri kabinet Indonesia Bersatu dan
Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) Karen
Agustiawan.
Presiden SBY menyebutkan penguatan
industri energi untuk mencapai ketahanan
energi makin penting dan krusial sekarang ini.
”Ketahanan energi dapat dicapai jika produksi
ditingkatkan melebihi kebutuhan dalam negeri
serta dibarengi dengan langkah-langkah efisiensi
energi,” ujar Presiden.
Proyek RFCC Cilacap diperkirakan beroperasi
secara komersial pada akhir 2014. Kalau kilang
ini sudah beroperasi, ketergantungan pada impor
BBM dan produk pertrokimia bisa dikurangi.
Proyek ini bisa memompa gasoline sebesar
1,9 juta KL per tahun. Selain itu, pembangunan
proyek RFCC akan meningkatkan produksi
LPG sebanyak 352 ribu ton per tahun dan akan
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memproduksi produk propylene sebesar 142
ribu ton per tahun. Yang terkahir ini, merupakan
bahan baku industri plastik yang sekarang
sebagian besar masih impor.
Untuk keperluan BBM, hampir 50%
gasoline sebagai bahan baku utamanya masih
mengandalkan pasokan dari luar negeri. Saat
ini, Pertamina memiliki 6 kilang dengan total
kapasitas pengolahan minyak mentah kurang
lebih 1 Juta barrel per hari dan memproduksi
BBM sejumlah 41 juta KL per tahun yang terdiri
dari: Premium 12 juta KL, Solar 18.3 juta KL,
Kerosene 7 juta KL dan Avtur 3,3 juta KL.
Kebutuhan nasional saat ini telah mencapai
56 juta KL per tahun dan terus meningkat dengan
laju konsumsi rata-rata 4% per tahun. Dengan
tingkat kebutuhan nasional tersebut, produksi
premium dari kilang Pertamina hanya dapat
memenuhi kebutuhan sebesar 54%, produk solar
sebesar 86%. Sedangkan produk Avtur dapat
dipenuhi 100%. Kini excess Kerosene yang
sedang diupayakan dikonversi menjadi produk
Avtur untuk memenuhi melonjaknya permintaan
seiring dengan penerbangan komersial yang
lagi booming.
Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan

Pembangunan Proyek RFCC Refinery Unit IV
Cilacap, diharapkan selesai pada akhir 2014

Foto : Wahyu NR Pertamina
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menyebutkan, sangat sulit bagi kilang-kilang
Pertamina yang rata-rata dibangun pada era
70 – 80 an untuk memenuhi konsumsi BBM
nasional yang terus meningkat. ”Karena itulah,
hingga saat ini, sulit bagi Pertamina untuk dapat
menghindar dari impor BBM,”ujar Karen. Saat
ini masih diperlukan impor premium sebesar 12
juta KL dan solar sebesar 3 juta KL per tahun.
”Kebutuhan impor akan cenderung meningkat
sejalan dengan peningkatan laju konsumsi
BBM,” ujar Karen.
Kebutuhan ini tak bisa ditutup dengan
pembangunanan kilang baru. Karena tingkat
margin rendah, pembangunan kilang baru
harus terintegrasi dengan Petrokimia. Selain
itu karena nilai investasi sangat besar, investor
membutuhkan insentif. Berbagai kendala
itu menyebabkan sampai sekarang rencana
pembangunan kilang baru di Indonesia masih
belum terealisasi.
Pertamina mengatasinya dengan
meningkatkan kemampuan operasi kilang yang
ada saat ini. Menurut Karen, sejalan dengan tema
RJPP (Rencana Jangka Panjang Pembangunan)
Pertamina, yaitu aggressive upstream dan
profitable downstream, Pertamina berupaya
untuk memperbaiki bisnis kilang agar bisnis
hilir Pertamina ke depan mampu meningkatkan
margin. “Kami berharap, kilang Pertamina yang
ada saat ini seperti di Cilacap akan mampu
meningkat kehandalannya sekaligus memberikan
margin bagi perusahaan,” ujar Karen.
Lebih dari itu, menurut Karen pembangunan
proyek RFCC RU IV Cilacap ini diharapkan
mampu mendukung Master Plan Percepatan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Proyek yang akan dikerjakan oleh konsorsium
PT. Adhi Karya (Persero) dan GS Engineering &
Construction, diperkirakan akan menyerap sekitar
6.000 – 8.000 tenaga kerja dan penggunaan
kandungan lokal (TKDN) mencapai 38% dari
Nilai EPC atau setara dengan 320 juta Dollar.
Dengan nilai lokal konten mencapai 320
juta Dollar, secara tidak langsung proyek RFCC
diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
masyarakat setempat, khususnya di sekitar area
proyek di Cilacap. ”Kita berharap proyek ini
mampu mendorong pertumbuhan usaha industri
dan manufaktur dalam negeri,” kata Karen.
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Pembangunan RFCC menjadi tonggak
penting untuk mencapai swasembada bahan
bakar pada 2018

Foto : Wahyu NR Pertamina

Jangka waktu pelaksanaan konstruksi proyek
RFCC berdasarkan kontrak adalah 36 bulan
atau beroperasi secara komersial pada kwartal
ke 4 tahun 2014. Namun, PERTAMINA akan
mendorong EPC Contractor untuk melakukan
stretching sehingga keseluruhan proyek dapat
diselesaikan dan beroperasi secara komersial
pada kuartal ke 3 tahun 2014. Meski dipercepat,
faktor HSSE tak diabaikan. ”Kami senantiasa
mengingatkan kepada konsorsium pelaksana
proyek untuk selalu mengedepankan aspekaspek HSSE,” ujar Karen.
***
Pembangunan RFCC Cilacap menjadi
tonggak penting bagi Pertamina untuk
menggenapkan target swasembada bahan
bakar pada 2018. RFCC Unit IV Cilacap ini

merupakan salah satu dari beberapa project
yang tercakup dalam Rencana Jangka Panjang
Pertamina untuk menuju World Class Energy
Company, ”ujar Karen. Ia menyebutkan peran
kilang sebagai salah satu mata rantai bisnis
hilir Pertamina adalah sangat penting bagi
kelangsungan hidup perusahaan. ”Lebih dari
itu, kilang Pertamina juga memiliki peran yang
sangat vital bagi ketahanan energi nasional,”
Karen menambahkan.
Dengan pembangunan proyek RFCC RU
IV Cilacap dan Proyek Langit Biru Cilacap yang
direncanakan dimulai pada 2012, menurut
Karen, produk BBM yang dihasilkan Pertamina
akan semakin mampu berkompetisi dengan
produk-produk pesaing. ”Kemampuan Pertamina
memproduksi bahan bakar ber-oktan tinggi

(HOMC) akan semakin meningkat yang akan
berdampak pada penghematan devisa Negara,”
ujar Karen.
Saat ini, Pertamina memiliki 6 kilang dengan
total kapasitas pengolahan Minyak Mentah
sekitar 1 juta Barrel per hari dengan rincian
Cilacap 348.000 barrel per hari, Balikpapan
260.000 barrel per hari, Dumai 170.000 barrel
per hari, Balongan 125.000 barrel per hari, Plaju
118.000 barrel per hari dan Kasim 10.000 barrel
per hari.
Selain minyak mentah, enam kilang itu
mengalir BBM sejumlah 41 juta Kilo Liter
masing-masing : Premium 12 juta KL, Solar 18.3
juta KL, Kerosene 7 juta KL, dan Avtur 3,3 juta
KL. Sementara itu kebutuhan nasional saat ini
telah mencapai 56 juta KL per tahun dan terus
Januari 2012
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Rata-rata kilang Pertamina dibangun pada
era 70-80an, termasuk Kilang RU IV Cilacap

Foto : Dadang RP Pertamina

meningkat dengan laju konsumsi rata-rata 4%
per tahun.
Direktur Pengolahan PT. Pertamina Edi
Setianto menyebutkan pada 2018, produksi
BBM yang semula 41 juta KL per tahun
akan dioptimalkan menjadi 66,7 juta KL.
Rinciannya, premium 22,8 juta KL, minyak
tanah 5,3 juta KL, solar 29, 2 juta KL, dan
avtur 9,4 juta KL.
Angka itu, selain dari RFCC Cilacap,
juga akan diperoleh dari sejumlah investasi
Pertamina, antara lain Proyek Langit Biru
Cilacap, Pusat Terminal Minyak Mentah LaweLawe Kapasitas 1 juta KL, Proyek Refurbishment
RU III Plaju dan Proyek Kilang Baru Balongan
II (JV KPI) dan Proyek Kilang Baru Jawa Timur
(JV Saudi Aramco).
Dengan Proyek RFCC yang menggunakan
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Technology Licensor UOP dan AXENS
Kilang Cilacap menjadi optimum. Kilang RU
IV Cilacap terdiri atas: Fuel Oil Complex
(FOC) I, dan Lube Oil Complex (LOB)
I, Fuel Oil Complex (FOC) II, dan Lube
Oil Complex (LOC) II, serta LOB III yang
dibangun bersamaan dengan Debottlenecking
(1998/1999). Selain itu, ada kilang Petrokimia
Paraxylene (dibangun tahun 1988).
FOC I atau disebut juga Kilang Minyak
I dibangun tahun 1974 dengan kapasitas
semula 100.000 barrel/hari, dan beroperasi
sejak diresmikan Presiden RI Soeharto
pada 24 Agustus 1976. Sejalan dengan
meningkatnya kebutuhan konsumen, tahun
1998/1999 kapasitasnya ditingkatkan melalui
Debottlenecking Project sehingga menjadi
218.000 barrel/hari.

Kilang ini dirancang untuk memproses bahan
baku minyak mentah (crude oil) dari Timur
Tengah, dengan maksud selain mendaptkan
BBM, sekaligus untuk mendapatkan produk
Non-BBM seperti bahan dasar minyak pelumas
(lube oil base) dan aspal (bitumen), mengingat
karakter minyak mentah dari dalam negeri tidak
ekonomis untuk produksi dimaksud.
Adapun FOC II atau disebut juga Kilang
Minyak II, dibangun tahun 1981, dengan
pertimbangan untuk pemenuhan kebutuhan
BBM dalam negeri yang terus meningkat. Kilang
ini mulai beroperasi sejak 4 Agustus 1983
dengan kapasitas awalnya 220.000 barrel/hari.
Kapasitasnya ditingkatkan menjadi 230.000
barrel/hari melalui Debottlnecking Project pada
1998/1999.
Kilang Cilacap mengolah minyak mentah

‘cocktail’, yaitu minyak campuran, tidak saja
dari dalam negeri, tetapi juga minyak impor
dari dalam negeri. Dari dua kilang ini sekarang
mengucur 348 ribu barel per hari, masih di
bawah kapsitas maksimal Kilang Cilacap yang
bisa mencapai 548.000 barrel/hari, Kilang
ini sangat strategis karena memsok 44%
kebutuhan BBM nasional, atau 75% kebutuhan
BBM di Pulau Jawa.
Lube Base Oil diproduksi oleh LOB I dan
LOB II. Produknya antara lain pelumas Mesran.
Dengan peningkatan kapasitas kilang melalui
Debottlenecking Project, maka dibangun pula
LOB III, sehingga kapasitas bertambah dari 225
ton/tahun menjadi 428 ton /tahun.
Selain itu, ada Kilang Paraxylene Cilacap
dibangun tahun 1988 dan beroperasi sejak 20
Desember 1990. Total kapasitas produksinya
adalah 590.000 ton/tahun, terdiri dari produkproduk Paraxylene, Benzene, LPG, Rafinate,
Heavy Aromate dan Fuel Gas.
Dengan proyek RFCC, produk petrokimia
yang dihasilkan RU IV semakin beragam dengan
diproduksinya propylene, bahan baku utama
indsutri plastik. Propylene yang dihasilkan sekitar
5000 barel per hari dari sebelumnya yang tidak
ada. Tapi itu bukan penambahan kapasitas
kilang, tetapi produksi karena residunya itu
direngkah atau diolah lagi.
Minyak mentah yang diolah tetap 348.000
barel per hari. Tapi, LSWR (Low Sulphur Wax
Residu) yang selama ini kurang bernilai diolah
lagi di unit RFCC (Resid Fluid Catalytic Cracking)
menjadi produk-produk berharga, seperti
Gasoline dengan RON 92, LPG dan propylene.
Kilang RFCC mampu berproduksi sampai 62
ribu barel per hari.
Salah satu keistimewaan kilang RFCC
adalah nilai kompleksitasnya tinggi. ”Nilai
kompleksitas ini mengindikasikan bahwa unit
itu menghasilkan produk dengan biaya yang
lebih murah” ujar Direktur Pengolahan Edi
Setianto. Residu yang nilainya sangat rendah
dibawah harga crude, yang selama ini dijual
sebagai filled oil, bisa direngkah menjadi
produk gasoline itu sekitar 55%. Kemudian
propylene bisa menjadi 7,4% Untuk LPG kita
dapat sekitar 18,3%. Itulah nilai ekonomis
dari unit RFCC. n DSU / UHK
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Roadshow Global Bond Pertamina di Hongkong, 2011. Peluang
Pertamina mendapatkan dana eksternal sangat besar.

Foto : Dok. Pertamina

Memacu Investasi

Untuk Masa Depan
Pertamina menargetkan laba sebesar Rp 23,5 triliun
pada 2012, meningkat 32% dibandingkan 2011. Capital
Expenditure akan digenjot untuk menjaga kesinambungan
pertumbuhan.
Andri T. Hidayat merupakan wajah baru di
BoD PT. Pertamina (Persero). Dalam RUPS
pada 9 Desember 2011 lalu, Dia didapuk
menjadi Direktur Keuangan menggantikan M.
Afdal Bahaudin yang bergeser menjadi Direktur
Perencanan Investasi dan Manajemen Resiko.
Afdal menempati posisi yang ditinggalkan
Frederick Siahaan. “Saya akan fokus pada Capex
(capital expenditure). Kalau Opex (operation
expenditure) relatif sudah tercapai,”ujar Pria
kelahiran Bandung 1958 ini kepada Warta
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Pertamina beberapa waktu lalu.
Untuk capex, pencapaain Pertamina belum
optimal. Dana yang sudah dianggarkan tak
semuanya terserap. ”Dari pengalaman saya
beberapa tahun terakhir ini, antara planning
dengan eksekusi itu selalu ada gap,”ujar
Andri. Problem eksekusi disebabkan berbagai
kendala, mulai perizinan, proses tender,
masalah regulasi, dll.
Padahal, capex adalah nafas perusahaan
di masa depan. “Capex adalah fungsi dari

pertumbuhan perusahaan,“ kata Andri. Tanpa
capex perusahaaan sudah mati. Dengan capex
perusahaan bergerak terus menargetkan targettarget baru dan memberikan pertumbuhan
dengan menciptakan proyek-proyek baru.
”Proyek-proyek baru ini diharapakan bisa
memberikan revenue stream yang baru buat
perusahaan,”ujar Andri.
Meski baru ditunjuk sebagai Direktur
Keuangan, Andri bisa dengan cepat menentukan
prioritas pekerjaan. Maklum, sudah puluhan
tahun ia bergelut di perusahaan BUMN energi.
Ia memulai karir sebagai staf keuangan di
RSPP pada 1986, kemudian menjabat berbagai
jabatan di Pertamina. Sebelum diangkat sebagai
Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), dia
sempat menjabat sebagai Direktur Keuangan
PT Geothermal Energy dan Direktur Keuangan
PT Pertamina EP.
Yang meringankan Andri, kinerja Pertamina
lagi moncer. Berdasarkan hasil Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS), prognosa
pencapaian Pertamina di 2011 sebesar Rp
20,7 triliun (unaudited) atau 116,9% dari target
sebesar Rp 17,7 triliun.
Dengan pencapaian pada 2011 itu,
untuk tahun depan, PT Pertamina (Persero)
menargetkan perolehan laba bersih sebesar Rp
23,5 triliun pada tahun 2012, atau meningkat
32% dari target tahun 2011. Strategi yang
akan dijalankan tetap sama, yakni aggressive
in upstream, profitable in downstream, sesuai
dengan Rencana Jangka Panjang Pertamina
2011 – 2015.
Andri menegaskan bahwa Pertamina
cukup optimis dengan rencana tahun 2012.
“Kita harapkan dengan investasi kita yang
cukup baik juga, project-project pun sudah mulai
berjalan juga,”tegas Andri. “Kita harapkan ada
peningkatan produksi di sektor Hulu”.
Meskipun Pertamina
mengalami
kerugian dari BBM PSO sebesar Rp 64 miliar
dan dari LPG Non-PSO sebesar Rp 4,9
triliun, prognosa perolehan laba tahun 2011,
naik dibandingkan pencapaian laba tahun
2010, yaitu sebesar Rp 16, 78 triliun. Pertamina
menargetkan pendapatan usaha sebesar Rp 527
triliun pada RKAP 2012 atau meningkat sebesar
15,6% dibandingkan RKAP 2011 yang sebesar

Andri T. Hidayat
Direktur Keuangan PT. Pertamina (Persero)
”Proyek-proyek baru ini diharapakan bisa
memberikan revenue stream yang baru buat
perusahaan”
Foto : Wahyu NR Pertamina

