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Dari Redaksi

September dikenal sebagai bulannya
pelanggan karena Hari Pelanggan yang jatuh
pada 4 September 2017. Kali ini, redaksi Energia
mencermati perubahan pola belanja yang
berkembang di masyarakat. Perkembangan
toko online yang sangat masif menjadi alternatif
belanja yang digandrungi. Sebut saja beragam
produknya, mulai sabun mandi, barang elektronik,
hotel, tiket, hingga kendaraan bermotor semua
bisa dibeli dengan mengandalkan jempol.
Ditambah lagi keuntungan lainnya seperti hemat
waktu, tidak perlu cari parkir, dan promo cicilan
menjadi pertimbangan tambahan.
Pada edisi ini, Energia mengupas mengenai
tren toko online terutama yang berkembang di
Indonesia, baik berupa e-commerce maupun
marketplace. Selain itu, pada bahasan kedua lebih
dalam membahas mengenai peran marketplace
dalam mewadahi usaha kecil yang berkembang
pesat belakangan ini. Selanjutnya ditutup dengan
ulasan mengenai langkah apa saja yang dilakukan
Pertamina di tengah padatnya kompetisi bisnis di
pasar digital saat ini. Ini adalah hal yang menarik
karena produk utama Pertamina seperti BBM dan
LPG belum memungkinkan untuk dijual secara
bebas. Lalu bagaimana caranya?
Silakan menyimak dan temukan jawabannya.
Salam Energia.
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Bagaimana anda
berbelanja?
Jajaran tas belanja dengan berbagai 'merk'
yang sebenarnya adalah jenis-jenis bisnis online
merupakan gambaran bahwa bisnis online yang
sedang menjadi tren saat ini. Meskipun demikian
untuk belanja offline masih cukup diminati dengan
visual tas belanja yang ternyata masih banyak. Pilihan
offline atau online Anda yang menentukan, jadi
bagaimana cara Anda berbelanja?
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Bisnis online : kawan atau lawan

Di era digital ini semua hal menjadi lebih mudah salah satunya adalah belanja. Belanja
online dengan menggunakan gadget kita tinggal pilih, pesan lalu bayar dan barang
akan sampai di rumah. Berbeda dengan toko-toko yang masih mengharuskan calon
pembelinya untuk datang dan memilih langsung yang akan dibeli. Cara berbelanja inilah
yang menentukan apakah bisnis online akan menjadi kawan atau lawan bagi pengusaha
yang membuka toko.
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Ralat
Pada Energia edisi Agustus 2017 di rubrik social responsibility (halaman 25) terdapat
kekeliruan pada kalimat "sejalan dengan pergolakan sejarah, akhirnya kilang tersebut
dapat berpindah tangan ke pemerintah Indonesia pada 1949."
Yang seharusnya adalah "bahwa Kilang Balikpapan beserta semua Aset PT. Shell
Indonesia yang dibeli Permina berpindah tangan ke Permina pada tanggal 1 Januari
1966"
Atas kekeliruan tersebut redaksi mohon maaf.
Terima kasih.
salam,
Redaksi
September 2017
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Highlight

Pengeboran Pertama
Pertamina di Mahakam
MAHAKAM - Setelah ditunjuk
oleh pemerintah menjadi pengelola
Wilayah Kerja Mahakam, PT
Pertamina Hulu Mahakam
(PHM) melakukan tajak (SPUD)
pengeboran sumur PHM di
lapangan Tunu pertama kali sebagai
FOTO : Priyo Widiyanto
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upaya menjaga tingkat produksi
minyak dan gas bumi di Wilayah
Kerja Mahakam. Pengeboran
tersebut dikerjakan oleh Total
E&P Indonésie (TEPI) atas biaya
PHM, pada tanggal 16 Juli 2017.
Sumur pertama PHM dengan

FOTO : Priyo Widiyanto

nama TN-N74 dan TN-N75 memiliki
kedalaman sekitar 1.078 m, dengan
tipe arsitektur komplesi sumur SAT
(Shallow Architecture Tubingless).
Pengerjaan sumur tersebut memakan
waktu sekitar 13 hari.
PHM merencanakan pengeboran
14 sampai dengan 15 sumur
selama tahun 2017, yaitu pada
lapangan Tunu, Tambora, dan
Handil. Berdasarkan Kontrak

Bagi Hasil (Production Sharing
Contract) yang ditandatangani
PHM dengan SKK Migas pada
29 Desember 2015, PHM berhak
untuk melakukan pembiayaan atas
kegiatan operasi minyak dan gas
bumi yang diperlukan sejak tanggal
ditandatanganinya kontrak sampai
dengan tanggal efektif kontrak 1
Januari 2018, yang pelaksanaannya
dilakukan oleh TEPI. RILIS
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Formasi Baru Pertamina
Siap Hadapi Tantangan
JAKARTA - Pemegang saham PT
Pertamina (Persero) yaitu pemerintah
mengubah formasi organisasi perusahaan
melalui penambahan dua direktorat
baru, yaitu Direktorat Manajemen Aset
dan Direktorat Perencanaan Investasi
& Manajemen Risiko. Pemerintah juga
melakukan pergantian direksi sehingga
kini tim direksi Pertamina memiliki
susunan personil yang baru. Dwi Wahyu
Daryoto yang sebelumnya menjabat
sebagai Direktur SDM, TI dan Umum kini
didapuk sebagai Direktur Manajemen

FOTO : KUNTORO
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Aset. Sementara jabatan Direktur Mega
Proyek Pengolahan dan Petrokimia
(MP3) yang sebelumnya dijabat oleh
Rachmad Hardadi kini diisi oleh Ardhy
Mokobombang. Sedangkan untuk
mengisi kursi baru Direktur Perencanaan
Investasi dan Manajemen Risiko,
pemerintah mengamanatkannya kepada
Gigih Prakoso. Seluruh keputusan
tersebut telah ditetapkan dalam Rapat di
Kementerian BUMN, sehari sebelumnya,
Selasa (15/8).
Berdasarkan rapat pemegang saham

Ardhy N. Mokobombang

Direktur Megaproyek pengolahan dan petrokimia
Pendidikan

1983 – 1988 Sarjana Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung
Pengalaman Bekerja
Oktober 2015 – Agustus 2017
		
Februari – Oktober 2015
Juli 2014 – Februari 2015
Desember 2011 – Oktober 2012
Maret 2011 –Juli 2014

VP Strategic Planning, Business Development and Operational Risk (SPBD&OR) – 		
Direktorat Pengolahan
GM Refinery Unit III Plaju & Sungai Gerong – Direktorat Pengolahan

Desember 2009 – Maret 2011
Januari 2009 – November 2009
Juni 2007 – Desember 2008
Agustus 1990 - Mei 2007
		

VP Supply Chain Planning & Optimization (SCP&O) –
Integrated Supply Chain (ISC)
VP of Planning & Optimization (P&O) – Direktorat Pengolahan
President Director & CEO of PT. Patra-SK
President Commisioner of PT. Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI)

Senior Manager Operation and Manufacturing (SMOM), Refinery Unit IV Cilacap - 		
Direktorat Pengolahan
Manager Engineering and Development, Refinery Unit IV Cilacap – Direktorat Pengolahan
Process Engineer, Supervisor and Section Head in Refinery Unit III Plaju & Sungai GerongDirektorat Pengolahan

Gigih Prakoso S

Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko
Pendidikan
2006 Doctor/PhD in Economics University of Gajah Mada, Indonesia & University of Kentucky, USA
1992 Master of Business Administration, University of Saint Louis, USA
1987 Bachelor of Technology in Agricultural Industry, Bogor Institute of Agricultural, Indonesia
Pengalaman Bekerja
May 2017 – Now Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PT PGN Tbk
2013 – May 2017 SVP Corporate Strategic Growth Pertamina
2011 – 2013
VP Corporate Strategic Pertamina
2008 – 2011
VP Downstream Finance Pertamina
2007 – 2008
Data Manager Fungsi Korporat di Kantor Pusat Pertamina
2006 – 2007
Finance Manager Pertamina Refinery Unit IV Cilacap
1992 – 1998
Financing Manager – Direktorat Keuangan Pertamina
1990 -1992
MBA Program University of Saint Louis, USA (Beasiswa dari Pertamina)
1988 -1990
BRIDGESTONE TIRE INDONESIA

tersebut, juga diputuskan adanya
perubahan beberapa nomenklatur
jabatan direksi Pertamina yang
sebelumnya bernama Direktorat
Keuangan & Strategi Perusahaan
menjadi Direktorat Keuangan, serta

Direktorat SDM, TI, & Umum menjadi
Direktorat SDM. Direktorat Keuangan
tetap dijabat oleh Arief Budiman dan
untuk sementara peran Direktur SDM
masih ditugaskan kepada Dwi Wahyu
Daryoto. STARFY
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Pertamina Dukung
Indonesia Tanpa
Penyalahgunaan Narkoba
JAKARTA - Pertamina menunjukkan
dukungannya untuk program Indonesia
Tanpa Penyalahgunaan Narkoba yang
diusung Badan Narkotika Nasional (BNN).
Hal ini ditunjukkan melalui sejumlah
kegiatan perusahaan baik di kantor pusat
maupun di wilayah operasional.
Salah satunya adalah inspeksi mendadak
(sidak) urine yang dilakukan oleh Tim
Medical Korporat pada Rabu (30/8/2017)
kepada pekerja, mitra kerja hingga direksi
Pertamina yang berada di kantor pusat.
Kegiatan tersebut, selain meningkatkan
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kesadaran para pekerja tentang
bahaya narkoba, tes urine juga
berguna sebagai bentuk pencegahan
terjadinya fatality di lingkungan kerja
Pertamina yang diakibatkan dampak
buruk penyalahgunaan narkoba.
Apabila terbukti menyalahgunakan
narkoba, sesuai dengan pedoman
penangulangan napsa di lingkungan
kerja, maka akan dilakukan
rehabilitasi terhadap pekerja yang
kedapatan positif mengkonsumsi
narkoba. REDAKSI

FOTO : KUNTORO
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Utama
Alih Istik Wahyuni & Hari Maulana

Bisnis Online:

kawan

Kehadiran bisnis online mengubah sebagian besar pola
belanja masyarakat Indonesia. Tapi benarkah kehadiran
mereka membuat bisnis konvensional ambruk?

K

ehadiran perdagangan berbasis online
atau biasa dikenal sebagai e-commerce
/ bisnis online dalam dekade terakhir
memang menjadi fenomena yang unik.
Harus diakui, mewabahnya usaha berbasis
digital ini memang mengubah pola konsumsi
masyarakat, termasuk di Indonesia.
Berdasarkan data Sensus Ekonomi
2016 yang dilakukan Badan Pusat
Statistik (BPS), pertumbuhan
e-commerce di Indonesia
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dalam 10 tahun terakhir sudah mencapai
17% dengan jumlah unit usaha sebanyak
26,2 juta usaha. Pertumbuhan ini termasuk
tinggi karena melibatkan transaksi senilai
US$ 4,89 miliar atau Rp 68 triliun pada
tahun 2016 (Kementerian Komunikasi
dan Informatika). Jumlah ini meningkat
dibandingkan tahun sebelumnya yang
mencapai US$ 3,56 miliar.
Perkembangan ini terutama
didukung oleh tingginya

			 lawan
u
a
at

penggunaan perangkat digital seperti
smartphone, tab dan notebook sehingga
memudahkan akses internet. Berdasarkan
survey Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII) tahun 2016, dari 256,2
juta penduduk Indonesia ternyata sebesar
51,8% merupakan pengguna internet. Konten
komersial yang diakses pun didominiasi oleh
online shop sebesar 62% bisnis personal
sebanyak 34,2%, dan sisanya 3,8% adalah
konten komersial lainnya.

sumber : freepik.com

sumber

: freepik

.com

Dari data-data inilah tercermin bagaimana
perkembangan pola konsumsi masyarakat.
Harus diakui bahwa sebagian masyarakat kini
lebih memilih berbelanja melalui toko online
ketimbang pergi ke toko konvensional.
Seperti yang dialami Agung (28), yang lebih
memilih sofa lewat toko online dibandingkan
bertandang ke toko furniture. “Kalau lewat
online, banyak promonya, bisa bayar kredit
dan langsung diantar ke rumah,” ujarnya.
Demikian juga dengan Lisa (19) yang
kegandrungan belanja produk
fashion dan make up melalui toko
online kesayangannya. “Kan tidak
perlu susah-susah pergi ke toko,
belum kalau macet, susah parkir,
antre bayar, dan lain-lain. Kalau
beli online, cukup pilih dan
transfer atau bayar kartu kredit,”
tambahnya.
Alasan Agung dan Lisa
memang benar adanya. Hal
ini pula yang dialami jutaan
masyarakat lainnya
terutama yang berusia di
bawah 35 tahun. Berbagai
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keuntungan ditawarkan oleh sistem belanja
online bagi konsumen seperti kemudahan
transaksi serta hemat waktu, biaya dan usaha.
Belum lagi jika sedang ada promo maka
harganya bisa lebih miring dibandingkan toko
konvensional.
Bagi pengusaha pun mekanisme online
ini juga cukup menggiurkan. Jika sebelumnya
kita membayangkan perlu modal besar dan
karyawan banyak untuk membuka usaha, kini
cukup bermodal perangkat digital saja. Modal
yang ringan, tidak perlu stok banyak barang,
biaya operasional rendah dan potensi pasar
yang besar menjadi alasan utama para pelaku
bisnis online.
Seperti yang diutarakan oleh Meidina,
pengusaha hijab dengan brand Caramela
yang memilih menjual produknya melalui akun

instagram @caramelahijab. Baginya, menjual
produk secara online lebih praktis karena juga
bisa disambi pekerjaan yang lain.
“Ini adalah usaha patungan saya bersama
dua teman. Alasan utama kami memilih bisnis
secara online adalah karena low budget but
high impact. Tantangan utamanya adalah
merespon konsumen dengan cepat karena
kebetulan kami bertiga juga bekerja di
perusahaan,” ujar Meidina yang juga bekerja di
salah satu BUMN.
Potret Meidina ini adalah representasi
kondisi saat ini. Karena mudahnya membuka
usaha secara online, maka banyak kita
temui ibu rumah tangga, mahasiswa bahkan
karyawan yang juga memiliki bisnis online.
Bahkan toko-toko yang sudah maju dengan
cara dagang konvensional pun tidak mau
ketinggalan, mereka juga ikut membuka toko
online. Mulai dari usaha kecil hingga bisnis
kelas raksasa.
Seperti toko peralatan bayi Holly Baby
yang memiliki offline store di ITC Pasar Baru
Bandung, toko ini juga menjajakan produknya
melalui akun instagram @hollybabyshop.
Demikian juga dengan Matahari Departement
Sore yang akhirnya juga melebarkan sayapnya
melalui mataharistore.com. Belum lagi

Alasan utama kami
memilih bisnis
secara online adalah
karena low budget
but high impact.
-Meidina, pengusaha hijab-
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sumber : opimal.com

sumber : mds.mataharimall.com

sejumlah pengusaha yang memanfaatkan
marketplace seperti Lazada, Tokopedia,
Shopee, dan lainnya sehingga produk mereka
dapat diakses lebih luas oleh masyarakat.
Jika kondisinya seperti ini, apakah
perkembangan bisnis online masih dipandang
sebagai lawan atau justru menjadi kawan bagi
para pengusaha konvensional?
Dalam buku teranyarnya, Disruption,
Rhenald Kasali membeberkan bagaimana
beberapa perusahaan besar “tercubit” dengan
adanya kehadiran kompetitor berbasis digital.
Contohnya adalah perusahaan taksi Blue Bird

