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barisan untuk mencapai harapan seluruh insan yang
angkutan laut kelas dunia. Berbagai wacana digulirkan

Dalam edisi ini, Warta Pertamina mencoba untuk
menyampaikan informasi mengenai posisi Perkapalan
Pertamina sekarang dan apa yang diharapkan manajemen
di masa yang akan datang. Tentu, dengan melihat dan
merangkum semua informasi dari berbagai pihak.
Apa yang dilakukan redaksi semata-mata untuk
melihat secara jernih, bagaimana masa depan Perkapalan
Pertamina dalam memberikan profit bagi perusahaan.
Seperti biasa, kami juga menyajikan berbagai artikel
menarik untuk dinikmati oleh para pembaca. Nuansa biru
kami persembahkan di edisi kali ini untuk memberikan
kesejukan pada mata pembaca.
Tak ada gading yang tak retak, kami selalu berupaya
untuk memberikan yang terbaik bagi seluruh stakeholder
kami.

Selamat membaca...
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Malang melintang berjuang
mengampanyekan pemberantasan
korupsi tak membuat Teten berdiam
diri. Film menjadi media kampanye
yang kini di geluti. Debut pertama
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ribu penonton.
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

64 -65 PKBL
Merajut Asa Bersama Pertamina

Usaha pembuatan keset dan lap majun
Kang Jaja sempat jalan di tempat.
Dalam hitungan bulan, asanya kembali
melambung setelah menjadi mitra binaan
Pertamina dan merasakan manfaatnya.

70 -71 LAKON

Muhammad Assad

Inspirator Generasi Muda
Siapa sangka kesuksesan buku Notes from Qatar
merupkaan buah keiesengan. Dari catatan ringan
blog pengalaman di Qatar menjadi dua jilid buku
inspiratif.
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72 -77 WISATA
Menyusuri Pesona Pesona Jayapura

Foto : Kuntoro Pertamina

Jayapura ibukota propinsi paling timur Indonesia, menyimpan ragam pesona wisata yang
tak bisa dilewatkan begitu saja. Dari Danau Sentani, Jayapura City, hingga situs Mac Arthur
ada di tempat ini. Jika banyak waktu, tak ada salahnya mampir ke negeri tetangga Papua
New Guenia.

78 -81 GALERI FOTO
Rezeki di Balik Bencana

Foto : Kuntoro Pertamina

Juni 2012

7

Surat Pembaca

Beralih ke Pertamax
Karena Ada Jalur Khusus

Awalnya saya tidak tertarik untuk beralih dari
Premium ke Pertamax, mengingat harganya
yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan
Premium. Walaupun banyak rekan saya yang
menyarankan untuk mengganti bahan bakar
kendaraan menjadi Pertamax.
Semua itu saya hiraukan saja “Buat apa
beralih, toh saya gak pake mobil tapi cuma
pake motor doang, bukannya hemat tapi malah
bikin kantong boros kalau saya beli Pertamax”
itu kata-kata yang selalu saya ungkapkan jika
ada yang menawarkan Pertamax.
Tapi akhirnya saya berubah pikiran se
telah saya melihat adanya jalur khusus bagi

Motor yang ingin mengisi Pertamax tanpa
harus antri panjang. Memang awalnya
setiap saya pulang kerja ataupun berangkat
mengisi Premium di SPBU, saya harus
rela menyita waktu karena panjangnya
ant rian.
Dan sekarang tanpa pikir panjang lagi,
setiap kali mengisi saya langsung meng
arahkan motor saya ke jalur Pertamax tanpa
harus antri panjang.
Ada rasa kebanggaan tersendiri kita bisa
berada di jalur VIP (tanpa antri). Setiap mengisi
Pertamax saya selalu melihat sekeliling yang
antri mengisi Premium.

Somadin - Karang Tengah
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Pameran

PKBL Pertamina
Se-Indonesia

Pertamina memiliki unit-unit bisnis yang
tersebar di seluruh Indonesia. Tentunya unit
bisnis tersebut memiliki mitra binaan dengan
jumlah yang cukup banyak.
Seperti yang pernah saya baca di salah
satu Koran Nasional, bahwa Perusahaan
yang memiliki jumlah mitra binaan terbesar
adalah PT Pertamina (7 ribu UKM), disusul PT
Telkom, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BNI dan
Jamsostek.
Itu jumlah yang sangat signifikan sekali.
Alangkah baiknya Pertamina bisa menggelar
Pameran khusus Mitra Binaan Pertamina yang
diselenggarakan secara rutin setiap tahunnya
seperti yang dilakukan oleh BUMN lainnya
yang sudah menggelar pameran khusus

Pertamina Yth,

mitra binaannya dan ternyata menarik minat
masyarakat untuk datang.
Dengan jumlah mitra binaan yang jauh lebih
banyak dibandingkan BUMN lainnya, saya yakin
jika kelak ada pameran mitra binaan Pertamina
yang berjumlah 7 ribu UKM, pastinya akan lebih
semarak dibandingkan Pameran mitra binaan
BUMN yang sudah ada.
Mudah-mudahan ide saya bisa dipertimbangkan
agar Pertamina tidak hanya terkenal dengan
bisnis Migasnya saja namun juga masyarakat
bisa melihat lebih luas betapa besar kontribusi
Pertamina terhadap usaha kecil menengah.
Salam,
Keira – Jakarta Pusat

Artikel PKBL

Sebagai pembaca setia Warta Pertamina, saya sangat menyukai artikel di beberapa halaman
akhir. Seperti PKBL, CSR, Wisata dan Galeri Foto yang sangat inspiratif. Jika boleh usul, khusus
untuk rubrik PKBL akan lebih menarik jika dilengkapi dengan daftar harga produk mitra binaan
Pertamina yang didisplay dalam foto. Selain ada data alamat, kami jadi memiliki gambaran kisaran
harga produk-produk tersebut. Tentu saja artikel akan lebih berwarna dan informatif lagi produk yang
didisplay lebih dari dua item.
Salam,
Marini Kleden - Palembang

Juni 2012
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Pertamina Perkuat

Armada Milik
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Pertamina terus memperkuat
armada milik sebagai alat transportasi
Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan
kapal MT Musi yang dibuat galangan
kapal dalam negeri. Armada milik baru
MT Musi produksi PT Daya Radar
Utama (DRU) diterima Pertamina
pada Jumat (11/5) di galangan kapal
DRU Tanjung Priok, Jakarta.
Serah terima kapal tanker
berukuran 3.500 DWT dilakukan
oleh Direktur PT DRU Amir Gunawan
kepada SVP Pertamina Shipping
Suhartoko, disaksikan Direktur
Jenderal Industri Unggulan berbasis
Teknologi Tinggi Kementerian
Perindustrian Budi Darmadi.
Kapal ini merupakan kapal ke-47
milik Pertamina dari total 175 kapal
yang dioperasikan untuk ditribusi
dalam negeri. Penambahan armada
ini diharapkan meningkatjan efisiensi
biaya transportasi BBM, dan sebagai
wujud kepatuhan Pertamina terhadap
azas cabotage. n

10

Juni 2012

Pertamina Raih

Indonesia Sustainable Business
Awards 2012
Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Pertamina meraih Indonesia
Sustainable Business Awards (ISBA)
2012 dengan kategori Industry
Champions Energy. Penghargaan
diberikan Menteri Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu
kepada Direktur Umum Pertamina,
Luhur Budi Djatmiko di Jakarta,
Rabu (9/5).
ISBA atau penghargaan bisnis
berkelanjutan ini merupakan suatu
rangkaian penghargaan tahunan
global yang mengakui praktek
dan kepemimpinan terbaik dalam
menjalankan bisnis di antara
perusahaan-perusahaan lokal dan
multinasional di Indonesia. Melalui
ISBA diharapkan perusahaan
bisa menjalankan bisnis yang
berkelanjutan dan menciptakan
manfaat yang lebih luas bagi semua
lapisan masyarakat.
Direktur Umum Pertamina, Luhur
Budi Djatmiko berharap dengan
keberhasilan meraih ISBA ini tidak
membuat Pertamina bersantai diri.
Karena mempertahankan jauh lebih
sulit dibandingkan meraihnya. “Harus
ada komitmen yang kuat agar tetap
bisa mempertahankan apa yang
telah diraih sekarang,” ujarnya. n
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FSRU Jawa Barat
Resmi Beroperasi

Terminal penerima dan regasifikasi
(FSRU) Jawa Barat mulai beroperasi
secara bertahap. Hal tersebut ditandai
dengan proses ship to ship LNG transfer
dari LNG Carrier Aquarius ke FSRU Jawa
Barat di Teluk Jakarta (4/5).
Proses ship to ship disaksikan oleh
Dirjen Migas Evita Legowo, Direktur Gas
Hari Karyuliarto, serta Presiden Direktur
PT Nusantara Regas Hendra Jaya. Proses
transfer LNG di lautan lepas itu merupakan
yang pertama di Asia Pasifik.

Menurut Dirjen Migas Evita Le
gowo, FSRU Jawa Barat menjadi
tonggak penting dan bersejarah bagi
upaya Indonesia dalam membangun
kemandirian dan ketahanan energi.
Pada tahap pertama, FSRU akan meng
alirkan gas sebesar 140 juta standar
kaki kubik per hari sesuai kontrak ke
PLTGU Muara Karang. Selanjutnya
s e c a r a b e r t a h a p p a s o k a n g a s k e
pembangkit milik PLN ditingkatkan
menjadi 200 mmscfd. n
Foto : Dok. Pertamina
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Visi BOD

Menjadi Penyedia
Jasa Angkutan Laut

Kelas Dunia
Sesuai dengan RJPP 2012-2016, visi Direktorat
Pemasaran dan Niaga untuk Pertamina Shipping
adalah “menjadi penyedia jasa angkutan laut kelas
dunia”. Kelas dunia maksudnya adalah Pertamina
Shipping harus memiliki standar pekerjaan yang
profesional, memiliki market secara global dan
tentunya ditunjang dengana aset yang baik.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, Shipping
memiliki beberapa aspirasi dan sasaran strategis.
Yaitu, menguasai pasar angkutan laut tanker
dan LPG di Indonesia serta mengembangkan
bisnis transportasi LNG sebagai pendukung
pengembangan bisnis LNG secara terintegrasi,
meningkatkan profitibilitas bisnis charter out,
storage, dan jasa maritim. Shipping juga menjadi
moda transportasi laut yang handal bagi internal
Pertamina dengan layanan yang excellent serta
kompetitif.
Meremajakan kapal serta mewujudkan
komposisi jumlah tonase kapal milik sebesar 50
persen dari tonase kapal yang dioperasikan pada
tahun 2016. Selain itu, aspirasi lainya adalah
membentuk anak perusahaan Shipping yang
diproyeksikan untuk melakukan pengambangan
bisnis angkutan laut termasuk didalamnya akusisi
ataupun joint venture.
Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Salam,
Hanung Budya
Marketing & Trading Director Pertamina
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Warta Utama

Pertamina Shipping :

Ilustrasi : Oki Novriansyah Pertamina

Dari Cost
Ke Profit

Center

Pertamina Shipping terus berbenah diri. Memperkuat komposisi armada milik
dan memperluas spektrum bisnis. Optimistis menatap beragam peluang
di ceruk bisnis Migas masa depan. Berperan penting dalam menjamin
ketersediaan BBM, BBK, dan LPG,” katanya.
Di siang terik itu, sebuah tanker berukuran
3.500 DWT membelah hamparan air asin,
perlahan menepi mendekati galangan kapal
PT. Daya Radar Utama (DRU) Shipyard,
Tanjung Priok, Jakarta. Di moncong kapal
tanker dengan gross tonage seberat 2.813 tons
berkapasitas kargo 4851.52 M3 ini, terpatri huruf
P yang tersusun dalam tiga warna biru hijau dan
merah, seperti panah terarah menuju ke depan,
seolah mengisyaratkan semangat percepatan,
perubahan. Logo Pertamina itu diapit tulisan
besar, nama kapal tersebut di kedua sisinya,
MT Musi. Pada Jumat 11 Mei 2012, tanker baru
buatan dalam negeri itu diresmikan menjadi
anggota keluarga besar Pertamina Shipping.
Peresmian dengan pemotongan pita dilakukan
oleh Senior Vice President Pertamina Shipping
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Suhartoko, Direktur PT. Daya Radar Utama
(DRU) Amir Gunawan dan Direktur Jenderal
Industri Unggulan berbasis Teknologi Tinggi
Kementerian Perindustrian Budi Darmadi.
MT Musi yang dibangun selama 24 bulan
ini akan dipakai mengangkut BBM ke daerahdaerah terpencil di Sumatera bagian Barat dan
Selatan, seperti loading port Terminal BBM
(TBBM) Teluk Kabung Padang, Refinery Unit
III Plaju dan discahrging port TBBM Pangkal
Balam dan TBBM Bengkulu. Kapal tersebut
merupakan kapal pertama yang dibangun
Pertamina untuk tahun ini di galangan kapal
dalam negeri milik PT. Daya Radar Utama
(DRU). MT Musi merupakan kapal terbesar
yang pernah dibangun DRU. Tapi terkecil
dibandingkan dengan kapal lain yang dimiliki