Rp 456,5 triliun.
Pada 2012, Pertamina akan melakukan
berbagai upaya untuk menekan kerugian dari
BBM PSO dan LPG Non PSO. Salah satu
solusinya, untuk menekan kerugian dari LPG
Non PSO mengajukan penyesuaian harga.
Pertamina akan terus mengomunikasikan dan
mengonsultasikan rencana tersebut kepada
pemerintah sebagai pemegang saham PT
Pertamina (Persero). ”Jika diizinkan, kita akan
mendorong harganya sampai pada harga
keekonomiannya dan Pertamina tidak lagi
menanggung rugi,” ujar Harun. Namun jika
Pemerintah tetap meminta untuk menjaga
di level harga sekarang, Pertamina siap
melaksanakan.
Selain harga, Pertamina juga menjaga sisi
volumennya. Tahun 2010 volumenya 1,1 juta
metrik ton dan di 2012, merangkak ke angka 1,2
juta metrik ton. Di 2012 Pertamina akan menjaga
volume ini. Karena semakin bertambah volumenya,
semakin bertambah kerugian Pertamina.
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Di sektor produksi
migas, Pertamina manargetkan
produksi tahun 2012 sebesar
532,7 ribu boed, yang
terdiri dari produksi minyak
244.000 bopd dan produksi gas
1.672 mmscfd. Target produksi
minyak dan gas ini meningkat
14,5% dari realisasi 2011
yang sebesar 465,3 ribu
boed. Prognosa pencapaian
produksi minyak di 2011
sebesar 196,8 ribu bopd atau
103% dibanding tahun 2010,
dan produksi gas mencapai
1.555 mmscfd atau sebesar
107% dibanding tahun 2010.
Pencapaian produksi panas
b u m i t a h u n 2 0 11 a k a n
mencapai 2.188 GWh atau
sebesar 103,5% dibandingkan
tahun 2010. Untuk tahun
2012, produksi panas bumi
ditargetkan akan mencapai
2.364 GWh atau meningkat
8% dibandingkan pencapaian
tahun 2011.
Dari sektor hilir, Pertamina
menargetkan penjualan Pelumas
sebesar 596.000 KL di tahun
2012 atau meningkat 5,4%
dibanding prognosa penjualan
tahun 2011 yang mencapai
565.430KL. Prognosa penjualan
di tahun 2011 ini meningkat 13%
dibandingkan angka penjualan
2010, sebagian merupakan
kontribusi peningkatan ekspor
Pelumas Pertamina.
Untuk penjualan BBM
Retail Non PSO di 2012
ditargetkan mencapai 1,7
juta KL atau meningkat
21% dibandingkan
prognosa penjualan
2 0 11 s e b e s a r 1 , 4 j u t a
KL. Pencapaian penjualan
BBM Industri & Marine di
2011 sebesar 11,8 juta KL
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Penjualan Pelumas ditargetkan 596.000 KL di tahun
2012
atau 103% dibanding tahun lalu. BBM Aviasi juga menunjukkan
peningkatan penjualan dengan prognosa pencapaian sebesar
3,38 juta KL atau sebesar 109% dari pencapaian tahun lalu.
***
Untuk menjaga pertumbuhan di masa datang, Pertamina
akan agresif melakukan investasi, terutama di sektor hulu. Seperti
dikatakan Direktur Keuangan Andri T. Hidayat, geliat pertumbuhan
ditandai dengan terealiasasinya capital expenditure (capex). Untuk
tahun 2012 Pertamina akan melakukan investasi sebesar Rp 52,8
triliun dengan komposisi 80% untuk proyek-proyek Hulu. Sisanya
20% untuk sektor hilir.
Pemfokusan di hulu karena selama ini memberikan margin laba
yang besar bagi perusahaan. Menurut Andri, kegiatan hulu cost
leverage-nya hanya sekitar 20%, tetapi kontribusi labanya bisa
sampai 80%. Sementara di hilir, cost leverage-nya bisa sampai
80%, tetapi profitnya hanya sekitar 10%.
Proyek-proyek Pertamina merupakan bagian dari MP3EI
(Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan
Indonesia). Pendanaan investasi akan dipenuhi dari pendanaan
internal sebesar 20% dan dari eksternal sebesar 80%. ”Pola itu
lazim digunakan karena tidak mungkin equity 100 persen,” ujar
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemn Resiko M Afdal
Bahaudin. Dana dari luar bisa bermacam-macam sumbernya,
bisa lewat pinjaman bank, penerbitan bond, atau aliansi strategis

Penjualan Aviasi mengalami peningkatan
dengan prognosa pencapaian 3,38 juta KL

Foto : Dok. Pertamina

dengan perusahaan lain untuk membiayai
sebuah proyek.
Bagi Pertamina, peluang untuk mendapatkan
dana dari eksternal sangat besar. Belum lama
ini perusahaan ini mendapatkan sertifikat rating
tertinggi AAA dari PT Pefindo.
Tak banyak perusahaan yang mendapat
pengakuan seperti itu. PT Pefindo juga bukan
perusahaan sembarangan. Perusahaan
Pemeringkat Efek Indonesia ini merupakan
perusahan rating pertama dan terbesar
Indonesia, terafiliasi dengan perusahaan rating
internasional Standards & Poor.

Perolehan rating tertinggi ini menunjukkan
bahwa Pertamina sebagai perusahaan yang
memiliki kemampuan sangat baik dalam
memenuhi komitmennya, atau memiliki risiko
sangat kecil untuk tidak memenuhi komitmen
jangka panjang.
Pengakuan ini membuktikan bahwa sebagai
perusahaan yang sedang bergerak cepat menjadi
world class energy company, Pertamina memiliki
prospek yang sangat menarik buat para investor.
Pemberian sertifikat rating Pefindo ini
atas permintaan Pertamina untuk di exercise
secara menyeluruh karena terkait dengan
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rencana pengembangan perusahaan yang
sangat ekspansif ke depan sehingga diperlukan
pendanaan yang komprehensif baik dari
domestik maupun internasional.
Pefindo menilai kemampuan Pertamina
sebagai korporasi untuk memenuhi komitmen
keuangan jangka panjangnya. Posisi Pertamina
terhadap perusahaan Indonesia lainnya dinilai
oleh Pefindo dengan kemampuan Superior.
Ada tiga parameter yang ditelisik, yakni risiko
industri, risiko binis, dan risiko finansial. Adapun
dari ketiga risiko tersebut dikaji kemampuan
perusahaan itu secara keseluruhan. Untuk risiko
industri barrier to entry, apakah suatu perusahaan
mudah masuk ke industri itu, jadi secara industri
dianalisa baik atau tidak perusahaan tersebut.
Kemudian secara bisnis, dikaji bagaimana pola
pengembangan bisnis perusahaan itu sendiri
ke depannya, apakah mempunyai perencanaan
bisnis yang baik dan bisa menunjang pertumbuhan
dan perkembangan bisnis. Sedangkan untuk
finansialnya dapat dilihat capital structure-nya
dan cashflow-nya ke depan.
Dengan pengakuan itu, sepertinya tidak akan
sulit bagi Pertamina untuk membiayai proyekproyeknya yang rata-rata membutuhkan modal
besar. Beberapa proyek utama Pertamina tahun
2012, antara lain pembangunan Floating
Storage Regassification Unit (FSRU) Jawa
Barat yang ditargetkan akan beroperasi April
2012 dengan kapasitas 3 juta metrik ton per
tahun, atau setara 400 juta kaki kubik gas bumi
per hari mmscfd. Kedua, pembangunan kilang
Resid Fuel Catalytic Cracking (RFCC) yang
akan mengoptimalkan kilang Cilacap sehingga
mengurangi ketergantungan kepada impor BBM
dan petrokimia.
Bersama ExxonMobil
Pertamina
juga melaksanakan pembangunan fasilitas
produksi Blok Cepu yang diperkirakan akan
mulai beroperasi tahun 2014 dengan kapasitas
produksi 165.000 bopd. n IK / UHK
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Produk panas bumi tahun 2012 mencapai 2.364 GWH atau
meningkat 8 persen dari tahun 2011.

Foto : Kuntoro Pertamina
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Memacu Gas

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Untuk Domestik

Tahun 2012 menjadi milestones pemanfaatan LNG untuk
kebutuhan domestik. Pertamina mengembangkan konsep
mother-daughter untuk memasarkan pemakaiaan bahan
bakar gas.

Persoalan infrastruktur kerap menjadi
kambing hitam minimnya pemanfaatan gas untuk
domestik . Pertamina mencoba mengatasinya
dengan memelopori pembangunan sejumlah
infrastruktur gas pada 2012. Salah satunya
mengembangkan konsep mother-daughter untuk
menggenjot pemakaian bahan bakar gas yang
selama ini jalan di tempat.
Dulu, pembangunan statsiun pengisian
bahan bakar gas (SPBG) sangat bergantung
dengan fasilitas pipa. Pembangunan sebuah unit
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SPBG pasti harus disertai penyediaan instalasi
pipa. Selain biaya, penyediaan lahan untuk
kebutuhan pipa juga kerap jadi masalah
Dengan konsep mother-daughter semua
kendala itu lenyap. Gas langsung dikompres,
biasa disebut CNG (compress natural gas)
di stasiun induk - mother station, kemudian
dimasukkan ke kontainer dan dikirim ke SPBG,
daughter station. Karena itu pula, konsep
delivery gas ini dinamakan mother and daughter.
Laiknya ibu dan anak, kedua stasiun ini saling

Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo,
menargetkan angkutan umum di Jabodetabek
pada 2012 telah berlalih ke gas

Foto : Wahyu NR Pertamina

mendukung. Yang satu baru berfungsi jika
didukung yang lain
Jakarta akan menjadi “pilot project” penerapan
konsep mother –daughter seiring dengan
program penambahan armada Transjakarta
yang bahan bakarnya didesain menggunakan
gas “ Pada 2012 Pertamina akan membangun
satu unit mother station dan empat unit daughter
station. Lahan SPBG disediakan Pemprov DKI,
“ ujar Direktur Utama PT Pertamina, Karen
Agustiawan pada acara Go Gas National Forum

Indonesia 2011 di Shangri – La Hotel Jakarta,
5-7 Desember 2011.
Karen menegaskan, untuk 2012, Pertamina
telah mendapatkan alokasi gas sebesar 4
mmscfd dari BP Migas yang akan digunakan
untuk mensuplai kebutuhan Trans Jakarta. Hal
ini terkait dengan adanya rencana Pemprov
DKI untuk menambah moda transportasi masal
sejumlah 44 di tahun 2011 dan 202 armada di
tahun 2012 sehingga total menjadi 674 armada,
Dengan armada sebanyak itu, total kebutuhan
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Konversi BBM ke gas untuk sarana transportasi
bisa menghemat puluhan triliun rupiah.

Foto : Tatan Agus RST Pertamina

gas 6,4 mmscfd.
Karen mengatakan keterlibatan Pertamina
di bidang CNG (Compressors Natural Gas) telah
dimulai tahun 1986 lalu, sejak Pemerintah Indonesia
menetapkan CNG sebagai bahan bakar alternatif
untuk kendaraan. Sejak itu, Pertamina mendapatkan
kepercayaan untuk mendukung kebijakan tersebut
dan menyiapkan infrastruktur implementasinya.
“Saat ini, Pertamina telah mengoperasikan delapan
stasiun bahan bakar gas yang tersebar di seluruh
wilayah Jakarta,” ujarnya.
Ia menyebutkan sejak pertama kali
dicanangkan, jumlah NGV terus mengalami
perkembangan, hingga mencapai puncaknya
sebanyak 6.600 unit pada tahun 2000. Namun
demikian, karena kebijakan harga BBM bersubsidi
yang tidak dapat medorong pemanfaatan BBG
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dan disertai adanya kendala-kendala operasional
lainnya di lapangan, jumlah tersebut mengalami
penurunan, hingga hanya mencapai 500 unit
pada tahun 2006.
Sebetulnya Permen 19/2010 telah mengatur
pelaku bisnis hulu gas untuk menyisihkan 40
persen dari kewajiban DMO Namun kenyataannya
baru Pertamina saja yang telah mengalokasikan
gas untuk transportasi sebesar 4 mmscfd.
“Angka ini belum ditambah dengan kewajiban
pebisnis gas sektor hilir untuk menyisihkan
10 persen dari volume yang ditangani, karena
realisasinya masih nol,” ungkap Karen.
Konversi BBM untuk kendaraan transportasi
bisa ke gas memberikan dampak penghematan
luar biasa. Pemerintah tak perlu ketar-ketir lagi
dengan APBN yang tersedot untuk subsidi BBM.

Data UU APBN 2012, subsidi BBM direncanakan
Rp 123,6 triliun
Dengan BBG bisa dihemat puluhan triliun
rupiah. Jika megikuti harga pasar pun, BBG
akan jauh lebih murah dibandingkan dengan
BBM subsidi. Apalagi jika dibandingkan dengan
BBM non subsidi.
Masuk akal jika pemerintah, melalui Kementrian
ESDM berniat menjadikan tahun 2012 sebagai
momen kebangkitan bahan bakar gas, terutama
untuk transportasi umum. Seperti disampaikan
Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo,
pada 2012 ditargetkan seluruh anggkutan umum
di Jabodetabek sudah berpindah ke gas dan 2015
untuk seluruh Indonesia.
Jumlah angkutan di DKI dan sekitarnya
sangat besar. Jika ada seratus ribu kendaraan

saja , akan dibutuhkan gas 60 juta per kaki. Untuk
keperluan konversi BBM ke gas ini pemerintah
menyediakan anggaran Rp 960 miliar. Selain
dipakai untuk infrastruktur, uang itu akan dipakai
untuk subsidi converter kit angkutan umum
sehingga bisa memakai gas
Banyak kalangan mendukung rencana
pemerintah tersebut. Karena melibatkan banyak
pihak, ada usulan pemasalahan BBG ini
dijadikan program nasional, seperti program
konversi minyak tanah ke LPG yang banyak
dipuji negara lain karena dianggap berhasil.
Kalau pun tak dijadikan program massif
seperti LPG, untuk mempercepat akselerasi
pemakaian BBG perlu ditunjuk “lead” untuk
mengkoordinasikan berbagai hal yang selama
ini menjadi ganjalan pengembangan BBG. Salah
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Bus Transjakarta tengah mengisi BBG di salah satu
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) Pertamina

Foto : Wahyu NR Pertamina

satunya soal harga. Harga beli BBM sekarang
masih di sekitar Rp 3.000 –an per liter setara
premium (LSP). Bahkan, Pertamina harus
menjuaal gas Rp 2.562 per LSP sesuai dengan
surat Menneg BUMN no S-248/MBU/2006 yang
belum direvisi hingga sekarang. Tapi karena
pemain lain sudah menjual Rp 3.600 per LSP,
di awal tahun 2011 Pertamina menaikkan harga
jual BBG menjadi Rp 3.100 per LSP
Kini, sesuai dengan perkembangan harga di
pasar internasional, produsen gas mengusulkan
harga Rp 4.100 per LSP. Harga itu jelas masih
lebih kompetitif dibandingkan harga bahan bakar
yang lain, dimana harga BBM subsidi Rp 4.500
per liter.
Pertamina siap untuk jadi lead pemanfaatan
bahan bakar gas kalau ditunjuk Pemerintah.
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BUMN energi ini sudah siap dari hulu dan hilir.
Dari sektor upstream, Pertamina EP, salah satu
anak perusahaan Pertamina ke depan terus
meningkatkan produksi gasnya. Semenetara di
hilir (donstream), Pertamina membangun FSRT
(Floating Storage RegasificationTerminal) di
beberapa tempat untuk mengamankan pasokan.
Pembangunan FSRT tersebut sekaligus
menjadi milestones pemanfaatan LNG untuk
konsumsi dalam negeri. Sebelumnya lebih dari 30
tahun, karena terkendala infrastruktur, LNG dikirim
ke luar negeri . Kilang LNG pertama di Indonesia
di Bontang Kalimantan Timur, diresmikan Presiden
Soeharto pada 1 Agustus 1977, lima tahun setelah
ditemukan gas alam di Badak.
Seminggu kemudian pada 9 Agustus , Kapal
Aquarius berlayar ke Jepang membawa 124.000

Penggunaan CNG selain lebih efisien juga
ramah lingkungan

Foto : Wahyu NR Pertamina

m3 LNG, kemudia dibongkar di terminal Semboku
II, milik Osaka Gas Co. Setahun kemudian, LNG
kedua diresmikan Presiden Soeharto di Provinsi
Aceh, sekarang Nangroe Aceh Darussalam, bisa
disebut LNG Arun. Sejak itu Indonesia, namanya
mewangi dalam percaturan bisnis LNG dunia.
FSRT
(Floating
Storage
RegasificationTerminal) pertama dibangun
Pertamina bekerja sama dengan PT. PGN
di Jawa Barat Proyek ini merupakan bentuk
dukungan terhadap kebijakan pemerintah tentang
Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan
Nasional 2010, proyek ini diwujudkan oleh
PT Nusantara Regas, perusahaan patungan
Pertamina (60%) dan PGN (40%).
FSRT Jawa Barat direncanakan akan
beroperasi pada 2012 dengan kapasitas 3

juta ton LNG pertahun atau setara dengan
penyaluran 400 juta kaki kubik gas bumi per
hari (mmscfd) yang akan dimanfaatkan untuk
pembangkit listrik PLN Muara Karang dan
Tanjung Priok, Jakarta.
Alokasi LNG yang diperoleh pada saat
ini sebesar 1,5 juta ton per tahun atau setara
dengan 200 mmscfd dari kontraktor Blok
Mahakam, Kalimantan Timur. Oleh karena itu,
PT Nusantara Regas sedang mengupayakan
tambahan pasokan LNG sampai mencapai
kapasitas maksimum.
FSRT atau terminal gas alam cair Jawa
Barat merupakan teknologi baru di dunia dalam
penyimpanan dan regasifikasi LNG, FSRT
Jawa Barat ini merupakan FSRT dengan sistem
bongkar muat LNG dari kapal ke kapal (ship to
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Aktifitas bongkar muat bahan bakar dari kapal ke kapal
(ship to ship)