Gambaran beberapa perusahaan yang menerapkan
bisnis online berbasis aplikasi atau website guna
mengikuti perkembangan bisnis online yang semakin
meningkat kebutuhannya.

yang cukup terpukul dengan adanya ojek /
taksi online. Bahkan profit si Burung Biru ini
sempat anjlok akibat banyaknya konsumen
yang pindah hati ke taksi online. Di lapangan,
bahkan sopir Blue Bird sempat konflik dengan
para sopir ojek / taksi online.
Isu ini sempat ramai sampai akhirnya Blue
Bird mengeluarkan aplikasi MyBlueBird yang
memberikan fasilitas serupa dengan taksi
online, seperti diantaranya adalah pembayaran
cashless. Namun amunisi ini ternyata belum
cukup untuk memerangi gempuran ojek / taksi
online. Sampai akhirnya Blue Bird memilih
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Holiday...

langkah yang cukup mengejutkan, yaitu justru
menggandeng Go-jek sebagai partner dalam
Go-Blue Bird pada Februari 2017.
Kerja sama inilah yang kemudian
membuahkan hasil manis untuk Blue Bird.
Terlihat dari hasil kinerja keuangannya
dimana pendapatan pada kuartal kedua 2017
menunjukkan kenaikan dibandingkan kuartal
pertama tahun ini.
"Kalau dilihat dari 2016 di tiap-tiap kuartal,
terjadi penurunan pendapatan. Namun pada
kuartal dua 2017 ada peningkatan pendapatan

16

September 2017

be

r

:n

online.org
ons
ati

Bandung

jakarta

Let's Go

m

pe
dia
.

or
g

Bogor

dibandingkan dengan kuartal satu 2017," ujar
Head of Investor Relations Blue Bird Michael
Tene seperti dilansir bisnis.com (24/8/2017).
Fenomena menarik lainnya adalah AirBnB
yang disebut-sebut sebagai perusak industri
perhotelan. Karena melalui AirBnB, rumah
penduduk yang nyaman, bersih dan rapi dapat
dijadikan tempat menginap dengan harga yang
sangat terjangkau. Hal inilah yang membuat
industri hotel agak “tercubit” hingga akhirnya
sejumlah hotel budget maupun bintang 3
justru bergabung dengan AiryRoom ataupun
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Ilustrasi kemudahan bisnis online dengan
menentukan tujuan liburan. Anda dapat
melakukan pemesanan kamar hotel, akomodasi
melalui platform tertentu. Cari, Pesan, Bayar dan
Anda bisa menikmati liburan.

Fenomena tersebut
merupakan sebuah bukti
bahwa era teknologi
harus diikuti dengan
seksama, karena
peluang pengembangan
bisnis terbuka dengan
cepat dan seluasluasnya.

RedDoorz sebagai marketplace industri
perhotelan.
Fenomena tersebut merupakan sebuah
bukti bahwa era teknologi harus diikuti dengan
seksama, karena peluang pengembangan
bisnis terbuka dengan cepat dan seluasluasnya. Datangnya kompetitor dengan
model bisnis yang berbeda memang
menjadi tantangan tertentu bagi usaha yang
sudah berjalan. Namun jangan buru-buru
menganggapnya sebagai lawan, karena siapa
tahu itu bisa menjadi kawan.
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SUMBER : shopee.co.id

Click

SUMBER : www.blibli.com

PASAR DIGITAL
BERNAMA
MARKETPLACE
Cl

ick

SUMBER : Blanja.com

SUMBER : Lazada.co.id

Geliat usaha online ternyata membuka peluang tanpa batas
bagi UKM melalui marketplace.
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P

esatnya perkembangan digital saat ini
memang harus diakui berdampak pada
maraknya bisnis online. Beragam jenis
usaha online kini bisa ditemukan di dunia
maya. Mulai dari jual beli eceran, grosir, jasa
titip, dropship, hingga pesan kebaya yang
perlu ukuran detail pun kini bisa dilakukan
hanya dengan mengandalkan jari.
Namun di antara semua jenis usaha
online tersebut, ada satu yang kini menjadi
trend, yaitu marketplace. Istilah marketplace
memang sudah tidak asing lagi, terutama
bagi masyarakat yang aktif dalam transaksi
online, baik sebagai penjual maupun pembeli.
Melalui marketplace inilah, beragam penjual
hadir dengan berbagai dagangannya. Dengan
banyaknya variatif produk yang ditawarkan,
maka pembeli pun tertarik untuk menyambangi
marketplace ini. Ibarat bisnis konvensional,
marketplace itu seperti pasar atau mall yang
menyuguhkan bermacam-macam produk,
hanya saja hadir dalam bentuk website atau
aplikasi.
Konsultan analisis data dan digital, ilmuOne
Data mengarisbawahi bahwa marketplace dan
e-commerce adalah dua hal yang berbeda.
Marketplace adalah penyedia layanan
belanja online yang tidak memiliki inventaris
produk sendiri. Artinya marketplace hanya
menyediakan lapak untuk penjual sehingga

produknya bisa dilihat oleh pembeli. Berbeda
dengan e-commerce yang bisa saja memiliki
inventaris barang sendiri untuk dijual kembali.
Riset yang dilakukan IlmuOne Data
mencatat beberapa marketplace yang unggul
dalam penjualan consumer goods pada
semester satu 2017. Di peringkat pertama
adalah Tokopedia yang menjadi marketplace
dengan pengunjung paling banyak, yaitu
14,4 juta pengunjung. Di urutan kedua,
Shopee membayangi dengan jumlah 11,3
juta pengunjung. Meski dari sisi pengunjung
Shopee ada di peringkat kedua, namun
Shopee mencatat pertumbuhan yang tertinggi
pada pertengahan tahun pertama 2017, yaitu
mencapai 767%.
“Sebagai pendatang baru, Shopee
mendekati Tokopedia dari sisi jumlah
pengunjung. Tapi dari sisi rata-rata waktu
kunjungan, Shopee memimpin dengan ratarata 16 menit,” demikian disampaikan IlmuOne
Data dalam data yang dipublikasikan Agustus
2017.
Beberapa marketplace unggulan lainnya
yang masuk dalam daftar IlmuOne Data adalah
Bukalapak.com dengan jumlah 10,4 juta
pengunjung dan Blanja.com dengan 5,8 juta
pengunjung. Pengunjung yang dihitung adalah
jenis pengunjung unik atau biasa disebut
unique visitor.

Top Performing Online Consumer Goods
Retailers in Indonesia
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Total Digital Population (000)
21,235

Average Minutes per View

15,556

14,401
12,872

12,520

11,301

4,7

10,407

9,052
2,4

1

1,5

1,5
0,8

7,641
0,8

0,8

5,823

0,9

SUMBER : Liputan6.com
http://www.ilmuonedata.com

Source: comScore MMX Multi-Platform, June 2017, Indonesia
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Sementara situs belanja
lainnya seperti Lazada,
Blibli, Elevenia, dan Matahari
Mall masuk dalam kategori
e-commerce karena
memiliki inventaris barang
dan melakukan penjualan
langsung. Meskipun memiliki
inventaris produk, namun ada
beberapa e-commerce yang
juga membuka lapak untuk
pedagang lainnya sehingga
juga berfungsi sebagai
marketplace. Jenis bisnis
online ini bisa dikatakan
hybrid.

Pemberdayaan UKM
Ada satu keunikan
yang ada pada jenis
usaha marketplace atau
e-commerce yang hybird,
yaitu memfasilitasi usahausaha kecil baik yang baru
mulai ataupun sudah berjalan.
Sama seperti halnya
usaha konvensional,
dalam bisnis online
semua jenis usaha
bisa masuk, mulai
dari yang besar
hingga yang kecil.
Mulai dari brand
ternama hingga
usaha sampingan ibu
rumah tangga.
Di sinilah
letak keunikan
marketplace,
dimana para situs
ini menyediakan
wadah bagi para
pelaku usaha bahkan
yang baru mulai
sekalipun, untuk
bisa menjajakan
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produk-produknya. Kehadiran
marketplace seperti
menjawab kekhawatiran
para pemula bisnis atau
pelaku UKM mengenai biaya
sewa tempat, pegawai,
stok barang, dan akses ke
pembeli.
Tokopedia, sebagai
marketplace dengan jumlah
kunjungan tertinggi pada
setengah tahun pertama
2017 memang masih
menjadi incaran para UKM.
Bahkan Tokopedia memiliki
sejumlah program untuk
memberdayakan UKM,
seperti kerja sama dengan
pemerintah daerah dan
edukasi promosi produk UKM
ke kampus-kampus.
Salah satu pemerintah
daerah yang sudah
digandeng Tokopedia adalah
Pemprov DKI Jakarta. Kerja
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sama yang sudah dirintis
sejak 2016 itu diresmikan
pada akhir Mei 2017
silam. Bentuk kerja sama
yang dilakukan adalah
pendampingan bisnis UKM
mulai dari pemodalan dan
infrastruktur penunjang
lainnya. “Jadi semuanya
memiliki daya saing yang
sama,” ujar CEO Tokopedia
William Tanuwijaya seperti
dilansir Kontan (7/6/2017).
Untuk memilih UKM yang
akan dibantu, Tokopedia
akan menyeleksi produkproduk UKM asal DKI Jakarta
yang akan diminati oleh
pembeli. Dengan demikian,
industri kecil bisa bangkit
dan menjawab tantangan
persaingan bisnis global. Saat
ini, lebih dari 9,7 juta produk
UKM dari Jakarta sudah dijual
di Tokopedia.
sumber : kota.tokopedia.com/jakarta

sumber : kota.tokopedia.com/jakarta/

Salah satu marketplace
yang juga fokus pada
pemberdayaan UKM
adalah Bukalapak. Sesuai
dengan misinya, yaitu
“memberdayakan UKM
yang ada di seluruh
penjuru Indonesia”,
Bukalapak
memang membuka
kesempatan seluasluasnya bagi usaha
kecil dan menengah
di Indonesia untuk
bergabung bersama
mereka.
Berdiri sejak
delapan tahun
lalu, jumlah UKM
yang bergabung
dengan
Bukalapak saat
ini mencapai lebih
dari 1,3 juta unit
usaha (liputan6.
com). Bukalapak berharap
ke depannya bukan hanya
jumlah UKM yang meningkat,
namun juga pendapatan per
UKM dapat semakin baik.
Selain itu ada juga
Shopee yang dikenal dengan
promo gratis ongkos kirim.
Situs ini menjadi andalan
para UKM yang ingin
memberikan value added
layanan kiriman kepada
pembelinya.
Bahkan ada beberapa
marketplace yang
menawarkan nilai tambah
lain bagi penjualnya.
Seperti hijabenka.com yang
memberikan layanan foto
dan model bagi penjual hijab
atau fashion muslim yang

bergabung dengan situs
belanja khusus muslimah ini.
Banyaknya marketplace
yang tersedia saat ini
sejatinya sangat membantu
para usaha pemula untuk
mulai menjalankan bisnisnya.
UKM tidak perlu lagi pusing
akan modal besar, biaya sewa
tempat, gaji pegawai, stok
barang dan akses ke pembeli.
Mereka cukup bergabung
dengan marketplace, dan bisa
mendapatkan keuntungankeuntungan tersebut.
Namun dengan
kemudahan seperti itu, maka

muncul tantangan baru, yaitu
banyaknya pesaing yang juga
memanfaatkan marketplace.
Di sinilah pelaku UKM
dituntut untuk lebih kreatif,
berkomitmen dan konsisten
pada kualitas produk dan
layanannya. Di titik ini pula
strategi pemasaran UKM
yang spesifik diperlukan.
Pada kenyataannya,
kehadiran marketplace
memang menggiurkan bagi
para UKM karena di sinilah
jutaan bisnis UKM bermuara
dan menjadi pasar digital bagi
konsumennya.
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Seperti tak ingin
tenggelam di tengah
ombak bisnis online,
Pertamina turut
meninggalkan jejaknya
di pusaran pasar digital.
Meski belum seutuhnya
melebur.

PERTAMINA

%

Jejak

sumber : freepik.com

PERTAMINA
Di Pusaran

Bisnis Online
M

enghadapi dunia digital memang
gampang-gampang susah. Banyak
kemudahan yang bisa dimanfaatkan,
namun tidak semua jenis produk bisa langsung
didagangkan di dunia maya.
Sama seperti Pertamina yang produk
utamanya adalah BBM dan LPG. Berhubung
kedua produk ini adalah barang yang
memerlukan penanganan khusus dengan
standar safety tertentu, maka produk seperti
ini tidak bisa langsung diperjualbelikan secara
online. Apalagi kedua produk tersebut masih
sarat dengan regulasi pemerintah seperti
subsidi, aturan distribusi, aturan harga, dan
lain sebagainya.
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Meski demikian, bukan berarti Pertamina
menjadi tertinggal dari hiruk pikuk bisnis
digital. Perusahaan ini tetap bisa menorehkan
namanya melalui sejumlah acara sebagai
berikut:

1

Pemasaran
Pelumas Pertamina

Selain menjalani bisnis di bidang minyak
dan gas bumi, Pertamina melalui anak
usahanya PT Pertamina Lubricants juga eksis
dalam bisnis pelumas. Tidak main-main,
market share Pertamina Lubrincants masih
mendominasi di pasar pelumas Indonesia,

$$

SUMBER : freepik.com

yaitu sekitar 60%.
Sebagai produk Pertamina yang telah
menghadapi kompetisi pasar sempurna (tidak
ada regulasi subsidi dan sudah ada kompetitor
asing), Pertamina Lubricants memang dituntut
untuk responsif terhadap perkembangan pasar.
Salah satunya adalah trend bisnis online.
Menurut Public Relations PT Pertamina
Lubricants, Intania Primasari Prionggo,
pihaknya saat ini secara resmi menjual
produk pelumasnya baru melalui blibli.com
dan go-mart by go-jek. “Tapi tidak menutup
kemungkinan kami juga akan ekspansi ke
e-commerce atau marketplace lainnya,”
ujarnya.
Penjualan produk pelumas Pertamina
secara online ini adalah salah satu cara untuk
menggapai segmen yang lebih luas. Karena
dengan bergabung bersama situs belanja
online, maka semakin banyak calon pembeli
yang dapat mengaksesnya. Selain itu jenis
produk yang ditawarkan pun beragam, mulai
dari pelumas hingga oli gear.
Intan menambahkan, selain menjual
produknya melalui aplikasi online, Pertamina

Lubricants juga mendorong promosi melalui
akun social media yang dimilikinya yaitu
akun instagram, twitter dan Facebook @
pertaminalub serta channel You Tube
Pertamina Lubricants.
“Kami juga menjalin kedekatan dengan
konsumen melalui akun social media. Di
situlah kami berbagi info tentang produk
sekaligus share berbagai promo-promo seru,”
tambahnya.