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Peresmian MT Musi 12 Mei 2012 oleh Senior Vice President Pertamina Shipping Suhartoko, Direktur
PT. Daya Radar Utama (DRU) Amir Gunawan, disaksikan Direktur Jenderal Industri Unggulan
berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi.
Pertamina. “Namun jangan sepelekan kapal
ini, walau kapal terkecil Pertamina, 4 juta kilo
liter minyak bisa diangkut dalam kapal ini,” ujar
SVP Shipping Suhartoko.
Tahun ini di DRU Pertamina berencana
membangun tiga kapal, termasuk Musi.
Investasi yang digelontorkan mencapai 11,450
juta dolar AS per unitnya. Dua unit sisanya
akan datang bertahap, yaitu di bulan Juli dan
juga di akhir tahun ini. Dengan masuknya Musi,
kini Pertamina Shipping mengoperasikan 49
kapal milik sendiri, MT Musi masih jauh lebih
kecil dibandingkan jumlah kapal charter yang
mencapai 124 kapal. Dari jumlah 49 itu, 13 di
antaranya kapal baru.
Fungsi Shipping di tahun 2010 sampai
dengan tahun 2015 merencanakan menambah
48 kapal baru, dengan catatan sampai dengan
tahun 2015 tersebut tidak ada kapal yang di
scrap. “ Dengan yang kita miliki sekarang,
pada 2015 kita akan punya 84 unit kapal
milik sendiri,” ujar alumnus Teknik Sipil ITB
1983 ini. Penambahan kapal itu sebetulnya
sudah direncanakan sejak 2008-2009 lalu.

Baru terealisasi 11 karena pembuatan kapal
butuh waktu yang tak sedikit, minimal 2 tahun.
Terutama untuk kapal yang membutuhkan desain
khusus yang disesuaikan dengan karakteristik
pelabuhan khusus milik Pertamina.
Pengadaan kapal baru memang sudah
merupakan keharusan, untuk memenuhi
regulasi nasional dan internasional sekaligus
menggantikan kapal-kapal yang sudah sangat
tua. Kapal yang dimiliki Pertamina sekarang ratarata sudah uzur. “Kapal yang kita operasikan ada
beberapa kapal (5 unit) yang dibangun tahun
1980,” ujar Suhartoko. Lainnya, (terbanyak)
dibangun tahun 1982 dan 1986. Sementara
yang dibangun di atas tahun 2000 hanya 4
kapal. Padahal, usia keekonomian sebuah
kapal biasanya tak lebih dari 25 tahun.
Selain untuk internal yang lebih bersifat
pelayanan, kapal baru itu juga disiapkan untuk
mengantispasi peluang bisnis perkapalan di masa
depan. Marketing & Trading Director Pertamina
Hanung Budya menyebutkan sekarang ini saat
yang tepat mengembangkan bisnis perkapalan.
Secara global investasi kapal baru saat ini
Juni 2012
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Hanung Budya

Suhartoko

Marketing & Trading Director Pertamina

Senior Vice President Pertamina Shipping

berada pada titik terendah atau paling murah.
Memang dalam beberapa tahun ke depan akibat
krisis ekonomi berkepanjangan, pembiayaan
sektor shipping akan tertekan dan supply kapal
akan melimpah sehingga charter rate global
akan melemah karena over supply. Tapi kondisi
ini tidak akan berlangsung lama. “Diperkirakan
5-6 tahun ke depan kondisi perekonomian global
akan pulih dan kondisi market shipping akan
kembali bergairah,” ujar Hanung.
Khusus untuk Indonesia, peluang bisnis
perkapalan sangat besar. Rencana peningkatan
kilang di regional dan tren penemuan sumur
minyak yang sekarang kebanyakan di lepas
pantai akan menaikkan kebutuhan Floating
Storage Offloading (FSO) atau tangki timbun
apung, selain itu, peningkatan bisnis gas (LPG
dan LNG) akan meningkatkan kebutuhan FSO,
LPG dan juga penampungan dan regasifikasi
terapung (floating storage and regasification
unit/FSRU) terminal LNG. Peluang bisnis yang
paling signifikan bagi bisnis Perkapalan adalah
pemberlakuan asas cabotage di perairan
Nusantara. Ketentuan yang dengan UndangUndang itu mewajibkan kapal harus berbendera
Indonesia untuk angkutan antar pelabuhan yang

berlokasi di seluruh NKRI.
Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan
Gas Bumi (BP Migas) memperkirakan hingga
tahun 2015, industri hulu migas membutuhkan
tambahan armada baru sebanyak 235 kapal
berbendera Indonesia dari berbagai jenis,
kapasitas, dan ukuran sesuai dengan UndangUndang No.17 Tahun 2008 tentang pelayaran.
Angka tersebut meliputi 235 jenis kapal
kategori C,seperti yang diungkapkan oleh
Kepala Sekuriti dan Formalitas BP Migas,
Gde Pradana. “Jadi kapal yang digunakan ada
sekitar 606 kapal yang digunakan oleh KPS
yang digunakan untuk operasional mereka.
Masih ada sekitar 235 yang masuk kategori
C yang belum bisa di penuhi kebutuhannya
oleh pengusaha atau pemilik kapal dalam
negeri. Sehingga kapal-kapal tersebut harus
didatangkan dari luar,”katanya.
Lebih lanjut dia mengungkapkan kapal-kapal
kategori C itu adalah kapal yang biasa digunakan
untuk kepentingan drilling/ pengeboran dan
eksplorasi laut dalam, pengembangan subsea
dan lain sebagainya.
Jenis kapal yang masuk kategori C tersebut
diantaranya adalah Accomodation Work Barge,
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Ibnu Wibowo

Nova Y. Mugijanto

Ketua Bidang Pengembangan Industri
Pelayaran (INSA)

Ketua Bidang Angkatan Laut Lepas Pantai
INSA / Indonesia Ship Owner Association

Anchor Handling Tug & Supply (AHTS), Cable
Boat / Cable an pipe Laying Barge, Crew Boat,
Dinamic Positioning Vessel, Diving Support
Vessel, Drilling Ship, FSO, FPSO, High Speed
Craft, Jack Up Rig , Semi submesible rig,
Survey Seismic Vessel, Tender Assist Rig,
Transportasion Barge, Utility Vessel, dan
Warehouse Barge.
“Ini kesempatan bagus untuk perkapalan.
Cuma sedikit jadi beban bagi perusahaan minyak
seperti Pertamina,” ujar Hanung. Karena, untuk
mengubah kapal berbendera asing menjadi
bendera Indonesia, dibutuhkan investasi yang
tidak sedikit. Harga sewa pun jadi lebih mahal.
Namun, Pertamina tidak keberatan dengan
pemberlakukan asas cabotage tersebut. “Ini
kontribusi untuk merah putih. Fungsi Shipping
pun bisa memanfaatkan potensi tersebut,”
Hanung menambahkan.
Tapi peluang tersebut tak hanya dibaca
Pertamina. Kalangan pegusaha pelayaran yang
tergabung dalam INSA (Indonesia Ship Owner
Association) melihat asas cabotage sebagai
peluang besar bagi anak bangsa dan sejatinya
harus dimaknai sebagai protect domestic market.
Ketua Bidang Pengembangan Industri Pelayaran

(INSA), Ibnu Wibowo memaparkan dengan
ekspor 660 juta ton setahun, movement cargo
550 juta ton setahun, artinya kebutuhan kapal
di Indonesia sangat besar yang menjadi incaran
perusahaan asing. “Cost recovery Indonesia saat
ini adalah USD 14,6 dan 30 persen ada di kapal,”
kata Ibnu, berapi-api.
Terkait potensi bisnis perkapalan di sektor
hulu migas Ketua Bidang Angkatan Laut Lepas
Pantai INSA Nova Y. Mugijanto, memberikan
gambarannya bahwa secara historis lokasi
pengeboran di Indonesia umumnya ada di
onshore atau daratan dan offshore-nya yang
shallow, atau istilahnya lautnya tidak terlalu
dalam. Dalam waktu lima tahun kedepan tren
tersebut sudah mulai bergeser, walaupun
sekarang kenyataanya 52 persen masih
di onshore dan 48 persen sisanya adalah
offshore.
Ia juga mengungkapkan bawa tahun 2011
BP Migas telah membuka tender untuk blok-blok
baru, lebih dari 18 blok, dimana 90 persenya
adalah offshore. Dan sekarang sudah bergerak,
dimana easy oil itu sudah habis, dan sekarang
arahnya sudah expensive oil trend.
Toh Hanung tak gentar. Ia mengatakan,
Juni 2012
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visi Direktorat Pemasaran dan Niaga untuk
fungsi Shipping adalah sebagai penyedia
jasa angkutan laut kelas dunia. Untuk itu,
Shipping harus memiliki standar pekerjaan yang
profesional, mempunyai market global, serta
ditunjang dengan aset yang baik. “Meremajakan
kapal milik serta mewujudkan komposisi jumlah
tonase kapal milik sebesar 50 persen dari total
tonase kapal yang dioperasikan pada tahun
2016 merupakan bagian dari aspirasi dan
sasaran strategis Shipping,” kata Hanung.
Merujuk pada RJPP Fungsi/Business Unit
2012-2016, saat ini perbandingan komposisi
armada milik dan charter masih jomplang,
27 persen berbanding 73 persen kapal sewa.
Rencananya akan dilakukan penambahan
armada milik yang akan dilakukan secara
berjenjang hingga dengan perbandingannya
menjadi 54 persen armada milik dan 46 persen
kapal charter.
Hanung yang baru dua bulan memimpin
Marketing & Trading Directorate ini memiliki
keinginan membawa Shipping selain untuk
melayani kepentingan internal perusahaan,
tetapi juga menjadi profit center. Pembenahan
Shipping pada gilirannya akan lebih
meningkatkan daya saing produk Pertamina.
Ia menyebutkan ingin membangun Marketing
& Trading lebih kompetitif, karena tekanan
dari pesaing sudah luar biasa. “Beberapa
tender, yang idealnya bisa diraih namun
kandas, salah satu sebabnya karena produk
kurang kompetitif,” ungkap Hanung. “Saya
akan menjadikan Transportation Cost ini
menjadi salah satu competitiveness product
Pertamina,”katanya.
Caranya bisa macam-macam, mulai dari
meremajakan kapal menjadi kapal milik,
menggunakan Shipping Management (semacam
konsultan), serta mencoba mendapatkan
revenue dari aktivitas aset marine, pelabuhan,
charter out dan lain sebagainya. Ia optimistis hal
tersebut bisa terlaksana. Tak sekadar menutup
biaya operasional, tapi juga beroleh untung.
Hanung mengungkapkan beberapa rencana
yang akan diusung untuk memaksimalkan
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peluang-peluang di Shipping. Pertama,
restrukturisasi Shipping melalui pembentukan
anak perusahan (AP) Shipping dan perbaikan
business proses internal. Kemudian sinergi
Shipping/anak perusahaan Shipping dengan
seluruh fungsi dan anak perusahan di Pertamina.
Serta ekspansi Shipping di Bisnis FSRU, LNG,
FSO dan lain sebagainya sebagai perluasan
market domestik dan internasional.
Menyoal masalah sinergi tersebut, Pertamina
Shipping telah membuka pintu lewat MoU
dengan PHE, salah satu anak perusahaan
Perusahaan Pertamina, pada Jumat 25 Mei
2012. Perjanjian tersebut di tandatangani
langsung oleh Presiden Direktur PHE, Salis S.
Aprilian dan Senior Vice President Pertamina
Shipping, Suhartoko.
Salis mengungkapkan perjanjian tersebut
merupakan langkah PHE untuk saling membuka
data kerjasama kedepan khususnya fasilitas
perkapalan yang meliputi kapal-kapal besar,
seperti FSO, kapal-kapal offshore, terutama
untuk kebutuhan PHE WMO (West Madura
Offshore) dan ONWJ.
“Perjanjian secara umum adalah PHE dan
Perkapalan untuk kerjasama yang lebih efisien
dan efektif, jenis kapal dan jumlah belum
ditentukan. Dan nantinya mereka tetap ikut
tender,”kata Salis di sela-sela acara yang digelar
di Hotel Borobudur itu. Salis juga menegaskan
bawa ini adalah upaya melanjutkan risalah
Rapat Direksi, untuk menjalin sinergi lintas
Direktorat, guna mewujudkan Pertamina
incorporated. “Jadi keluarga besar Pertamina
saling membantu, dan tentunya kalau begitu
akan lebih efisien dan efektif, dan kami optimis,”
kata Salis.
Terkait dengan itu, SVP Pertamina
Shipping, Suhartoko mengatakan bahwa
sejauh ini yang akan dilakukan Shipping
menyediakan kapal-kapal yang dimilki, dan
jika perlu melakukan modifikasi. “Kedepanya
kita akan lihat kebutuhan kapalnya apa saja,
sehingga kita bisa investasi pada kapal yang
dibutuhkan oleh WMO. Beberapa kapal sudah
dipakai oleh WMO, dan khusus untuk WMO
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Perjanjian PHE untuk saling membuka data untuk kerjasama kedepan, khususnya lebih ke fasilitas
terkait dengan perkapalan, khususnya kapal-kapal besar, seperti FSO, kapal-kapal off shore,
terutama untuk PHE WMO dan ONWJ.
kami sudah menyiapkan FSO sementara (MT
Gebang). Dan mungkin Juni atau Juli kita
akan ganti dengan FSO yang permanen (MT.
Geudondong),” tutur Suhartoko.
Ia berharap sinergi yang merupakan bagian
dari improvement initiative tersebut kedepanya
tidak hanya dengan PHE WMO, tapi juga lokasilokasi yang berada dibawah koordinasi PHE
bisa bersinergi juga.
Khusus untuk pembentukan anak
perusahaan, Hanung meminta agar semua
pihak bisa mencermati dan menyikapi kebijakan
ini dengan hati yang dingin dan bijak. “Kita
jangan terkooptasi mempertentangkan antara