Foto : Dadang RP Pertamina

ship) yang pertama kali di Asia dan merupakan
FSRT ke-12 di dunia.
Keunggulan infrastruktur terapung ini jika
dibandingkan dengan terminal LNG di darat
adalah biaya pembangunan dan pengoperasian
lebih murah, waktu pembangunan lebih singkat
dan dapat dilakukan mobilisasi dengan mudah
sehingga tepat untuk Indonesia yang merupakan
negara kepulauan. Setelah LNG FSRT Jawa
Barat dapat beroperasi penuh, maka diharapkan
akan mengurangi subsidi Pemerintah atas
pembelian BBM oleh PLN.
Untuk mengalirkan Gas Bumi hasil regasifikasi
LNG dari FSRT ke Pembangkit Listrik PLN di
Muara Karang akan dibangun jaringan pipa bawah
laut sepanjang 15 km dengan ukuran 24 inch.
Dengan dukungan fasilitas FSRT, Pertamina
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menambah support energi kepada PLN dengan
bahan baku jauh lebih murah dari BBM. PLN
pun menjadi lebih kompetitif dan mempunyai
tenaga untuk menambah ketersediaan energi.
Biaya penyediaan listrik jika sumber energinya
BBM adalah Rp 1.383 per killowatt hour
(kWh), sementara dengan gas hanya Rp 318
per kWh. Bayangkan, berapa dana yang bisa
dihemat PLN.
Pada gilirannya, subsidi negara terhadap listrik
akan turun. Dananya bisa dimanfaatkan untuk
keperluan lain. Subsisi listrik dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara 2011 mencapai
Rp 66,36 triliun, naik 75 persen daripada subsidi
listrik tahun 2010 yang hanya Rp 37,8 triliun.
Indonesia pun tentunya kian menarik
sebagai negara tujuan investasi. Dengan krisis

Eropa yang berkepanjangan dan perekonomian
ekonomi Amerika yang juga belum membaik,
para investor mengalihkan radar investasinya ke
Asia Tenggara, China, dan India yang dianggap
tahan terhadap goncangan.
Indonesia termasuk paling diincar karena
mencatat pertumbuhan ekonomi paling tinggi
di kawasan Asia Tenggara. Indonesia mencatat
pertumbuhan ekonomi per September 2011
6,5%, mengungguli Singapura yang hanya
tumbuh 6,1 %. Urutan berikutnya Malaysa dan
Vietnam yang mencatat pertumbuhan sama
5,8%, Thailand 3,5 %, dan Filipina 3,2 %.
Cuma harus diakui dibandingkan negara lain
di Asia Tenggra, dalam hal infrastuktur energi,
Indonesia kurang kompetitif. Apa boleh buat,
minimnya infrastruktur energi kerap menjadi

halangan masuknya investor ke sini. Untuk
itu, lewat MP3EI (Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
(MP3EI), dilakukan percepatan ketersediaan
infrastruktur di bidang energi untuk pertumbuhan
pabrik, pertumbuhan daerah, pertumbuhan
wilayah. Pertamina mengimpelemntasikannya
dengan membangun terminal LNG di sejumlah
tempat. Setelah di Jawa Barat, FSRT juga
akan dibangun di Jawa Tengah. Dan di daerahdaerah lain yang disiapkan jadi kantong-kantong
pertumbuhan ekonomi baru.
Sepertinya sudah muncul paradigma baru
dalam pemanfaatan LNG. Tak lagi sekedar
menumpuk devisa, tapi dimanfaatkan seoptimal
mungkin untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi sendiri. n UHK / NDJ
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Interview
Teks : Nilawati DJ dan Dewi Sri Utami

Prospek Bisnis

MIGAS 2012

Prospek bisnis migas
2012, akan terpengaruh
oleh krisis Eropa dan
Amerika. Diperkirakan
dampaknya akan terasa
di negara-negara lain,
pada semester pertama
tahun ini. Indikator ekonomi
Indonesia yang relatif aman,
masih dipertanyakan
kekuatannya menepis
badai krisis.
Nama
: Fauzi Ichsan
Lahir
: Jakarta, 27 Januari 1970
Pendidikan :
•
1991, Sarjana Ekonomi, London
School of Economics
•
1995, Master Studi Pembangunan,
Massachusetts Institute of
Technology
Karir
:
1. Analis di Institut Harvard untuk
Pembangunan Internasional (1991)
2. Citibank, Jakarta (1995)
3. Citibank, Singapura (1997)
4. Penasehat Ekonomi Senior untuk
Duta Besar Inggris di Jakarta (1998
-2000)
5. Standard Chartered Bank ( 2001sekarang)

Foto : Priyo

34

Januari 2012

Lugas dan penuh keyakinan,
begitu ciri khas Fauzi Ichsan setiap
kali menjadi pembicara dalam
berbagai seminar. Pria Kelahiran
Januari 1970 itu, menerima Warta
Pertamina akhir Desember lalu,
usai menjadi pembicara dalam
seminar ekonomi yang digelar di
Kantor Pusat Pertamina.
Managing Director Senior
Economist and Goverment
Relation Head Standard
Chartered ini, memberikan
gambaran umum tentang prospek
bisnis migas di tahun 2012.
Menurut peraih gelar Master
dari Massachusetts Institute
of Technology tahun 1995 ini,
krisis Eropa dan Amerika akan
memberikan dampak bagi
perekonomian dunia. Dia melihat
krisis global bisa berdampak negatif
dan positif bagi negara-negara
di belahan bumi lainnya. Tidak
terkecuali Indonesia.
“Krisis Eropa dan Amerika
diperkirakan dampaknya akan
terasa pada semester pertama tahun
2012,”ujar pria berkacamata ini.
Krisis diperkirakan akan memangkas
proyeksi pertumbuhan Eropa dan
Amerika. Meski angka-angka
indikator makro ekonomi Indonesia
berada dalam kondisi relatif aman,
namun perlu dipertanyakan apakah
ekonomi Indonesia memiliki fondasi
yang kuat dalam jangka menengah
menghadapi krisis global.
Secara gamblang, ekonom
yang merintis karir pada 1991
sebagai seorang analis di Institut
Harvard ini memaparkan bisnis
energi secara umum. Baik minyak,
gas dan batubara. Menurutnya
bisnis energi akan melingkupi dua
hal. Yakni harga dan konsumsi
global. Menurut Dia, pemetaan
tersebut sangat perlu agar lebih
spesifik dalam pengelolaannya.
Foto : Priyo
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Foto : Wahyu NR Pertamina

Dilihat dari sisi konsumsi global, diperkirakan
pertumbuhan ekonomi dunia akan melambat.
Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi dunia 5
persen, lalu mengalami penurunan pada angka
3,3 persen di tahun 2011. “Tentu saja tahun 2012
juga rentan sebagaimana diprediksikan IMF
(International Monetary Fund),”jelasnya. Meski
dari permintaan energi mengalami pertumbuhan,
tetapi tidak pesat seperti tahun sebelumnya. Hal
ini tentu saja akan berdampak kepada harga.
Selanjutnya dari sisi harga yang merupakan
entitas independent, bisa dilihat dari dua
pandangan. Pada kategori jangka panjang, harga
bisa ditentukan oleh konsumsi. Namun untuk
kategori jangka pendek harga bisa ditentukan
oleh faktor sentimen investor. “ Hal ini terjadi
karena harga energi tidak hanya ditentukan oleh
konsumsi, tetapi lebih banyak ditentukan oleh
investor dan spekulator,”ujar Fauzi.
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Berdasarkan hal tersebut, Fauzi
memperkirakan harga minyak global jenis
WTI (West Texas Iintermediate) di semester
pertama tahun 2012 akan naik ke angka 100
ribuan per barel. Kondisi ini otomatis akan
mengangkat harga energi lainnya seperti
batubara, dan minyak kelapa sawit sebagai
bahan bakar alternatif.
Dan prediksi tersebut terbukti dimana
harga minyak mentah dunia kembali naik pada
perdagangan New York Mercantile Exchange di
awal 2012. Minyak jenis West Texas Intermediate
telah menembus level US$ 103,22 per barrel
untuk pengantaran Februari 2012. Naik signifikan
dibanding periode Desember 2011 sebesar US$
98,58 per barrel.
Ketika dari sisi harga ada kenaikan,
sementara banyak dana menganggur sebagai
ekses likuiditas yang tidak terserap sektor riil,

otomatis dana menganggur tersebut akan
mencari alternatif lain yakni pasar modal.
Ayah dua putri inipun mengingatkan kembali
akan kondisi tahun 2009, saat pertumbuhan
ekonomi dunia negatif 0, 7 persen, dan harga
minyak naik hingga 100 dolar. “Itu terjadi karena
spekulator,”tegasnya. Dengan kondisi tersebut
pada 9 sampai 12 bulan kedepannya, investor
dan spekulator juga akan memberi tekanan naik
terhadap harga energi.

Memotret kondisi sekarang, menurut
ekonom yang semula bercita-cita menjadi
seniman ini pertumbuhan ekonomi akan
melambat. Ada juga “push and pull factor”
yaitu faktor tarik menarik yang mempengaruhi
harga minyak. Fakta lain, dunia sedang
kelebihan dana menganggur, yang ujungujungnya akan digunakan untuk membeli
saham, obligasi dan likuiditas. Termasuk
energi dan emas.

Dilihat dari sisi konsumsi global, diperkirakan pertumbuhan
ekonomi dunia akan melambat. Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi
dunia 5 persen, lalu mengalami penurunan pada angka 3,3 persen
di tahun 2011. “Tentu saja tahun 2012 juga rentan sebagaimana
diprediksikan IMF (International Monetary Fund),”jelasnya.
Januari 2012
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Pertamina Sekarang dan Nanti
Pertamina sekarang ini merupakan ‘tulang
punggung’ APBN. Harusnya ada pembagian
dimana Pertamina sebagai perusahaan yang
wajib membayar pajak dan deviden serta
kewajiban sebagai aparat negara. Misalnya,
harus menyalurkan bahan bakar minyak subsidi.
Intinya harus ada pemilahan.
Sebab jika ini tidak dipilah, Pertamina tetap
terbebani oleh subsidi, sulit bagi Pertamina untuk
bergerak secara fleksibel. Karena arus kasnya
akan terbebani walaupun temporer. Jadi ini sangat
penting bagi pemerintah dan DPR, kalau ingin
melihat Pertamina maju. Beban politisnya harus
dilepas. “Saya melihat itu dari kaca mata orang
awam, bukan ahli energi. Pertamina itu sebuah
lembaga Pemerintah yang besar dan sangat
dibebani faktor politik sehingga tidak bisa bergerak
se-fleksibel BUMN yang sudah go public,” ujar
Fauzi, sambil memainkan jemari tangan.
Selain itu, Pertamina juga harus mampu
melihat kondisi perekonomian dunia sekarang
ini. Harus memiliki alternatif lain misalnya saja
melakukan divestasi terhadap unit-unit kerja
Pertamina yang tidak terbebani faktor politik.
“Biar dapat berjalan sebagai entiti yang lepas.”
Nantinya jika sudah menjadi entitas yang lepas,
mau tidak mau harus mengikuti good corporate
governance yang lebih transparan. Semakin
banyak unit bisnis Pertamina yang transparan,
otomatis akan membuat enviroment positif bagi
Pertamina secara korporat atau keseluruhan.
Penerbitan global bond Pertamina, menurut
Fauzi suatu keputusan yang baik. Disatu sisi
Pertamina butuh fund leassing dan butuh dana
segar untuk CAPEX (Capital Expenditure). Dana
segar ini bisa melalui penerbitan saham, IPO
atau adanya penyuntikan dana dari pemerintah
atau masuk ke pasar utang.
Untuk jangka pendek,Pertamina bisa bermain
di saham. Tapi itu harus mendapatkan izin dari
pemerintah untuk IPO (Initial Public Offering)
sehingga alternatifnya hanya pasar hutang.
“Kalau untuk jangka panjang saya rasa pasar
hutang obligasi sudah tepat. Sekarang lebih
kepada pertanyaannya apakah dana ini akan
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digunakan secara efektif dan efisien. Sama
seperti halnya APBN dan APBD, “tanyanya.
Jika kita bicara tentang APBN, pemerintah
bisa menerbitkan global bond surat negara
dengan imbal hasil yang rendah. Tetapi
permasalahannya daya serap APBN dan APBD
sangat lamban. Saya rasa sama dengan BUMN,
apakah dana yang digalang dalam penerbitan
obligasi itu dapat digunakan secara efektif
dan efisien. Kembali lagi bagi stakeholders
masyarakat secara umum yang sangat konsen
pada hal transparansi. “Akan lebih baik jika
unit-unit Pertamina yang kinerjanya bagus
di divestasi sekitar 20-30 persen,”usulnya.
Sehingga masyarakat bisa lebih mengerti apa
yang dilakukan. Dan bisa lebih mengapresiasi
kinerja Pertamina yang bagus dan positif
meskipun hanya anak perusahaan.
Itu baru dilihat dari sudut kinerjanya, seperti
kita lihat perusahaan-perusahaan BUMN yang
telah go public hingga 40 persen. Dengan listing
tersebut otomatis pajak korporasinya turun ke
20-25 persen. Dan perusahaan-perusahaan
tersebut manajemennya sudah profesional dan
transparan.

“Akan lebih baik jika unit-unit
Pertamina yang kinerjanya
bagus di divestasi sekitar 2030 persen,”usulnya. Sehingga
masyarakat bisa lebih mengerti
apa yang dilakukan. Dan bisa
lebih mengapresiasi kinerja
Pertamina yang bagus dan
positif meskipun hanya di tingkat
anak perusahaan.

Foto : Dadang RP Pertamina

“Saya berharap kedepan nanti Pertamina
harus bisa go public. Meskipun bukan
h o l d i n g c o m p a n y n y a , ” h a r a p n y a . Ta p i
kembali lagi harus dilihat progres Pertamina
10 tahun kedepan setidaknya sama dengan
Pertamina 10 tahun terakhir. Ia sangat
optimis jika Pertamina kelak akan lebih maju
dan tetap survive.

“Jadi sudah waktunya rakyat Indonesia memiliki
saham Pertamina, melalui IPO investasi. Meskipun
bukan saham holdingnya. Dengan memiliki saham
Pertamina menjadi suatu kebanggan tersendiri”.
Bagaimanapun juga peran Pertamina di republik
ini penting sekali. Sudah menjadi rahasia umum,
awal orde baru, Pertamina lah yang membiayai
pembangunan republik ini. n
Januari 2012
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Hulu
Teks : Kunto Wibisono

Jambi
Palembang

UBEP Ramba,

“From Bone
Become Backbone”
Satu tahun yang lalu atau tepatnya tanggal 15 Oktober
2010, Wilayah Kerja Ramba yang meliputi struktur-struktur :
Ramba, Bentayan, Tanjung Laban, N. Kluang, Manunjaya,
Tempino dan Panerokan kembali dioperasikan oleh Pertamina
EP sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak TAC
Wilayah Kerja Ramba.