2

Pengembangan pemasaran
digital UKM Mitra Binaan

Selain memasarkan produk komersial
melalui pasar digital, Pertamina juga
tengah menyusun strategi untuk membantu
pemasaran produk mitra binaan secara
online. Seperti disampaikan VP CSR &
SMEPP Pertamina Agus Mashud, Pertamina
saat ini memiliki 56.461 mitra binaan.
Jumlah ini tentunya sangat potensial jika
dikembangkan dengan maksimal. Berdasarkan
pengalamannya, salah satunya kendala yang
dihadapi UKM adalah akses pemasaran
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Dokumentasi istimewa

produk yang masih terbatas.
“Karena itu, kami mendorong UKM mitra
binaan kami agar bisa memanfaatkan peluang
melalui pemasaran digital dengan baik.
Sehingga bisa memaksimalkan penjualan
yang dilakukannya. Dengan dipasarkan secara
online, tentu pangsa pasarnya menjadi tidak
terbatas,” ujarnya.
Salah satu wadah online yang disediakan
adalah Rumah Kreatif BUMN (RKB). RKB
memfasilitasi UKM mitra binaan Pertamina
dan BUMN lainnya untuk memajang produkproduknya disertai keterangan harga dan
identitas penjualnya. Pembeli yang tertarik bisa
langsung menghubungi penjual melalui kontak
yang tertera.
Namun RKB tidak hanya sekedar
mewadahi UKM berjualan, melainkan juga
memberikan pendampingan pengelolaan
bisnis. Selain itu RKB juga bekerjasama
dengan situs belanja online Blanja.com untuk
memberikan space khusus untuk UKM dan
produk asli Indonesia. Seperti diketahui,
Blanja.com merupakan situs belanja online
hasil kerjasama Telkom Indonesia dan Ebay.
Ebay merupakan perusahaan raksasa situs jual
beli asal Amerika Serikat. Bersama Amazon
dan Alibaba, Ebay menjadi situs jual beli papan
atas saat ini.
Tenun Wan Fitri adalah salah satu mitra
binaan Pertamina yang mengembangkan
bisnisnya melalui online. Usaha yang
dimulai sejak tahun 1965 ini kini beradaptasi
dengan perkembangan bisnis online dengan
memanfaatkan pemasaran melalui Whatsapp

Salah satu wadah online yang
disediakan adalah Rumah
Kreatif BUMN (RKB). RKB
memfasilitasi UKM mitra binaan
Pertamina dan BUMN lainnya
untuk memajang produkproduknya disertai keterangan
harga dan identitas penjualnya.
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Tenun Wan Fitri yang merupakan
mitra binaan Pertamina.

dan BBM. Perkembangannya sangat bagus
hingga usaha yang semula “kelas rumahan”,
kini sudah beromset Rp 90 juta per bulan.

3

My Pertamina Loyalty

Strategi lain yang diusung Pertamina
adalah My Pertamina Loyalty Program.
Program ini baru saja memulai proses uji
pasar (test market) pada 10 Agustus 2017,
bertepatan dengan ajang GIIAS 2017 sebagai
upaya Pertamina merespon lingkungan bisnis
yang semakin kompetitif berbasis digital saat
ini.
MyPertamina Loyality Program dirujuk
sebagai sarana pelanggan untuk mendapatkan
poin dan reward dari berbagai merchant,
tentunya ini merupakan sebuah jawaban
bagi generasi millennial yang menginginkan
transaksi-transaksinya secara instan. Maka
dari itu MyPertamina Loyality Program hadir
juga dalam bentuk fisik berupa kartu ini juga
merupakan uang elektronik (e-money).
Penggunaan e-money MyPertamina
tersebut sudah terdaftar dan diawasi oleh
Bank Indonesia. Selain itu kartu tersebut dapat
memberikan kemudahan dan keuntungan
bagi pelanggan setianya, karena terintegrasi

Foto : Trisno ardi

dengan banyak tenan retail & services dengan
poin yang memberikan nilai tambah kepada
pengguna kartu tersebut.
Diantaranya adalah diskon untuk
layanan dari Rumah Sakit di bawah naungan
Pertamedika dan Indonesia Healthcare
Corporation (IHC). IHC merupakan jaringan
rumah sakit milik BUMN yang tersebar
di seluruh Indonesia. Selanjutnya adalah
voucher menginap di Hotel Patra Bali,
pelayanan asuransi Tugu Pratama Mandiri, dan
kesempatan dalam undian berhadiah lainnya
yang diselenggarakan oleh Pertamina. Poin
yang terkumpul juga bisa dibelanjakan menjadi
produk-produk yang tersedia di MyPertamina
Store
Senior Vice President Fuel Marketing
and Distribution Pertamina Gigih Wahyu
Hari Irianto pada peluncuran MyPertamina
Loyality Program menjelaskan bahwa tujuan
program ini untuk memingkatkan kualitas
pelayanan pertamina kepada pelanggan
setia dalam pembelian bahan bakar khusus

SPV Fuel Marketing and Distribution Pertamina
Gigih Wahyu Hari Irianto secara resmi meluncurkan
MyPertamina Loyality Program pada acara GIIAS 2017.

di SPBU COCO. “Melalui kartu ini, kami
akan mengapresiasi pelanggan setia dengan
layanan tambahan dan lebih baik,” ujarnya.
Dirinya juga menjelaskan bahwa dalam
tahap awal ini MyPertamina Loyality Program
hanya berlaku untuk pembelian Pertamax
Turbo, dan baru hanya dioperasikan di 7 SPBU
COCO yaitu SPBU Kuningan (31.129 02),
SPBU MT Haryono (31.128.02), SPBU Kemang
Selatan Raya (31.127.01), SPBU Pondok Indah
(31.122.04), SPBU Lenteng Agung (31.126.01),
SPBU BSD 1 (31.153.01), SPBU BSD
2(31.153.02). Setelah di 7 SPBU ini, Pertamina
akan melakukan ekspansi di 50 SPBU lainnya
di daerah JABODETABEK.
Tiga langkah inilah yang membuktikan
eksistensi Pertamina di pasar digital. Meskipun
produk utamanya yang berupa BBM dan LPG
belum bisa diperjualbelikan online secara
bebas, namun Pertamina tetap mengikuti
perkembangan pola konsumsi masyarakat
yang menuntut kepraktisan, layanan cepat dan
nilai tambah maksimal. Selamat berselancar.
september 2017
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Social Responsibility
Rianti Octavia

Trisno Ardi

Mandiri
Bersama

Rumah
Berdikari
RU IV Balongan mengawinkan dengan apik kegiatan
pariwisata, budaya Indramayu dan industri rumahan
melalui Rukari alias Rumah Berdikari. Di sinilah,
langkah awal para mitra binaan mengenalkan
produk-produk hasil kreasi mereka.
Foto : PrIYO WIDIYANTO

Seperti kata pepatah, banyak
jalan menuju Roma, maka
banyak cara untuk meraih
harapan. Demikian pula
yang dilakukan Refinery
Unit (RU) VI Balongan.
Salah satu unit operasi
Pertamina yang terletak di
wilayah pesisir Indramayu ini
menyediakan wadah untuk
masyarakat Karangsong
dengan mengolaborasikan
pengembangan kegiatan
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pariwisata serta industri
rumahan demi mewujudkan
kemandirian ekonomi mereka
melalui Rumah Berdikari
(Rukari).
Sejatinya, Indramayu
terkenal dengan wisata pantai
karena memang kabupaten
ini terletak di pesisir pantai
utara Jawa (Pantura). Ada
beberapa pantai yang
memang menjanjikan
keunikan. Salah satunya
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adalah Pantai Karangsong.
Di pantai ini, wisatawan bisa
menikmati hutan mangrove
yang menghijau, hasil rintisan
kelompok tani Pantai Lestari
dan Jaka Kencana tinggal di
sekitar pantai tersebut.
Sejak tahun 2008
kelompok tersebut memang
aktif menanam pohon
mangrove di sekitar desanya.
“Awalnya apa yang kami
lakukan ini semata-semata

agar pohon mangrove yang
banyak dibabat sejak tahun
1990-an kembali seperti
semula setelah nelayan
sini tertarik membuat
tambak udang. Padahal,
perkembangan tambak
udang berakibat pada
tandusnya wilayah pesisir
pantai sehingga terjadi
abrasi,” jelas ketua kelompok
tani Jaka Kencana Abdul
Latif. Lambat laun, kondisi ini

membuat kehidupan ekonomi
warga Desa Karangsong dan
Pabean Udik pun terkena
imbasnya.
Inilah yang membuat
Abdul Latif dan sekelompok
kecil warga desa merintis
penanaman dan pengelolaan
pohon mangrove di wilayah
tersebut. Harapannya,
mereka dapat meningkatkan
kelestarian lingkungan
di wilayah pesisir serta

membangun perekonomian
warga melalui pemanfaatan
hasil olahan mangrove.
Banyak warga desa
tidak percaya bahwa
hutan mangrove pun bisa
menghasilkan sesuatu yang
bermanfaat bagi keadaan
ekonominya. Kebanyakan
dari mereka hanya percaya
pada potensi laut yang
bisa menghasilkan banyak
nilai ekonomi secara cepat,
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Foto : PrIYO WIDIYANTO

seperti tambak udang atau
menangkap ikan.
“Memang agak susah
mengajak warga lainnya
untuk bersama-sama
memberdayakan mangrove.
Mereka cuma percaya kalau
pohon itu hanya untuk
menahan abrasi,” ujar Abdul
Latif mengenang masa itu.
Perlahan-lahan, pohon
yang ditanam kembali
menghijau dan menjadi
hutan mangrove. Belum
lagi, kelompok tani Jaka
Kencana mampu mengolah
mangrove menjadi beberapa
jenis produk makanan.
Akhirnya, warga pun mulai
mengakui bahwa mangrove
bisa menjadi sumber daya
alam yang dapat memberikan
banyak manfaat.
Dari sinilah, RU VI
Balongan mengetahui
sepak terjang kelompok
tani Jaka Kencana dan
Pantai Lestari dalam
melestarikan mangrove.
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Foto : PrIYO WIDIYANTO

Rencana pria berusia
46 tahun tersebut untuk
membuat kawasan wisata
pun mendapat sambutan
dari RU VI. Akhirnya,
dibangunlah ekowisata
hutan mangrove Karangsong
dan arboretumnya. Selain
itu, agar terintegrasi, RU
VI pun menggagas untuk
mendirikan Rumah Berdikari
(Rukari) agar warga desa
bisa memanfaatkannya
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sebagai tempat untuk
mengolaborasikan antara
pengolahan makanan, jasa
pariwisata dan pengenalan
budaya yang menjadi satu
kesatuan pembelajaran
sehingga menjadi
independent community.
Di Rukari, para wisatawan
yang berkunjung ke
ekowisata dan arboretum
Pantai Karangsong bisa
membeli berbagai jenis

Jl. Raya Pantai Song
RT.03 RW 02 Blok Song
ng
Tengah Desa Karangso
u.
Kecamatan Indramay
oleh-oleh khas Indramayu,
khususnya yang berasal dari
mangrove. Mulai dari kecap,
sirup, bedak, lulur, teh, kopi,
dodol, rempeyek, sampai
pakan ikan bisa dibeli di
Rukari yang beralamat di Jl.
Raya Pantai Song RT.03 RW
02 Blok Song Tengah Desa
Karangsong Kecamatan
Indramayu.
Selain sebagai tempat
oleh-oleh khas Indramayu,
Rukari juga menjadi
tempat bagi para pengrajin
produk dan kerajinan khas
Indramayu. Saat ini ada
beberapa kerajinan khas
Indramayu yang ditawarkan
kepada pengunjung di tempat

Abdul Latif Ketua Kelompok Tani Jaka Kencana
menjelaskan Rukari kepada para pengunjung.

Para wisatawan dapat membeli oleh-oleh khas
Indramayu yang terbuat dari mangrove di Rukari
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ini, seperti miniatur kapal laut
tradisional khas Indramayu
atau busur panah.
Di Rukari juga ada pojok
perpustakaan mini sebagai
pembelajaran sejarah dan
budaya Indramayu. Rukari
pun dapat dijadikan tempat
untuk mengadakan workshop
handycraft yang mengerjakan
berbagai macam pernik
Indramayu, workshop
olahan mangrove, bahkan
sesekali menjadi tempat
bincang interaktif untuk
membicarakan berbagai tema
tentang Indramayu.
Menurut Head of
Communication & Relations
RU VI Balongan Rustam Aji,
selain mendirikan Rukari, RU
VI Balongan juga memberikan
pelatihan kepada beberapa
kaum muda Desa
Karangsong dan Pabean Udik
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Perpustakaan mini di Rukari
untuk menjadi tour guide
bagi para wisatawan yang
hendak menjelajahi hutan
mangrove atau arboretum
Karangsong. Mereka
diberikan pengetahuan
tentang mangrove dan cara
berkomunikasi di hadapan
wisatawan. Tidak hanya itu,
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kelompok Jaka Kencana
pun dibina dengan pelatihan
manajemen usaha maupun
pelatihan marketing agar
usaha makanan dari olahan
mangrove lebih bernilai jual.
“Kami ingin masyarakat
Karangsong & Pabean
Udik yang sudah memiliki

workshop handycraft

Kami ingin masyarakat Pabean Udik
yang sudah memiliki kesadaran
berwirausaha ini menjadi lebih inovatif
sehingga mampu menghasilkan
produk-produk yang menarik minat
wisatawan karena kemasannya yang
lebih kekinian dengan rasa enak

kesadaran berwirausaha
ini menjadi lebih inovatif
sehingga mampu
menghasilkan produkproduk yang menarik
minat wisatawan karena
kemasannya yang lebih
kekinian dengan rasa enak,”
jelasnya.
Apa yang diinisiasi
RU VI pun mendapatkan
apresiasi yang tinggi dari
pemerintah kabupaten
Indramayu. Bahkan Wakil
Bupati Indramayu H. Supendi
berharap, Rukari yang baru
diresmikan pada April 2017
lalu tersebut mampu menjadi
wadah berkembangnya
industri kreatif yang
dipelopori oleh kelompok
tani Jaka Kencana dan dapat
menjadi contoh bagi wilayah
lainnya. “Pengintegrasian
konsep pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan
RU VI ini menjadi solusi
cemerlang dalam upaya
memandirikan perekonomian
masyarakat Karangsong,”
pungkasnya.
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Social Responsibility
Septian Tri Kusuma

Septian Tri Kusuma

Menengok Konservasi

TUNTONG
LAUT
Hewan Langka dari
Bumi Serambi Mekah

Aceh - Jarum jam
menunjukan pukul 16.00
WIB saat tim Energia tiba
di Kecamatan Rantau,
Kabupaten Aceh Tamiang,
Aceh, Rabu (2/8/2017). Hujan
rintik yang mulai mengguyur
hampir di sepanjang
perjalanan seolah menyambut
kedatangan kami di wilayah
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yang berbatasan langsung
dengan Provinsi Sumatera
Utara ini.
Lelah perjalanan sejauh
181,5 km yang ditempuh
selama kurang lebih 4,5
jam dari Medan, Sumatera
Utara pun terbayar begitu
menginjakan kaki di Bumi
Serambi Mekkah. Kawasan
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ini terbilang menarik bagi
kami, bukan hanya karena
letaknya berdekatan dengan
daerah pertambangan milik
Pertamina, tapi juga potensi
alam yang ada tergolong
masih asri dan belum banyak
tercemar oleh tangan-tangan
jahil manusia.
Tidak ingin menyia-

nyiakan waktu saat berada
di daerah ini, ditambah rasa
penasaran kami yang tinggi
setelah mendengar cerita
dari masyarakat sekitar
soal daerah bernama Ujung
Tamiang. Yakni lokasi tempat
bertelurnya Tuntong laut atau
dalam bahasa latin disebut
Batagur Borneoensis, satwa
asli Aceh Tamiang yang
keberadaan populasinya
di alam bebas tergolong
nyaris punah. Berdasarkan
data International Union
for Conservation of Nature
(IUCN), Tuntong Laut berada
di urutan ke-25 dari 327
spesies di dunia yang
termasuk kategori hampir
punah.
Sebelum senja tenggelam,

tim lantas bergerak ke
wilayah yang dikisahkan
oleh masyarakat Rantau
tersebut. Tidak mudah
untuk menjangkau ke lokasi
dimaksud, mengingat medan
jalan yang dilalui tergolong
cukup memprihatinkan.
Setidaknya Anda
membutuhkan kendaraan
bersuspensi tinggi jika ingin
menuju ke wilayah ini.
Tidak cukup sampai
disitu, karena lokasi yang
berada di tengah hutan
mangrove, perjalanan
pun harus dilanjutkan
menggunakan kapal kayu
bermesin untuk dapat tiba ke
lokasi tujuan. Dengan menaiki
kapal berkapasitas 10 orang,
kami menyisiri keheningan

malam hutan mangrove Ujung
Tamiang bermodalkan cahaya
lampu senter yang sudah
kami persiapkan sebelumnya.
Setelah menempuh
perjalanan selama kurang
lebih 1,5 jam kami
disuguhkan pemandangan
deretan hutan mangrove
seluas kurang lebih 2
hektar yang menjadi tempat
favorit bagi Tuntong Laut
untuk bertelur. Tak banyak
bangunan di kawasan ini,
hanya ada berdiri tegak
sebuah bangunan mercusuar
setinggi 60 meter yang
berfungsi sebagai alat
penunjang navigasi bagi
kapal laut dan menandai
daerah-daerah berbahaya
seperti karang ataupun laut