anak perusahaaan dan sub Direktorat Shipping.
Pembentukan anak perusahaan itu bukan
segalanyanya,“ujarnya.
Baginya yang diputuskan perusaahaan
harus dijalankan. Semua kebijakan tentunya
didasarkan kepentingan perusahaan,
demi terciptanya competitiveness, untuk
kepentingan Pertamina ke depan. “Itu
adalah stragegi dalam rangka membangun
fungsi Shipping yang kompetitif efisien
mampu menjadi tulang punggung pertamina
dalam menghadapi persaingan. Intinya
dari cost center jadi profit center,” Hanung
menambahkan. n SAHRUL HAETAMY ANANTO
Juni 2012
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Arie C. Pranoto
Vice President Own Fleet
Pertamina Shipping

Kontribusi Shipping Untuk Bangsa
Jantung memiliki andil penting dalam
mengalirkan darah ke seluruh tubuh manusia.
Tak bisa dibayangkan tubuh manusia tanpa
jantung. Tanpanya, sebanyak apapun darah
diproduksi oleh tubuh hanya akan jadi genangan
tak berarti. Begitupun dengan Fungsi Pertamina
Shipping yang sedianya adalah sarana
transportasi Pertamina dalam menganalisasikan
hasil produksi Pertamina. Pertamina Shipping,
dengan seluruh armadanya, memegang
peranan penting dalam kelangsungan hidup
Pertamina sebagai pemasok energi nasional.
Vice President Own Fleet Pertamina Shipping,
Arie C. Pranoto membahasakannya dengan
istilah “empat sehat lima mati”. Maksudnya,
selama ada Shipping, proses dari eksplorasi,
pengolahan, main depot, dan depot terpencil
akan tetap selamat (sehat), meski terjadi
gangguan. Misalnya, proses eksplorasi
terhalang, dengan adanya Shipping Pertamina
masih bisa membeli minyak mentah. Begitupun
kalau pengolahan jebol. Dengan tersedianya
kapal Pertamina masih bisa membeli minyak
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jadi. Atau main depot tak berfungsi, Shipping
bisa menyelamatkannya dengan FSO. Depot
terpencil yang bisa terus beroperasi karena
Shipping bisa langsung bongkar muat langsung
ke truk.
Tapi, akibatnya akan fatal kalau hal yang
tidak diinginkan terjadi pada Shipping. “Bila
kapalnya jebol, jebol semuanya. Jadi, kekuatan
kita itu di armada. Entah itu milik atau charter.
Kalau sampai kapal kena, selesai semua.
Karena kita negara kepulauan. Kalau kita
negara daratan tidak masalah, karena bisa
pakai pipa,” ungkap Arie.
Pucuk pimpinan Marketing & Trading
Directorate mengamini pernyataan anak
buahnya tersebut. Ditemui di ruang kerjanya di
Gedung Utama Pertamina Pusat, Hanung Budya
mengatakan bahwa Shipping memiliki kontribusi
bagi Pertamina dan bangsa. Menurutnya
kontribusi Shipping untuk Pertamina adalah
dalam merekatkan Supply Chain Pertamina
yang dimulai dari pengangkutan minyak mentah
dari sumur ke Kilang, dan dari kilang ke main

Shipping in Pertamina Business Chain

Depot. Dari situ kemudian ke depot-depot dan
konsumen akhir. Semuanya tidak terlepas dari
peran Shipping. “Shipping melalui angkutan
lautnya berperan penting di dalam menjamin
ketersediaan BBM, BBK, dan LPG,” katanya.
Selain itu, kontribusi Shipping untuk bangsa
ini antara lain adalah perubahan bendera kapal.
Pada awal tahun 2009, kapal berbendera asing
di dalam armada Shipping Pertamina berjumlah
47 kapal. Melalui proses yang panjang, mulai
dari negosiasi dengan para pemilik kapal,
pemutusan kontrak dengan kapal asing, hingga
merangsang pengusaha pelayaran nasional
pemilik kapal, saat ini seluruh tanker yang wajib
berbendera Indonesia sudah melaksanakan
perubahan bendera ke Indonesia. Tak heran
bila Pertamina kemudian mendapatkan
penghargaan dari pemerintah karena berhasil
mengimplementasikan perubahan bendera
kapal tepat waktu. “Kapal yang berhasil
dilakukan perubahan bendera termasuk 2 unit
kapal super tanker VLCC, large range, hingga
small tanker,” ucap Hanung. Shipping Pertamina

juga berinisiatif mendorong pemasaran pelumas
Pertamina melalui kewajiban kapal-kapal
charter menggunakan pelumas Pertamina.
Ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa
setiap fungsi berperan aktif dalam penciptaan
sinergisitas di Pertamina.
Peran besar Shipping juga tampak dalam
proses kebijakan konversi BBM ke Gas. Hanung
menuturkan, pada awal dicanangkan program
konversi kerosene ke LPG, Shipping Pertamina
berdiri di garda depan dalam menjaga distribusi
dan stok LPG nasional. Dengan percepatan
program tersebut, maka peran Shipping menjadi
vital. Karena, membutuhkan waktu yang tidak
sebentar untuk membangun infrastruktur
penyimpanan distribusi LPG nasional berupa
receiving terminal, tangki timbun dan lain
sebagainya. Indonesia belum memiliki sarana
dan prasarana tangki timbun memadai untuk
memenuhi kebutuhan LPG nasional, sehingga
Shipping Pertamina mengoperasikan STS LPG
di tiga lokasi Teluk Semangka, Balongan dan
Kalbut. n SAHRUL HAETAMY ANANTO
Juni 2012
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Perjalanan

Pertamina Shipping
Shipping Pertamina sudah berdiri sejak 1959. Mengalami masa-masa suram di
era 80-an. Mulai bangkit dengan menambah kapal-kapal baru, LPG carrier
dan rencananya LNG carrier yang sebelumnya tak pernah ada.
Pertamina Shipping mulai bangun dari
tidur panjang. Pengadaan kapal baru terus
digenjot. Sampai 2015, mereka menargetkan
menambah 48 kapal baru sehingga mempunyai
84 kapal yang dioperasikan sendiri. Komposisi
sekarang dianggap masih jomplang. Dari
173 kapal yang beroperasi, hanya 49 yang

22

Juni 2012

berstatus milik sendiri atau 28 persen milik
sendiri, berbanding 72 persen kapal sewa.
Untuk itu seperti tercantum dalam RJPP, akan
dilakukan penambahan armada milik yang akan
dilakukan secara berjenjang hingga dengan
target perbandingan 50 persen armada milik
dan 50 persen kapal charter.

Jika pengadaan kapal baru tercapai,
komposisinya akan mendekati masa keemasan
dulu, semasa fungsi Shipping masih bernama
Direktorat Perkapalan dan Telekomunikasi.
Bahkan, dari keragaman kapal jauh berada di atas
zaman itu. Misalnya, LNG carrier dan LPG carrier.
Walaupun Pertamina menggeluti bisnis gas
khususnya LNG sejak tahun 80-an, namun BUMN
ini tidak punya satupun kapal LNG. Begitupun
dengan Kapal LPG. “Dulu katanya pernah punya
kapal LPG kecil pada 70-an, tapi faktanya sampai
3 tahun lalu kita nggak punya,”ujar Suhartoko,
Senior Vice President Shipping. Kini, LNG carrier
dan LPG carrier masuk dalam daftar armada milik
sendiri, dan Suhartoko tak henti berdoa agar LNG
Carrier segara menyusul.
Dari rencana pengadaan 48 kapal baru itu,
delapan di antaranya untuk angkutan LPG dan dua

kapal untuk LNG, sedangkan untuk LNG belum
masuk dalam program dan perlu ditambahkan, seprti
apa yang dikatakan oleh Suhartoko. Dari sembilan
kapal LPG itu seperti dituturkan Suhartoko, lima
diantaranya sudah beroperasi.
Sementara, menurut Ship Construction
Coordiantor Subagjo H Molejanto, dua kapal ukuran
middle filling refrigerated buatan Hyundai Korea, yaitu
MT. Gas Walio dan MT Gas Widuri berukuran 23.000
CUM, dan tiga kapal ukuran Small - pressurized,
yaitu MT. Gas Arimbi dengan ukuran 5000 CUM,
MT. Gas Arjuna 3.500 CUM, MT. Gas Attaka 3.500
CUM, buatan Taizhou Wuzhou, Cina. “Tiga sisanya
sedang dibangun atau sedang dalam proses usulan.
Sedangkan dua kapal untuk jenis VLGC. Satu unit
kapal VLGC 84.000 Cum, proses penandatanganan
kontrak pembangunannya sudah dilakukan pada
Januari 2012 lalu dan saat ini dalam tahap under
Juni 2012
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construction. Sedangkan satu unit VLGC lainnya
masih dalam proses pengajuan investasi,”jelasnya.
Pertamina Shipping awal mulanya dibentuk
sebagai Perkapalan Pertamina pada 1959,
dengan berbekal dua unit tankerdraft rendah
berkapasitas 3.220 DWT. Kapal tersebut
dibeli dari PT. Caltex dengan skema bare boat
hire purchase (BBHP) atau sewa-beli jangka
panjang secara kosongan (kru dan maintenance
oleh penyewa).
Pada masa pemerintahan orde baru, Presiden
Soeharto mengeluarkan dekrit No. 44, yang
mengatur lebih lanjut tentang Perkapalan
Pertamina dengan menjadikannya Direktorat
Perkapalan dan Telekomunikasi (Dit. P&T). Pada
saat itu, Direktorat P&T mencapai masa emas
dengan menggembalakan 133 unit kapal berbagai
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ukuran, dimana lebih dari 77 unit tanker adalah
armada milik. Tidak hanya itu saja, Direktorat
Perkapalan juga mengelola 134 pelabuhan
khusus (Pelsus) minyak dan gas, yang berada di
seluruh Indonesia, termasuk juga seluruh sarana
komunikasi elektronik milik Pertamina.
Masa Kejayaan berangsur surut saat
memasuki era 80-an berbarengan dengan
terjadi resesi ekonomi dunia. Kebutuhan minyak
dunia turun drastis sehingga kapal banyak yang
nganggur. Terjadilah over supply. Kelesuan
terus berlangsung sampai era 90-an. Lahirnya
Dekrit presiden No. 11 tanggal 15 Maret1990,
dan perubahan struktur organisasi dengan
dibentuknya Direktorat Perkapalan, Kebandaran
dan Komunikasi (Dit. PKK), tidak membawa
perubahan. Armada milik menyusut dari 70 unit

menjadi 45 unit. Manajemen saat itu menilai
kinerja kapal-kapal tidak memadai. Tahun 19951999 kemampuan kapal milik berdasarkan
Commission Days rata-rata hanya mencapai 270
hari per tahun, sedang kapal sewa mencapai 320
hari per tahun. Pertamina pun membuka ‘kran’
sewa kapal dari pihak ketiga dengan asumsi kapal
sewa dianggap mampu beroperasi lebih baik
dan efisien karena dikelola secara profesional.
Walhasil, puluhan kapal milik dibiarkan discrap, menjadi besi tua, sementara kapal sewa
mendominasi operasional Perkapalan.
Pasca lahirnya UU Migas yang baru,
Pertamina bertransformasi melakukan
berbagai pembenahan. Sejak saat itu mulailah
transformasi secara menyeluruh di Pertamina,
tak terkecuali Perkapalan Pertamina, yang