40

Januari 2012

Foto : Dok. Pertamina

Dengan mempertimbangkan jarak dan
area kerja, Struktur Tempino dan Panerokan
diserahkan dan dikelola oleh UBEP Jambi, dan
untuk selanjutnya UBEP Ramba mengelola
struktur-struktur Ramba, Bentayan, Tanjung
Laban, N Kluang dan Mangunjaya.
Alih kelola dilaksanakan oleh Sdr. Dr. Ir.
Nengah S. sebagai General Manager yang
pertama, selanjutnya ybs memasuki masa
persiapan purna karya pada bulan Maret 2011
dan kemudian General Manager UBEP Ramba
diserah terimakan kepada Sdr. Kunto Wibisono.
Usaha-usaha yang dilakukan di UBEP Ramba
adalah dengan pendekatan teknis dan non teknis,
dan Alhamdullilah kami dapat capai peningkatan
produksi minyak hampir 30% di pertengahan
kwartal ke IV/2011 yaitu kami dapat capai produksi
lebih dari 4.500 bopd (laju produksi saat serah
terima adalah 3.396 bopd).
Apa yang dilakukan di UBEP Ramba oleh
GM yang baru, adalah tiga bulan pertama untuk
menganalisa permasalahan serta mengevaluasi
potensi yang ada serta merubah paradigma
pekerja untuk mampu, siap dan percaya bahwa
masih ada potensi untuk meningkatkan produksi
dari UBEP Ramba. Dan selanjutnya bersamasama merumuskan rencana jangka pendek
untuk dapat merealisasikan peluang yang telah
didefinisikan.
Proses selanjutnya adalah persiapan peralatan
dan fasilitas untuk dapat merealisasikan rencana
jangka pendek tersebut sambil mempersiapkan
rencana menyeluruh untuk pengembangan dan
pengelolaan lanjut dari struktur-struktur di wilayah
kerja UBEP Ramba sesuai dengan pendekatan
Titar Project EP “from bone become backbone”
UBEP Ramba mempunyai motto semua
seimbang : untuk bekerja dan keluarga serta
untuk dunia dan akhirat dengan bekerja Iklas,
Cerdas, Keras dan tuntas. …… UBEP Ramba
5000 bopd….Insya Allah…bisa!
Berhasilnya peningkatan produksi di UBEP
Ramba membuktikan bahwa Pertamina EP
mampu dan bisa untuk mengelola lapangan
migas menjadi lebih baik lagi.
Dirgahayu PT.Pertamina (Persero) ke-54,
semoga tetap jaya dan berkembang dengan
Semangat Terbarukan.
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Kolom
Teks : Felik Ferdian

Foto : http://water.usgs.gov/nrp/microbiology/images/cbm_0557.jpg

Efisien dan Efektif, Kunci Produksi

Unconventional Gas!
Terminologi unconventional gas sering kita
dengar, banyak yang berasumsi kurang tepat
dengan pengertian tersebut. Kebanyakan
beranggapan bahwa unconventional gas
merupakan gas lain yang berbeda dengan
gas alam pada umumnya. Padahal pengertian
unconventional gas itu sendiri merupakan gas
alam konvensional tapi dengan karakteristik
reservoir yang berbeda dengan reservoir
migas konvensional, atau dengan kata lain
unconventional gas akan merujuk kepada
unconventional reservoir. Pada unconventional
gas dibutuhkan perlakuan khusus atau
effort lebih untuk dapat dilakukan produksi
dikarenakan karakteristik reservoir yang berbeda
tersebut. Karakteristik reservoir yang memiliki
permeabilitas rendah hingga sangat rendah,
berkisar kurang dari 5 miliDarcy hingga skala
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nanoDarcy, serta mekanisme penyimpanan gas
yang tidak hanya bergantung pada free gas tapi
juga adsorbed gas, membutuhkan teknik khusus
dalam melakukan produksi dengan jumlah biaya
yang tidak sedikit untuk dikeluarkan. Sebagai
contoh pada produksi Coalbed Methane (CBM),
dengan mekanisme penyimpanan gas sangat
dominan pada adsorbed gas yang terdapat
pada matriks batubara maka dibutuhkan proses
pengurasan kandungan air (dewatering) untuk
menurunkan tekanan dan menyebabkan proses
desorpsi terjadi sehingga adsorbed gas dapat
terproduksi. Waktu yang diperlukan dalam
tahap dewatering tersebut dapat berlangsung
selama beberapa bulan hingga beberapa
tahun, bergantung pada tingkat kematangan
dan kandungan air hasil proses pembentukan
batubara (coalification) itu sendiri.

Gambar 1. Simulasi reservoir single well CBM

Dari simulasi reservoir single well pada
gambar 1 dapat terlihat bahwa produksi CBM
mengalami beberapa tahapan, yaitu dewatering
phase, production phase dan declining phase.
Waktu produksi berlangsung lama dengan
puncak produksi yang sangat kecil dibandingkan
produksi migas konvensional dan declining
yang perlahan hingga mencapai belasan tahun
menyebabkan CBM sebagai produksi dengan
life time produksi yang lama. Dengan demikian
dalam pengembangan CBM dibutuhkan lebih
banyak jumlah sumur untuk menghasilkan
produksi yang lebih banyak pula.

Dari paparan tersebut, dibutuhkan perencanaan
pengembangan yang matang dalam produksi
CBM agar layak baik dari sisi teknis, ekonomi
dan komersial. Berikut adalah perbandingan hasil
simulasi pengembangan CBM dengan jumlah
sumur, biaya capital dan operasional per well yang
sama, namun dengan skenario pengembangan
yang berbeda pada satu model kontrak PSC,
gambar 2 dan 3. Indikator keekonomian proyek yang
digunakan sebagai penilaian adalah Net Present
Value dengan discount factor 10% (NPV@10%),
Internal Rate of Return (IRR), Payback of Time
(POT) dan Profitability Index (PI).
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Foto : http://www.alandoutoftime.com/images/Sartore_stock01_300dpi.jpg

Gambar 2. Skenario pengembangan dan keekonomian CBM model A dengan 316 sumur

Gambar 3. Skenario pengembangan dan keekonomian CBM model B dengan 316 sumur

Dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa
indikator keekonomian proyek CBM
model A yang dihasilkan lebih besar pada
jumlah produksi gas, nilai NPV@10%, IRR
dan PI serta nilai POT yang lebih kecil
dibandingkan dengan jumlah produksi dan
indikator keekonomian proyek pada skenario
pengembangan CBM model B. Hal ini
menunjukkan bahwa skenario pengembangan
CBM model A lebih efektif dan efisien
sehingga menghasilkan produksi yang lebih
baik secara teknis, ekonomi dan komersial
untuk dikembangkan dibandingkan dengan
skenario pengembangan CBM model B.
Dari pembahasan dan simulasi skenario
pengembangan CBM tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa :
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Pendekatan dan perlakuan khusus perlu
dilakukan dalam pengembangan unconventional gas,
dikarenakan karakteristik reservoir unconventional
gas yang berbeda dengan karakteristik reservoir
pada gas alam konvensional.
Pada pengembangan unconventional gas,
dalam kasus ini adalah CBM, jumlah produksi
gas akan bergantung pada jumlah sumur
pengembangan. Semakin banyak jumlah sumur
pengembangan maka semakin banyak pula
jumlah produksi gas yang dihasilkan.
Perencanaan pengembangan lapangan
yang matang dengan skenario pengembangan
efektif dan efisien merupakan faktor yang
paling penting dalam menentukan kelayakan
dari sisi teknis, ekonomi dan komersial suatu
proyek unconventional gas. n

Resensi

Buku
Oleh : Susan Monalusia

Judul		
		
Penulis		
Penerbit

: debu, duka, dsb.
Sebuah Pertimbangan Anti Theodise
: Goenawan Mohamad
: Tempo – Grafiti Pers

Goenawan Mohamad kembali menulis
bertemakan Tuhan di bukunya kali ini. Namun
berbeda dengan buku sebelumnya (Tuhan, HalHal Yang Tidak Selesai), dalam buku ini Goenawan Mohamad banyak meminjam pemikiran
para filsuf zaman dahulu dan menceritakan
kembali berbagai kejadian di masa lampau.
Namun demikian, gaya penulisan seorang
Goenawan Mohamxd masih tetap terasa dalam
tiap lembarnya.
Bahwasanya segala yang kita yakini saat ini
adalah ciptaan Allah, Tuhan Yang Maha Esa.
Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang
bagi umatnya yang shaleh dan Tuhan yang akan
memberikan azab bagi mereka yang ingkar.
Namun kita diingatkan pada beberapa kejadian.
Salah satunya tentang cerita Ayub, salah satu
umat Allah yang paling setia. Allah memberinya
berbagai cobaan yang tiada henti. Setelah ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya Ayub
pun diberi cobaan lain berupa sakit yang tak
kunjung sembuh selama berpuluh-puluh tahun.
Apakah Ayub seorang pendosa?
Lalu Goenawan menceritakan kejadian yang
menimpa kota Lisbon. Bumi tiba-tiba bergoncang, gelombang laut memuncak sangat tinggi
meluluhlantakkan Lisbon dan terakhir membakar
habis seluruh kota Lisbon. Termasuk peristiwa
Tsunami yang meluluhlantahkan Aceh, betapa
banyaknya nyawa yang melayang. Lalu terlintas
lah kembali pertanyaan. Adilkah Tuhan?

Beberapa orang menyebut kejadian Tsunami
di Aceh merupakan “peringatan” dari Allah. Kare
na sudah begitu banyak maksiat yang terjadi di
sana, namun dalam buku ini Goenawan Mohamad menolak argumen tersebut.
Para filsuf seperti Liebniz, Havel, Voltaire,
Levinas, dan Rousseau mengemukakan bahwa
Tuhan sudah mati! Tapi Goenawan Mohamad
tidak menyetujui konsep Tuhan ala Liebniz. Ia
berpendapat bahwa Tuhan tidak bisa diartikan
secara pasti, bulat. Bahwa Tuhan adalah suatu
zat yang tidak dapat terengkuh.
Menurut Goenawan, manusia sekarang
cenderung berusaha membuat sesuatu yang
sebenarnya tidak perlu dijelaskan dengan akal
dan pikiran menjadi suatu bahan pemikiran yang
harus selalu rasional. Tidak sedikit juga mereka
memikirkannya tanpa dilandasi oleh keimanan.
Sementara keimanan adalah sesuatu yang absurd -- sesuatu yang tidak dapat terukur.
Allah tetaplah Tuhan yang memang Maha
Kuasa, Maha Memiliki Segalanya. Tidak satupun
dari kita manusia yang mampu mengetahui bagaimana Tuhan berpikir dan mengartikan setiap
tindakan-Nya. Karena Tuhan adalah zat yang
Esa, Tuhan yang hanya satu-satunya.
Di akhir bukunya Goenawan Mohamad menulis : Walhasil, debu itu tak hanya terserak. Ya, kita
manusia hanyalah setitik debu yang penuh duka.
Namun, debu itu bukanlah menjadi sesuatu yang
tidak berarti di mata Tuhan. n
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Vitamin
EOR
Made in Bogor
Dosen Institut Pertanian Bogor menerobos kejumu dan dunia
minyak Indonesia dengan mengembangkan dan mengolah
sabut Kelapa Sawit menjadi Sufaktan. Lebih murah dan lebih
ramah lingkungan dibandingkan produk impor.
Angin segar berhembus dari bilik Pusat
Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB.
Surfaktan yang dibuat lembaga tersebut ampuh
mengail minyak yang terperangkap di bebatuan.
Incremental oil recovery-nya (IOR)-nya atau
pemulihan tambahan minyak mencapai 18,8%.
Bahkan, menurut sertifikasi Lemigas lebih tinggi
lagi 20, 2%.
”Saya sekarang deg-degan terus. Takut
minyaknya tidak ada,” ujar Prof. Dr. Erliza
Hambali. Maklum, angka menggembirakan baru
sebatas hasil laboratorium. Ujian sesuguhnya
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akan dimulai April 2012. Surfaktan yang
dihasilkan tim risetnya akan diujicobakan di salah
satu lapangan uzur milik Pertamina EP.
Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian tersebut
tak sekedar mempertaruhkan reputasinya
sebagai peneliti yang sudah digelutinya selema
berpuluh tahun. Jika surfaktannya seampuh di
laboratorium, nama Indonesia akan mewangi.
Selama ini, pemain migas masih memakai
surfaktan impor dari China dan Amerika.
Surfaktan made in Bogor lebih ramah
lingkungan karena berbahan nabati, diformulasi

dari kelapa sawit. Sedangkan dari impor ratarata bebahan dasar minyak. Harganya juga
jauh lebih murah. Untuk yang konsentrasinya
0,3 % harganya 19 dolar/kilo. Ada juga yang
5,7 dollar per kilo, tapi konsentrasinya 2,5%,
butuh delapan kali lebih banyak dibandingkan
yang konsentrasi 0,3%, atau empat puluh-an
dollar per kilo. ”Kalau kita karena sintesa sendiri
harganya 8 dollar per kilo dengan pemakaian
0,3%, ” ujar Erliza Hambali. Pemakaian 0,3 % itu,
maksudnya untuk setiap 1000 liter, surfaktannya
Cuma butuh tiga liter.
Secara sederhana prinsip kerja surfaktan
layaknya sabun mandi yang bekerja
membersihkan kotoran di permukaan tubuh.
Ketika tubuh kita dibilas, ada bagian permukaan
luar sabun (kepala-red) yang senang bergumul
dengan air, lalu ada bangian bawah (ekor-red)
yang mengangkat lemak atau kotoran yang
menempel di pori-pori kulit.
Bagian ekor inilah yang akan mengangkat
dan menurunkan lemak kotor yang menempel
di kulit dengan bantuan bilasan air yang telah
akrab dengan bagian kepala sabun. Begitulah
Surfaktan bekerja sebagai ”vitamin utama”
Enchaced Oil Recovery (EOR). Teknologi ini
biasanya digunakan pada sumur-sumur tua
yang sudah tak bisa lagi dipompa dengan
pengambilan konvensional, EOR digadanggadang bisa menaikkan produksi minyak
Indonesia yang ladang minyaknya rata-rata
sudah berusia lanjut sehingga perlu vitamin
khusus agar tetap produktif.
Dalam konteks migas, Surfaktan yang sudah
dicampur air diijeksikan ke dalam sumur. Secara
perlahan, dia merayap kedalam bebatuan didalam
sumur, kemudian mengail dan mengangkat
minyak yang terselip di pori-pori bebatuan

tersebut untuk kemudian dialirkan keluar.
Minyak dan air yang tadinya ogah bersatu,
bisa melebur karena keampuhan surfaktan,
pengindonesian dari surface active agent
(surfaktant). Disebut begitu karena zat ini bisa
menurunkan tegangam antar muka sehingga
material yang tadinya susah bersatu , bisa
berdamai, mengikatkan unsur-unsurnya satu
sama lain.
***
Pergumulan penyandang gelar Doktor
Teknologi Industri Pertanian, IPB pada 2001
ini dengan surfaktan dimulai sejak 1998 silam.
Tapi saat itu, penelitian belum didedikasikan
untuk perminyakan, Lebih karena dorongan
untuk memberikan nilai tambah pada hasil
pertanian, sesuai dengan disiplin ilmu yang
digumuli Erliza.
Erliza pun dan timnya mulai mulai melakukan
riset dengan dana saweran “Dana awal penelitian,
dari uang sendiri, Awalnya karna kita ingin,”
ujarnya.
Erliza sempat mengajukan proposal riset
ke Kementrian Riset dan Teknologi. Seleksi
awal lolos sampai babak persentasi. Mungkin
penelitian yang diusung Erliza tidak banyak
dipahami oleh juri. Alhasil Erliza harus menerima
kekalahannya oleh riset unggulan kemitraan
tahun 1999/2000, yang membuat keramik.
“Saya juga nggak ngerti, mungkin jurinya yang
kurang paham atau proposal yang kita bikin tidak
sesuai,” kata Erliza.
Penelitian Surfaktan pun berlangsung
seadanya. Hingga suatu hari di tahun 2003,
datang rombongan tim Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi (Dikti). Erlizapun berkisah
bahwa saat tim berjalan-jalan mengunjungi
lab yang ia kelola. Mereka tertarik dengan

Meski masih skala laboratorium, surfaktan made in Bogor
ini, hasilnya menggembirakan. IFTnya 10 pangkat minus
3, absorpsinya cuma 250 mikogram/gram volt, dan yang
terperting incremental recovery oilnya 18.8 persen.

Januari 2012

47

Pengamatan sampel bebatuan yang diambil
dari lapangan

penelitian surfaktan yang lagi dikembangkan.
Seorang anggota rombongan dari jurusan Teknik
Perminyakan ITB , meluncurkan pertanyaan. “ Itu
surfaktan beli atau bikin , kami lagi mencari orang
yang ahli surfaktan nih, untuk Perminyakan, “
Orang itu, Pudjo Sukarno menceritakan
kepada Erliza selama ini perusahaan migas hanya
menggunakan produk impor. Erliza dan timnya
diminta mengembangkan riset surfaktan untuk
migas. Saat itu Erliza langsung menggeleng.
“Kalau pertanian sih kami mengangapnya
Lowtech (low technology) kalau perminyakan kan
High tech. Wah nggak mengerti kita ,” kenang
Erliza sambil tertawa kecil.
Mendengar jawaban tersebut, Pudjo tak
menyerah. Ia terus memprovokasi Erliza agar
mengembangkan Surfaktan untuk perminyakan.
Sekali lagi, Erliza menggeleng. “Saya katakan,
nggak mau, kenapa, karena jauh dari bidang
saya, kita ahli pertanian, mengembangkan
produk-produk pertanian, kalau perminyakan,
bukan bidang, jadi nggak ngerti sama sekali,”
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tutur Erliza.
Pudjo kemudian menawarkan untuk
mengirimkan Seorang ahli reservoir, yang juga
mendalami aplikasi Surfaktan untuk EOR. Ahli
itu akan membantu Erliza memahami dunia yang
bukan bidangnya tersebut. Didesak terus, walau
masih enggan, akhirnya Erliza menganggukkan
kepala. “ Ya sudah, silahkan saja pak, “ kata
Erliza mengenang.
Awalnya, ia menyangka tawaran itu hanya
sekedar basa-basi saja. Ternyata minggu
berikutnya yang dijanjikan betul-betul datang.
Namanya Puji Permadi. Mereka bertukar cakap
dari jam 7 sore, sampai jam 11 malam. “Semua
istilah yang diomongin saya nggak ngerti.
Kayaknya ilmunya jauh banget , saking nggak
ngertinya saya,” kata Erliza.
Ia jujur mengakui kepada Puji, meski sudah
dikuliahi selama lima jam , tetap tidak mudeng.
Namun Puji terus berusaha memberikan
semangat kepada Erliza. “Ngga apa-apapa,
Bu, Saya aja udah 20 tahun, masih belum bisa