Kapal yang berkapasitas 10 orang ini adalah kendaraan
yang digunakan untuk menuju lokasi tuntong laut.

september 2017

33

Mercusuar dan rumah panggung yang digunakan
untuk tempat berkumpul para relawan pegiat
kelestarian Tuntong Laut.

dangkal.
Selain mercusuar, ada
juga rumah panggung
berukuran 4x3 meter yang
terbuat dari bilik yang
berfungsi sebagai pos
patroli anggota Yayasan
Satu Cita Lestari Indonesia,
yaitu sebuah wadah
perkumpulan yang berisikan
para sukarelawan pegiat
kelestarian Tuntong Laut.
Yayasan yang
beranggotakan 7 orang ini
secara rutin melakukan patroli
menyelamatkan telur-telur
tutong dari serangan binatang
liar seperti babi hutan
atau perburuan manusia.
Mereka juga mendata dan
mengembalikan tuntong
betina ke perairan setelah
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bertelur di pesisir
Tercatat, sejak tahun 2013
sampai saat ini, sebanyak
73 tuntong betina dewasa
telah dikembalikan ke
habitatnya dan 1204 Tuntong
anakan dilepasliarkan
setelah ditetaskan. Kegiatan
pelestarian Tuntong laut oleh
Yayasan Satu Cita Lestari
Indonesia itu didukung
oleh Balai Konservasi
Sumber Daya Alam (BKSDA)
setempat dan Pertamina
EP Field Rantau dalam
program Corporate Social
Responsibility (CSR) di
bidang lingkungan.
PT Pertamina EP Asset
1 Rantau Field, menilai
upaya para pencinta
lingkungan ini harus
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mendapat dukungan dari
korporasi. Bersama segenap
pemangku kepentingan,
seperti Pemerintah Daerah
dan Badan Konservasi
Sumberdaya Alam Aceh
Tamiang, anak perusahaan
Pertamina ini terlibat dalam
upaya Konservasi Keragaman
Hayati Khas Aceh Tamiang
untuk membantu operasional
kegiatan pelestarian spesies
di pesisir pantai Kabupaten
Aceh Tamiang.
Sejak saat itu, kegiatan
mereka tak terbatas pada
patroli pengamanan dan
penetasan telur, namun juga
pembesaran dan pelepasan
tukik, sosialisasi pelestarian
satwa liar, pemantauan
populasi dan penelitian

genetika.
"Kami mendukung
kegiatan tersebut karena
berdekatan dengan wilayah
operasi dan Tuntong
merupakan satwa yang nyaris
punah sekaligus menjadi
satwa ciri khas Aceh Tamiang.
Yang memprihatinkan
kepunahannya akibat telurnya
dikonsumsi masyarakat,"jelas
Field Manager PEP Rantau
Field Richard Muthalib.
Richard Muthalib
menuturkan, bahwa pekerja
Rantau Field sendiri ikut
tergabung dalam tim
konservasi Keanekaragaman
Hayati dan pemberdayaan
pelestarian Tuntong
Laut. Mereka terlibat
langsung dalam berbagai
kegiatan mulai dari patroli
pengamanan dan penetasan
telur, pembesaran dan
pelepasan tukik, pemantauan
populasi, hingga penelitian
genetik dan sosialisasinya.

Dalam waktu dekat Richard
menambahkan akan
membangun Rumah Informasi
Tuntong. Sementara dalam
penelitian genetika terus
dikembangkan dengan
menggandeng LIPI, serta
program pengayaan habitat
dengan penanaman mangrove.
"Kami ikut patroli pada
saat musim bertelur hingga
menunggu penetasan sekitar
November hingga April tiap
tahun," ujarnya.
Dalam waktu dekat
Richard menambahkan
akan membangun Rumah
Informasi Tuntong. Sementara
dalam penelitian genetika
terus dikembangkan
dengan menggandeng LIPI,

serta program pengayaan
habitat dengan penanaman
mangrove. "Bulan Agustus
ini akan kami resmikan agar
bisa mengenalkan lebih
dekat kepada masyarakat
dan generasi muda
tentang Tuntong secara
lengkap,"jelasnya.
Ke depan, setelah
Rumah Informarsi Tuntong
diresmikan akan dilanjutkan
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dengan pengembangan
ekowisata mangrove sebagai
sarana edukasi lingkungan
dan keragaman hayati.
Program yang direncanakan
dimulai tahun 2018
tersebut diharapkan dapat
meningkatkan keterlibatan
masyarakat.
Terpisah, Staf CSR Dedi
Zikrian dan Staf Environment
PEP Rantau Field Benedictus
Widya pada bulan November
hingga April mengaku rutin
mengikuti kegiatan konservasi
yang dilakukan Yayasan Satu
Cita Lestari Indonesia.
"Biasanya kami mengikuti
patroli dari hari Jumat malam
sampai Minggu. Menginap
di pondok pantau bersama
anggota Yayasan Satu Cita

Lestari hingga mengawal
pelepasan tukik pada bulan
April setelah telur Tuntong
menetas," kata Dedi.
Dia mengaku keterlibatan
langsung dalam kegiatan
konservasi tidak hanya
memperkaya pemahaman
tentang Tuntong, tetapi juga
bisa mengetahui kegiatan
pengembangan konservasi
yang berkelanjutan. Salah
satunya mendorong lahirnya
peraturan daerah No.3 tahun
2016 atau dikenal dengan
Kanun (aturan Aceh).
Tidak hanya ikut
berpartisipasi dalam
kegiatan patroli dan
pengembangbiakan
Tuntong Laut, Pertamina
juga menggulirkan sejumlah

dana untuk menunjang
kegiatan tersebut. Dana yang
digulirkan Pertamina EP ratarata mencapai Rp 150 juta Rp 200 juta per tahunnya.
Perjalanan Pertamina
selama tiga hari dua malam
di Bumi Serambi Mekah
tidak berhenti sampai di
situ, Pertamina bekerjasama
dengan Yayasan Satu Cita
Lestari juga melakukan
penanaman puluhan pohon
mangrove sebagai wujud
dukungan kelestarian
ekosisten mangrove di pesisir
pantai Ujung Tamiang, Aceh
Tamiang.
Kerja sama ini diharapkan
dapat memberikan manfaat
untuk keseimbangan alam
dan habitat tuntong.

Para pegiat lingkungan memasang perangkap untuk
melakukan pengecekan rutin terhadap tuntong laut.
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Profil
Arsh Starfy Firdausy

Kuntoro & Arsh Starfy Firdausy

BERIKAN
HIDUP UNTUK
MEMBANTU
SESAMA
Bayangkan seorang penerima beasiswa
double degree bidang sains di Amerika Serikat
mengesampingkan tawaran bekerja dan beasiswa
master serta doktor. Ia memilih kembali ke negaranya
dan mengurusi anak jalanan serta yatim piatu.
Ialah Emmanuel Laumonier, lulusan terbaik Jakarta
International School yang meraih double degree biologi
dan antropologi dari Bard College Amerika di usia yang
baru 20 tahun.

Emmanuel Laumonier
38
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Foto : Starfy

E

Emmanuel menjelaskan tentang yayasan yang dibangunnya pada acara Up
Close and Personal spesial Kemerdekaan RI dengan didampingi Direktur
Manajemen Asset Dwi Wahyu Daryoto sebagai moderator.

mmanuel tampak
mengenakan batik
yang sama saat
kedua kalinya diundang
ke Pertamina. Memang
tidak ada yang spesial dari
penampilan seorang pria
yang saat ini berumur 37
tahun itu. Batik yang ia
kenakan itu pun disebutsebut hanya pemberian dari
beberapa filantropi yang
pernah menyumbang ke panti
asuhan yang ia dirikan.
“Dia ini memang tidak
pernah beli baju, hampir
semuanya sumbangan, lalu
dia pilih yang cocok untuk
dia dan dia minta izin dulu
sama pemberinya. Kalaupun
ada yang beli ya mungkin
celana dalam,” ujar Direktur
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Manajemen Aset Pertamina
Dwi Wahyu Daryoto yang
sudah mengenalnya sejak
tahun 2006, sambil tertawa.
Dengan latar belakang
pendidikan yang baik, alihalih bekerja di perusahaan
yang bonafide dan bergaji
tinggi, Emmanuel justru
mencurahkan hidupnya
untuk kepentingan anakanak yang kurang beruntung.
“Saya tidak tahu mengapa,
namun saya merasa ini
adalah panggilan hati,” kata
Emmanuel.
Emmanuel mengaku
dirinya memiliki rasa empati
yang berlebihan. Misalnya,
saat melihat pasangan
beradu mulut di tempat
umum saja, ia bisa ikut
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menangis dan sedih tanpa
sebelumnya mengenal
mereka. “Saat di New York,
lagi kuliah dan belajar, saya
sering menangis. Mungkin
orang kalau lihat akan mikir
saya ini orang gila. Saya
menangis karena melihat
banyak orang Amerika tidak
sadar betapa beruntungnya
mereka dan saya teringat
anak-anak di Indonesia yang
hidupnya susah sekali,” kata
Emmanuel.
Saat ini, Yayasan
Emmanuel sendiri telah
membantu lebih dari 5.000
orang setiap bulannya.
Puluhan anak tinggal
menetap di panti. Bahkan,
beberapa bayi yang
dirawatnya sejak lahir, kini

sudah sekolah SMA dengan
beasiswanya. Di yayasan itu,
Emmanuel mengembangkan
berbagai program pendidikan,
pangan, rumah asuh, dan
bakti sosial.
Misalnya, Food Rescue
Programme (FRP) dimana
setiap hari Yayasan
Emmanuel bekerjasama
dengan puluhan hotelhotel bintang empat di
Jakarta menyalurkan
makanan berlebih ke 18
titik yang membutuhkan di
Jabodetabek. Memakai tiga
truk ber-chiller sponsor dari
Hino, sekitar 35 ton makanan
dapat tersalurkan setiap
tahun.
Ada juga Mobile Library
Programme (MLP), berupa
tiga mobil perpustakaan
keliling yang memberikan
akses kepada buku-buku
kepada anak jalanan dan
yatim piatu. Tak hanya itu,
banyak program lain seperti
Outreach Programme (OP),
Health Services Programme
(HSP), Water Programme
(WP), Innovative School
Programme (ISP), dan lain
sebagainya.
“Dari yang sepuluh anak
kita mulai, sampai sekarang
15.000 anak kita sudah bantu
di luar maupun di dalam panti
dan kalau dihitung semua
keluarga yang kita bantu
sudah satu setengah juta
keluarga,” katanya.
Bagi dirinya, hidup terlalu
singkat untuk membantu
orang lain. Itulah mengapa
dia mendirikan yayasan. Ia
merasa tidak bisa duduk diam

melihat orang lain tersakiti.
Kecintaan membantu anak
yatim pun telah dimilikinya
sejak umur 15 tahun saat
menjadi siswa di JIS. Ia
membagi waktu liburnya hari
sabtu untuk menjadi relawan
mengajar di panti asuhan.
“Saya datang
menawarkan diri untuk
mengajar dari dua jam hari
sabtu, kemudian jumat sore
dan waktu luang saya selalu
mencoba untuk membantu
anak-anak panti. Setelahnya,
saya merasa ini akan menjadi
bagian besar dalam hidup
saya,” ujarnya.

Membangun Panti
Asuhan
Sewaktu di Amerika,
Emmanuel bekerja di
sebuah genetic lab sebagai
researcher hingga akhirnya
ia bisa mengumpulkan dana
USD 5.000 di usia 20 tahun.
“Itu tabungan saya semua, di
samping juga dari mengelola
event di sana bersama KBRI,”
pungkasnya.
Dari tabungan tersebut
Emmanuel membangun panti
asuhan. Sebanyak US USD
3.500 ia gunakan membayar
DP rumah untuk panti dan
kantor, USD 1.000 untuk

sumber : nowjakarta.co.id

sumber : www.greeners.co

Beberapa kegiatan Food Rescue Programme (FRP) yang
bekerjasama dengan hotel-hotel di Jakarta
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renovasi, dan USD 500 untuk
operasional satu bulan.
Memulai dari nol tanpa
ada networking di umur 20
tahun, ia menyebut dirinya
sebagai “professional begga
r” yang menangani sendiri
segala hal mulai dari mencari
sponsor, mencuci baju dan
piring, melerai anak-anak
berkelahi dengan beling kaca
hingga tidur di tikar setiap
hari.
“Awal membuka panti
sangat berat bagi saya. Ini
bukan membantu anak satu
tahun terus selesai, tapi
dedikasi minimal dua belas
tahun setidaknya sampai
mereka lulus SMA,” tuturnya.
Emmanuel sangat
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serius dan tidak mainmain dalam mendirikan
panti asuhannya. Saat ini
keuangan yayasannya diaudit
oleh salah satu Big Four
Accounting Firms, Delloite.
Programnya pun memiliki
KPI dan dievaluasi secara
ketat. Bekerjasama dengan
berbagai perusahaan sponsor
yang tentu dikerjakan secara
pro bono (gratis).
“Saya cukup gila dengan
kualitas dan keunggulan.
Maksudnya, kalau kita
memberi suatu hal harus yang
terbaik, kalau tidak ya untuk
apa? what for do it, kalau
cuman memberi setengahsetengah,” katanya.
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Orang Tua Marah
Walaupun saat ini
orang tua Emmanuel telah
memaklumi pekerjaan
Emmanuel di panti, namun
mereka sempat marah saat
awalnya Emmanuel kembali
ke Indonesia. “Saat itu, orang
tua marah besar. Kamu kan
sudah di JIS, menjadi siswa
terbaik. Kuliah di Amerika
gratis, dapat beasiswa S2
dan S3, mau di-publish juga
thesisnya, terus sekarang
mau kembali ke Indonesia,
ngapain? Ngurusin anak
jalanan? Ngurusin anak
panti? You are crazy, seperti
itu mungkin orang tua pikir,”
kata Emmanuel.
Emmanuel memaklumi

Hidup saya mungkin
hanya 70 tahun, syukur 80
tahun, dan tak terasa saya
sudah melewati batas
setengahnya. Kita tidak
tahu usia kita. Kalau kita
sudah 60 tahun baru bantu
orang lain, istilahnya kita
kasih yang sisa-sisa

hal itu. Ayahnya yang orang
Perancis memang sangat
menganggap penting sebuah
social security seperti
asuransi jiwa dan kesehatan,
kemapanan, dan kelayakan
hidup. Ia berharap Emmanuel
bisa bekerja layak untuk
memenuhi kebutuhan hidup.
“Saya maklumi, kalau saya
punya anak pasti saya juga
khawatir seperti itu dan tentu
ingin anaknya kembali ke
Amerika karena ada masa
depan baik di sana,” ujarnya.
Sebenarnya Emmanuel
mengaku juga memikirkan
kehidupan normal layaknya
bekerja di perusahaan,
mengumpulkan uang,
membeli rumah, membangun

keluarga, dan lain
sebagainya. Namun ia
selalu mengesampingkan
hal tersebut dan memilih
memprioritaskan anak
yatimnya di panti hingga saat
ini.
Butuh Banyak
Emmanuel
Melihat kegigihannya
membantu sesama, tentu
Indonesia membutuhkan lebih
banyak sosok Emmanuel
lain yang bisa memahami
bahwa waktu terbaik untuk
membantu sesama adalah
sekarang, karena kita tidak
pernah tau kapan hidup kita
berakhir.
“Hidup saya mungkin

hanya 70 tahun, syukur
80 tahun, dan tak terasa
saya sudah melewati batas
setengahnya. Kita tidak tahu
usia kita. Kalau kita sudah
60 tahun baru bantu orang
lain, istilahnya kita kasih yang
sisa-sisa,” tuturnya.
Emmanuel percaya
kalau setiap masing-masing
individu bisa bantu satu orang
saja, dunia akan menjadi
tempat yang lebih baik.“Kita
mau bantu one on one saja,
orang miskin mungkin sudah
tidak ada lagi. Bahkan,
sisa makanan satu negara
Amerika saja sebenarnya bisa
menutupi world hunger lho.
Permasalahannya hanya kita
peduli atau tidak,” tutupnya.
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Teknologi
Septian Tri Kusuma

Lem siput
Menginspirasi
Ilmuwan Dunia
Siapa menyangka, lendir dari siput
ternyata bisa menolong nyawa manusia.