ingin menjadi bagian dari perusahaan berkelas
dunia. Konsekuensinya, mau tak mau tata kelola
Perkapalan harus dibenahi pula, seperti divisi
lainnya dalam tubuh Pertamina. Direktorat
Perkapalan, Kebandaran dan Komunikasi,
diubah menjadi Perkapalan Pertamina, menjadi
bagian Direktorat Hilir.
Kemudian organisasi Direktorat Hilir dipecah
menjadi Direktorat Pengolahan dan Direktorat
Pemasaran Niaga. “Fungsi Perkapalan tidak
dikembalikan menjadi Direktorat, tapi menjadi
bagian Direktorat Pemasaran dan Niaga,” Kata
Suhartoko. Sebetulnya, DNA kedua fungsi ini
berbeda. Perkapalan punya kekhususan yang
regulasinya diatur secara nasional maupun
internasional. “Pengelolaan perkapalan sangat
berbeda dengan yang harus dilakukan oleh
Juni 2012
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orang-orang pemasaran,” ungkap pria kelahiran
Sragen, 2 Juni 1959 ini.
Dari jenis kegiatan, Shipping ini tidak hanya
melayani kebutuhan Pemasaran dan Niaga.
Tapi melayani seluruh fungsi yang ada di
Pertamina yang membutuhkan jasa angkutan
laut. Shipping juga melayani Direktorat Hulu,
termasuk anak-anak perusahaan yang ada
dibawahnya, seperti PHE, PGE, dan Pertagas.
Di Pengolahan, Shipping juga melayani
angkutan antar kilang, angkutan crude dari
KKKS ke kilang, impor dari Rastanura Timur
Tengah ke kilang Cilacap. Shipping juga
melayani kebutuhan ISC (Integrated Supply
Chain), utamanya angkutan BBM dari kilangkilang ke Main Depot Pemasaran dan Niaga.
Dengan kegiatan jasa angkutan yang melayani
seluruh fungsi di Pertamina ditambah dengan
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pengelolaan bisnis yang berbeda dengan
Permasaran, bisa dipahami jika muncul suarasuara agar fungsi Shipping dikeluarkan dari
Direktorat Pemasaran dan Niaga.
Suhartoko sendiri tak terlalu menghiraukan
hal tersebut. Bersama anak buahnya, dia
terus berupaya membangun fungsi Shipping
mendekati titik ideal. Shipping yang dipimpin
oleh Senior Vice President Shipping ini
menerapkan Performance Management System
dengan mekanisme Performance Dialogue ke
semua jajaran yang dilakukan setiap bulan.
Dialog melibatkan seluruh fungsi di Shipping
untuk memastikan adanya kesinambungan
(sustainability) kinerja positif yang telah dicapai
sesuai Key Performance Indicator (KPI) masingmasing fungsi.
Perbaikan yang dilakukan mencakup

pembenahan fungsi Shipping Operation, yang
menyerap biaya sewa kapal dan bunker hingga 86
persen dari anggaran seluruh Perkapalan. Efisiensi
dilakukan dengan pembenahan pola pengadaan
kapal charter , pengoperasian kapal sewa cahrtering
dan memantau ketat penggunaan bunker. Lewat
mekanisme ini, setiap permintaan bunker kapal
dikaji, diawasi, dan disesuaikan dengan rencana
pergerakan atau rute pelayaran kapal tersebut.
Demikian juga untuk pengadaan kapal-kapal sewa.
Kini setelah Perkapalan Pertamina berbenah,
prosedur sewa-menyewa kapal dilakukan dengan
cara terbuka. Bahkan proses tender yang sedang
berjalan maupun rencana tender kapal 6 bulan ke
depan sudah diumumkan di website Pertamina
Shipping. Dengan demikian mitra kerja yang ingin
ikut tender sudah bisa mempersiapkan jauh-jauh
hari dan yang dipilih Pertamina adalah perusahaan

penyedia kapal terbaik, dengan penawaran harga
yang paling kompetitif.
Shipping juga melakukan optimalisasi
kinerja kapal milik, beberapa kapal
pengelolaannya diserahkan kepada pihak
lain yang berkompeten. Langkah ini dijalankan
dengan pertimbangan bahwa pengelolaan
sendiri armada kapal milik saat itu belum
menunjukkan performa yang signifikan. Di
lain pihak, sejak tahun 2009 hingga 2015,
Perkapalan juga menargetkan pengadaan 48
unit kapal milik tambahan dari berbagai jenis,
untuk menangkap peluang bisnis yang ada
sekaligus mengurangi ketergantungan kepada
pihak ketiga.
Banyaknya kapal sewa tidak mustahil
menjadikan Pertamina harus menghadapi
kerawanan dalam melaksanakan kewajiban
untuk mengakut crude dan mendistribusikan
BBM dan Gas keseluruh wilayah NKRI. Di
sisi lain minimnya kepemilikan kapal tanker
akan menjadikan Pertamina yang notabene
merupakan sebuah perusahaan besar, akan
sengat tergantung kepada para pemilik kapal.
Ketua Serikat Pekerja Shipping Pertamina,
Hayom Dwiporo mengatakan bahwa perjalanan
Shipping di era terdahulu sampai sekarang
ini bukanlah perjalanan yang mulus. “Banyak
tangan jahil,” ujarnya. Toh, seiring dengan
perjalanan waktu, hal tersebut lambat laun
dikikis, apalagi sejak transformasi di tubuh
Pertamina bergulir. “Fungsi Shipping sudah
bangun dari tidur panjang,” Hayom menegaskan.
Ia menyebutkan sekarang ini budaya kerja
membaik sehingga berimbas pada pencapaian
kinerja. “Biaya angkutan menjadi sangat efisien
dari tahun ke tahun,” ujarnya.
Ia mengharapkan Shipping ke depan bisa
lebih baik dan memiliki komitmen bersama dalam
menjaga eksistensi Shipping. Ia mengusulkan
Shipping menjadi Direktorat sendiri yang terpisah
dari Direktorat Pemasan dan Niaga. Karena
sekarang, Shipping tidak hanya melayani Direktorat
Pemasaran dan Niaga, namun juga melayani
fungsi lain seperti Pengolahan, ISC, EP dan lain
sebagainya. “Idealnya menjadi Direktorat sendiri,”
Hayom menambahkan. n SAHRUL HAETAMY ANANTO
Juni 2012
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Dari Cuaca Buruk Hingga Docking

Foto : Dok. Pertamina Shipping

Pasokan BBM telat, boleh jadi penyebabnya
karena cuaca. Menurut SVP Shipping Suhartoko,
sekarang ini perubahan cuaca memang sangat
ekstrem. Cuaca buruk bisa mencapai empat
bulan. Padahal tahun-tahun sebelumnya, paling
lama dua bulan. saat cuaca buruk, meski kapal
ready, pihak berwenang tidak akan mengizinkan
kapal berlayar. Akibatnya, pasokan BBM ke
lokasi-lokasi tertentu terganggu. “Mohon maaf
kalau ada beberapa lokasi yang pasokannya
terlambat. Ya karena benturan kondisi cuaca
alam yang tidak bersahabat,” katanya.
Kendala lainnya, adalah pemberlakuan azas
Cabotage yang mengruskan kapal berbendera
Indonesia. selain itu masalah akan timbul kala
usia kapal berumur. Nah, kalau salah satu
sakit mendadak, mau tak mau harus dicari
pengganti. Belum lagi kalau kapal-kapal lain
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yang sebetulnya masih sehat, ada yang masuk
docking. “Sesuai regulasi yang ada, minimal 2,5
tahun sekali semua jenis kapal harus docking,”
ujar Suhartoko.
Untuk mencari gantinya, bukan hal mudah.
Tak ada kapal berbendera Indonesia yang siap.
Yang ada, kapal-kapal berbendera asing yang
nongkrong di pelabuhan Singapura. Sesuai
dengan azas cabotage, yang bisa dipakai harus
yang berbendera Indonesia. Kalau tetap mau
menggunakan kapal berbendera asing, harus
seizin Menteri Perhubungan Republik Indonesia,
sudah barang tentu perlu permohonan, penjelasan,
klarifikasi dan evaluasi dari pihak yang terkait,
sebelum akhirnya mendapat izin dari Kementrian
Perhubungan, dan itupun hanya berlaku satu
bulan. “Ketentuanregulasi juga menjadi salah satu
kendala operasional bagi kita,”ujar Suhartoko.

Mewujudkan

“To be an Outstanding, Developed and Respected
Shipping Company”
Saat ini dalam mengemban tugasnya,
Pertamina Shipping mengoperasikan tidak
kurang dari 173 kapal, yang 49kapal diantaranya
adalah armada milik, sementara sisanya adalah
kapal sewaan. Selain melayani kepentingan
internal, terutama angkutan yang terkait PSO dan
angkutan crude ke kilang, Pertamina Shipping
juga mempunyai lini bisnis yang melayani
kebutuhan eksternal untuk mendapatkan
profit. Lini bisnis Shipping meliputi layanan
pengakutan dan layanan marine atau kelautan.
Layanan pengangkutan ini meliputi oil tangker,
gas carier, petrochemical, dan FSO . Beberapa
yang menjadi group costumer-nya yaitu IISC,
Refinery Unit, S&D, Petral, PHE ONWJ, PHE
WMO dan CNOOC. Sedangkan untuk layanan
marine, Shipping melayani underwater services,
mooring master, galangan kapal dan keagenan.
Yang selama ini menjadi pelanggannya adalah
PEP Region Jawa, PEP Pangkalan Susu, PEP
Sangatta, KKKS Kondur, PT Badak NGL, PT BLT,
PT Apol, UPMS, dan Refinery Unit.
Bisnis Shipping yang paling baru adalah
penyediaan jasa dan FSO yang kini memang
lagi booming. Vice President Own Fleet,
Arie C. Pranoto mengatakan bahwa layanan
tersebut telah digulirkan oleh Pertamina sejak
tahun 2011. Tercatat selama ini Shipping telah
membidani beberapa project FSO dengan
beberapa anak perusahaan. Project tersebut
seperti MT. Gebang (temporary FSO) dengan
pelanggannya PHE WMO dengan periode
kontrak Februari 2011 hingga Oktober 2011.
MT. Geudondong (Permanent FSO) dengan
pelanggan PHE WMO, dengan periode kontrak
Oktober 2011 hingga Oktober 2021. MT Agaila

(Temporary FSO) dengan PHE ONWJ, periode
kontrak Oktober 2011 sampai Desember
2011, dan MT. Galunggung (Temporary FSO)
bersama CNOOC pada November 2011 hingga
November 2012. Pertamina Shipping juga
memiliki Semi Floating Storage untuk crude,
BBM dan LPG.
Pertamina Shipping dilengkapi fungsi Own
Fleet untuk pengelolaan kapal milik, kegiatan
komersial kapal oleh fungsi Commercial and
Development, pengadaan kapal charter oleh
fungsi Ship Procurement, serta penentuan
kebutuhan tonage dan pengaturan pergerakan
kapal oleh fungsi Shipping Operation. Selain
itu, keagenan kapal, port management, teknik
bawah air, mooring master dan dok dikelola
oleh fungsi Marine, pengelolaan pembangunan
kapal baru meliputi penyiapan spesifikasi kapal,
penyiapan lelang pembangunan kapal dan
pengawasan pembangunan kapal dikelola oleh
fungsi Ship Construction. Sedangkan Monitoring
kapal milik yang dikelola oleh Ship Management
eksternal oleh fungsi Oversight dan juga
pelaksanaan vetting dan pengelolaan kegiatan
Health Safety Security and Environment
(HSSE), serta pemenuhan standar internasional
yang dilakukan oleh fungsi Safety Management
Representative (SMR).
Segala aktivitas Perkapalan tersebut
dilakukan dengan dasar Surat Ijin Usaha
Perusahaan Angkutan Laut (SIUPAL) No.
BXXV-1/AL.58 tanggal 2 Januari 2002, yakni
surat ijin yang diberikan oleh pejabat berwenang
agar Perkapalan dapat mewujudkan visinya, ”To
Be an Outstanding, Developed and Respected
Shipping Company”. n SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Warta Utama