Mengamati kinerja surfaktan yang telah dibalurkan
ke sampel bebatuan dengan alat scanning khusus

bikin surfaktan, cuman bisa menggunakan dan
milih-milih. “ kata Erliza menirukan perkataan
Puji saat itu
Puji menawarkan akan mengirim fotokopian
literatur, dan jurnal yang berkaitan dengan
surfaktan dan EOR yang jadi rujukan kalangan
perminyakan. “Jadi yang penting mau dulu,
berhasil atau tidak itu urusan nanti, begitu yang
dibilang pak Puji ,” ujar Erliza.
Pikirnya, tawaran tersebut hanya sekedar
basa-basi, sekedar menyemangati Erliza yang
tak kunjung faham soal dunia perminyakan.
Erliza tak betul-betul berharap dikirim bacaanbacan tsb. “Ternyata bapak ini benar ngirim,
difotocopy diposin, banyak sekali hingga satu
dus. Saya pelototi satu per satu tetap nggak
paham ,” ungkap Erliza sambil tersenyum.
Sebagai perempuan, hati Erlizapun luluh
melihat begitu bersemangatnya Puji. Erliza
yang masih kebingungan dengan jurnal-jurnal
yang baru terima kemudian mengumpulkan
mahasiswa S1,S2 dan S3 serta teman-

temanya untuk membedah jurnal-jurnal
tersebut selama seminggu.
“Jadi seminggu kita bagi-bagi jurnal,
bacaan, apa sih yang dimau orang-oranng
perminyakan ini. “katanya. Kesimpulannya
tetap, “kayaknya bidangnya jauh deh dengan
bidang kita selama ini. Mulai darimana pun tidak
tahu.” Erliza menegaskan. Ia pun kemudian
melapor ke Puji “kami sudah mencoba
membaca, menganalisis, tetapi kesimpulannya
kami nggak mengerti. Bukan berarti kami ngga
,mau, cuman nggak ngerti,”
Erliza dan timnya kemudiaan ditawari
kuliah lima hari berturut-turut untuk memahami
bahan-bahan tersebut. Jadwalnya dimulai dari
jam sembilan pagi hingga sore. Namun saat itu
karena dianggap terlalu padat, akhirnya jadwal
pun diubah satu kali dalam seminggu. “akhirnya
mintanya seminggu sekali.soalnya terlalu banyak
dikasih tahu, malah bingung. “ ungkap Erliza .
Setelah sebulan mengkuti “kuliah” horison
Erliza akan Surfaktanpun terbuka. Kemudian
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ia memutuskan membuat bikin kolaborasi riset
dengan Puji, untuk mendalami surfaktan dari
kelapa sawit untuk perminyakan
Erliza menggunakan sabut kelapa sawit
sebagai bahan baku. Menurut, perempuan
peraih Anugerah 102 Inovasi Paling Prospektif
Galtin Halal oleh Bussines innovation Center,
Kementrian Riset dan Teknologi Republik
indonesia pada 2010 ini, sebenarnya semua
bahan berminyak bisa digunakan. Misalnya
seperti minyak kelapa, sawit, jarak atau
bahan lain fethil alcohol, minyak kedelai,
ataupun jagung.
Tapi ia memilih sawit karena Indonesia
adalah salah satu penghasil sawit terbesar
di dunia. Angka produksi sawit di Indonesia
mencapai 20 juta ton per tahun, atau 25 juta liter.
Tapi yang dipakai di dalam negri hanya 6 juta
ton. Sisanya diekspor dalam bentuk CPO. ”Kalau
bisa ke depan kita jangan ekspor dalam bentuk
CPO tetapi kita ekspor dalam bentuk yang diolah
surfaktan, margarine,” imbuh Erliza.
Untuk lebih mempercepat akselerasi
penelitian surfaktan pada 2004, ia melayangkan
proposal kepada Rektor untuk mendirikan
Pusat Penelitian Surfaktan . Ia berharap
bagaimana kalau ritset tersebut, dijadikan
pusat penelitian di IPB.
Gagasan tersebut diamini Rektor, dengan
syarat bahwa surfaktan harus berbahan
terbarukan. Pada 2004 Pusat Penelitian
Surfaktan pun berdiri. Setahun kemudian harga
minyak meroket menjadi 145 dollar. IPB pun
memutuskan untuk membuat pusat penelitian
bioenergy “Nah karena bahan bakunya sama
dengan bahan baku untuk bioenergy. pak
Rektor bilang, kan dekat-dekat, dari pada
bikin pusat penelitian satu lagi, lebih baik
digabungkan saja , karena bahan bakunya
mirip,” Erliza berkisah.
Meski belum jalan dengan benar, Erliza
menceritakan bahwa pada tahun 2006 pusat
penelitianya berubah nama menjadi Pusat
Penelitian Surfaktan dan Bioenergi. “Nah sejak
itu, kita fokus ke dua bidang ini, Surfaktan dan
juga bioenergy.”
Setelah berlabel Pusat Penelitian , dana
bantuan mulai mengalir. Kementrian Riset
menyambut baik, dan memberikan penilaian
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Ia memilih sawit
karena Indonesia adalah
salah satu penghasil
sawit terbesar di dunia.
Angka produksi sawit
di Indonesia mencapai
20 juta ton per tahun,
atau 25 juta liter. Tapi
yang dipakai di dalam
negri hanya 6 juta ton.
Sisanya diekspor dalam
bentuk CPO.

bagus untuk konsistensi yang telah dilakukan.
Berikutnya dana sebesar 500 juta Rupiah pun
mengalir, kemudian diikuti oleh Dikti sebesar
100 juta, pada tahun 2009.
Keberuntungan menghampirinya di salah
satu seminar pada 2008. Saat itu Erliza bertemu
dengan Reservoir Manager , EOR Project
Pertamina EP I Putu Suarsana Ph.D. Seusai
menyimak persentasinya Erliza, Putu mengendus
prospek dari surfaktan besutan Erliza.
Beranjak dari situ, kemudian penjajakan
kerjasama Erliza dan Pertamina EP pun
dimulai. Kerjasama itu “direstui” BP Migas
yang lagi gencar meningkatkan local konten
untuk perminyakan Kerjasamapun dimulai
pada 2009. Sejak saat itu, ratusan ribu
dollar dikucurkan untuk mensukseskan
penelitian ini. Pertamina menjadi satusatunya perusahaan minyak di Indonesia yang
konsisten membiayai riset EOR.
Toh tak serta merta semuanya menjadi

Erliza Hambali
Direktur Pusat Penelitian Surfaktan dan Bioenergi IPB

lancar. Erliza dan timnya masih saja mendapat
cibiran dari kalangan perminyakan “Bahkan
ada yang bertanya, bu Liza, betul ibu bikin
mesin surfaktan sendiri ? itu kok kayaknya
jago amat sih, orang perminyakan aja udah
100 tahun ngurusin ngga bis-bisa tuh,” tutur
Erliza.
Diserang begitu, Erliza selalu bilang bahwa
Dia memang awam tentang perminyakan.
Dia hanya pembuat surfaktan. “Kalau cocok
syukur, Kalau ngga mencoba sekarang,
tidak melakukan riset untuk EOR, kan nggak
pernah tahu,” tegas Erliza.
Cibiran itu melecut semnagat Erliza malah
menjadi berapi-api dan semakin bersemangat
untuk membuktikan. “Sebenarnya orang
Indonesia itu pintar banget, apa sih yang ngga
bisa sama orang Indonesia, asal syaratnya dikasi
kesempatan, “ ujar Erliza.
Te r n y a t a , d a l a m w a k t u t a k t e r l a l u
lama, meski masih skala laboratorium,

surfaktan made in Bogor ini, hasilnya
menggembirakan. IFTnya 10 pangkat minus
3, , absorpsinya cuma 250 mikogram/
gram volt, dan yang terperting incremental
recovery oilnya 18.8 persen. Apakah ujicoba
surfaktan di lapangan akan sukses. “Kami
minta doannya kepada seluruh masyarakat
Indonesia,“ ujar Erliza, Ia tak memasang
target tinggi. “Tambah 1% saja lumayan.
Itu sudah membayar biaya yang sudah
dikeluarkan,” Erliza tertawa, Hasil itu baru
akan diketahui minimal delapan bulan
setelah surfaktan dinjeksikan ke sumur.
Kalau berhasil, tak hanya sekedar
menyegarkan dunia perminyakan Indonesia
Erliza pun membayar lunas mimpinya untuk
memberi nilai tambah pada produk pertanian .
Dengan diolah menjadi surfaktan, nilai kepala
sawit berlipat lima sampai enam kali dari
dibandingkan CPO seperti yang dilakukan
pengusaha sekarang. n
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Kesehatan
Teks : Nilawati DJ

“Berdekatan dengan orang yang terinfeksi HIV tidak
berbahaya. Anda dapat berjabat tangan dengan mereka
(penderita HIV, red) dan memberi mereka pelukan,
karena mereka membutuhkannya” - Lady Diana,
Princess of Wales 1961-1997

Pencegahan dan
Kebijakan HIV

di Lingkungan 		
Kerja

Penderita HIV (Human Immunodeficiency
Virus)/AIDS (Acquired Immuno Deficinecy
Syndrome) di Indonesia setiap tahun cenderung
meningkat. Data Komisi Nasional Penanggulangan
AIDS menunjukkan, penyebaran HIV/AIDS
berubah dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan
penelitian tahun 2011, penyebab tertinggi adalah
seks bebas (76,3 persen), diikuti jarum suntik
(16,3 persen).
“Dengan pengetahuan yang cukup tentang
penyebaran HIV/AIDS dapat mengurangi
penularan, sekaligus sebagai proteksi diri dan
integritas diri dalam berkomunitas di keluarga,
kantor maupun masyarakat,”ujar Manager
Medical – HR Operation Pertamina dr.Reinaldi
MN Fattah.
Terkait dengan integritas dalam berkomunitas
di keluarga, kantor dan masyarakat, sudah
seharusnya setiap orang tidak bertindak
diskriminatif terhadap penderita HIV/ AIDS.
Sebagaimana ungkapan Lady Diana diatas,
berdekatan dengan orang yang terinfeksi HIV
/ AIDS tidak berbahaya. Bahkan kita dapat
berjabat tangan dan memberikan pelukan karena
mereka membutuhkannya.
Menurut Reinaldi sikap tersebut tidak hanya
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diterapkan di lingkungan tempat tinggal, tetapi
juga di lingkungan tempat kerja. Karena jika
tidak dirangkul, penderita HIV/AIDS akan merasa
dikucilkan. Dampaknya sering tidak masuk kerja,
bahkan merasa tertekan karena tidak mendapat
support dari rekan kerja atau atasannya.
Karena itu ada tujuh langkah yang harus
dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap
penderita HIV di tempat kerja. Misalnya
merasakan dan membangun kapasitas di
antara staf, menciptakan lingkungan kerja yang
aman, memperbaiki dan mengevaluasi kebijakan
organisasi yang berlaku, mengembangkan
kebijakan terhadap HIV/AIDS dan rencana
program, merencanakan untuk berhubungan
dengan bagian human resources mengenai
kepedulian yang diharapkan, dll.
Hal tersebut sejalan dengan 10 prinsip-prinsip
kunci Kaidah ILO tentang HIV/AIDS dan Dunia
Kerja yang berlaku bagi semua semua aspek
pekerjaan dan semua tempat kerja, termasuk
sektor kesehatan. Bahwa HIV/AIDS adalah
isu tempat kerja, karena dia mempengaruhi
angkatan kerja, dan karena tempat kerja dapat
memainkan peran vital dalam membatasi
penularan dan dampak epideminya.
Kedua, sudah seharusnya tidak ada
diskriminasi atau stigma terhadap pekerja
berdasarkan status HIV yang nyata atau
dicurigai. Ketiga, hubungan gender yang lebih

setara dan pemberdayaan wanita adalah
penting untuk mencegah penularan HIV dan
membantu masyarakat mengelola dampaknya.
Selanjutnya tempat kerja harus meminimalkan
risiko pekerjaan, dan disesuaikan dengan
kesehatan dan kemampuan pekerja.
Kebijakan dan program HIV/AIDS yang
sukses membutuhkan kerjasama dan saling
percaya antara pengusaha, pekerja dan
pemerintah. Tes HIV di tempat kerja harus
dilaksanakan sebagaimana dijelaskan dalam
kaidah ILO, harus bersifat
sukarela dan rahasia, dan tidak boleh
digunakan untuk menskrining pelamar atau
pekerja. Akses kepada data perseorangan,
termasuk status HIV pekerja, harus dibatasi
oleh aturan dan kerahasiaan yang ditentukan
dalam instrumen ILO yang ada. Pekerja dengan
penyakit yang berkaitan dengan HIV harus
dibolehkan bekerja dalam kondisi yang sesuai
selama dia mampu secara medik.
Mitra sosial mempunyai posisi yang unik untuk
mempromosikan upaya pencegahan melalui
informasi, pendidikan dan dukungan bagi perubahan
perilaku.Pekerja berhak mendapat pelayanan
kesehatan yang terjangkau dan mendapat santunan
dari jaminan yang bersifat wajib dan jaminan yang
berkaitan dengan pekerjaan.
Mengenal HIV
HIV (human immunodeficiency virus)
merupakan virus yang memperlemah sistem
kekebalan tubuh, dan pada akhirnya menyebabkan
AIDS. Virus ini menyerang manusia dan
menyerang sistem kekebalan (imunitas) tubuh,
sehingga tubuh menjadi lemah dalam melawan
infeksi. Dengan kata lain, kehadiran virus ini
dalam tubuh akan menyebabkan defisiensi
(kekeruangan ) sistem imun.
Epidemi HIV/AIDS merupakan krisis global
dan tantangan yang berat bagi pembangunan
dan kemajuan sosial. Banyak negara - negara
miskin yang sangat dipengaruhi epidemi ini
ditinjau dari jumlah infeksi dan dampak yang
ditimbulkannya.
Bagian terbesar orang yang hidup dengan
HIV/AIDS adalah orang dewasa yang berada
dalam usia kerja dan hampir separuhnya adalah
wanita, yang akhir-akhir ini terinfeksi lebih cepat
daripada laki-laki.

Konsekwensinya dirasakan oleh perusahaan
dan ekonomi nasional, demikian juga oleh
tenaga kerja dan keluarganya. Dalam konteks
ini pemerintah mempunyai kewajiban untuk
menerapkan ketentuan-ketentuan.
Penularan dan Pencegahan HIV
Pola epidemi penularan HIV di negaranegara Asia memiliki kemiripan. Pada tahap awal
penularan HIV terjadi pada sub-populasi berisiko
tertentu dan kemudian meyebar dari kelompok
tersebut ke populasi lain yang lebih besar.
Epidemi tersebut dapat terjadi pada;
pengguna suntik NAPZA (Narkotika, Prikotropika
dan Zat Adiktif lainnya), hubungan seks sejenis,
pekerja seks komersial dan pelanggannya serta
pasangan tetap (isteri atau suami) anggota
kelompok berisiko tersebut.
Beberapa jalur penularan HIV yang telah
diketahui adalah melalui hubungan seksual,
dari ibu ke anak (perinatal), penggunaan obatobatan intravena, transfusi dan transplantasi,
serta paparan pekerjaan.
Menyadari bahwa HIV/AIDS saat ini di
Indonesia bukan hanya menjadi masalah
Kesehatan akan tetapi juga menjadi masalah
dunia kerja yang berdampak pada produktivitas
dan profitabilitas perusahaan.
Karena itulah Pemerintah mengeluarkan
kebijakan melalui Keputusan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi No. 68/Men/IV/2004
tentang Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS di Tempat Kerja. Dimana mewajibkan
pengurus/pengusaha melakukan upaya
pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS
di tempat kerja melalui : pengembangan
kebijakan tentang upaya pencegahan dan
penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja yang
dapat dituangkan dalam Peraturan Perusahaan
(PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
Kedua, Pengomunikasian kebijakan
dengan cara menyebarluaskan informasi dan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
Ketiga, Pemberian perlindungan kepada
pekerja/buruh dengan HIV/AIDS dari tindak dan
perlakuan diskriminatif. Keempat, Penerapan
prosedur keselamatan dan kesehatan kerja
khusus untuk pencegahan dan penanggulangan
HIV/AIDS sesuai dengan peraturan perundangundangan dan standar yang berlaku. n
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HR Corner
Teks : Erni Ginting

New HR Service Delivery Model:

tahap awal Transformasi HR Directorate
menuju World Class HR
“To manage people well, companies should elevate HR to a position of
power and primacy in the organization, and make sure HR people have
the special qualities to help managers build leaders and careers.” - Jack
Welch, Winning, Pg 98

Jika pernyataan diatas direfleksikan ke
kondisi Pertamina, maka setelah fungsi SDM
diangkat menjadi sebuah Direktorat, sebuah
posisi strategis dan ‘terpandang’, pertanyaan
berikutnya adalah apakah fungsi dan pekerja HR
sudah memiliki kualitas istimewa untuk membantu
manager membangun pemimpin dan karir?
Dengan bahasa yang lebih ‘in’ dengan
Transformasi Pertamina, maka dapat disimpulkan
bahwa untuk mengelola pekerja kelas dunia,
maka harus dipastikan bahwa pekerja HR juga
memiliki kualitas kelas dunia.
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Evolusi Pengeloaan SDM
Menurut sejarahnya, perkembangan
pengelolaan sumber daya manusia juga
berevolusi mulai dari personnel management
sampai sekarang berkembang menjadi human
capital management. Pengelolaan manusia
pekerja dimulai dari revolusi industri di abad
19 dimana penyebaran industrialisasi telah
memberikan tekanan pada kemampuan bisnis
dalam menggaji, melatih dan mengendalikan
sejumlah besar karyawan yang dimilikinya.
Bidang yang dikenal dengan nama Personnel