S

iapa tak kenal dengan
siput ? Hewan
dengan struktur tubuh
yang lunak, namun hampir
seluruh bagian tubunya
terlindung oleh cangkang
keras berbentuk spiral. Siput
sendiri bisa kita jumpai
hampir di seluruh belahan
bumi tak terkecuali wilayah
Indonesia. Umumnya siput
kita jumpai di tempat yang
lembab dan teduh seperti di
bawah batang kayu dan batu,
tepi kolam dan sungai, serta
hutan.
Sama seperti kura-kura,
siput juga dikenal sebagai
hewan yang lamban saat
berjalan. Siput bergerak
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sambil mengeluarkan lendir
yang membantunya meluncur
di atas permukaan tanah
dengan gerakan seperti
gelombang yang mendorong
tubuh siput ke depan.
Mungkin bagi sebagian
Anda merasa jijik ketika
melihat tampilan hewan
dengan nama latin Achatina
Fullica yang tergolong
dalam suku Achatinidae ini,
terlebih dengan lendir yang
berada di bagian tubuhnya.
Namun siapa sangka, lendir
yang digunakan siput untuk
menggerakan badan di
atas tanah dan memberikan
kesan menggelikan ini
justru menginspirasi

September 2017

seorang ilmuwan dunia
untuk menciptakan sebuah
karya yang bermanfaat bagi
kehidupan manusia.
Seperti yang dikutip dari
www.nationalgeographic.
co.id, seorang peneliti asal
Harvard University, Jianyu
Li bersama dengan rekanrekannya menciptakan
sebuah inovasi baru di dunia
kesehatan yang terinspirasi
lendir siput. Li menciptakan
lem yang lebih kuat, tidak
beracun bagi sel, dan dapat
digunakan pada jaringan yang
sedang bekerja dan basah
akan darah.
“Intinya, kita
menyelesaikan semua

masalah yang ada pada lem
sebelumnya,” ucap Li kepada
The Guardian 27 Juli 2017.
Sekedar informasi, lem
tersebut digunakan untuk
kegiatan medis seperti untuk
melekatkan bagian, organ
ataupun jaringan tubuh pasca
tindakan operasi. Sebelumnya
diketahui bahwa kalangan
medis sudah menggunakan
lem untuk tindakan operasi
dan sebagainya. Namun,
lem tersebut masih memiliki
banyak kekurangan, termasuk
mudah robek, kurang lengket,
beracun bagi sel, dan sulit
digunakan pada permukaan
yang basah.
Ide cemerlang itu
didapatkan setelah
sebelumnya Li dan temantemannya melakukan
pengamatan terhadap seekor
siput Eropa. Dimana siput
dengan nama latin Arion
Subfuscus menggunakan
lendir sebagai alat pertahanan
diri dari serangan pemangsa
yang terdiri dari protein
bermuatan positif.

Teknologi lem medis yang
terinspirasi dari lendiri siput
itu juga di ketahui tidak hanya
berfungsi untuk merekatkan
jaringan organ tubuh. Tetapi juga
tulang rawan, jantung, pembuluh
darah, dan hati yang masih bekerja
dan bersimbah darah. Pasalnya lem
tersebut bahkan bisa melar hingga
14 kali ukuran aslinya sebelum
berhenti bekerja.
Guna mendapatkan hasil
yang diinginkan, Li meniru
lendir tersebut dengan
mencampurkan polimer
bermuatan positif dengan
hydrogel yang berbahan
dasar air. Polimer tersebut
berfungsi untuk menciptakan
ikatan dengan hydrogel dan
jaringan biologis yang akan di
lem. Sementara itu, hydrogel
tidak hanya membantu
menambah fleksibilitas, tetapi
juga menjaga lem agar tidak

mudah retak.
Teknologi lem medis yang
terinspirasi dari lendir siput
itu juga di ketahui tidak hanya
berfungsi untuk merekatkan
jaringan organ tubuh. Tetapi
juga tulang rawan, jantung,
pembuluh darah, dan hati
yang masih bekerja dan
bersimbah darah. Pasalnya
lem tersebut bahkan bisa
melar hingga 14 kali ukuran
aslinya sebelum berhenti
bekerja.

sumber :mollusca.sav.sk

Siput Eropa atau Arion Subfuscus adalah siput yang
menjadi inspirasi untuk pembuatan lem medis.
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Li beserta ilmuwan lainnya
bahkan mengklaim, lem
ciptaannya memiliki kekuatan
daya rekat yang jauh lebih
baik ketimbang lem medis
generasi sebelumnya. Namun
sayang, para peneliti ini tidak
lantas dapat mengaplikasikan
hasil temuannya kepada
masyarakat luas. Meskipun
hasil penelitian teknologi
ini sangat menarik untuk di
telisik lebih dalam lagi.
Seorang peneliti lainnya
dari Harvard University,
yakni David Mooney
mengungkapkan, hasil
temuan Li dan para ilmuwan
harus melewai serangkaian
pengujian terlebih dahulu
sebelum di lempar ke
pasar dunia kesehatan.
Bahkan menurutnya,
rangkaian percobaan itu
bisa menghabiskan waktu
beberapa tahun lamanya.
“Studi ini menunjukkan
bahwa lendir siput bisa
menginspirasi rancangan lem
baru. Selain itu, lem ini juga
membuktikan keunggulannya
dibandingkan lem medis yang
ada saat ini,” ujarnya.
Beda halnya dengan
para ilmuwan dari Harvard
University, sekelompok
mahasiswa asal Universitas
Airlangga, Surabaya justru
telah berhasil menerapkan
teknologi dengan
memanfaatkan lendir siput
dalam dunia kesehatan.
Juliani Nurazizah
Setiadiputri, seorang
mahasiswi jurusan
Teknobiomedik Fakultas
Sains Teknologi Universitas
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sumber : mindsofmalady.com

Ilustrasi penggunaan lem operasi, pada gambar pertama
menutup luka bekas operasi secara langsung. Gambar kedua
menambahkan lem operasi untuk melengkapi jahitan.

Airlangga menciptakan
lem operasi untuk penyakit
jantung bawaan atau jantung
bocor pada anak.
Jantung bocor adalah
kelainan bawaan atau
kongenital yaitu masalah
pada struktur jantung
yang sudah ada sejak lahir
sehingga akan mengubah
aliran normal darah melalui
jantung. Seperti kita ketahui
secara garis besar jantung
kita memiliki dua sisi (kanankiri), dipisahkan oleh dinding
atau sekat bagian dalam yang
disebut septum.
Jantung sebelah kanan
menerima darah miskin
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oksigen dari tubuh dan
memompanya ke paru-paru.
Sedangkan Jantung sebelah
kiri menerima darah yang
kaya oksigen dari paru-paru
dan memompanya ke seluruh
tubuh. Septum mencegah
pencampuran darah antara
kedua sisi jantung tersebut.
Namun, beberapa bayi
dilahirkan dengan lubang
di septum bagian atas atau
bawah dan kondisi inilah yang
disebut dengan jantung bocor
(www.mediskus.com).
Namun pada saat
proses pengobatannya,
penyakit yang salah satu
pemicunya disebabkan oleh

faktor genetika ini seringkali
menimbulkan permasalahan
lain. Menurut Juliani
permasalahan tersebut di
antaranya proses pemulihan
yang lama atau munculnya
luka pada jaringan yang
dibedah.
“Kan ada dua macam
metode operasi, yaitu
sutures (jahitan) atau staples.
Tapi sayang dari dua
proses tersebut seringkali
menimbulkan permasalahan
lain, entah karena proses
penyembuhan yang lama,
atau terdapat luka pada
jaringan di sekitar dan ini
biasanya tidak tahan air,”
paparnya seperti dikutip
dari detikHealth, Senin
(17/7/2017).
Kondisi tersebut, menjadi
perhatian Juliani dan keempat
rekannya, yakni Hana Zahra
Aisyah, Putri Nurfiana
Ramadhani, Putri Desyntasari
dan Diana Fitri dengan
dibimbing oleh Dr Prihartini
Widiyantim, drg, M.Kes.S.Bio.
CCD untuk menciptakan
inovasi berupa surgical
glue alias lem operasi yang
membantu proses pemulihan
luka pada pasien jantung
bocor anak.
Pada pembuatannya,
surgical glue ini menggunakan
bahan baku utama lendir
siput yang dikombinasikan
dengan sejumlah bahan
lain seperti Sebacic Acid,
Gliserol, Akriloil Klorida
dan Photoinisiator. Lendir
siput juga diakui memiliki
banyak manfaat, utamanya
dalam pembuatan produk

Kami menggunakan lendir
siput karena sesuai dengan
karakteristik yang dicari dan
jika diaplikasikan sebagai
lem itu aman bagi tubuh.
Dalam penggunaannya,
dilakukan pembedahan
dulu kemudian pada bagian
dinding jantung yang robek
diberikan surgical glue agar
jaringannya menyatu kembali
dan tidak ada cairan dari
luar jantung yang masuk ke
dalam jantung tersebut.

kecantikan dan penanganan
luka.
“Kami menggunakan
lendir siput karena sesuai
dengan karakteristik
yang dicari dan jika
diaplikasikan sebagai lem
itu aman bagi tubuh. Dalam
penggunaannya, dilakukan
pembedahan dulu kemudian
pada bagian dinding jantung
yang robek diberikan surgical
glue agar jaringannya
menyatu kembali dan tidak
ada cairan dari luar jantung
yang masuk ke dalam jantung
tersebut,” kata dia.
Untuk keperluan
penelitian ini, mahasiswi
angkatan 2015 setidaknya
telah menghabiskan dana

kurang lebih sebesar Rp 12
juta. Sementara untuk tingkat
keberhasilannya mencapai
sekitar 90 persen. “Untuk
mengaplikasikannya ke dalam
tubuh manusia harus ada
tahap ujicoba hewan dan
uji klinis (manusia) terlebih
dahulu,” paparnya.
Juliani berserta keempat
rekannya juga tak menampik
menghadapi sejumlah
kesulitan dalam risetnya.
Mulai dari pemesanan bahan
kimia yang harus menunggu
dalam kurun waktu 2 hingga
3 minggu, serta terbatasnya
alat pendukung penelitian.
Namun mereka percaya,
hasil penelitiannya ini akan
membawa dampak positif
bagi dunia kesehatan.
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Resensi

Arsh Starfy Firdausy

Berbagai Sumber
sumber : www.thehitmansbodyguard.movie

Hitman’s
Bodyguard
Bodyguard dan pembunuh bayaran adalah pekerjaan yang saling bertolak
belakang. Namun bagaimana jadinya jika mantan agen perlindungan (Bodyguard)
eksekutif ‘triple A rated’ harus menjadi bodyguard seorang pembunuh bayaran paling
terkenal di dunia? Then who’s protecting who?
Konflik yang bisa dibilang lucu diantara Michael Bryce (Ryan Reynolds) sebagai
bodyguard dengan pembunuh bayaran paling dicari Darius Kincaid (Samuel L.
Jackson) yang dibalut dengan komedi dan aksi brutalnya ini bisa menjadi tontonan
hiburan Anda di akhir pekan.
Sinopsis
arir Michael Bryce, sebagai bodyguard
eksekutif ternama terpuruk semenjak
client-nya yaitu Kurosawa, seorang
penyelundup senjata dari jepang, harus
terbunuh di detik-detik terakhir pelayanan
keamanan Bryce. Kejadian inilah yang
menyebabkan Bryce hanya bisa menghidupi
dirinya dengan menjadi bodyguard client kelas
teri selama dua tahun kemudian.
Di waktu yang sama seorang diktator kejam
Belarus, Vladislav Dukhovich (Gary Oldman)
sedang diadili atas kejahatan kemanusiaan
berupa pembunuhan masal di Pengadilan
Internasional (International Criminal Court) di
Den Haag Belanda.