Mendulang Lewat Anak
Untung Perusahaan

Foto : Dok. Pertamina Shipping

Sedang disiapkan pendirian anak perusahan shipping. Menangkap
kesempatan bisnis jasa angkutan laut dari internal dan eksternal Pertamina
yang mulai booming. Pekerja jangan lagi bermental “amtenaar”.
Pendirian anak perusahaan di bidang
Perkapalan sepertinya tinggal menunggu
ketok palu. Audiensi tentang kelahiran anak
perusahaan ini telah dilakukan oleh Direksi
pada 27 Desember 2011. Dalam rapat tersebut
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terdapat tiga usulan yang dilontarkan oleh
konsultan KPMG kepada Direksi. Pertama
Shipping Pertamina tetap seperti sekarang, tidak
berubah, tidak melahirkan anak perusahaan
sama sekali. Namun dengan catatan armada

milik diserahkan kepada Shipping Management
(konsultan).
Usulan kedua, Shipping diubah total menjadi
anak perusahaan, jadi bukan lagi melahirkan
atau membentuk, tapi disini Perkapalan
berubah menjadi anak perusahaan, dengan
catatan semua armada milik diserahkan kepada
Shipping Management. Terakhir, Shipping tetap
menjadi seperti sekarang ini, tapi untuk yang
trading out dibentuklah anak perusahaan.
Semua armada milik juga harus diserahkan
kepada Shipping Management.
Saat itu Direktur Utama Pertamina Karen
Agustiawan menjatuhkan pilihannya pada
usulan ketiga. Pertamina Shipping tetap ada
seperti sekarang, dan dibentuk anak perusahaan
untuk mengurus trading out. Namun tidak setuju
kalau armada milik diserahkan kepada Shipping
management. Ia ingin armada milik tetap
dikelola Pertamina Shipping.
Marketing & Trading Director Pertamina
Hanung Budya menyebutkan usulan pendirian
anak perusahaan shipping dimaksudkan untuk
menangkap business opportunity jasa angkutan
laut yang ada pada anak perusahaan dan
external Pertamina. Ia menyebutkan Pertamina
Shipping yang selama ini di bawah Direktorat
Pemasaran dan Niaga masih cost center.
Pendirian anak perusahaan adalah salah satu
upaya agar fungsi Shipping bisa menjadi profit
center seperti diamanatkan Direksi Pertamina.
Pendirian anak perusahaan, menurut
Hanung, menguntungkan karena akan
mendapatkan insentif bisnis. “Perusahaan
shipping memperoleh insentif dari pemerintah,
seperti pengenaan pajak PPH sebesar 1,2
persen dari revenue sementara non shipping
sebesar 25 persen dari profit,” ujar Hanung.
Menurutnya, insentif itu akan memberikan
benefit yang besar.
Dengan pembentukan anak perusahaan
tersebut, menurut Hanung, sinergi bisnis
antar anak perusahaan Pertamina akan dapat
berjalan lebih maksimal. Sebelumnya, hampir

seluruh bisnis jasa angkutan laut Pertamina
diserahkan kepada pihak ketiga. “Ke depan,
bisnis jasa angkutan laut ini dapat dikelola oleh
anak perusahaan Shipping dengan konsep
saling menguntungkan,”ujarnya. Sinergi dengan
anak perusahaan Pertamina yang lain sebagai
langkah awal untuk membangun pondasi AP
Shipping. Anak perusahaan yang disiapkan
untuk bersinergi, antara lain PES (Petral), PT.
Pertamina Gas, PT. PHE ONWJ, PT. PHE WMO
dan PT PTK.
Sebetulnya wacana pembentukan anak
perusahaan Shipping sudah bergulir sejak 2010
dengan dibentuknya sebuah tim persiapan
yang diketuai Arie C. Pranoto pada tahun
2011. “Bu Karen menginginkan Pertamina
Shipping ini seperti Malaysia International
Shiping Corporation (MISC) di bawah Petronas.
Nah, maunya seperti itu,” kata Arie yang juga
menjabat sebagai VP Own Fleet Pertamina
Shipping. Perusahaan-perusahaan migas
memang lazim mempunyai anak perusahaan
yang bergerak di bidang pelayaran. Selain
Petronas, BP punya BP Shipping, Shell dengan
STASCO, Exxon Mobile berafiliasi dengan Sea
River Maritime. Setelah wacana pembentukan
anak perusahaan bergulir di tubuh Pertamina
Shipping, dibentuk fungsi baru yaitu Shipping
Marketing and Commercial dan Technical
Commercial Fleet, sebagai cikal bakal anak
perusahan ini.
SVP Pertamina Shipping menyebutkan setelah
anak perusahaan terbentuk, Pertamina Shiipping
hanya akan melayani kebutuhan internal. Fungsinya
hanya pelayanan yang handal dan efisien, bukan
untuk mendapatkan profit. Pertamina Shipping
tetap menjalankan pekerjaan yang selama ini
dijalankan, yakni melayani angkutan kebutuhan
internal Pertamina, utamanya adalah yang berkaitan
dengan PSO dan angkutan crude untuk kilang.
Sedangkan anak perusahan yang akan didirikan
akan memberikan layanan bisnis dengam tujuan
profit,menggantikan sebagian kapal-kapal sewa
yang selama ini disewa oleh Pertamina Shipping
Juni 2012
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Arimbi
Ukuran : 4200,000 DWT
Tipe Kapal : LPG
Muatan : LPG
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

Fastron
Ukuran : 30,770 DWT
Tipe Kapal : MR
Muatan : White product Oil Tangker
Tahun pembangunan : 2005
Kontruksi : Double Hull

82

84

Crude

49%

48%

BBM

51%

52%

NBBM

untuk angkutan PSO dan crude, termasuk ke anakanak perusahaan Pertamina yang selama ini untuk
memenuhi kebutuhan kapalnya menyewa dari
pihak luar. “Nah, kapal-kapal sewa ini mestinya bisa
digantikan dengan kapal-kapal anak perusahaan
shipping nanti,” ujar Suhartoko. Kalau owners lain bisa
menyewakan ke Pertamina, dan dia mendapatkan
profit, mestinya anak perusahaan shipping yang akan
kita bentuk ini, juga bisa menyediakan kapal yang
sama yang juga dapat profit. “Chance-nya kan sangat
besar, faktanya sekarang ini lebih dari 70 persen
masih kapal sewa,” Suhartoko menambahkan.
Ia kemudian mengilustrasikan, untuk
memenuhi BBM dalam negeri, Pertamina
sudah banyak melakukan impor lewat Petral.
Perusahaan yang berbasis di Singapura ini
kemudian membeli minyak kepada para supplier
atau trader. “Volume angkutan Petral itu sudah
di atas 12 juta barel per bulan, “ujarnya.
Daripada Petral menyerahkan kepada
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87

44%

42%

42%

55%

56%

58%

58%

30%

29%

29%

2014

2015

2016

18%

19%

31%

2011

2012

2013

Proyeksi Jumlah Kargo diangkut (juta KL)

Analisis Proyeksi Operasi

Jumlah cargo yang diangkut berdasarkan material balace
RKAP 2012, sedangkan material balance 2012-2016
berdasarkan material balance 2012 dikalikan p rosentase
kenaikan material balance 2013-2015.

Galunggung
Ukuran : 85000,000 DWT
Tipe Kapal : LR
Muatan : Black and Crude Oil
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

Gamalama
Ukuran : 85000,000 DWT
Tipe Kapal : LR
Muatan : Black and Crude Oil
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

85
45%

Gas Widuri
Ukuran : 17000,000 DWT
Tipe Kapal : LPG
Muatan : LPG
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

owner lain, anak perusahaan shipping bisa
masuk mengambil porsi angkutan Petral itu.
“Kalau commitmen kita untuk itu, fungsi anak
perusahaan shipping dapat berkembang dengan
cepat.” ujarnya. Belum lagi peluang-peluang baru
di masa depan seperti penyediaaan FSO dan
FSRU. Suhartoko optimistis dengan masa depan
anak perusahan Shipping. “Kalau sekarang ini
Pertamina Shiipping nggak bisa besar karena
fungsinya hanya melayani internal, sifatnya cost
center, tidak ada revenue. Tapi anak perusahaan
bisa sangat besar karena mendapatkan revenue
dari mana-mana,” ujar Suhartoko. Ia yakin jika
anak perusahaan diwujudkan, peluang bisnisnya
luar biasa besar. “Tinggal komitmen membesarkan
ini ada nggak? kalau nggak, ya bisa mati lagi,”
ungkap Suhartoko mengakhiri pembicaraan.
Ketua Tim Persiapan AP Shipping, Arie
C. Pranoto mengatakan, rencananya anak
perusahaan ini ditargetkan mulai beroperasi pada

016 - Proyeksi Operasi (1/2)

Karmila
Ukuran : 6,500 DWT
Tipe Kapal : Small
Muatan : White product Oil
Tahun pembangunan : 1992
Kontruksi : Single Hull

Jumlah tonase in dwt (Jumlah Kapal)
2.921.682

Charter
76%
Fleet

Pertamina
Fleet

2.887.905

2.955.458

73%

73%

2.989.235

3.006.123

68%

66%

24%

27%

27%

32%

34%

2011
(173)

2012
(171)

2013
(175)

2014
(177)

2015
(178)

3.039.900

46%
180

54%

2016
(180)

Charter
Fleet

95

Pertamina
Fleet

85

2016

180

142
38

2016

Proyeksi Jumlah Armada Pertamina

Analisis Proyeksi Operasi

• Penguasaan jumlah tonase sebesar 50% dari total tonase
dengan 85 unit kapal milik pada 2016 dengan portofolio
• tipe kapal semua ukuran.
Penguasaan jumlah tonase sebesar 50% dari total tonase
dengan 38 unit kapal milik pada 2016 dengan portofolio
kapal tipe GP keatas plus 2 VLCC.

Gas Walio
Ukuran : 17000,000 DWT
Tipe Kapal : LPG
Muatan : LPG
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

Klasogun
Ukuran : 6,505 DWT
Tipe Kapal : Small
Muatan : White product Oil
Tahun pembangunan : 1999
Kontruksi : DoubleHull

Sanga-Sanga
Ukuran : 29,952 DWT
Tipe Kapal : MR
Muatan : White product Oil
Tahun pembangunan : 1983
Kontruksi : Single Hull

Januari 2013. Rencananya AP Shipping ini akan
dibekali delapan kapal. Antara lain, Geubang,
Geudondong, Gunung Geulis, Galunggung dan
Fastron. Rincian teknis kapalnya meliputi FSO
sebanyak 2 kapal, LR (Large Range) 2 kapal, GP
2 kapal, dan satu kapal lagi, Fastron, yang kini
sedang dikelola oleh shipping management, OSM.
Menurut penuturan Arie, sekarang timnya sedang
merampungkan berbagai persiapan, terutama
kajian keekonomian. “Saya meminta kepada tim
saya untuk membuat suatu kajian yg objektif, bukan
hanya asal bapak senang,” ungkap Arie.
Yang tak kalah penting penyiapan mental
para pegawai. “Yang tadinya sebagai “amtenaar”,
harus mempunyai jiwa enterpreneur yang tinggi,”
ujar Arie. Sebelum ini, para pekerja Shipping
praktis tak pernah merasakan iklim persaingan.
Mereka selama ini lebih banyak mengerjakan
angkutan yang berkaitan dengan penugasan
dari perusahaan. Praktis setelah menjadi anak

Sei Pakning
Ukuran : 29756,000DWT
Tipe Kapal : MR
Muatan : White Oil Product
Tahun pembangunan : 2011
Kontruksi : Double Hull

perusahaan dengan orientasi profit harus
berebut order dengan perusahan shipping lain.
Dibentuknya Shipping Marketing and Commercial
dan fungsi Technical Commercial Fleet, menjadi
wahana pembelajaran untuk melayani konsumen.
Para pengelola anak perusahan shipping harus
membuat kapal andal, efisien, dan bisa dicustomize sesuai dengan keinginan konsumen.
Tanpa itu, mustahil bisa bersaing.
Ketua Serikat Pekerja Shipping Pertamina
(FKPPA), Hayom Dwiporo mendukung
strategi Pertamina dalam rangka profit center
berdasarkan kajian yang objektif termasuk dari
aspek pekerja. Kemudian Ia pun mengingatkan
ihwal pemisahan PT. Patra Dok Dumai (PDD)
saat menjadi AP pada 1995. Saat itu, tak
ada kebijakan khusus agar kapal-kapal milik
Pertamina docking di PDD. Perusahaan (PDD)
pun jarang mendapat tender, selalu merugi dan
akhirnya kolaps. n SAHRUL HAETAMY ANANTO
Juni 2012
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Interview
Teks : Dewi Sri Utami & Nilawati Dj Foto : Tatan Agus RST.