Foto : Kuntoro Pertamina

Management memberi dampak pada perubahan
besar pada peraturan pemerintah dan relasi
buruh. Pada tahun 1980-an, berkembang
Human Resources Management (HRM) yang
dibantu dan dipengaruhi oleh berkembangnya
kajian-kajian perilaku dan organisasi. Perubahan
mendasar berikutnya adalah semakin besarnya
peran pekerjaan pengetahuan dan modal
manusia dalam kesuksesan bisnis dibandingkan
peran modal fisik seperti peralatan, mesin dan
pabrik. Perubahan ini mendorong timbulnya
Human Capital Management (HCM) yang fokus
pada pengetahuan, pendidikan, pelatihan,
ketrampilan dan keahlian manusia – kekuatan
otak atau modal intelektual yang semakin
dibutuhkan SDM.
Seiring dengan evolusi tersebut dan sebagai
response atas pertanyaan Jack Welch tersebut,
berarti fungsi HR di era modern ini harus memiliki
kualitas untuk dapat mengembangkan pekerja
sebagai modal intelektual perusahaan.
Transformasi fungsi HR di Pertamina
Human Resources Directorate di (selanjutnya
disingkat sebagai HR) di Pertamina berkeinginan
menjadi World Class HR agar dapat mendukung
cita-cita Pertamina menjadi perusahaan world
class. Apa arti menjadi World Class HR? Dari
sebuah referensi, ciri dari World Class HR

adalah fokus pada konsultasi, training, talent
management dan diversity, atau dengan kata
lain, World Class HR adalah fungsi HR yang lebih
mengalokasikan aktivitasnya pada perencanaan
strategis dan pengembangan, ketimbang
transaksional.
Hasil Time Distribution Survey bagi pekerja
HR di tahun 2010 menunjukkan bahwa HR
Pertamina masih banyak melakukan kegiatan
transaksional pada semua level (sekitar 48%)
dibandingkan kegiatan strategis (7%) serta
pengembangan (45%). Sesuai dengan roadmap
Transformasi HR, dalam kurun waktu 3 (tiga)
tahun, komposisi ini hendak diubah menjadi
transaksional sekitar 30%, strategis sebesar 15%
dan pengembangan sekitar 55%.
Untuk mewujudkan World Class HR,
ada empat area pengembangan, Pertama,
membentuk Model Interaksi HR yang fokus pada
pelanggan HR, disebut sebagai New HR Service
Delivery Model. Kedua, mengembangkan
peran dan kompetensi HR yang lebih fokus dan
spesifik. Ketiga, mengembangkan kapabilitas
HR untuk melaksanakan proses bisnis dan
praktek HR sesuai best practices. Terakhir,
membangun sistem informasi HR yang
terintegrasi untuk menggeser distribus waktu
HR dari sebagian besar transaksional ke strategi
dan pengembangan.
Januari 2012
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Disain New HR Service Delivery Model
Perancangan ulang model interaksi HR
dimulai dengan membagi secara jelas peran
pekerja HR yang fokus pada pembentukan
expertise dan penyampaian produk/jasa HR
kepada pelanggan. Sesuai dengan best practices,
ada 4 (empat) peran dalam fungsi HR, yaitu:
Pertama, HR Leadership, meliputi penentuan
strategi organisasi, yang berfokus pada area
seperti kemampuan leadership, workforce
performance dan adaptability, employee
engagement, serta talent management.
Peran HR Leadership lainnya, menggerakkan
program-program HR untuk organisasi, dan
menyelaraskan program-program HR dengan
strategi perusahaan.
Kedua, HR Business Partners (Account
Managers), meliputi penerjemahan
kebutuhan unit bisnis menjadi kebutuhan
HR, pengimplementasian solusi-solusi HR di
unit bisnis, pengembangan leadership dan
pengelolaan talent yang dimiliki unit bisnis, serta
review dan penentuan kebutuhan pengecualian
terhadap kebijakan.
Ketiga, HR Center of Expertise (Architects),
sebagai pengembang internal kebijakan, proses dan
praktek HR yang inovatif dan didisain khusus untuk
melaksanakan strategi organisasi, pemilik proses
end-to-end untuk masing-masing area, penyedia
solusi dan layanan ahli untuk unit bisnis, penyedia
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konten / materi ke HR Business Partners.
Keempat, Centralized HR Operations
(Administrators) sebagai single point of contact
untuk pertanyaan-pertanyaan terkait HR,
penyedia dukungan administratif, serta penyedia
layanan transaksional kepada pekerja dengan
mengacu pada standarisasi pemprosesan
transaksi, pengelola infrastruktur HR, pengelola
tingkat pelayanan HR dan secara aktif mendorong
peningkatan efisiensi layanan.
Semua peran dalam fungsi HR tersebut
didukung oleh dua institusi lainnya yaitu, Local
HR yang berkolaborasi dengan Centralized HR
Operations dalam memberikan layanan HR
sehari-hari di local area, terutama untuk hal-hal
di mana Centralized HR Operations tidak bisa
mendukung. Institusi lainnya Learning Center
yang menjadi service provider bagi solusi
pembelajaran.
Selanjutnya, bagaimana keempat peran dan
kedua institusi pendukung ini berinteraksi untuk
menghasilkan produk dan jasa HR, dituangkan
kedalam proses bisnis HR yang dikenal dengan
nama PERTAHCLOM (Pertamina Human Capital
Logical Model). Kami mendefinisikan 58 proses
bisnis HR yang baru dan dengan model proses
bisnis ini, pekerja HR akan bekerja lebih secara
cross-function dan kolaborasi dimana next
process adalah kontrol.

Foto : Kuntoro Pertamina

Dampak Implementasi New HR Service Delivery Model
Dengan pembenahan peran dan kompetensi
dalam HR serta model interaksinya, dampak
yang akan diperoleh, antara lain :
Pertama, kepuasan unit bisnis yang lebih
baik melalui HR yang lebih fokus. Ini ditandai
dengan HR Business Partner fokus pada
kebutuhan bisnis dan membangun komunikasi
dan hubungan dengan lini bisnis, karena tugastugas transaksional dipindahkan ke centralized
HR operations. Selain itu HR business partner
mampu memahami bisnis dan memberikan
solusi HR bagi bisnis, serta mengembangkan
dan memampukan pimpinan unit bisnis menjadi
manajer HR bagi unit bisnisnya.
Kedua, peningkatan pelayanan kepada
pekerja dan kepuasan pekerja. HR akan lebih
fokus kepada pengembangan pekerja (grow
talent). HR juga menjadi lebih peka dengan
kebutuhan pekerja melalui penajaman HR
Customer Services, pengembangan HR
Service Catalog dan pemberlakuan SLA
(Service Level Agreement).
Ketiga, Perbaikan dan peningkatan
pelayanan melalui spesialisasi. HR Center of
Expertise memungkinkan keahlian dalam fungsi
HR dapat diutilisasi secara optimal, yang akan
menghasilkan kebijakan, proses, dan praktek HR

yang berkualitas tinggi. Roles & responsibilities
yang jelas akan membantu pengembangan
pengetahuan dan skill pekerja HR. Pemisahan
tanggung jawab yang baik dan tepat akan
meningkatkan internal control dan kemudahan
dalam pengawasan kegiatan operasional akan
meningkatkan prengelolaan risiko operasional.
Keempat, Peningkatan kinerja dan efesiensi
melalui sentralisasi. Penerapan Centralized
HR Operations akan mengarah pada layanan
yang standard dan pengaturan SDM dan
beban kerja yang lebih baik. Pengalaman dan
pemahaman yang baik dari HR Operations
terhadap proses dan teknologi yang digunakan
akan meningkatkan kualitas layanan dan
produktivitas serta menurunkan biaya.
Perjalanan mejadi World Class HR memang
masih panjang, akan tetapi dengan memulai
implementasi New HR Service Delivery Model
yang ditargetkan pada bulan Januari 2012 ini,
fungsi HR di Pertamina mengambil satu langkah
untuk bergerak maju. Tentunya bisa terjadi up
and down pada saat awal transisi, tetapi seperti
pepatah mengatakan “A journey of a thousand
miles begins with one small step”, sebuah
perjalanan perubahan untuk menjadi lebih baik
tidak akan pernah terjadi jika kita berdiam diri. n
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Lingkungan
Teks : Dhama Peni Lasari

Foto : http://3.bp.blogspot.com/_GZP4TSoOMB0/TUtCoEf47qI/AAAAAAAAAA0/5HQQ3xoBiF0/s1600/photo_of_sper_blue_green_algae.jpg

Solusi PraktisMenyelesaikan Masalah
Pemanasan Global melalui

Mikroalga

Pemanasan global masih menjadi perdebatan dunia hingga saat ini, khususnya
karena konsumsi energi yang berasal dari bahan bakar fosil yang semakin tinggi
yang menyebabkan semakin meningkat pula emisi gas rumah kaca dalam
lapisan ozon. Hal ini menjadikan banyak pihak merasa pantas untuk menyalahkan
pihak lain. Namun hal itu tidak akan terjadi jika semua pihak menyadari bahwa
pemanasan global adalah tanggung jawab bersama, karenanya semua pihak
juga wajib menyelesaikan masalah tersebut bersama-sama.
Salah satunya adalah memanfaatkan
mikroalga sebagai bioenergi. Mikroalga adalah
mikroorganisme nabati yang hidup melayanglayang dalam air dan relatif tidak memiliki daya
gerak sehingga keberadaannya dipengaruhi oleh
gerakan air serta mampu berfotosintesis.
Mikroalga umumnya bersel satu dan hidup
sebagai tumbuhan yang dikenal sebagai
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fitoplankton. Fitoplankton memiliki zat hijau daun
(klorofil) yang berperan dalam fotosintesis untuk
menghasilkan bahan organik dan oksigen dalam
air dan merupakan dasar mata rantai pada siklus
makanan di perairan baik laut maupun tawar
dimana fitoplankton merupakan pakan alami bagi
zooplankton dan ikan – ikan kecil.
Selain itu, mikroalga juga dapat digunakan

Foto : http://www.aeonbiogroup.com/wp-content/uploads/2011/11/biodiesel-microalgae1.jpg

Foto : http://www.researchalgae.com/wp-content/uploads/2011/07/Microalgae-production-process.jpg

sebagai indikator kesuburan suatu perairan.
Semakin tinggi bahan organik di suatu perairan,
maka pertumbuhan mikroalga juga semakin
tinggi. Namun fitoplankton tertentu dapat
juga berperan menurunkan kualitas perairan
apabila jumlahnya berlebihan. Sebagai contoh,
Dinoflgellata yang memiliki kromatophora akan
menghasilkan toksin (racun) apabila blooming
dapat mengganggu aktivitas metabolisme ikan
dan biota perairan lainnya.
Sebenarnya, Fitoplankton banyak diman
faatkan untuk berbagai keperluan manusia.Antara
lain, di bidang perikanan yaitu sebagai pakan
larva ikan. Industri farmasi juga memanfaatkan
fitoplankton karena kandungan nutrisinya yang
tinggi sehingga digunakan sebagai makanan
suplemen bagi penderita gangguan pencernaan
dan yang membutuhkan energi tinggi.
Dalam pengolahan limbah logam berat,
fitoplankton juga dapat digunakan untuk mengikat
logam berat dari badan air dan mengendapkannya
pada dasar kolam sehingga logam berat dalam
air menjadi berkurang. Selain itu, mikroalga
memiliki kandungan minyak yang komposisinya
mirip seperti tanaman darat, bahkan untuk jenis
tertentu mempunyai kandungan minyak cukup
tinggi melebihi kandungan minyak tanaman
darat, seperti kelapa, jarak dan sawit. Hal ini
menjadikan mikroalga dapat dimanfaatkan
sebagai alternatif sumber energi terbarukan

atau bioenergi.
Semua jenis alga memiliki komposisi kimia
sel yang terdiri dari protein, karbohidrat, lemak
(fatty acids) dan nucleic acids yang pada jenis
alga tertentu ada yang memiliki komponen fatty
acids lebih dari 40%. Komponen fatty acids
inilah yang akan diekstraksi dan diubah menjadi
biodiesel yang secara teoritis produksi biodiesel
dari alga dapat menjadi solusi yang realistik
untuk menggantikan solar.
Indonesia merupakan negara kepulauan
yang memiliki garis pantai terpanjang keempat
di dunia yaitu mencapai lebih dari 95.181 km
serta beriklim tropis. Hal ini berarti negara kita
berpeluang sangat besar untuk memanfaatkan
mikroalga sebagai penghasil bioenergi karena
mikroalga memang tumbuh paling baik dalam
perairan dengan iklim tropis dimana cukup
terdapat sinar matahari sepanjang tahun untuk
pertumbuhan dan proses fotosintesis.
Semakin banyaknya pengetahuan tentang
mikroalga dan berbagai kelebihannya, sangat
diharapkan dapat memberi pandangan baru
bagi pemerintah maupun pelaku industri
seperti halnya Pertamina untuk bersama-sama
berupaya merealisasikan program-program yang
berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya
alam terbarukan sebagai bukti kepedulian
lingkungan dalam menyelesaikan masalah pe
manasan global. Pertamina pasti bisa !!! n
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PKBL
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Dok. Pribadi

Senyum Manis

Brownies
Cookies

Si

Jatuh bangun menggarap usaha makanan kecil, dialami Ira Puspita Dewi.
Bermodal 10 juta sebagai Mitra Binaan Pertamina, kini bisnis kue kering Smile
Cookies telah merambah mancanegara.
Booming bisnis brownies kukus membuat
beberapa pengusaha kue mengekor bisnis bolu
coklat legit khas Bandung itu. Tak terkecuali Ira
Puspita Dewi, pengusaha kue yang menjadi
Mitra Binaan Pertamina sejak tahun 2008.
Awalnya perempuan asal jawa barat itu hanya
menggeluti usaha kue kering. Namun ia sempat
terbawa arus untuk mengembangkan usahanya
di jalur kue basah jenis brownies kukus. Kios di
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Bandung pun disulap menjadi toko brownies
kukus. “Sayang sambutan masyarakat atas
kue brownies bikinan kami tidak maksimal.
Karena produk sejenis sudah membanjir di
pasar,”kenang Ira.
Apa hendak diakata. Ira pun memutar otak
untuk menjalankan bisnis yang awalnya digeluti
bersama keluarga. Beruntung Pertamina kembali
menawari Ira menjadi Mitra Binaan.”Saya senang,

Pertamina langsung jemput bola ketika kredit
pertama sudah selesai, dan kembali mendapat
dana pinjaman 10 juta rupiah,”ujar Ira.
Modal tersebut dibelikannya berbagai alat
produksi berkualitas seperti oven dan mixer.
Dengan investasi yang tepat di awal usahanya
Ira pun siap untuk bersaing di pasar dengan
produk kue kering brownies. Siapa sangka,
inovasi kue kering brownies tersebut laku di
pasar. “Saya bisa menjamin semua bahan dan
alat yang dipergunakan kualitas nomor satu dan
tentu higienis,” tuturnya.
Ketika itu Ira masih menggunakan merek
dagang Ira Cookies. Toh bisnisnya tak berjalan
mulus begitu saja. Awalnya produk brownies
cookies dikemas dalam wadah plastik. Pemasaran

pun masih sangat terbatas. “Ketika itu banyak
toko kue yang tidak bersedia menerima kue
produk kami. Kalaupun ada, biasanya brownies
cookies kami disimpan di tempat yang tidak
terlihat konsumen,”paparnya.
Melihat kenyataan tersebut, Ira kembali
memutar otak. Mencoba mengemas kue
buatannya dengan sesuatu yang lebih moderen,
yaitu dalam kemasan toples dengan desain
sederhana namun tetap menarik.
“Setelah dikemas dengan toples, kami ikut
sejumlah pameran produk dan akhirnya banyak
toko yang mau menerima, dan mereka pun
ramai-ramai memesan,” kata Ira.
Padahal, brownies cookies miliknya itu
tidak hanya menjual kemasan saja, melainkan
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juga rasa. Perlahan pesanan pun mulai ramai
berdatangan, tetapi masih sebatas produksi
menjelang hari besar. Dengan banyaknya
permintaan di luar hari raya, Ira pun memperluas
lahan usaha dengan mengemas kue kering
buatannya dalam bentuk kaleng kecil. Tidak
tanggung-tanggung Ira menggunakan standar
International dalam proses pengemasan
tersebut. “Saya harus memandang beberapa
langkah ke depan, karena ingin memperluas
pemasaran produk hingga ke luar negeri,
termasuk memberi nama produk menjadi ‘Smile
Brownies,”ujarnya.
Lambat laun Smile Brownies Cookies mulai
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dikenal orang. Semua tak lepas dari partisipasi
Ira mengikuti berbagai pameran yang difasilitasi
Pertamina bagi para mitra binaannya. Meski
makin dikenal produknya, Ira tak berhenti
berinovasi. Belajar dari pengalaman, Ibu satu
anak ini pun mengeluarkan varian baru produk
kue keringnya. Yakni Smile Cinnamon cookies.
Kue dengan rasa kayu manis bertabur buah
cheery dan kismis kering.
Segmen pasar yang dibidik kedua jenis
kue tersebut pun berbeda. Brownies cookies
lebih dikhususkan untuk pasar anak muda,
sedangkan cinnamon cookies untuk kalangan
tua dan wisatawan asing. Konon, orang tua yang

telah merasakan cinnamon cookies ini merasa
bernostalgia kembali ke zaman penjajahan
Belanda dulu, di mana kue kering ini memang
salah satu kue yang dibuat orang-orang Belanda
ketika itu.
Dengan berbagai pameran yang diikuti,
produk Smile Cookies langsung menarik pasar
dalam waktu singkat. Bukan hanya di Bandung
saja, tetapi juga merambah hingga Jakarta ,
Semarang , Bengkulu, Medan , Batam, Pontianak
dan lain-lain. Di luar negeri pasarnya sudah
merambah hingga ke Singapura dan malaysia.
“Bisa dikatakan omzet saya naik 10 kali lipat
sejak mengikuti pameran-pameran” ujarnya
sumringah. Saat ini omzet Smile perbulannya
bisa mencapai Rp 20 juta.
Usaha brownies Smile yang dulunya hanya
usaha keluarga dan kecil-kecilan, sekarang bisa

tersenyum lebar. Bahkan pada bulan Maret 2011,
Smile Brownies Cookies meraih PKBL BUMN
Award sebagai Mitra Binaan Teladan kategori
Produk Kudapan/Camilan serta Makanan/
Minuman ringan. Di samping mendapatkan
penghargaan, Ira juga berupaya mensertifikasi
halal kue Brownies dan Cinnamonnya.
Kini Ira mulau mengembangkan pemasaran
produknya tidak hanya melalui pameran dan
promosi, tetapi juga menerapkan penjualan
sistem keagenan. n