K
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Penuntut tidak bisa membuat kemajuan
dalam proses pengadilan karena tidak bisa
membuktikan tuduhan yang diarahkan
kepada Dukhovich. Tuduhannya tidak
main-main, yaitu bahwa Dukhovich telah
melakukan pembunuhan massal selama masa
berkuasanya.
Sebagai diktator kejam, memang hal yang
mudah bagi Dukhovich untuk “membungkam”
semua saksi yang ada kecuali satu orang,
yaitu Darius Kincaid. Kincaid yang merupakan
pembunuh bayaran kelas kakap akhirnya
menyetujui bersaksi menentang Dukhovich
dengan imbalan pelepasan istrinya, Sonia
(Salma Hayek), yang tengah dipenjara.

sumber : www
.thehitmansbodyguard

.movie

sumber : www.thehitmansbodyguard.movie

sumber : www.thehitmansbodyguard.movie

sumber : www.wheninmanila.com

Asisten Direktur Interpol Jean Foucher
(Joaquim de Almeida) menugaskan Amelia
Roussel (Élodie Yung) yang juga mantan
kekasih Michael Bryce untuk memimpin regu
Interpol yang akan mengawal Kincaid ke Den
Haag untuk bersaksi.
Namun, konvoi disergap oleh anak buah
Dukhovich dan semua meninggal kecuali
Kincaid dan Amelia. Keduanya kemudian
bersembunyi di rumah persembunyian
Interpol dan akhirnya menyimpulkan bahwa
ada kalangan Interpol yang telah disusupi
oleh dedengkot Dukhovich untuk membunuh
Kincaid.
Mereka menyadari bahwa dibutuhkan
seseorang yang sama sekali tidak terafiliasi
dengan Interpol dan dapat dipercaya
untuk membantu Kincaid yang tertembak
kakinya. Amelia pun menghubungi mantan
pacarnya Michael Bryce. Bryce awalnya
enggan membantu karena memiliki konflik
panjang dengan Amelia dan merasa Interpol
bertanggung jawab atas kematian Kurosawa
dua tahun yang lalu. Namun Akhirnya, Bryce

sumber : www.thehitmansbodyguard.movie

Jenis Film :
Action - Comedy
Sutradara :
Patrick Hughes
Penulis:
Tom O'Connor
Pemain :
Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary
Oldman, Salma Hayek, Élodie Yung, Joaquim
de Almeida, Kirsty Mitchell, Richard E. Grant
Durasi :
118 menit ( 1 jam 58 menit)
Rilis :
13 Juli 2017
Rating :
R/17+

setuju untuk membantu Amelia sebagai ganti
pemulihan nama baiknya.
Di saat Amelia pergi ke kantor Interpol,
Kincaid dan Bryce harus melarikan diri dari
serangan orang-orang Dukhovich yang
mengetahui keberadaan mereka. Di sini lah
aksi-aksi dimulai, dimana Michael Bryce harus
melindungi musuh karirnya masa lalu, Darius
Kincaid.
Konflik keduanya akhirnya memuncak
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saat Kincaid membocorkan bahwa dirinyalah
yang membunuh Kurosawa hingga membuat
karir Bryce tumbang dan juga hubungan
cinta Bryce dengan Amelia rusak. Selain itu,
Bryce juga merasa perlindungannya terhadap
Kincaid selama ini sia-sia karena Kincaid tidak
ingin dilindungi.
Namun, akhirnya Bryce kembali datang
dan melindungi Kincaid karena masih memiliki
rasa tanggung jawab kepada Amelia. Tentu
perjalanan mereka menuju Den Haag tidak
semudah yang dibayangkan karena Dukhovich
memiliki kelompok pengamanan yang sangat
banyak dan ada dimana saja. Setelah melewati
banyak hadangan dan perkelahian dengan
anak buah Dukhovich, mereka sampai ke
gedung pengadilan ICC di Den Haag pada
detik-detik terakhir.
*********
Perjalanan keduanya ke Den Haag menjadi
cerita yang seru untuk disaksikan karena
Kincaid merasa ia lebih bisa melindungi dirinya
sendiri ketimbang bersama Bryce. Sementara
Bryce merasa dirinya adalah bodyguard
terbaik. Cerita cinta mereka dengan kekasih
masing-masing juga mewarnai jalannya film
ini.
Tidak hanya siapa melindungi siapa,
paradoks kedua figur tersebut terus
mewarnai jalannya cerita, terutama
saat Bryce yang merasa dirinya
lebih baik daripada Kincaid yang
merupakan pembunuh bayaran,
Kincaid kemudian berkata,
“Mana yang lebih

baik, bodyguard yang melindungi penjahat
kelas kakap atau pembunuh bayaran yang
menghabisi para penjahat yang penuh dosa?”
celetuk Kincaid dalam film tersebut.
Kincaid memang terlihat lebih tua dan
berpengalaman dibanding Bryce. Ia sadar
bahwa persiapan matang saja tidak cukup
dalam menjalani kehidupan, karena seseorang
harus siap saat apa pun yang mungkin terjadi,
serta tentu harus bisa move on dari kegagalan
masa lalu. Pengalaman Kincaid tersebutlah
yang akhirnya menjadi pelajaran bagi Bryce
dalam menghadapi permasalahan karir dan
juga cintanya kepada Amelia.
Jika dinilai, film yang disutradarai oleh
Patrick Hughes ini memiliki beberapa
kelebihan dan kekurangan. Dari sisi
kelebihannya, bisa dikatakan film ini memiliki
scene action yang baik dan seru disertai efek
suara yang membawa penonton merasakan
ketegangan yang terjadi di dalam film.
Sementara dari aspek kekuranganya, jalan
cerita film ini cukup mudah ditebak walaupun
ada beberapa twisted plot yang berhasil
membuat film ini tidak membosankan. Bagi
pembaca yang ingin menonton Hitman’s
Bodyguard perlu diketahui bahwa film ini
memiliki rating R (Restricted) karena terlalu
banyak ucapan umpatan dan caci maki
(swearing) dan juga tayangan kekerasan
(violence) yang ditampilkan, sehingga
tentu orang tua harus pintar-pintar
mengarahkan anak-anaknya yang
masih berumur 17 tahun sebelum
menonton film ini.

“Mana yang lebih baik, bodyguard
yang melindungi penjahat kelas
kakap atau pembunuh bayaran
yang menghabisi para penjahat
yang penuh dosa?”
50
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Kesehatan
Septian Tri Kusuma

6Laten

Bahaya
Duduk
Terlalu
Lama
Bekerja sambil duduk
selama berjam-jam ternyata
menimbulkan penyakit secara
diam-diam. Simak enam bahaya
laten tersebut, dan pikir ulang
pola bekerja Anda.

sumber : freepik.com
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B

agi para ‘maniak kerja’ atau yang kerap
dikenal dengan istilah workaholic,
bekerja dalam kurun waktu yang
panjang bukanlah sebuah momok yang
menakutkan. Duduk selama berjam-jam
lamanya di ruang kerja sambil menatap ke
layar komputer dan ditemani pekerjaan yang
menumpuk, merupakan pemandangan lumrah
bagi seorang workaholic.
Pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya
telah mengatur waktu jam kerja karyawan yang
tertuang dalam Undang-Undang No.13 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya
Pasal 77 sampai dengan Pasal 85.
Dimana ketentuan jam kerja ini telah diatur
dalam 2 sistem, yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari
atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari
kerja dalam 1 minggu. Atau 8 jam kerja dalam
1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk
5 hari kerja dalam 1 minggu.
Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga
diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam dalam
1 minggu. Apabila melebihi dari ketentuan
waktu kerja tersebut, maka waktu kerja biasa
dianggap masuk sebagai waktu kerja lembur
sehingga pekerja/buruh berhak atas upah
lembur (www.gajimu.com).
Memiliki semangat serta loyalitas yang
tinggi terhadap perusahaan tempat bekerja
merupakan suatu hal yang sah-sah saja
dilakukan sebagai wujud kontribusi terbaik dari
Anda. Namun jangan sampai niat baik tersebut
justru berbalik membawa dampak buruk
bagi diri Anda. Sebagai contoh, pernahkah
tersirat dalam benak Anda bahwa apakah
ritme kerja yang selama ini diterapkan sudah
benar, baik dari segi efektifitas bekerja maupun
kesehatan?
Sebuah penelitian kesehatan menyebutkan,
seseorang yang bekerja selama 11 jam per
harinya atau kerap kerja lembur ternyata
memiliki kemungkinan mengalami depresi
yang jauh lebih besar ketimbang mereka yang
bekerja dengan waktu kerja normal (www.
doktersehat.com).
Tuntutan pekerjaan yang tinggi mau tidak
mau memaksa otak harus berfikir ekstra keras

sehingga menyebabkan seseorang mudah
mengalami stress yang berlebihan. Waktu
tempuh serta kemacetan yang begitu parah
menuju tempat kerja juga ikut memiliki andil
penyebab stress tersebut. Stress berlebihan
inilah menjadi pemicu terjadinya terjadinya
depresi.
Cukup sampai di situ? Tentu tidak.
Pernahkah Anda perhatikan posisi tubuh
Anda saat bekerja seperti saat sedang duduk
ataupun kegiatan lainnya?. Meskipun duduk
adalah posisi yang rileks dan tidak melelahkan,
namun duduk hingga berjam-jam lamanya jelas
akan tidak baik bagi kondisi kesehatan tubuh.
Tercatat penyakit-penyakit berbahaya layaknya
obesitas, diabetes, atau bahkan serangan
jantung bisa mengintai mereka yang bekerja di
kantor terlalu lama.
Khusus untuk adanya resiko terkena
serangan jantung, sebuah studi kesehatan
bahkan telah menunjukkan bahwa mereka
yang bekerja sekitar 10 jam atau bahkan
lebih lama lagi memiliki resiko mendapatkan
penyakit jantung hingga 60 persen (www.
doktersehat.com).
Posisi duduk dalam waktu lama juga
menimbulkan keluhan penyakit lainnya. Di
antaranya adalah :
1. Sakit punggung dan leher
Bagi para workaholic ataupun pekerja
kantoran pasti kerap mengalami hal ini. Tak lain
penyakit ini disebabkan lantaran posisi duduk
yang salah dan menempatkan beban tubuh
hanya pada satu titik penyangga.
2. Naiknya kolesterol dan obesitas
Duduk yang terlalu lama tanpa adanya
perubahan posisi maupun gerak yang cukup
dapat membuat seseorang mengalami
kegemukan atau obesitas. Saat duduk berjamjam lamanya maka proses metabolisme di
dalam tubuh kita pun tidak akan berjalan
dengan baik. Hal ini menyebabkan
pembakaran lemak pun menjadi tidak optimal,
sehingga terjadinya penimbunan lemak dalam
tubuh. Lemak jahat yang terus menerus
menumpuk inilah pemicu naiknya kolesterol
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yang dapat berbahaya bagi kesehatan tubuh
kita.
3. Kebas dan otot terasa kaku
Posisi yang monoton tanpa adanya banyak
pergerakan menyebabkan otot tubuh hanya
mengalami gerakan statis dan tidak mengalami
variasi gerakan. Kondisi inilah yang dapat
menimbulkan rasa pegal dan juga kaku pada
otot. Apabila kondisi ini dibiarkan dan juga
tidak dicegah, maka kemungkinan otot Anda
tidak hanya kaku pada saat duduk saja, namun
juga saat melakukan aktivitas yang lainnya.
4. Gangguan pada tulang belakang
Posisi yang tidak ergonomis sangat
memungkinkan untuk terjadi gangguan
pada tulang belakang Anda. Hal ini dapat
menimbulkan tulang yang tumbuh tidak
normal, serta dapat memicu tubuh menjadi
bungkuk, dan postur tubuh yang tidak normal.
5. Penyakit Atrofi
Atrofi adalah pengecilan atau penyusutan
jaringan otot atau jaringan saraf. Penyebab
atrofi termasuk makanan yang buruk,
sirkulasi yang buruk, kehilangan dukungan
hormonal pada organ, hilangnya suplai saraf,
tidak digunakan atau penyakit. Penyakit ini
menyebabkan melemahnya kekuatan otot
untuk menopang tubuh. Jika Anda duduk
terlalu lama penyakit atrofi ini biasanya akan
menyerang otot-otot pada bagian otot bokong
dan otot kaki Anda sehingga membuat Anda
sulit untuk berjalan dan bergerak.
6. Kerusakan organ hati
Fungsi organ hati sangat vital sekali untuk
tubuh manusia, namun jika Anda terlalu
lama beraktifitas dengan posisi duduk dapat
meningkatkan resiko terserang masalah
kerusakan hati. Hal ini dikarenakan jika
Anda duduk telalu lama, darah akan lebih
lambat untuk mengalir dan tubuh juga kurang
bergerak sehingga tubuh tidak bisa membakar
lemak yang menyebabkan lemak dapat
menyumbat organ hati.
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Lalu bagaimana mengatasinya ?
Pertama, perhatikan posisi duduk yang
baik dan benar. Tubuh harus dalam posisi
tegak, dengan punggung lurus dan bahu agak
condong kebelakang. Paha menempel di
dudukan kursi dan bokong harus menyentuh
bagian belakang kursi.
Kedua, tempatkan peralatan yang
menunjang aktifitas kerja Anda pada posisi
yang senyaman mungkin. Letakkan barangbarang yang biasa digunakan seperti telepon
dan stapler di tempat yang mudah dijangkau.
Hindari berulang kali memutar badan untuk
mencapai barang-barang tertentu.
Tak terkecuali dengan posisi komputer.
Layar komputer harus menghadap Anda.
Lebih baik lagi jika menempatkan monitor
dengan jarak sejauh lengan dengan posisi atas
monitor kira-kira sejajar dengan mata sehingga
membuat leher menjadi nyaman. Letakkan
keyboard di depan ketika mengetik. Beri jarak
sekitar 10-20 cm (tergantung posisi nyaman
Anda) di depan meja untuk mengistirahatkan
pergelangan tangan ketika mengetik.
Pergelangan tangan harus lurus saat mengetik.
Jaga siku tetap vertikal di bawah bahu dan
sebisa mungkin letakkan mouse di dekat

Ilustrasi posisi duduk yang baik dan benar saat bekerja
dengan menggunakan komputer atau laptop.

sumber : psd.graphics

jangkauan, lebih baik lagi jika berdekatan
dengan keyboard.
Ketiga, pusatkan beban tubuh pada satu
titik agar seimbang. Usahakan jangan sampai
membungkuk. Jika diperlukan, kursi dapat
ditarik mendekati meja kerja agar posisi duduk
tidak membungkuk. Jika memang dibutuhkan,
Anda dapat menggunakan bantuan sandaran
yang bisa ditempatkan baik di tanggan
maupun punggung Anda.
Keempat, beristirahatlah atau lakukan
peregangan paling tidak setiap 30 menit
sekali. Anda dapat melakukan aktifitas ringan
seperti berdiri dan berjalan untuk sekedar
menyegarkan
tubuh dan fikiran
atau sekedar
berbicara
dengan rekan
kerja Anda.
Setelah dirasa
cukup, mulailah kembali bekerja.
Kelima, terakhir, duduk yang

TAKE BREAKS
Every 30 MIN

terlalu lama merupakan salah satu faktor
risiko pembetukan batu ginjal. Oleh sebab
itu, selain melakukan peregangan teratur,
sangat dianjurkan untuk mengonsumsi air
minum yang cukup. Dengan banyak minum
air putih, tubuh lebih banyak memproduksi
urin sehingga Anda otomatis mau tidak mau
pasti akan bergerak menuju kamar mandi.
Jika perlu, Anda bisa memilih meja kerja yang
cukup jauh dari toilet, hal ini juga bermanfaat
menambah intensitas gerak tubuh sehingga
lebih sehat ketika
bekerja.
Beberapa tips
tersebut dapat
membantu Anda untuk
tetap bugar di tengah
pekerjaan. Namun
akan lebih baik lagi jika
diimbangi dengan pola
makan yang sehat dan
olahraga teratur. Selamat
mencoba.
AGUSTUS 2017
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Lingkungan
Septian Tri Kusuma

E-waste
Kemajuan Teknologi

Yang Bisa Berbahaya
Bagi Lingkungan
Pernahkah terpikir oleh Anda
bahwa peralatan elektronik
seperti televisi, kulkas, AC,
mesin cuci, komputer, laptop
hingga telepon genggam (HP)
suatu saat nanti bisa merusak
lingkungan tempat Anda hidup
saat ini ?

SUMBER : moffatscrapiron.ca
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A

lat elektronik memang
bukanlah barang yang
mewah di zaman
serba modern seperti saat
ini. Faktor meningkatnya
pertumbuhan populasi
manusia, kebutuhan dan
gaya hidup (life style)
menjadi alasan logis naiknya
permintaan alat elektronik di
era millennium dewasa ini.
Gaya hidup yang ingin
semua berjalan serba cepat
(instant) menjadikan produsen
elektronik semakin gencar
menyasar konsumen mereka
yang tersebar di seluruh
penjuru dunia, tak
terkecuali Indonesia.
Karakter
masyarakatnya
yang ingin serba
mudah ditambah
pola hidup yang
tergolong

Gaya hidup seperti
ini merupakan
penyumbang
terbesar timbulnya
permasalahan sampah
elektronik atau yang
kerap dikenal dengan
istilah e-waste. Seperti
kita ketahui bersama,
e-waste tergolong
sebagai limbah B3
(bahan berbahaya dan
beracun).
konsumtif, menjadikan
Indonesia sebagai salah
satu pasar potensial bagi
produsen alat elektronik.
Tak heran jika perusahaan
asing semakin semangat
menanamkan investasi
dan melakukan ekspansi
hampir di seluruh wilayah
Tanah Air.
Demi sejumlah
alasan tertentu, semua
orang berlombalomba membeli
gadget maupun
alat elektronik
keluaran
terbaru.