Otak Atik Kampanye

Anti Korupsi
Nama

: Teten Masduki

Malang melintang berjuang

Lahir

: Garut, 6 Mei 1969

mengampanyekan

•

Jurusan Matematitka dan Ilmu Kimia IKIP Bandung

•

Kursus selama tiga bulan tentang kepemimpinan LSM di El Taller,

pemberantasan korupsi tak
membuat Teten berdiam
diri. Film menjadi media

Pendidikan :

Tunisa(1989)
Karier :
•

Staf peneliti pada Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia (19781989)

•

Kepala Litbang Serikat Buruh Merdeka Setiakawan (1989-1990)

kampanye yang kini di

•

Kepala Divisi Perburuhan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia

geluti. Debut pertama

•

Koordinator Forum Solidaritas Buruh (1992-1993)

•

Koordinator Konsorsium Pembaruan Hukum Perburuhan (1996-1998)

•

Ketua Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (1998-2008)

•

Anggota Ombudsman Nasional (2000 – sekarang)

•

Sekretaris Jenderal Transparency International chapter Indonesia (2009-

”Kita vs Korupsi” menyedot
puluhan ribu penonton.

(YLBHI; 1990-2000)

sekarang)
Penghargaan :
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•

Suardi Tasrif Award 1999

•

Alumni Berprestasi IKIP Bandung 2000

•

Penghargaan Ramon Magsaysay, 2005

Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

Produser Film Anti Korupsi

Belum genap tiga bulan diluncurkan film
“Kita versus Korupsi”, ternyata telah ditonton
25 ribu pasang mata. Film Omnibus, yang
menggabungkan empat cerita dengan benang
merah tentang korupsi ini, belakangan menjadi
perbincangan kalangan muda. Tanggapan pro
dan kontra terlontar lewat rubrik resensi film
di media massa, hingga di kalangan blogger
terkait film edukasi yang dikemas sangat
menarik dan jauh dari kesan ‘membosankan’.
Film non komersial yang diputar di 17 kota
ini, ternyata diproduseri oleh sosok pria yang
getol menyuarakan gerakan anti korupsi,
Teten Masduki.
Pria kelahiran Garut itu, panjang lebar
menceritakan awal mula penggarapan film “Kita
vs Korupsi” di kantor Transparency International

Indonesia (TII), kawasan Blok S, Jakarta
Selatan. Di ruang kerjanya yang minimalis
dengan sentuhan etnik terpampang lukisan
bertema keadilan. Hal yang diperjuangkan
pria plontos ini sejak masih duduk di bangku
kuliah. Mengenakan kemeja biru dan balutan
celana jeans, Teten Senin sore itu tengah
mempersiapkan roadshow ke Surabaya
pemutaran film bersama timnya yang sebagian
besar anak muda. Kelelahan karena bolak
balik ke luar kota, seolah tak terlihat dari raut
mukanya yang bersahabat. Tapi batuk yang
senantiasa mengganggu perbincangan kami
tak bisa membohongi, Teten masih lelah. “Saya
cuma dua hari ini aja di Jakarta, besok sudah
roadshow lagi,”katanya sembari menahan
batuk kecil.
Juni 2012
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Toh tanpa basa-basi, Sekjen TII ini langsung
buka-bukaan perihal film yang dijadikannya
sebagai media kampanye anti korupsi. “Film
itu universal, memiliki kekuatan narasi, tanpa
menggurui, namun bisa membangun kesadaran
masyarakat,”ujarnya. Menurutnya setelah
menonton film “Kita vs Korupsi” orang bisa
memilih akan menjadi si hitam atau si putih.
“Setidaknya film bisa membangun emosi
orang untuk ikut dalam gerakan ini, dan terlibat
bersama-sama melawan korupsi,”jelasnya.
Pemilihan film sebagai sarana kampanye tidak
muncul tiba-tiba. Awalnya Teten yang sejak tiga
tahun silam bergabung di TII mencari pendekatan
baru kampanye gerakan anti korupsi, secara masif.
Menurutnya tiga belas tahun reformasi, gerakan
anti korupsi yang disentuh lebih ke institusi dan
kelembagaan. Edukasi anti korupsi secara meluas
terlupakan. Jika ada masih dalam skala kecil.
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Teten yang tak kenal seluk beluk film akhirnya
mengumpulkan para moviemakers. “Saya ledekledekin lah…kog film Indonesia nggak pernah
menyentuh program sosial. Alasannya terlalu berat
mengangkat topik korupsi,” kenangnya.
Teten tak patah arang. Rutinitas diskusi
dengan para sineas muda, ditambah kerjasama
dengan USAID membuat mereka merumuskan
film yang pas untuk kampanye anti korupsi.
Niatan itu mendapat sambutan dari KPK yang
memang akan membuat film. “Ya sudah gayung
bersambut kita bikin,” katanya.
Format cerita yang diangkat dipilih yang
ringan, menyoroti kehidupan sehari-hari,
tapi bisa menginspirasi. Empat cerita terpilih
merupakan hasil dari adopsi kompetisi cerita
tentang korupsi yang diadakan tahun lalu. Dari
empat cerita tersebut digodok lagi, menjadi
skenario dan lahirlah film “Kita vs Korupsi”.

Lampaui Target 12 Ribu Penonton
Awalnya “Kita vs Korupsi” ditargetkan
ditonton 12 ribu penonton selama roadshow
di 17 kota. Tapi sambutan positif yang datang
bertubi-tubi, membuat film non komersial
ini melesat angka penontonnya. “Sampai
minggu kedua Mei sudah ditonton 25 ribu
orang,”katanya berbinar.
Yang lebih membanggakan bagi suami
Suzana Ramadhani ini karena banyak pihak yang
tertarik menyebarkan kampanye anti korupsi
dengan menggelar nonton bareng (nobar). “Ini
respon bagus, yang datang dari Pertamina,
PLN, Pajak, Kampus dan lembaga lain yang
merasa sangat berminat menyiarkannya
kepada masyarakat banyak,”ujarnya.
Apalagi target sasarananya kian
beragam. Jika TII memilih jalur bioskop,

sekolah serta pesantren. Sementara
institusi lainnya memilih di jalur berbeda,
seperti perkantoran, masyarakat umum,
dan lain-lain. “Mimpi saya jika hal ini
sukses, kenapa stasiun tv juga tidak
membuat tayangan edukasi moral atau
anti korupsi yang dikemas lebih menarik.
Saya kira bisa dan akan terasa begitu
dahsyatnya,”katanya bersemangat.
Teten juga berharap dalam satu tahun akan
ada 2 sampai 3 film yang bisa disiarkan untuk
merubah kesadaran masyarakat. “Saya optimis
kalau banyak dukungan dan kita produksi
setahun dua atau tiga, dalam 5 tahun kesadaran
masyarakat bisa terbangun,”papar pria yang kini
tengah menjajaki memperbanyak film “K vs K”
dalam format dvd.
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Konsisten Berantas Korupsi
Sejak duduk di bangku kuliah, jurusan
Kimia IKIP Bandung, Teten mengaku tertarik
pada dunia sosial. Teten pun mengenang
masa-masa mahasiswa tahun 80-an, banyak
kasus penggusuran tanah. “Saya tidak bisa
tutup mata terhadap masalah sosial seperti
itu. Meskipun bidang studi saya bukan
sosial. Tapi saya terus mempelajari,”jelasnya.
Penggusuran tanah, masalah perburuhan,
menjadi pondasi Teten sebagai bekal saat
bergabung di Institut Studi dan Informasi Hak
Azasi Manusia. Sedikit demi sedikit Teten
membuat statistik dari berita-berita adanya
pemogokan buruh dari surat kabar, karena
ketimpangan antara upah dan pungutan
bagi pemerintah setempat. “Saya akhirnya
memahami lalu mengampanyekan hak buruh,
dan distulah saya melihat korupsi,”tuturnya.
Mempelajari kasus korupsi dari
nol, membangun network, dan berjuang
dengan teman-teman sevisi, membuat Teten

38

Juni 2012

memandang korupsi sebagai masalah besar
suatu bangsa. “Saya percaya demokrasi jalan
pendekatan anti korupsi. Karena saya melihat
di negara-negara yang demokrasinya sudah
berjalan dengan baik, penegakan hukumnya
sudah baik, birokrasinya efisien selalu melayani
masyarakat, check and balancing nya sudah
jalan,”paparnya.
Berangkat dari keinginan membantu kaum
marginal, Teten pun sempat menolak saat
dicalonkan menjadi Ketua KPK menggantikan
Bibit dan Chandra. “Saya memang by nature,
tidak tertarik masuk ke institusi pemerintah dan
menjadi politisi. Saya lebih tertarik menjadi
pekerja sosial dan memperkuat institusi-institusi
masyarakat,”tegasnya.
Satu hal yang membuat Teten senang
karena saat ini masyarakat sudah tidak takut
lagi membongkar kasus korupsi. Tapi dibalik
itu, Teten masih prihatin pada lemahnya hukum
yang belum bisa berjalan dengan baik.

Peternak Domba
Ternak domba merupakan kegiatan sampingan
Teten disela-sela kesibukannya. “Sudah saya
lakukan sejak bangku SMA. Bisa dikatakan itu
menjadi hobi saya,”ujarnya tertawa lepas. Pria
asli Garut ini sangat tertarik ternak Domba,
karena daerah asalnya terkenal dengan budaya
adu domba. Selain itu filosofi pemberdayaan
masyarakat lewat ternak domba sejalan dengan
jalan hidup yang ditekuninya. Karena itu, sejak
tahun 2009, Teten membuka ternak kecil-kecilan

di daerah Cibinong, Bogor.
Bermula dengan 50 domba, yang kini
sudah berkembang menjadi 300an. Sistem
ternak dilakukan dengan sistem pemberdayaan
masyarakat atau inti plasma. “Pemberdayaan
masyarakat itu kan konsep people to people
solidarity,”katanya. Saya ingin masyarakat sekitar
juga merasakan hasil dari usaha saya. Karena
berjalan lumayan lancar, kini beberapa rekan Teten
pun berminat untuk mengikuti jejaknya. n

Juni 2012

39

Hulu
Teks : Irli Karmila Foto : Dok. Pertamina

“One
Barrel Oil
Region KTI:

become

Thousand

Barrel”

Dengan berpegang pada prinsip One Barrel Oil become Thousand Barrel
hasil produksi Pertamina EP Region Kawasan Timur Indonesia (KTI) raih angka
yang gemilang melebihi target yang ditetapkan di 2012. Dalam meraih
keberhasilan ini, Region KTI menitikberatkan pada aspek proses dan sumber
daya manusia.
Region KTI menduduki posisi ⃰ Star ⃰ karena
kesuksesannya atas perolehan produksi yang
bergerak naik di atas target. Pada April 2012,
produksi naik menjadi 10.704 Barrel Oil Per Day
(BOPD) di status April 2012. Angka tersebut
melampaui angka pencapaian produksi yang telah
di targetkan sebelumnya, yaitu 8.008 BPOD.
Saat diwawancara oleh Warta Pertamina,
GM Region KTI Satoto Agustono menambahkan,
produksi tersebut akan mendapatkan tambahan
dari sumur BN-25. Harapan itu pun terbukti.
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Pasca keberhasilan BN-25 pada periode
pertengahan Mei 2012, produksi Region KTI
berada pada kisaran 13.200-13.400 BOPD.
Tidak berhenti di situ, angka produksi terus
meningkat pada pertengahan Mei 2012 yang lalu
dengan menembus angka 13.000 BOPD. Pasca
keberhasilan sumur BN-25, produksi Pertamina
EP Region KTI berada pada kisaran 13.200 –
13.400 BOPD. Angka tersebut merupakan hasil
kontribusi dari produksi lapangan Bunyu lebih
dari 10.000 BOPD, Sangatta lebih dari 2.100