Smile Cookies / Ira Puspita Dewi
Jalan Kliningan No. 17 Bandung
Hp : 0813 2223 7775
Tlp : 022-91911755
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Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Rumah Pintar dan
Masyarakat Terdidik
Foto : Kuntoro Pertamina

NASIHAT terindah yang pertama kali kita dapatkan dari orang
tua adalah: jadilah anak yang cerdas, berakhlak mulia, dan saleh.
Pembukaan konstitusi kita, secara eksplisit menyatakan, kemerdekaan
merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan bangsa.
Dongeng masa kanak-kanak seringkali berisi
materi yang melatih dan mengasah kecerdasan.
Meski tak jarang, kita sulit membedakan
kecerdasan yang disertai kearifan. Kecerdasan
belaka, dapat menjebak manusia menjadi culas.
Kisah tentang kancil yang cerdik, keledai yang
dungu, katak yang culas, ular yang berbisa, buaya
yang setia, dan fauna lainnya dengan segenap
idiomnya, memperkaya khazanah kita tentang
utamanya harmoni kecerdasan dan kearifan.
Kecerdasan yang disertai kearifan, akan
membawa manusia menjadi ulul albab (insan yang
berfikir) dan kemudian menjadi khashshas (elite)
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di lingkungannya. Tuhan memberikan kemuliaan,
kepada ulul albab dan khashshas, lantaran
pada merekalah sains dan teknologi sungguh
bermakna dalam peradaban manusia.
Kaum terpelajar yang arif akan membawa
masyarakat dan bangsa kita menjadi masyarakat
yang beradab. Artinya kaum yang berakal budi:
cerdas, bijak, dan bersih. Kaum yang kian tinggi
kedudukan sosialnya (karena ilmu yang tinggi)
kian rendah hati. Bukan kaum yang justru tinggi
hatinya. Karena, kaum yang paling nista adalah
yang paling tinggi hatinya, setara dengan iblis.
Dalam tradisi masyarakat Indonesia, proses

Foto : Kuntoro Pertamina

pelatihan menjadi kaum yang berderajat tinggi, itu dimulai
dari dalam rumah, lalu lingkungan sosialnya. Itulah sebabnya
di berbagai bangsa yang berperadaban tinggi, pada setiap
lingkungan sosial permukimannya, selalu tersedia balai
kecerdasan dan kesehatan. Dengan balai semacam itu, warga
masyarakat dapat melatih kemampuan dirinya untuk mandiri.
Juga mampu secara ekonomi.
Contohnya, Rumah Pintar Acil, yang digagas Ibu Negara
Hj. Ani Bambang Yudhoyono, dan dikelola bersama para isteri
anggota Kabinet Indonesia Bersatu, adalah wahana yang memberi
makna atas balai kecerdasan dan kesehatan itu. Tak lagi hanya
tempat memperluas ilmu pengetahuan dan mendulang kearifan.
Bekerjasama dengan para dokter yang mendalami herbal, juga
mengembangkan berbagai inovasi herbal untuk kesehatan.
Selaras dengan program itu, Pertamina sebagai salah satu
BUMN yang oleh Menteri Negara BUMN sebagai persero milik
negara yang melangkah ke lazuardi global, pun melakukan hal
yang sama. Melalui program corporate social responsibility,
Direktur Utama Pertamina, Karena Agustiawan, memusatkan
perhatian pada bidang pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pendidikan, selain melakukan renovasi 14 SD di
Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur (Madura), Pembangunan
Gedung Serbaguna Universitas Sam Ratulangi, Peningkatan
Kompetensi dan Profesionalitas Guru di NTT, Program Rumah
Pena, Renovasi Sekolah Indonesia - Jepang, dan Pembangunan
Green House IPB, juga menggerakkan pemberdayaan pendidikan

masyarakat di unit-unit kerjanya.
Pun, demikian halnya dengan
aksi pemberian beasiswa kepada
1.450 Siswa di Jabodetabek, 300
mahasiswa diploma di Padang,
Palembang, dan Solo. Juga
pemberian beasiswa S-2 untuk 25
PNS Non-Dosen, dan 25 pegawai
Kementerian ESDM. Termasuk
pemberian beasiswa 10 siswa
terbaik untuk menempuh pendidikan
tinggi di ITB, serta beasiswa S2
Luar Negeri, dan Beasiswa untuk
100 Siswa Madrasah.
Kesemua itu memberi makna
sangat besar dalam kehidupan
mendatang. Baik dalam konteks
menguatkan akses rakyat terhadap
pendidikan. Juga merupakan investasi
dalam konteks human investment.
Kita apresiasi kegiatan-kegiatan
ini. Bayangkan, bila di setiap
lingkungan permukiman terdapat
sarana dan prasarana semacam
ini. Plus, pelatihan reguler tentang
entrepreneurship. Juga ketika
anak-anak dan pemuda kita tumbuh
sebagai kalangan terdidik dan
terpelajar. Terbayang, akan tumbuh
lingkungan yang cerdas, sehat, dan
mampu secara ekonomi.
Boleh jadi, program-program
tersebut, tampak sebagai sesuatu
yang sederhana. Namun, ketika
dikerjakan secara simultan berb
asis simpati, empati, dan sinergi,
akan menjadi sesuatu yang ber
makna besar dan bersejarah bagi
kemajuan peradaban bangsa ini,
kelak. Hal itu mengandung makna,
di tengah perubahan zaman
yang terus bergolak, terbangun
kesadaran untuk menjempur masa
depan. Semua itu, akan sangat
bermakna di masa depan, meski
mungkin tak pernah kita kunjungi.
Percayalah ! n
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Motivasi
Teks : Yuli Meizar Kurnia

Tetap Bersinar

Foto : Dok. Pertamina

di Usia Emas

“Jangan tanyakan berapa tua usia saya, tapi tanyakan bagaimana

saya menjadi tua dan bagaimana cara saya menjalaninya”
Sering kali saat usia sudah melampaui masa
produktif, kita merasakan hilangnya semangat
untuk tetap melakukan proses tranformasi dan
kreativitas. Hal itu disebabkan karena merasa
nyaman dan mapan dengan kondisi yang ada
sekarang, sehingga malas melakukan perubahan.
Atau merasa bukan saatnya lagi untuk berinovasi
dan merealisasikan ide-ide baru.
Padahal menjadi cerdas dan produktif
merupakan proses kreatif sepanjang hayat
dikandung badan. Dan merupakan salah satu
komponen proses mencegah menjadi tua lebih
dini. Setidaknya harmonisasi fungsi otak tidak
cepat menjadi pikun, atau mengalami penurunan
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kemampuan berfikir kreatif secara signifikan
sebelum waktunya.
Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan
agar kita tetap dapat bersinar di usia lanjut
dengan berbagai latihan. Yakni mengasah
pikiran, mengasah emosi, mengasah hati dan
mengasah kreativitas.
Mengasah Pikiran
Mengasah pikiran dapat kita lakukan
secara perlahan namun berkesinambungan.
Sehingga tercipta suatu harmoni yang selaras
secara perlahan dan dapat tetap menstimulus
proses kreativitas. Beberapa hal sederhana

untuk mengasah pikiran yang bisa dilakukan
dalam situasi santai. Misalnya bermain piano,
menyulam, merangkai bunga, melukis, membuat
tulisan. Aktivitas tersebut bisa melatih tangan
mengikuti petunjuk otak dan memiliki nilai
relaksasi sehingga bisa menghilangkan stress.
Atau menghafal lirik lagu, berkaraoke,
berpuisi, meracik resep masakan baru yang
bisa memberi rasa menyenangkan. Jangan lupa
senantiasa mengevaluasi hal-hal yang telah
dilakukan selama satu hari.
Tujuan dari pelatihan mengasah pikiran ini
adalah agar semangat tetap terjaga, tidak mudah
lupa dan lebih smart dalam menganalisa.
Mengasah Emosi
Kata emosi berasal dari bahasa latin, yaitu
emovere, yang berarti bergerak menjauh. Arti
kata ini menyiratkan bahwa kecenderungan
bertindak merupakan hal yang mutlak. Biasanya
emosi merupakan reaksi terhadap rangsangan
dari luar dan dalam diri individu, sehingga
dapat memotivator manusia dalam melakukan
sesuatu, sebagai contoh emosi gembira dapat
mendorong perubahan suasana hati seseorang
menjadi tersenyum atau tertawa lepas dan
emosi yang cerdas dapat memberikan manfaat
yang positif untuk membangkitkan semangat
dan kreatifitas.
Oleh karenanya mengasah emosi positif
dengan memunculkan energi dan aura postif
dalam diri dapat memberikan konstribusi positif
dalam kehidupan. Tegar dan tangguh untuk
bangkit dari kegagalan, berani menghadapi
ketakutan, mampu mengatasi masalah yang
rumit dan tidak mudah menyerah merupakan
beberapa tindakan untuk mengasah emosi.
Sikap berani tampil beda dalam kebenaran
dan memutuskan keluar dari zona aman
menuju cracking zona dengan inovasi - inovasi
baru yang positif juga merupakan contoh lain
mengasah emosi.
Mengasah Hati
Setiap hamba mempunyai kemampuan
dan kemauan dalam beribadah yang berbedabeda. Banyaknya amal ibadah seseorang juga
merupakan sifat Ikhsan dalam dirinya yang
nilainya dihadapan Alloh SWT ditunjukkan

dengan keikhlasannya. Untuk menggapai derajat
keikhlasan seseorang harus rela mengorbankan
kepentingan pribadinya serta bersikap jujur,
lurus dan tulus, sehingga dapat memancarkan
aura positif bagi diri maupun lingkungannya,
sehingga tercipta sinergi harmoni yang selaras,
mendatangkan kebaikan bagi lingkungannya.
Memelihara dan meningkatkan rasa empati
dan peduli kepada lingkungan selain melakukan
ibadah seperti yang telah diperintahkan dalam
agama juga dapat meningkatkan intensitas
pancaran aura positif yang dilepas kepada
lingkungan. Seperti mengunjungi panti asuhan,
panti jompo, dll. Sehingga kepekaan batin dan
rasa syukur akan lebih terasah, dengan berbagi
akan kita temui kenikmatan batin, karena
disanalah tempatnya oase kebahagian sejati,
yang mana mata hatinya diberi cahaya oleh Alloh
SWT di dunia dan akhirat.
Mengasah kreativitas
Sesuai dengan kemampuan biologis
manusia yang berbanding lurus dengan
bertambahnya usia, maka akan pula terjadi
penurunan daya kreativitas bila tidak secara
terus menerus melakukan proses stimulus
terhadap kreativitas. Karena stimulus terhadap
kreativitas merupakan keharusan walaupun
dengan kadar intensitas yang berbeda, dan
disesuaikan dengan kemampuan.
Banyak hal yang bisa dilakukan untuk
mengasah kreativitas. Seperti proaktif mencari
informasi terkini yang diperlukan. Selalu mencoba
untuk berfikir dan beropini dari sudut pandang
yang berbeda atau sudut pandang orang lain
untuk suatu permasalahan. Hindari sikap
acuh tak acuh terhadap suatu permasalahan.
Memelihara rasa ingin tahu terhadap hal baru
yang bersifat positif .
Jangan percaya dengan jargon “usia tua
sudah waktunya berhenti”, sehingga menghambat
proses stimulus terhadap kreativitas dan
senantiasa memelihara “ gairah” dalam artian
yang positif.
Ada satu kata bijak yang dapat menjadi inspirasi,
bila saatnya nanti memasuki era usia emas.
Semoga kita tetap bisa menjadi sumber
inspirasi kebaikan dan bercahaya diusia Emas
bagi keluarga tercinta dan kemanusiaan. n
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Lakon
Teks dan Foto: Wahyu Nugraha Ruslan

Saya
“AnakPertamina”
Foto : Wahyu NR Pertamina

Gelar yang disandang Maria
Selena memang luar biasa.
Tak ada yang menyangka, Putri
Indonesia 2011 ini adalah putri
bungsu Agus Prahmo Cahyo,
pekerja di Direktorat Pengolahan.
Mahasiswi School of Business &
Management Institut Teknologi
Bandung tersebut bercerita, sejak
kecil sudah terbiasa berada di
wilayah operasi Pertamina. Ia lahir
di Palembang, karena kebetulan
sang ayahnya saat itu sedang
bertugas di Sungai Gerong, Plaju.
Tidak lama kemudian, ia ikut hijrah
ke Balongan, Indramayu. Selama
15 tahun keluarga Agus Prahmo
Cahyo tinggal di Perumahan
Pertamina, Balongan. Hingga, 3
tahun belakangan ini, hijrah ke
Jakarta. Satu hal yang dikenang
Maria ketika diajak menemani
ayahnya bertugas Balongan.
“Saya pernah masuk ke area
kilang di Balongan. Ini saya
lakukan karena penasaran. Saya
curi-curi kesempatan melihat
kilang dari dekat bersama Papah.
Itu pun hanya sebentar,” paparnya
sambil tersenyum. Walaupun
itu pengalaman yang tidak
terlupakan, tapi ia mengingatkan
apa yang dilakukannya tersebut
jangan ditiru. Karena, anak kecil
memang dilarang memasuki area
kilang. n
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Lakon
Teks : Nilawati DJ Foto : Kuntoro

Nasionalisme itu

Penting

Foto : Kuntoro Pertamina

Bagi masyarakat Jakarta, nama Kidzania
sudah familiar di telinga para orangtua yang
memiliki anak usia 6-12 tahun. Dengan mengusung
konsep edutainment, Kidzania menjadi tempat
belajar anak bagaimana berperan sebagai
orang dewasa dengan berbagai peran. Karena
itu, Pertamina menggandeng tempat wisata ini
untuk mengedukasi anak-anak tentang berbagai
produk Pertamina. Salah satu penghubung
antara Pertamina dan Kidzania dalam mengatur
program edukasi ini adalah Ari Kartika.
Menjabat sebagai GM Marketing Partnership
and Communication Kidzania Jakarta, wanita
cantik ini kagum dengan upaya yang dilakukan
Pertamina. Menurutnya, Pertamina betulbetul sangat peduli pada lingkungan dan
kondisi masyarakat. “Bayangkan saja. Di saat
perusahaan lain mempromosikan untuk membeli
bahan bakar sebanyak-banyaknya dengan
harga lebih murah beberapa ratus rupiah saja,
Pertamina justru mengedukasi bahwa kita harus
hemat menggunakan bahan bakar,” ujarnya. Apa
yang menjadi concern Pertamina, membuatnya
lebih bersemangat bekerja sama dengan BUMN
ini. “Kami mengedukasi anak-anak bahwa kalau
kita hemat bahan bakar berarti uang negara
yang dikeluarkan untuk bahan bakar sedikit.
Sisa uangnya bisa digunakan untuk yang lain,
seperti pendidikan dan kesehatan masyarakat
kurang mampu. Dengan menghemat BBM,
mereka juga ikut membersihkan lingkungan,”
jelas wanita berkulit putih ini. Baginya, membina
hubungan dengan Pertamina bukan sekadar
urusan business to business. Tapi, juga sebagai
bentuk kepeduliannya sebagai warga negara
kepada bangsa ini. “Nasionalisme itu penting
lho… Seperti yang ditunjukkan Pertamina untuk
bangsa selama ini.” n
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Wanita
Teks : Rita Nurlita Setia Bungsu