Tanpa mengkaji terlebih
dahulu bagaimanakah nasib
alat-alat elektronik tersebut
jika sudah tidak terpakai
nantinya.
Gaya hidup seperti ini
merupakan penyumbang
terbesar timbulnya
permasalahan sampah
elektronik atau yang kerap
dikenal dengan istilah
e-waste. Seperti kita ketahui
bersama, e-waste tergolong
sebagai limbah B3 (bahan
berbahaya dan beracun).
Dimana di dalamnya
mengandung komponenkomponen yang berbahaya
bagi lingkungan seperti
merkuri, timbal dan zat
berbahaya lainnya.
Masuknya alat elektronik
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bekas layak pakai dari luar
negeri juga menambah
timbunan limbah elektronik.
Beberapa program seperti
transfer tekonologi juga harus
diteliti agar tidak menjadi
sarana negera maju untuk
“men-transfer” alat elektronik
bekasnya.
Sebuah laporan terbaru
meramalkan pada 2017
volume sampah elektronik
seperti kulkas, televisi,
telepon seluler, dan monitor
komputer akan meningkat
hingga 30 persen dan jika
ditumpuk akan sama dengan
200 menara Empire State
Building. Penghasil sampah
elektronik terbesar adalah
Tiongkok dan Amerika
Serikat.
Organisasi-organisasi
Perserikatan BangsaBangsa (PBB), pemerintah,
organisasi non pemerintah,
dan organisasi ilmu
pengetahuan yang bermitra
dalam inisiatif "Solving the
E-Waste Problem" (StEP)
memperkirakan, lima tahun
mendatang dunia akan
menghasilkan 33 persen lebih
banyak sampah elektronik
atau sekitar 72 juta ton.
Jumlah itu sama dengan 11
kali volume Piramida Giza
(www.beritasatu.com).
Sementara itu, untuk di
Indonesia data yang dirilis
United Nations University
bertajuk The Global E-Waste
Monitor 2014 menyebutkan,
setiap orang Indonesia
rata-rata membuang
limbah elektronik sekitar

58

tiga kilogram. Secara total
jumlahnya mencapai 745
kiloton yang merupakan
terbesar di Asia Tenggara
(www.tirto.id).
Jika sampah organik
yang dipendam di dalam
tanah dapat hancur dengan
sendirinya lewat bantuan
bakteri, lalu pertanyaannya
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sekarang bagaimana dengan
nasib sampah elektronik
(e-waste) di Indonesia ?.
Menanggapi hal itu,
pemerintah mengusulkan
penerapan Extended
Producer Responsibility (EPR)
guna mengatasi masalah
limbah elektronik di Tanah Air.
EPR adalah suatu program

Prediksi sampah Elektronik pada tahun 2017

Empire State Building

Sampah Elektronik

Volume e-waste jika ditumpuk akan sama dengan
200 menara Empire State Building

www. beritasatu.com
Sampah elektronik diperkirakan mencapai 72 juta ton atau
setara dengan sebelas kali volume piramida Giza

yang sudah diterapkan
di negara maju, dimana
produser bertanggung jawab
mengambil kembali (take
back) produk-produk yang
tidak terpakai. Tujuannya
adalah untuk mendorong
produser meminimalisir
pencemaran dan mereduksi
penggunaan sumber daya
alam dan energi dari setiap
tahap siklus hidup produk
dan teknologi proses (www.
duniaiptek.com).
Tidak cukup sampai disitu,
produsen juga diwajibkan
memproduksi barang
elektronik yang mudah untuk
diperbaiki, di daur ulang
dan juga ramah lingkungan.
Produsen alat elektronik juga
diharapkan ikut berperan
dalam program daur ulang
produk yang kelak sudah
tidak terpakai kembali.
Namun sayang, wacana
EPR yang bersifat wajib
ini masih belum dapat
diterima oleh sebagian
kalangan di tanah air. Seperti
Gabungan Pengusaha
Elektronik Indonesia,
mereka berpendapat bahwa
penerapan EPR ini justru
akan menambah biaya
produksi. Selain itu, ketatnya
persaingan penjualan alat
elektronik di Indonesia
juga menjadi kendala yang
dikeluhkan para produsen
(www.tirto.id).
Mengatasi permasalahan
limbah elektronik di Indonesia
juga bukan semata-mata
tugas utama pemerintah
maupun para pelaku industri

EPR adalah suatu program
yang sudah diterapkan
di negara maju, dimana
produsen bertanggung jawab
mengambil kembali (take
back) produk-produk yang
tidak terpakai. Tujuannya
adalah untuk mendorong
produsen meminimalisir
pencemaran dan mereduksi
penggunaan sumber daya
alam dan energi dari setiap
tahap siklus hidup produk
dan teknologi proses
elektronik. Peran masyarakat
sebagai pengguna langsung
juga sangat berarti dalam
hal ini. Berikut langkahlangkah yang dapat Anda
lakukan guna meminimalisir
meningkatnya jumlah sampah
elektronik dalam negeri.
1. Bijak Membeli Alat
Elektronik
Konsumtif merupakan
sifat dasar manusia, tak
terkecuali bagi sebagian
besar penduduk Indonesia.
Keinginan ditambah
trend zaman yang terus
berkembang menjadikan
masyarakat seakan tidak
pernah puas dengan

barang-barang elektronik
maupun telepon genggam
yang dimiliki. Oleh karena
itu, Anda perlu membuat
rencana prioritas sebelum
membelanjakan uang
yang dimiliki. Pilih barang
yang sesuai dengan
kebutuhan, dibandingkan
dengan keinginan Anda
dalam mengikuti trend
yang sedang booming
saat ini. Selain mengurangi
terjadinya calon sampah
elektronik, cara ini juga
ampuh untuk mengajarkan
kita membelanjakan uang
sesuai kebutuhan yang tepat
guna. Selain mengurangi
terjadinya calon sampah
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sumber : freepik.com

Bijaksana dalam memenuhi kebutuhan akan barang elektronik
dapat mengurangi volume sampah elektronik.

elektronik cara ini juga ampuh
untuk mengajarkan kita
membelanjakan uang pada
kebutuhan yang tepat guna.
2. Pilih Produk Berkualitas
‘Bicara harga, bicara
kualitas’, ungkapan itu
sepertinya sudah familiar
di kalangan masyarakat.

Dimana pernyataan itu
memiliki arti lebih baik Anda
membeli produk yang sedikit
mahal tapi memiliki daya
tahan yang lama, ketimbang
harus membeli produk
murah tapi cepat rusak.
Selain menambah jumlah
pengeluaran anda, elektronik
yang cepat rusak juga akan

sumber : freepik.com
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menambah jumlah sampah
elektronik yang semakin
menggunung. Alangkah jauh
lebih baik jika Anda membeli
produk yang bisa di-upgrade
secara partisi. Sehingga
kalaupun ada teknologi
pendatang baru yang lebih
mumpuni, kita hanya cukup
mengganti sebagian aja.

sumber : BBCmagazine/news.detik.com

3. Edukasi Bahaya e-Waste
Sejak Dini
Lembaga pendidikan
seperti sekolah hingga
universitas memiliki peran
penting dalam pengelolaan
sampah, baik itu organik,

Edukasi tentang E-waste sejak dini harus dilakukan
agar mengurangi dampak kerusakan lingkungan di
masa depan.

anorganik hingga sampah
elektronik. Tingkat jenjang
pendidikan mulai dari
tingkat sekolah dasar hingga
perguruan tinggi memberikan
pelajaran sejak dini tentang
bahaya dan efek buruk

Lembaga pendidikan tidak
hanya dituntut memberikan
edukasi melalui teori, namun
turut aktif yakni terjun langsung
dengan cara mengerahkan
semua muridnya untuk
membersihkan sampah di
dalam lingkungan sekolah dan
sekitarnya, hingga memberikan
penjelasan bahaya e-Waste
bagi lingkungan dan kesehatan
manusia.

sampah.
Lembaga pendidikan
tidak hanya dituntut
memberikan edukasi
melalui teori, namun turut
aktif yakni terjun langsung
dengan cara mengerahkan
semua muridnya untuk
membersihkan sampah di
dalam lingkungan sekolah
dan sekitarnya, hingga
memberikan penjelasan
bahaya e-Waste bagi
lingkungan dan kesehatan
manusia.
Tidak hanya di lingkungan
sekolah dan pendidikan
tinggi, edukasi yang tak kalah
pentingnya juga dapat dimulai
dari lingkup terkecil, yakni
keluarga. Orang tua memiliki
‘pekerjaan rumah’ mendidik
anaknya agar bijak dalam
membeli alat elektronik
maupun gadget sebagai
penunjang kehidupan seharihari.
septemebr 2017
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www.pertamina.com

Lakon

Pertamina Kini
Lebih Responsif
Nama Ira Koesno sudah dikenal orang sebagai praktisi media dan komunikasi sejak lama.
Wanita yang lahir pada 30 November 1969 ini pun kerap mendapatkan berbagai penghargaan
di bidang yang digelutinya.
Ira sebetulnya pernah aktif di dunia jurnalistik sejak 1996 hingga 2004. Namun ia
memutuskan mundur dan membangun bisnis baru bernama Ira Koesno
Production yang kemudian berganti nama menjadi Ira Koena
Communication.
Selama bergelut di dunia media, ternyata ia memperhatikan
Pertamina sejak dulu hingga sekarang dan merasakan perbedaan
yang nyata, terutama dalam hal komunikasi publik.
“Pertamina kini lebih responsif, cepat menjawab terhadap gejolak
yang terjadi di masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya ini hal yang bagus karena Pertamina sebagai BUMN
tentu tidak bisa selincah perusahaan swasta.
“BUMN itu satu kaki dipegangin dan satu kaki disuruh lari. Tapi
dari sisi upaya untuk merespon perkembangan di masyarakat
terutama soal problem yang ada, Keingintahuan mereka
terhadap isu-isu yang terjadi, menurut saya Pertamina sudah
jauh lebih positif dibandingkan lima tahun yang lalu,” ungkap
Ira.
Terlebih lagi dengan SPBU Pasti Prima Pertamina saat
ini, memberikan keyakinan dirinya sebagai konsumen cukup
merasa puas karena tidak ada lagi permainan kecurangan
meteran saat pengisian BBM. Namun dirinya tetap
mengharapkan ada peningkatan dari sisi Human Resources
yang melayani agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor
‘sebelah’ yang pelayanan kepada pelanggannya masih lebih
unggul.
TEKS : IRLI KARMILA
FOTO : IRLI KARMILA

Ira Koesno
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Nilai Luhur
Dibalik Sepak Bola
Bagi Sekjend Ratu Tisha Destria, sepak bola bukan olahraga biasa. Di mata
perempuan pertama yang menjadi Sekjen PSSI ini, sepak bola punya nilai penting bagi
Indonesia.
Perempuan yang akrab dipanggil Mbak Tisha ini menjelaskan bahwa ada banyak
value dalam sepak bola yang dapat mendukung pembentukan masyarakat tangguh
sesuai program revolusi mental Presiden RI Joko Widodo.
“Menurut saya sepak bola penting sekali bagi masyarakat Indonesia.
Satu, karena populernya olahraga ini di Indonesia sehingga lebih
mudah bagi kita untuk mengajarkan nilai-nilai sepak bola yang
sebenarnya kepada masyarakat. Banyak nilai sportivitas olahraga
seperti merima kekalahan, menghargai kemenangan, keadilan,
dan hal-hal lainya dan nilai luhur yang kita ingin ajarkan,” ujarnya.
Lulusan jurusan Matematika ITB tersebut memang sudah
lama jatuh cinta dengan dunia bola. Bahkan sejak SMA dirinya
telah menjadi bagian manajerial tim sepak bola SMAN 8 Jakarta.
Konsisten di bidang ini, ia juga menjadi tim managerial di
Persatuan Sepak Bola ITB hingga akhirnya bisa menjadi
satu-satunya orang Indonesia yang mendapat beasiswa
Program Asosiasi Federasi Sepak Bola Internasional
(FIFA) Master 2013.
Saat ditemui di Kantor Pusat Pertamina, Tisha
sangat mengapresiasi niat baik Pertamina dalam
mensponsori gelaran kompetisi sepak bola PSSI
untuk generasi muda yakni piala Soeratin.
“Saya terimakasih kepada Pertamina,
terutama area yang di-support adalah area football
development U-15 sampai U-17. Ini adalah area
yang selama ini redup serta orang jarang melihat,
padahal ini adalah potret grass root masyarakat yang
sebetulnya yang kita akan menuai hasilnya 5-10 tahun
mendatang,” tutur Tisha.
TEKS : ARSH STARFY FIRDAUSY
FOTO : TRISNO ARDI

Ratu Tisha
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Wisata
Irli Karmila

Adityo Pratomo

The Real
Bali Heritage

DI The Patra Bali

Pengalaman selama 45 tahun menjadi jaminan pelayanan
prima The Patra Bali. Hanya berjarak 5 menit dari Bandar Udara
Internasional Ngurah Rai dan memiliki akses pribadi ke pantai
Kuta, menjadikan hotel bintang lima pertama di Bali ini sebagai
pilihan utama wisatawan hingga kepala negara.
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N

uansa khas Bali siap
menjamu Anda ketika
memasuki kawasan
The Patra Bali Resort &
Villa yang merupakan hotel
bintang lima pertama di Bali.
Alunan musik dan wangi dupa
yang menghiasi ruangan
hadir menyambut seakan
mengucapkan “Selamat
Datang”.
The Patra Bali merupakan
salah satu penginapan yang
lebih dulu ada di Bali. Berdiri
sejak tahun 1972, awalnya
penginapan ini hanya sebagai
Guesthouse atau penginapan
eksklusif dengan 22
bungalow. Setelah tiga tahun
berdiri, bangunan bertambah
menjadi 156 kamar dengan
luas 10,4 hektar. Kemudian
pada 9 Agustus 1975
menjadi momen penting
ketika Direktur Utama
Pertamina yang pertama yaitu
Ibnu Sutowo meresmikan
penginapan ini sebagai
Pertamina Cottages. Dan
pada 1979, Direktur Jenderal
Pariwisata pun mengukuhkan
Pertamina Cottages sebagai
hotel bintang Lima pertama
di Bali.
Meski sudah berumur
45 tahun, namun The Patra
Bali masih menjadi pilihan
wisatawan hingga sekarang.
Hal ini terlihat dari pesanan
kamar yang tetap ramai,
terutama di akhir minggu dan
musim liburan.
Menurut Pjs General
Manager The Patra Bali,
Angela Stella Suwandy,
CHA, ada beberapa hal yang
membuat The Patra Bali tetap