Satoto Agustono
GM Region KTI
BOPD, dan Papua beserta unitisasi Wakamuk
yang mencapai lebih dari 1.100 BOPD. Dengan
pencapaian ini, Pertamina EP telah berhasil
mengembalikan masa kejayaan lapangan
Bunyu dengan produksi diatas 10.000 BOPD
pada tahun 1959 atau 53 tahun yang lalu.
Pertamina EP Region Kawasan Timur
Indonesia (KTI) terdiri dari 3 (tiga) lapangan
penghasil utama, yaitu Lapangan Sangatta
dengan luas wilayah kerja 11.140 km2, Bunyu
dengan luas wilayah kerja 187.5 km2 dan
Papua dengan luas wilayah kerja 17.083 km2
(termasuk TAC).
Menurut Satoto, pencapaian tersebut
merupakan Milestone dari Region KTI khususnya
di lapangan Bunyu dengan capaian produksi
sebesar 8700 BOPD. Milestone ini terjadi di
tahun 2012, sebelumnya hal serupa pernah

terjadi pada tahun 1976, atau tepatnya 36 tahun
silam. “Alhamdulillah pada pertengahan Mei kita
sudah berada di atas 13.000 barel,” ujarnya.
Hingga tahun 2012, jumlah sumur aktif di
Lapangan Sangatta sebanyak 90 sumur, untuk
Lapangan Bunyu jumlah sumur aktif 31 sumur, dan
Lapangan Papua jumlah sumur aktif 123 sumur.
Ketiga wilayah tersebut memiliki potensi
tersendiri dengan karakteristik yang berbeda
tentunya. Berdasarkan perbedaaan karakteristik
tersebut, Satoto bersama tim management
membuat strategi untuk mengoptimalkan Sumber
Daya Alam yang ada di wilayah KTI tersebut.
“Untuk membuat strategi tersebut maka
pola pikir sumber daya manusia harus kami
sesuaikan. Karena prinsipnya pekerja Pertamina
itu kualifikasinya bagus-bagus. Kami coba untuk
melakukan terobosan-terobosan yang sifatnya
out of the box,” ungkapnya.
Salah satu tantangan mengelola lapangan
minyak adalah faktor air terproduksi. Untuk
lapangan yang sudah tua seperti di Region KTI,
kadar air menjadi tantangan yag sangat serius.
Untuk itu, ujar Satoto, Pertamina EP harus
mengupayakan terobosan baru untuk bisa tetap
meningkatkan produksi minyak tanpa hambatan
faktor air terproduksi yang sangat tinggi.
Strategi pertama adalah melakukan
pemutakhiran fasilitas produksi dan pengelolaan
air terproduksi karena kadarnya yang sangat
tinggi mencapai 80 persen dari total fluida yang
diproduksikan. Sehingga secara garis besar, jika
KTI produksi 100 Barrel fluida per hari (BFPD)
maka KTI hanya dapat 20 barel minyak per hari.
“Dengan kemampuan kita mengelola air
terproduksi dengan baik maka kita memiliki
kebebasan untuk mengoptimalkan produksi
minyak di lapangan tersebut,” kata Satoto.
Disamping itu, KTI melakukan strategi
pemboran yang berbeda dari sebelumnya yaitu
menggunakan Grid Based Drilling.
Grid Based Drilling adalah kegiatan pemboran
yang kami lakukan dengan pendekatan “menyisir”
wilayah eksisting. Dengan Grid Based Drilling ini
diharapkan dapat menemukan hidrokarbon yang
belum ditemukan sebelumnya.
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Satoto mengatakan untuk di Pertamina
EP, Grid Based Drilling baru dikembangkan
di Sangasanga dan memberikan hasil yang
menggembirakan. Selanjutnya, kami lakukan
kembali di Bunyu. “Alhamdulillah penggunaan Grid
Based Drilling dinyatakan berhasil,” tegasnya.
Di samping keberhasilannya dalam
meningkatkan produksi minyak, ternyata
Lapangan Bunyu juga berpotensi menghasilkan
gas.dan sudah tentu akan membuka potensi
bisnis baru.
Seiring dengan rencana kerja di tahun 2012,
Region KTI juga melakukan pemboran deepzone
lapisan Sangatta dan Gross up lapangan KlamonoPapua sehingga dengan Milestone tersebut
maka diprediksikan produksi Region KTI di akhir
Desember 2012 lebih dari 12.000 BOPD.
Sedangkan untuk wilayah Sangatta
prospeknya adalah di zone yang lebih dalam
dan saat ini tim manajemen KTI sedang mencari
teknologi yang tepat untuk Sangatta dengan
tidak membiarkan yang existing.
Dari ketiga lapangan KTI yaitu Bunyu,
Sangatta dan Klamono-Papua itu tetap
terus melakukan upaya optimasi lifting agar
peningkatan produksi dapat tercapai.
“Sumur yang awalnya menggunakan
metode Gas Lift kita optimalkan dan bila perlu
kita menggunakan Electrical Submersible
Pump (ESP) supaya bisa lebih optimal lagi,”
tambah Satoto.
Pengelolaan produksi di tiga lapangan yang
berada di bawah Region KTI itu hampir sama
namun secara pengembangan menggunakan
metode yang berbeda.
Dijelaskan oleh Satoto, untuk Bunyu
menggunakan metode sembur alam, gas lift, dan
ESP. Ketiga ini menurutnya harus dioptimalkan
mana yang harus menggunakan gas lift dan
mana yang harus menggunakan ESP untuk itu
harus diperhitungkan dengan baik. Sedangkan
di Sangatta dan Klamono-Papua tidak ada Gas
Lift. Di sana hanya ada Pumping Unit/ pompa
angguk. Pumping Unit di Klamono diganti dengan
ESP khusus sumur dangkal yang kapasitas besar
untuk mengoptimalisasi lifting). Penggunaan ESP
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juga dilakukan di Sangatta fokus pada sumursumur yang berpotensi besar dan cocok dengan
metode lifting ini. Lapangan Klamono bulan
Mei 2012 telah mencapai produksi 820 bopd
(peningkatan 200 bopd) dengan total fluida 65.000
bfpd atau dengan kadar air 98,7 % rata2 99%, dan
lapangan ini menjadi tantangan baru untuk R KTI
bagaimana jika produksi ditingkatkan menjadi 1
juta bfpd dengan asumsi 1% minyak, tentunya
akan menghasilkan 10.000 bopd, ini baru mimpi
yang akan diproses menjadi kenyataan.
Disamping itu juga dilakukan Workover
atau kerja ulang pindah lapisan. Kegiatan ini
untuk mempertahankan atau memperbaiki/
menambah produksi dengan cara-cara meng
ubah atau mengolah zona produksi atau
menganti zona produksi.
Mengenai struktur sumur di Region KTI,
menurut Satoto pada dasarnya hampir sama
namun yang beda adalah Sumber Daya
Alamnya dan akan berpengaruh kepada proses

Peta Wilayah Kuasa Pertambangan
PT. PERTAMINA EP REGION KTI
Bunyu : 165,7 km2

Matindok : 24.470 km2
Kamundan : 1.581 km2
Wiriagar : 5.15 km2
Timoforo : 4.246,9 km2

Sangatta : 11.140 km2

Tanjung-1 : 6.611 km2

Tanjung-2 : 2.101 km2

Salawati /
AD Sabaku : 55 km2

serta lifting yang tepat.
Dalam mengelola lapangan-lapangan di
Region KTI, Satoto melihat bahwa perlu upaya
optimalisasi sumber daya alam, dengan proses
yang optimal, dan insya Allah mendapatkan
hasil maksimal. Sumber daya alam tidak akan
berubah, namun dengan adanya proses yang
berbeda akan menghasilkan yang berbeda juga
“ perubahan memerlukan proses ”.
Satoto melihat bahwa proses dan sumber daya
manusia adalah dua hal penting. Dalam aspek
proses, ia mengungkapkan bahwa hal terpenting
untuk region KTI adalah fokus bagaimana mem
buat proses bisnis dan operasi secara excellent,
tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Untuk hasil kita serahkan dengan Allah
Yang Maha Kuasa. Fokus kita adalah proses
dan kita harus berani melakukan sesuatu yang
berbeda,” lanjut Satoto.
Itu semua adalah sisi teknisnya dari
pengembangan lapangan-lapangan di

Sele : 54,71 km2
Klamono : 2.154 km2

wilayah KTI.
Sedangkan untuk sisi non teknis, Satoto
menekankan kepada perubahan aspek manusia
terutama pada pola pikir yaitu bagaimana
merubah suasana kerja yang monoton menjadi
proaktif “How to Change People”, “ perubahan
diperlukan proses dan proses itu sendiri
memerlukan perubahan”.
“Bekerjalah dengan suasana happy,
tidak underpressure, karena jika orang
bekerja dengan tidak di bawah tekanan,
maka dirinya akan bisa berpikir out of the
box,” ungkap Satoto.
Semua proses tersebut tentunya akan terus
bisa meningkatkan produksi sumur di KTI. Hingga
pada bulan Mei 2012 peningkatan produksi Region
KTI sangat fantastik yaitu 121 persen dari jumlah
yang ditargetkan. Sehingga akhir tahun 2012 sudah
dapat dipastikan lebih dari 110 persen. Sampai
saat ini R KTI telah berkontribusi lebih dari target
sebesar 5000 bopd bagi Pertamina EP. n
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Hilir
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Dok. Pertamina & Nusantara Regas

Hidupkan Rantai Pasar

Gas Domestik
Permintaan gas domestik setiap tahun mengalami peningkatan. Bahkan
pada tahun 2020, potensi permintaan gas domesik diperkirakan akan
melonjak hingga 4.500 juta kaki kubik standar per hari yang utamanya
dipicu oleh pertumbuhan kebutuhan pada pembangkit listrik, industri, pupuk,
transportasi dan rumah tangga.
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Peluang tersebut dimanfaatkan PT
Nusantara Regas – perusahaan patungan
Pertamina dan PGN – lewat proyek Terminal
terapung penerima dan regasifikasi atau
Floating Storage Regasification Unit (FSRU)
Jawa Barat.
Sejak FSRU diluncurkan pertengahan April
di Jurong Shipyard, Singapura, menjadi titik
awal dimulainya pemanfaatan gas domestik
yang mendukung pertumbuhan industri dalam
negeri. “Peresmian pelepasan FSRU ini

merupakan salah satu langkah penting menuju
beroperasinya FSRU pertama di Indonesia.
Diharapkan akan beroperasi komersial pada
Mei 2012,” tutur Karen Agustiawan saat
meluncurukan FSRU di Singapura,Kamis
(12/4). Pengiriman Gas pertama ke PLTU Muara
Karang milik PLN sudah dilakukan pada tanggal
24 Mei 2012. Bulan Juni ini, dipastikan FSRU
Jawa Barat, siap beroperasi penuh. Setelah
sebelumnya melalui tahap colling down dan
commissioning.
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Pengoperasian FSRU tidak saja menjadi
jawaban bagi bangsa dalam membangun
kemandirian dan ketahanan energi semata.
Namun FSRU yang merupakan bagian dari
MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia) juga sebagai
wujud dukungan Nusantara Regas dalam
program diversifikasi energi yang dicanangkan
pemerintah. FSRU juga menjadi proyek
bersejarah di Indonesia sebagai yang pertama
di Tanah Air, bahkan di kawasan Asia Pasifik.
FSRU di Indonesia merupakan satu dari
12 FSRU yang tersebar di dunia, diantaranya
di Italia, Amerika, Argentina, Brazil, Dubai
dan Chili. Rata-rata pengembagannya sudah
dimulai tahun 2005-2009, kecuali FSRU Jawa
Barat yang baru dirintis tahun 2010. Yang
menjadi tantangan bagi FSRU Jawa Barat
adalah selain yang pertama di kawasan Asia
Pasifik juga merupakan FSRU yang terletak di
laut terbuka (open sea).
Kurang dari dua tahun sejak FID (Final
Investment Decision) FSRU sudah bisa on
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stream. Langkah yang cepat dibandingkan
pembangunan FSRU lainnya di dunia. Nusantara
Regas melakukan persiapan secara simultan
antara pembangunan FSRU dan onshore
facilities termasuk pipanya, sehingga tidak ada
kendala pada saat gas commissioning seluruh
fasilitas sudah tersedia.
Dengan biaya investasi dan operasi yang
relatif besar, diharapkan pada tahun 2012,
Nusantara Regas bisa mencatatkan target
pendapatan hingga 700 juta dolar AS dari LNG
yang sudah ada komitmennya. Investasi sendiri,
dialokasikan 50 juta dolar AS untuk pembangunan
pipa dan fasilitas penerima, sementara lebih dari
500 juta dolar AS untuk sewa LNG Carrier dan
FSRU dari PT Hanochem Shipping dan PT Golar
Indonesia selama 11 tahun.
Kini Nusantara Regas mendapat tantangan
lain. Dengan operating cost yang sangat besar,
jika pasokan dan market tidak dimaksimalkan,
tentu saja akan menggerus pendapatan yang
ditargetkan. Tapi Nusantara Regas sudah ancangancang lebih dahulu. Melakukan diskusi dan

pembahasan dengan Dirjen Migas dan BP Migas
untuk mendapatkan pasokan tambahan dari LNG
Tangguh ataupun sumber domestik lain.
“Saat ini FSRU masih mengandalkan
pasokan dari Bontang berdasarkan perjanjian
dengan Mahakam PSC sebesar 11,75 juta ton
selama 11 tahun. Jadi kira-kira 1,1 juta ton per
tahun,”ujar Hendra Jaya, President Director
Nusantara Regas. Ia menambahkan pada
tahun pertama ini mendapatkan pasokan kirakira 200 juta kaki kubik per hari (mmscfd), atau
sekitar setengah dari kapasitas FSRU yang bisa
menampung sampai 400 mmscfd.
Soal market, Nusantara Regas optimis
bisa meraupnya asalkan ada pasokan sesuai
kapasitas maksimum. “Pada tahap awal
Nusantara Regas akan dapat memenuhi
komitmen pasokan gas kepada PLN
(Perusahaan Listrik Negara) dengan kapasitas
1,5 juta ton LNG per tahun,” tambah Hendra.
PLN bukan satu-satunya perusahaan
yang menjadi target utama Nusantara Regas.
Dengan PLN sebagai base economic-nya, dan

bisa mendapatkan profit. Disamping itu masih
ada peluang memenuhi kebutuhan selain Muara
Karang, yakni untuk Tanjung Priok atau bahkan
ke Muara Tawar.
“Kami juga memiliki MoU dengan PGN
dan Pertagas,” jelas Hendra. Dengan PGN
telah dibuat HoA jual beli gas, dimana secara
teknis dan fisiknya sudah siap. Artinya jika
ada tambahan gas tinggal dialirkan saja.
Sedangkan dengan Pertagas, Nusantara Regas
terus membahas strategi yang sesuai untuk
mengalirkan gas, karena adanya keterbatasan
jaringan pipa Pertagas.
Yang terpenting dari itu semua, bahwa
dengan menghidupkan rantai pasar gas
domestik, setidaknya Nusantara Regas
telah membantu penghematan anggaran
negara secara signifikan. Secara matematis
jika asumsi disparitas harga konsumsi BBM
dan gas sebesar 9 - 10 dolar Amerika,
maka penghematan satu bulan dengan ratarata konsumsi per hari sekitar 210 mmscfd
mencapai 56 juta dolar AS. n
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Membuka Seluruh Potensi