Perempuan,

Teknologi, dan
Semangat
Pemberdayaan

Foto : Dadang RP Pertamina

Waktu sudah menunjukkan pukul 23.30
WITA, tapi 11 ibu muda itu masih sangat
antusias dan bersemangat mengikuti kursus
menulis online melalui fasilitas conference
di Yahoo Messenger. Secara bergiliran, satu
persatu dari mereka memperkenalkan diri,
saling menyapa, dan berbagi pengalaman
tentang dunia penulisan. Sesekali salah satu
dari mereka meminta ijin meninggalkan forum
karena anaknya terbangun dan minta dibuatkan
susu. Sesekali juga mereka melempar canda,
lalu saling menyemangati yang lainnya untuk
menulis buku, seolah mereka sudah saling
mengenal lama dan bersaudara. Padahal,
mereka baru saja saling terhubung di dunia
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maya dan semuanya terpisah jarak karena
masing-masing berada di pulau dan benua yang
berbeda; Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Timur,
DKI Jakarta, hingga Jepang.
Sungguh sebuah fenomena yang sangat
menarik saat perempuan, khususnya ibu rumah
tangga (IRT), bisa turut serta memanfaatkan
peralatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang berkembang secara cepat dan masif
dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena
seperti kita ketahui, sebagaimana laki-laki,
perempuan juga memiliki kebutuhan untuk
mengaktualisasikan dirinya melalui berbagai
karya di masyarakat. Meskipun tidak selalu
dengan menjadi wanita karir yang bekerja di

luar rumah, namun sangat penting bagi seorang
perempuan untuk bisa memiliki aktivitas sesuai
dengan minat dan hobinya. Yaitu, sebagai
salah satu cara untuk membahagiakan jiwa dan
mengisi ‘ruang-ruang kosong’ di dalam dirinya.
Kini dengan hadirnya peralatan TIK tersebut,
banyak perempuan dari berbagai kalangan
bisa memanfaatkannya untuk memberdayakan
diri, berkarya, bahkan menambah penghasilan
keluarga tanpa harus bekerja keluar rumah.
Melalui fasilitas internet misalnya, semua orang
bisa mengakses beragam informasi secara
cepat, mudah, dan murah. Beragam peluang
dan informasi dari seluruh dunia kini secara
cepat dan mudah bisa langsung ‘masuk’ ke
dalam rumah. Bahkan dengan maraknya telepon
genggam yang menawarkan berbagai fitur dan
layanan internet murah, dunia kini seolah sudah
ada di dalam genggaman semua orang.
Bila di waktu yang lalu, aktivitas ibu rumah
tangga identik dengan kegiatan di seputar dapur,
sumur, dan kasur, kini anggapan tersebut muai
bergeser. Dengan memanfaatkan perangkat
TIK, ibu rumah tangga bisa belajar, berkarya,
dan bekerja tanpa harus meninggalkan rumah
dan keluarganya.
Kalau kita cermati, saat ini banyak orang
yang menggunakan fasilitas jejaring sosial
seperti facebook untuk berjualan, kampanye,
menggalang dukungan, hingga membuat
komunitas (group) berdasarkan hobi dan minat
yang sama. Melalui facebook, twitter, kaskus,
dan blog, masyarakat bisa memanfaatkan
fasilitas online shop untuk beriklan dan
memasarkan produknya hanya dengan
berbekal sebuah modem internet, atau
bahkan hanya dengan menggunakan telepon
genggam saja untuk meng-upload gambar,
membuat status, dan membalas komentar
yang masuk.
Selain untuk berjualan, jejaring sosial juga
kini banyak dimanfaatkan untuk membuat ber
bagai komunitas yang bertujuan untuk saling

memberdayakan anggotanya. Sebut saja group
Ibu-Ibu Doyan Nulis, Dapur Emak, Internity,
dan beberapa komunitas grup menulis lainnya
yang sangat produktif menerbitkan karya para
anggotanya dalam bentuk buku. Grup-grup
tersebut umumnya dipimpin oleh satu koordinator
dan memiliki ribuan anggota aktif yang mayoritas
berprofesi sebagai full-time mother. Setiap saat
grup ini memberikan informasi yang up-to-date
mengenai berbagai naskah yang dibutuhkan
oleh penerbit. Selain itu, grup ini secara rutin
menyelenggarakan pelatihan, diskusi, dan kelaskelas penulisan untuk membantu anggotanya
supaya bisa membuat naskah yang cantik dan
‘dilirik’ oleh penerbit.
Meskipun dinilai banyak memberikan dampak
negatif, namun ibarat dua sisi mata uang yang
saling melekat dan tidak dapat dipisahkan,
kehadiran perangkat alat TIK juga memberikan
banyak sekali manfaat positif bagi masyarakat.
Dengan adanya peralatan TIK yang semakin
canggih dan murah, para IRT kini memiliki
kesempatan untuk memberdayakan dirinya
meskipun mereka berada di dalam rumah
sambil menjaga putera-puterinya. Jarak dan
waktu sudah tidak lagi menjadi hambatan. Bagi
seorang perempuan yang memilih bekerja
sebagai penulis, mereka bisa berkarya dan
menyelesaikan semua tulisannya di rumah, lalu
mengirimkan karyanya melalui email. Sedangkan
bagi yang memilih berwirausaha, mereka bisa
mempromosikan produknya secara online dan
bekerja sama dengan kurir jasa pengiriman untuk
mengantarkan produknya kepada konsumen.
Untuk pembayaran pun, bisa dilakukan secara
online bekerja sama dengan jasa perbankan.
Sungguh sebuah dunia yang indah dan serba
mudah, dimana teknologi bisa membuat lebih
banyak kalangan supaya lebih berdaya.
Jadi, siapapun Anda, ibu rumah tangga
maupun wanita pekerja, manfaatkanlah kemajuan
teknologi yang semakin canggih sebagai sarana
untuk membantu memberdayakan sesama. n
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Wisata
Teks : Sahrul Haetami Ananta Foto : Oki Novriansyah

Gerbang masuk kampung seni dan wisata Manglayang

Lanskap Seni Tradisi

di Kaki Gunung
Manglayang
Kampung Seni dan Wisata Manglayang, bak replika kecil dari
keberagaman bentuk seni budaya yang ada di kaki Gunung Manglayang.
Di sana, tidak hanya ada pesona dan eksotika budaya adat saja. Lebih
dari itu, kampung ini juga merupakan sejumput harapan bagi lestarinya
seni dan budaya tradisi serta pemberdayaan masyarakat sekitar di
tengah gemuruhnya modernisasi.
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Saung berada persis di tengah-tengah area kampung seni dan
wisata Manglayang ini biasa digunakan kawi untuk melatih dan
menggelat pagelaran seni murid-murid binaannya

Rimbunnya pohon bambu, belaian semilir
angin dan riuh rendahnya bunyi-bunyian
serangga adalah sambutan selamat datang,
ketika sampai di Kampung Seni dan Wisata
Manglayang yang berada di di kawasan padat
penduduk di jalan Cijambe-Cinunuk, Kecamatan
Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Terhampar di atas tanah seluas 1,8 hektar,
Kampung Seni dan Wisata Manglayang berdiri
dengan 26 ragam bangunan dan saung. Setiap
bangunan memiliki fungsi yang berbeda seperti
tempat latihan dan pementasan tari, pertunjukan
seni gulat Sunda atau benjang, tempat lumbung
padi, penyimpanan alat musik tradisional hingga
tetirah. Letak masing-masing bangunan tidak
jauh, ada basiran pohon rindang yang membuat
teduh di sepanjang jalan, disertai bau aroma
alam yang hening.
Kampung Seni dan Wisata Manglayang ini
dirintis sejak 2006 oleh pasangan suami istri

pegiat seni tari dan juga sarjana seni, Kawi dan
Ria Dewi Fajaria.
Pendiriannya pun bertolak dari keberagaman
seni dan budaya di kawasan kaki Gunung
Manglayang, seperti Benjang, Genjur, Ketuk Tilu
Manglayang, Reak dan Wayang Catur.
Tarian Menyongsong Kebulatan Niat
Kawi menuturkan, sebelum menjadi “kam
pung”, areal ini hanyalah lahan kosong dan
kebun milik keluarga besarnya. “Dulunya ini
kebun. Karena latar belakang saya dan istri
sama, suka menari, maka kami menari di lahan
itu. Ketika menari, warga sekitar banyak yang
menonton. Dari situlah, kepikiran kenapa nggak
kita buat sebuah tempat kesenian? Kemudian
saya berkeliling dan bertemu para seniman
yang bisa berpartisipasi dalam ide saya ini,”
ungkap Kawi saat disambangi di saung yang
teduh di sekitar area Kampung Seni dan Wisata
Januari 2012
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Saung para guna Benjang, berada persis disebelah areal
latihan benjang dan tersimpan Lodang alat musik legendaris kaki
gunung manglayang

Manglayang.
Ia juga mengumpulkan berbagai bentuk
kesenian yang ada sejak lama di kaki Gunung
Manglayang. Inilah yang membuat kampung
tersebut seperti lansekap mini dari keberagaman
seni budaya di kaki Gunung Manglayang yang
sudah banyak dilupakan orang.
Hasilnya seperti yang bisa dinikmati sekarang.
Beberapa bangunan memiliki fungsi bak replika
dari artefak kebudayaan itu sendiri, misalnya ada
lumbung padi dan saung kecil (pawon) untuk
menumbuk padi disertai berbagai perangkat
untuk menanak nasi secara tradisional.
Terdapat juga suatu area yang dilingkari kayu
yang menempel ke tanah dengan diameter sekitar
3 meter. Biasanya areal tersebut digunakan
warga sekitar untuk berlatih dan juga menggelar
pertunjukan Benjang. Beberapa langkah
dari area itu, terdapat saung penyimpanan
alat musik Lodang yang terbuat dari bambu.
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Kawi memodifikasi Lodang sehingga berbeda
dengan bentuk umumnya. Alat musik yang
dipukul dengan bambu itu dimodifikasi dengan
menambahkan stem tertentu, sehingga Lodang
tersebut dapat dipukul dengan praktis dan
sesuka hati, namun masih terdengar harmonis.
Di seberang saung ini, berdiri sebuah
panggung kecil yang biasanya digunakan
untuk pagelaran seni, seperti tari, longser, dan
lain sebagainya. Ada juga Saung Wreti yang
digunakan untuk menyimpan perkakas rumah
tangga seperti gentong, caping, kentongan, dan
lain sebagainya. Lalu di Saung Kamonesan,
sebuah saung dua tingkat, kita akan mendapati
benda-benda, seperti topeng dan wayang
golek.
Setiap hari, Kampung Seni dan Wisata
Manglayang getol menggelar latihan kesenian,
seperti tari, benjang, tepak tilu, reak, gamelan,
dan ragam seni pertunjukan lainnya. Pesertanya

Anak-anak binaan Kawi yang sebagian besar
adalah masyarakat sekitar

Foto : Dok. Pribadi

adalah warga sekitar yang terdiri dengan
usia yang beragam. Jadwal latihan umumnya
diselenggarakan dari sore hingga malam
menjelang tidur, mengikuti kebiasaan warga
sekitar. “Latihan di sini berdasarkan pada
kebiasaan warga sekitar saja. Biasanya sehabis
beraktifitas pada siang hari, mereka datang ke
sini. Lalu mulai latihan apa saja, mulai dari nabuh
gamelan, atau menari,” papar Kawi yang berusia
52 tahun itu.
Sama halnya dengan jadwal latihan yang
tidak tetap, keanggotaannya pun tidak mengikat.
Kendati demikian, Kawi mengaku warga secara
teratur mendatangi kampung tersebut. Hingga
kini tercatat sekitar 73 orang dari berbagai usia
menjadi partisipan yang terbagi-bagi ke dalam
berbagai bentuk kesenian yang mereka minati.
Menariknya lagi setiap peserta yang ikut latihan,
tidak dipungut biaya sepeserpun.
Kawi yang juga berprofesi sebagai dosen

jurusan seni tari di Sekolah Tinggi Seni Indonesia
(STSI) Bandung sejak 1995 itu tampak begitu
banyak menaruh minat terhadap pendidikan seni
budaya tradisi dan pemberdayaan masyarakat
sekitar Manglayang. Semua ia lakukan dengan
tulus, tanpa mengharap laba materiil.
Bagi seorang seniman seperti Kawi,
memperhatikan lebih jauh tentang mengayomi
anak-anak dan generasi muda, apalagi ditengah
maraknya pengaruh budaya asing merupakan
hal yang penting. “Dengan belajar seni, orang
akan belajar tentang rasa. Dan bila rutin, maka
rasa itu akan terasah. Dengan begitu kepekaan
dan sensitivitas masing-masing orang akan ber
kembang,” akunya.
Bukan hanya warga sekitar, banyak juga
pengunjung dari luar kota bahkan luar negeri
yang kerap mampir ke kampung yang diresmikan
oleh Gubernur Jawa Barat, Dhanny Setiawan
pada akhir Agustus 2007 itu. Terkait dengan ini
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Kawi menjelaskan bahwa umumnya mereka
datang dengan tujuan untuk mengetahui apa
itu Kampung Seni dan Wisata Manglayang
itu. Termasuk untuk penelitian, menonton per
tunjukan seni, dan belajar seni adat tradisi.
Dari ketertarikan itu, menurut Kawi, tidak mus
tahil keinginan untuk belajar lebih pun kerap
tumbuh.
Kala Waktu Pementasan itu Tiba
Kampung Seni dan Wisata Manglayang
memang selalu mengadakan pertunjukan seni
setiap bulan. Waktu pementasan adalah saat
yang kerap ditunggu oleh banyak orang, baik
warga yang rutin bejalar di kampung tersebut
maupun mereka yang gemar menonton saja.
“Biasanya ada empat kali pertunjukan seni
dalam sebulan. Pada minggu pertama, umumnya
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diisi oleh pagelaran wayang golek. Minggu kedua
diisi oleg pertunjukan Ketuk tilu. Minggu ketiga
diisi oleh pagelaran kesenian Benjang. Lalu di
minggu terakhir, diisi oleh pertunjukan bebas,
tergantung kesepakatan warga,” kata Kawi.
Kawi menuturkan, pagelaran-pagelaran
tersebut selain menjadi sarana hiburan seni bagi
masyarakat, juga berguna bagi mereka yang
rutin berlatih sebagai sarana evaluasi terkait
pertunjukan yang telah mereka suguhkan.
Sama halnya dengan mereka menekuni seni
di kampung ini, tidak ada pungutan biaya bagi
mereka yang datang untuk sekadar menonton
dan mengapresiasi pertunjukan yang digelar di
kampung ini. Kawi menuturkan, komersialisasi
bukanlah tujuan utama Kampung Seni dan Wisata
Manglayang. Baginya, dunia komersialisasi
yang lekat dengan karakter industri seringkali

Dua orang pemuda asal Cijambe sedang unjuk kebolehan lewat
permainan gulat khas tanah Sunda yang biasa disebut Benjang

Foto : Dok. Pribadi

bertegangan dengan dunia seni.
“Ketika membangun kampung ini, sebenarnya
saya dan istri ingin berpartisipasi membina
lingkungan. Terutama melalui kegiatan seni
budaya dengan memberikan ruang hiburan
bagi warga yang lelah bekerja dari pagi hingga
sore,” ungkap lelaki yang rela merogoh koceknya
sendiri untuk menghidupi Kampung Seni dan
Wisata Manglayang itu.
Kawi menuturkan, sedari dulu kala Mang
layang menyimpan potensi kesenian yang
banyak, sekaligus menjadi bagian dari aktor
yang memberikan peran dan pengaruh dalam
ritme kesenian di Jawa Barat. Contohnya wa
yang golek. “Banyak dalang yang berasal dari
Manglayang. Seperti Dalang Diatma dan dalang
Tarqim yang menyebarkan wayang golek ke
pelosok Bandung,” jelasnya.

Namun sekarang ini, banyak kesenian khas
Manglayang yang cenderung dilupakan dan
bahkan hilang, misalnya alat musik Lodang yang
sudah tenggelam dan kini tinggal namanya.
Dan Kawi, dengan usahanya terus melakukan
pelestarian dan pembaruan, seperti memodifikasi
alat musik Lodang seperti yang sudah ia lakukan.
Hal itu semata-mata ia lakukan sebagai usaha
memacu minat generasi muda terhadap kesenian
leluhur. Sebab, banyak orang kini tersihir oleh
kemajuan teknologi dan lupa dengan tradisi.
Hingar-bingar gemuruh modernisasi de
ngan berbagai kemudahan mengakses ber
agam suguhan hiburan pop instan yang kerap
memesona menjadi tantangan Kawi. Dan ia
membuktikan kecintaannya terhadap seni dan
budaya tradisi dengan meretas jalan melalui
melestarikannya. n
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Galeri Foto
Teks dan Foto: Tatan Agus RST.

Mereka

Yang Terlahir Kembali
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Pernahkah sejenak kita memejamkan mata, lalu hanya
mengandalkan pendengaran untuk merasakan setiap desah napas,
lirih angin, kicau burung, dan derap langkah? Kemudian bukalah mata
perlahan, kesemua yang terdengar tadi ada di hadapan kita, terasa
bahwa lebih indah dan bervariasi saat mata memandang.
Dan itulah sekitar seribu orang akan bisa menikmati keindahan
melihat, merasakan tersenyum lebar dan percaya diri lagi. Keseribu
orang segala usia, menunggu giliran dan penuh harap. Mereka masuk
ke ruang steril, ada yang untuk menjalani operasi katarak, operasi
bibir sumbing, ada juga operasi hernia.
Mereka akan menjadi “terlahir” kembali, terlahir dari “rahim”
jalinan kasih. Lahir kembali sebagai insan yang bisa melihat kembali,
lahir sebagai pribadi yang bisa tertawa lebar, lahir sebagai
sosok yang percaya diri.
“Terima kasih bapak... terima kasih
bapak....”. Kata-kata itu bak
orkestra keluar dari mereka
yang salah satu matanya
tertutup plester, dari mereka
yang bibirnya tampak bekas
jahitan melintang, terdengar
menggema melewati lorong
bangsal rumah sakit, dan akan
terus menggema. n
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