68

mampu bersaing hingga sekarang. Diantaranya
adalah luasan lahan (landscape) yang luas
hingga 11 hektar, fasilitas yang lengkap, lokasi
yang strategis dan akses pribadi ke pantai.
Namun yang paling utama adalah nuansa
budaya Bali yang masih sangat kental baik dari
dekorasi dan desain bangunan hingga layanan
petugas yang diberikan.
“Nilai budaya Bali adalah hal penting yang
ingin kami sampaikan kepada tamu yang
menginap di sini. Balinese Culture ini juga
yang menjadi incaran para wisatawan karena
ingin merasakan nuansa Bali sesungguhnya,”
ujarnya.
Keunikan budaya Bali memang menjadi
incaran banyak wisatawan, terutama yang
berasal dari luar negeri. Berdasarkan data
kunjungan tamu, segmentasi wisatawan luar
The Patra Bali didominasi oleh wisatawan dari
Eropa, China, dan India.
Selain kental dengan nuansa Bali, The
Patra Bali juga memiliki beberapa keunggulan
yang tidak dimiliki hotel lainnya. Diantaranya
adalah lokasi yang strategis. The Patra Bali
yang terletak di Jl. HR Juanda, Tuban, Bali
ini hanya berjarak 5 menit dari Bandar Udara
Internasional Ngurah Rai dan 15 menit menuju
pusat keramaian Pantai Kuta. Selain itu hotel ini
juga menyediakan layanan antar-jemput gratis
ke beberapa lokasi keramaian.
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sumber : dokumentasi istimewa

sumber : dokumentasi istimewa
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The Patra Bali memiliki :

• 206 kamar dan suite untuk jenis resort
• 22 vila dengan privasi ekstra
• 3 kolam renang dengan view laut

Selain itu, hotel ini
memiliki luas lahan
(landscape) yang terbilang
sangat luas dibandingkan
hotel lain, yaitu mencapai
11 hektar sehingga bisa
menampung banyak kamar
dan fasilitas lainnya.
Untuk jenis Resort, The
Patra Bali memiliki 206 kamar
dan suite yang dilengkapi
dengan fasilitas bintang
lima dan tiga kolam renang
dengan pemandangan
menghadap ke laut.
Sementara untuk jenis vila,
The Patra Bali dilengkapi
dengan 22 villa yang
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memberikan privasi ekstra,
dan kolam renang pribadi.
Semua kamar dan vila
dilengkapi dengan pelayanan
24 jam.
Selain itu hotel ini juga
menyediakan banyak fasilitas
diantaranya seperti coffee
shop, restoran Jepang,
restoran Italia, ruang
konferersi, klub anak-anak,
klub spa & kesehatan, dan
bar di dekat pantai. Di dalam
masing-masing kamar
terdapat televisi dengan
siaran TV kabel, shower dan
bak mandi terpisah, AC, mini
bar, dan akses internet gratis
di setiap kamar tamu.
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Berbicara makanan,
restaurant Italia dan
Restaurant Jepang yang
terdapat di area The Patra
Bali menjadi tempat favorit
untuk memanjakan perut.
Konsumen restoran yang
datang bukan hanya tamu
yang menginap namun
banyak juga tamu luar hotel
yang datang hanya untuk
menikmati makanan Italia dan
Jepang yang terkenal dengan
cita rasanya.
Bertahan Dengan
pelayanan		
Hingga diusianya yang
sudah 42 tahun ditahun

Fasilitas The Patra Bali :

• Coffee shop		
• Restoran Jepang
• Restoran Italia

Jl. HR Juanda, Tuban

• Ruang Konferensi
• Klub Anak-anak
• Klub Spa & Kesehatan

2017 ini, The Patra Bali
terus menjaga eksistensinya
dengan logo baru dari Patra
Jasa Hotel menjadi The Patra
Bali Resort & Villas. Tentu
dengan logo baru tersebut
akan menambah daya tarik
dan nilai jual bagi resort yang
berlokasi di ini.
“Untuk The Patra Bali ini
kita ingin membangun value
dan keindahan. Dengan logo
yang baru kita ganti ditahun
2017 ini maka ke depannya
akan lebih banyak inovasiinovasi dan kreatifitas yang
kita lakukan untuk menunjang
produk yang kita miliki
sekarang,” kata Stella.
Perubahan logo ini

Bali

ar Udara
-- 5 menit dari Band Rai
ah
Internasional Ngur
u pusat
-- 15 menit menuj
Kuta
keramaian Pantai

penting sebagai bentuk
adaptasi terhadap
perkembangan bisnis saat
ini sehingga tidak kalah
bersaing dengan yang lain.
Selain perubahan logo, hotel
ini juga pernah mengalami
perubahan nama mulai dari
Pertamina Cottages menjadi
LTI Services Hotel Patra, lalu
berubah menjadi Patra Bali
Resort, kemudian sekarang
The Patra Bali Resort & Villas.
Meskipun berubah-ubah
nama, namun konsistensi
pelayanan yang prima
menjadi kunci utama The
Patra Bali tetap bisa bertahan
hingga sekarang. Bahkan
bukan tak jarang, hotel ini

menjadi menjadi tempat
favorit untuk acara-acara
penting baik yang bertaraf
lokal, nasional maupun
internasional.
Bahkan bukan bagi tamu
yang sekedar liburan atau
perjalanan bisnis, namun juga
bagi para tamu negara dan
tokoh masyarakat, Beberapa
waktu terakhir, The Patra
Bali Resort & Villas kembali
mendapat kepercayaan dari
Presiden RI Joko Widodo
sebagai lokasi menginap
selama kunjungan di Pulau
Dewata. Hal ini membuktikan
kiprahnya dalam dunia
perhotelan tidak diragukan
lagi.
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Kuliner
Irli Karmila

Adityo Pratomo

Ayam Betutu

Gilimanuk yang
Menggelitik Lidah

Siapa yang tak kenal Bali. Pulau Dewata ini terkenal sebagai
destinasi wisata yang populer dengan keesotisan alamnya sehingga
mampu membuat para turis jatuh cinta. Namun ketenaran Bali tidak
sebatas pesona wisatanya saja, namun juga berbagai sajian kuliner
mulai dari kaki lima hingga bintang lima.

S

alah satu menu khas yang wajib dicoba
adalah Ayam Betutu Khas Gilimanuk.
Ayam yang berlamur bumbu dapur
lengkap dipanggang dalam api sekam
memunculkan aroma dan rasa yang membuat
ketagihan lidah. Apalagi sensasi rasa pedasnya
kerap membuat ketagihan terutama bagi
pencinta pedas.
Ayam dan Bebek Betutu ini awalnya dibuat
oleh seorang wanita bernama Men Tempeh
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atau Ni Wayan Tempeh yang berasal dari
Abianbase, Kota Gianyar, dengan suaminya
I Nyoman Suratna yang berasal dari Bangli
pada tahun 1976. Pada saat itu, Betutu yang
juga makanan khas Gilimanuk biasa digunakan
sebagai sajian pada upacara keagamaan dan
upacara adat serta sebagai hidangan dan di
jual.
Betutu sebetulnya bermakna daging ayam
atau bebek utuh yang diambil tulangnya

kemudian diisi bumbu dan dimasak. Cara
memasaknya pun beragam, mulai dari
dipanggang, diungkep, ataupun direbus
bersama bumbu-bumbu dapur. Betutu
merupakan salah satu masakan Indonesia
yang menggunakan bumbu jangkep /
lengkap seperti cabai, kemiri, bawang, serai,
lengkuas, pala, kunyit, daun jeruk, jahe, kencur,
ketumbar, gula, garam dan bumbu lainnya.
Jika menilik prosesnya yang masih
tradisional, biasanya daging ayam atau bebek
yang diisi bumbu tersebut dibungkus daun
pisang kemudian ditanam dalam lubang di
tanah dan ditutup dengan bara api selama 6-7
jam hingga matang.

Salah wisata kuliner Ayam Betutu yang
menjadi favorit adalah Rumah Makan Ayam
Betutu Khas Gilimanuk yang sangat mudah
kita temui karena telah memiliki beberapa
cabang di Bali. Diantaranya yaitu RM. Ayam
Betutu Khas Gilimanuk cabang Renon, cabang
Jl. Merdeka, cabang Tuban di Jl. Raya Tuban
2X, cabang Central Parkir di Jl. Raya Kuta,
cabang Bulu Indah, cabang Kediri dan cabang
Luwus Tabanan di Jl. Raya Denpasar.
Waktu yang tepat untuk menyantap
hidangan ini adalah siang hari atau saat makan
siang. Apalagi jika kita tiba di Bandar Udara
Internasional Ngurah Rai di siang hari, sangat
tepat jika memutuskan mampir dulu ke cabang

september 2017

73

Jl. Raya Tuban 2X, Bali
10 Menit dari Bandar Udara
Internasional Ngurah Rai
Buka mulai 10 Pagi - 10 Malam

terdekat RM. Ayam Betutu Khas Gilimanuk
yang berlokasi Jl. Raya Tuban 2X. Waktu
tempuhnya hanya hanya 10 menit perjalanan
dari Bandara dan buka mulai pukul 10 pagi
hingga 10 malam.
Menu andalan rumah makan ini adalah
Ayam Betutu dan Bebek Betutu kuah yang
direbus bersama rempah-rempah selama
berjam-jam. Bagi yang suka tidak terlalu
pedas, maka bisa mencoba Ayam Betutu
dan Bebek Betutu Goreng yang disajikan
bersama plecing kangkung, kacang, sambal
matah dan sambal terasi.
Tapi selain itu, rumah makan ini juga
menghadirkan masakan-masakan khas Bali
lainnya seperti Nasi Campur Bali, Lindung
Goreng, Sate Kakul dan Lawar Ayam. Lawar
Ayam merupakan daging ayam kampung
disampur dengan potongan nangka muda
dan kelapa parut dengan bumbu bali.
Tentunya semua pilihan menu tersebut
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RM. Ayam Betutu Khas Gilimanuk
cabang Bali :
• cabang Renon
• cabang Tuban di Jl. Raya Tuban 2X
• cabang Central Parkir di Jl. Raya Kuta
• cabang Bulu Indah
• cabang Kediri
• cabang Luwus Tabanan di Jl. Raya Denpasar

Nasi Campur Bali

Proses pengolahan nasi campur
Bali dan menu-menu makan yang
tersajikan di RM Ayam Betutu Khas
Gilimanuk Bali.

tak ingin kita lewatkan karena sangat
menggoda lidah. Tapi tak mungkin juga kita
bisa menghabiskan semua menu tersebut jika
hanya datang seorang diri maupun berdua.
Sajian kuliner yang satu ini akan lebih asik jika
kita nikmati beramai-ramai bersama keluarga
dan teman-teman karena semua menu bisa
kita pesan dan bisa saling mencicipi.
Minuman yang bervariasipun menemani
kelezatan Ayam Betutu ini. Mulai dari minuman
dingin, minuman hangat dan berbagai jus
Buah. Untuk harga jangan pernah diragukan.
‘Rasa Maksimal Harga Minimal’ adalah
ungkapan yang cocok untuk Ayam Betutu ini.
Harga makanan dimulai dari Rp. 4.000,- untuk
pepes ikan hingga Rp. 97.000,- untuk harga
paket 1 ekor Ayam dan Bebek Betutu. Namun
jika datang seorang diri atau berdua ada
pilihan paket Nasi Ayam Betutu dan air mineral
dengan harga Rp. 43.000,- atau Nasi Campur
Ayam Betutu Spesial seharga Rp. 35.000,. Sedangkan untuk minuman dipatok dari
harga Rp.4.000,- hingga Rp. 18.000,-. Dengan
harga yang relatif sangat wajar ini, menjadikan
tempat kuliner ini selalu dipadati pengunjung
baik wisatawan maupun penduduk lokal Bali
itu sendiri.
Cabang Ayam Betutu khas Gilimanuk ini
tidak hanya tersebar di kota Bali. Namun bagi
warga Ibukota Jakarta yang penasaran dengan
cita rasa pedas ayam betutu bisa mampir
untuk mencicipi yaitu di Jl. Wolter Mangunsidi
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Jl Balai
Pustaka Rawamangun Jakarta Timur dan Jl.
Pluit Indah Jakarta Utara.
Buat Anda yang suka pedas, wajib coba
kelezatan Ayam Betutu khas Gilimanuk ini,
dijamin menggelitik lidah dan ketagihan.
Jangan mengatakan sudah pernah ke Bali
jika melewatkan kuliner Ayam Betutu Khas
Gilimanuk yang satu ini. Kuliner ini bisa Anda
jadikan sebagai oleh-oleh sebelum beranjak ke
Bandara untuk pulang, Anda bisa mampir dulu
ke RM Ayam Betutu Khas Gilimanuk yang tak
jauh dari sentra oleh-oleh Krisna.

september 2017

75

Galeri Foto
Priyo Widiyanto

Rig Maera di Blok Mahakam
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Priyo Widiyanto

LEMBARAN BARU
BLOK Mahakam

Saat itu waktu menunjukkan pukul 09.30 WITA, ketika para crew penerbangan tengah menyiapkan
pakaian safety untuk digunakan selama perjalanan berlangsung. Cuaca langit yang cerah menjadi
penanda yang baik untuk melakukan penerbangan.
Kami, delapan orang rombongan pertama diminta segera masuk ke dalam Hevilift dan
menggunakan sabuk pengaman setelah sebelumnya diberikan safety briefing. Inilah saatnya bagi
kami untuk bertolak dari Bandara Sepinggan Balikpapan menuju Rig Maera, South Tunu, Blok
Mahakam, Kalimantan Timur.
Perjalanan diperkirakan memakan waktu 30 menit dan melintasi berapa titik blok Mahakam
seperti Lapangan Gas Peciko dan Lapangan Minyak Bekapai untuk mencapai Rig Maera.
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Foto Aerial lapangan gas Peciko,
Mahakam Kalimanatan Timur.

Dua orang pekerja melakukan aktivitas saat
pengeboran di Rig Maera, South Tunu, Blok
Mahakam, Kalimantan Timur
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Sejumlah pekerja menyiapkan pipa turbural
(drilling pipe) di Rig Maera, South Tunu,
Blok Makaham, Kalimantan Timur.

Suasana diatas Rig Maera, South Tunu,
Blok Mahakam, Kalimantan Timur.
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Suasana di sekitar Rig Maera South
Tunu, Blok Mahakam, Kalimantan Timur.
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Ketika tiba di lokasi, kami disambut oleh suara mesin
penggerak pipa turbular (drilling pipe) yang terdengar
memenuhi seluruh kawasan Rig Maera. Di atas fasilitas
pengeboran lepas laut inilah, kami menyaksikan bagaimana
para pekerja lapangan mengeluarkan seluruh kemampuannya di
bawah teriknya matahari dan terpaan angin laut.
Tibalah jam 13.30 WITA, ketika rombongan kedua para
pejabat dari Pertamina, TEPI dan SKK Migas hadir di lokasi.
Kedatangan mereka bukan tanpa sebab, melainkan untuk
meresmikan secara simbolis pengeboran perdana Pertamina di
Blok Mahakam.
Blok Mahakam merupakan salah satu lapangan migas tertua
di Indonesia. Blok ini pertama kali diproduksi pada 1974 di
bawah pengelolaan Total E&P Indonesie (TEPI), anak usaha dari
Total. Dengan luas 2.738,51 km persegi, Blok Mahakam meliputi
lapangan gas Peciko, Tunu, Tambora, Sisi Nubi, South Mahakam,
Bekapai dan Handil.
Pemotongan tumpeng dan pengguntingan pita menjadi
tanda bahwa inagurasi tajak pertama Pertamina di Blok
Mahakam telah dilakukan. Anak usaha Pertamina, PT Pertamina
Hulu Mahakam telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai
pengelola wilayah kerja Mahakam per tanggal 1 Januari 2018.
Pengeboran ini merupakan upaya Pertamina untuk menjaga
tingkat produksi minyak dan gas bumi di wilayah kerja Mahakam,
setelah lebih dari 50 tahun dikelola perusahaan asing.
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Dua orang pekerja melakukan aktivitas
persiapan untuk pengeboran di Rig Maera,
South Tunu, Blok Mahakam, Kalimantan Timur.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam berbincang
dengan para pejabat SKK Migas, TEPI dan APEXINDO
usai meresmikan tajak perdana di Blok Mahakam.
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