Wanita Karier
Pernyataan di atas saya dengar saat
mengikuti Women’s Summit di awal Mei
lalu yang diselenggarakan salah satu
perusahaan strategic consulting kelas dunia
di Jakarta. Diambil dari sebuah survei global
yang diselenggarakan perusahaan tersebut,
pernyataan di atas menggelitik saya karena
ternyata di negara-negara barat yang sudah
modern dan berpikiran maju sekalipun, wanita
masih dipromosikan untuk apa yang telah
dilakukan mereka di masa lalu, bukan untuk apa
yang mereka dapat lakukan di masa depan.
Merujuk pada statement awal di atas,
mengapa wanita tidak bisa dipercaya karena
potensi mereka? Seorang pembicara di
Women’s Summit tersebut memberikan
jawaban, “Karena ada anggapan ‘peran ganda’
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Women promoted by
their performance,
men promoted by
their potential.

yang dimainkan oleh seorang wanita dan juga
batasan-batasan emosi atau fisik wanita, yang
membuat pihak-pihak pengambil keputusan
tidak yakin untuk memberikan wanita posisi
yang lebih tinggi atau lebih critical.”
Benarkah demikian?
P E L U A N G B E S A R YA N G B E L U M
DIGUNAKAN
Dalam sebuah penelitian yang melibatkan
sekitar 60 korporasi yang hampir semuanya
berada di Fortune 500 atau setara, diketahui
80 persen dari partisipan survei mengakui
gender diversity (keragaman gender) adalah
salah satu agenda penting dalam perusahaan.
Hasil survei yang dipublikasikan di The Wall
Street Journal Executive Task Force for Women

Di Indonesia sendiri, angkanya lebih
mengecil lagi. Walaupun di entry level jumlah
pekerja wanita cukup berimbang dengan pekerja
pria, tapi di level manager, persentasenya hanya
menunjukkan 20 persen, dan di C-level, angka
berkisar 5-6 persen.
Apakah persentase yang makin mengecil
pada pipeline karier ini menunjukkan bahwa
wanita tidak berambisi menjadi pimpinan tertinggi
ataukah ada faktor lain? Ternyata baik wanita
maupun pria menginginkan karier lebih, tapi
menurut hasil survei, wanita tidak terlalu ingin
posisi yang paling tinggi (lihat grafik di bawah).
Jadi, sebenarnya wanita punya peluang
untuk menjadi yang paling top, walaupun secara
individu, wanita digambarkan kurang ambisius
dibandingkan pria.

in The Economy, April 2012, dengan judul
“Unlocking the full potential of women at work”
tersebut menyebutkan, hal ini tercermin dalam
persentase pekerja wanita pada entry level
yang menunjukkan sekitar 53 persen dari
total pekerja. Dalam pengertian lain, hampir
setengah dari total pekerja baru adalah wanita.
Akan tetapi, hasil riset tersebut menyebutkan
ternyata semakin tinggi posisi, persentase
pekerja wanita yang masuk level karier lebih
tinggi semakin berkurang. Sebanyak 40 persen
wanita menduduki level manajer. Sementara, di
level VP dan SVP, persentasenya makin kecil,
sekitar 27 persen dan 24 persen. Di level Direktur
(C-level), persentase ini berkurang lagi.
Namun, hasil survei juga menunjukkan, di
12 perusahaan yang dikategorikan sebagai top
companies, persentasenya lebih besar. Sebagai
contoh, di level SVP 26 persen adalah wanita,
tapi di level Direktur, persentasenya meningkat
30 persen. Artinya, pekerja-pekerja wanita
pada level SVP tergolong berpotensi untuk
dipromosikan menjadi Direktur.

PENGHALANG-PENGHALANG UTAMA
Sejalan dengan peluang yang semakin
besar diberikan lebih kepada pekerja wanita,
ternyata mereka sadar pekerjaan-pekerjaan
di tingkat atas organisasi membawa tekanan
yang lebih besar. Tidak hanya itu, ada beberapa
penghalang yang membuat pekerja wanita
‘lebih lambat’ mencapai posisi tersebut.
Hambatan struktural
Walaupun 80 persen dari 60 partisipan
perusahaan menyatakan bahwa CEO
menjadikan keragaman gender sebagai
prioritas, hanya setengah dari mereka yang
menyetujui CEO-nya berkomitmen terhadap hal
tersebut. Kenyataannya memang hanya sedikit
wanita berada di level puncak. Penyebabnya,
wanita cenderung sulit membangun jejaring
yang tepat dengan para eksekutif berpengaruh
untuk memperoleh sponsorship.
Pilihan gaya hidup
Setengah dari pekerja wanita yang mengikuti
survei menyatakan, mereka menjadi pencari
nafkah utama dan perawat keluarga. Inilah yang
disebut ‘peran ganda’. Sementara itu, hampir
semua pria yang menjadi pencari nafkah utama
bukanlah perawat keluarga. Akibatnya, wanita
memilih untuk memperlambat karier mereka atau
mengubah peran untuk meningkatkan perhatian
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kepada keluarga dan mengurangi perjalanan
dinas. Dalam hal ini, sebagian perusahaan sudah
memberikan solusi berupa pengaturan kerja
flexible atau pekerjaan part time.
Pola pikir institusional
Tampaknya eksekutif pria yang sukses
secara tidak sadar mengharapkan kolega
wanitanya berstandar perilaku yang sama. Dan
ketika para pimpinan mulai memberi peluang
kepada pekerja wanita untuk dipromosikan,
mereka mundur karena melihat ada keterbatasan
yang bisa menghalangi wanita dari keluarga
dan pekerjaannya. Sebagai contoh, mereka
mengasumsikan bahwa wanita yang sedang
hamil tidak akan pernah mau pindah ke posisi di
luar negeri, sekalipun wanita itu highly qualified
untuk jabatan tersebut.
Pola pikir individual
Di antara wanita sukses yang diwawancara,
lebih dari setengahnya merasa mereka menahan
diri untuk percepatan karier mereka. Hampir
semua berpendapat, mereka harus punya
sponsor lebih awal di karier mereka, karena
seorang sponsor akan mendorong mereka
mengambil kesempatan. Secara individu,
mereka tidak akan mengajukan diri untuk
menjalankan peran-peran yang challenging.
Dari keempat penghalang utama tersebut,
yang paling banyak mempengaruhi pekerja
wanita di tempat kerja masing-masing adalah
faktor kedua dan keempat. Seperti yang pernah
disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina
pada event peringatan Kartini yang lalu, pekerja
wanita Pertamina sering menolak dipindahkan
ke unit-unit kerja lainnya dengan alasan
keluarga. Sekalipun perpindahan tersebut
merupakan peluang karier yang lebih baik.
Demikian pula, perasaan inferior atau kurang
dukungan, seringkali menjadikan wanita tidak
berani untuk mengambil keputusan.
MENJADI WANITA YANG BERHASIL
Sebenarnya, banyak wanita yang berhasil
di pekerjaannya. Wawancara terhadap 200
eksekutif wanita memberikan dorongan positif.
Para CEO dan eksekutif senior yang bekerja
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dengan wanita-wanita hebat ini melihat tidak
ada perbedaan antara mereka dengan kolega
pria yang sukses. Wanita-wanita tersebut
berorientasi pada hasil yang dilengkapi dengan
kemampuan untuk tumbuh dan mengambil
resiko. Mereka membuat perbedaan antara
performer rata-rata dengan performer terbaik.
Yang membuat wanita-wanita tersebut
berbeda adalah kemampuan mereka untuk
mengubah kesulitan menjadi pembelajaran,
kegigihan dalam membangun hubungan
dengan sponsor dan pihak-pihak lain, kemauan
untuk keluar dari comfort zones, dan energi
positif yang timbul dari kecintaannya terhadap
pekerjaan. Selain itu, ada beberapa kekuatan
dasar yang mendorong pertumbuhan mereka.
Etika kerja yang kuat
Kemauan untuk secara konsisten berlaku
lebih dan beyond guna memastikan pekerjaan
selesai. Contohnya, “Saya selalu menjadi
orang yang mematikan lampu. Pekerjaan selalu

Women and men desire to advance,
but not to the very top
Entry and mid-level employees
Percent agree/completely agree with the following statements

69

74

36
18

I have the desire to advance
to the next level in my organization

menjadi prioritas pertama”.
Orientasi pada hasil
Fokus pada kinerja dan peningkatan
profit secara gigih. Contohnya, “Bagi saya
keberhasilan adalah memberikan nilai tambah.
Saya menyukai dampak langsung pada
profitabilitas”.
Ketangguhan
Ketabahan saat menghadapi kesulitan
dan kekuatan luar biasa untuk tetap bertahan.
Contohnya, “Kita harus cukup kuat untuk
melakukan apa yang benar. Kekuatan akan
datang bersamanya. Saya mengalami banyak
kegagalan sepanjang ini”.
Kesungguhan untuk mendapatkan umpan
balik
Berusaha secara terus menerus
meningkatkan kinerja dengan meminta umpan
balik mengenai kelemahan dan kekurangan
diri. “Saya menemukan bahwa feedback dari
kolega pria ternyata sangat menolong. Wanita

If anything were possible,
I would choose to advance
to C-level of management

cenderung membela saya, sementara pria
memberikan perspektif jujur bagi perubahan
diri saya”.
Kepemimpinan tim
Mampu menginspirasi, memotivasi dan
memimpin tim. Contohnya, “Saya ingin membuat
orang lain menjadi lebih baik. Merekalah yang
membangun perusahaan. Saya membantu
mereka memiliki keberanian untuk maju dan
bertumbuh. Saya memberikan tantangan dan
tidak membiarkan mereka gagal”.
Jadi, Tidak ada istilah ‘mentok’ bagi pekerja
wanita untuk bisa terus maju. Ini menjadi
dorongan bagi para pekerja wanita untuk bisa
membuka dan menggunakan seluruh potensi
diri di bidang pekerjaannya masong-masing.
Ingatlah lima hal untuk dapat membuka potensi
diri. Framing - cari peluang; meaning – bahagia
dengan pekerjaan; connecting – bangun
komunikasi; energizing – bertahan; engaging
– ambil tindakan. n
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CSR
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Imam Rismanto & Agus Rachman

Pulihkan

Ekosistem Laut

Pertamina berperan aktif memulihkan ekosistem laut, lewat kegiatan konservasi
terumbu karang di Gili Trawangan, Lombok. Tidak sekadar memberikan donasi,
tetapi melibatkan langsung pekerja Pertamina dan masyarakat setempat.
LOMBOK – Terumbu karang merupakan
bagian dari ekosistem laut yang penting, karena
menjadi sumber kehidupan bagi beraneka
ragam biota laut. Di dalam ekosistem terumbu
karang ini pada umumnya hidup lebih dari 300
jenis karang, sekitar 200 jenis ikan dan biota
lainnya.
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Terumbu karang bisa dikatakan sebagai
hutan tropis ekosistem laut. Ekosistem ini
terdapat di laut dangkal yang hangat dan bersih
dan merupakan ekosistem yang sangat penting
dan memiliki keanekaragaman hayati yang
sangat tinggi. Gili Trawangan merupakan salah
satu pulau di kawasan Lombok, Nusa Tenggara

Barat yang kaya akan terumbu
karang.
Namun keindahan terumbu
karang di tempat ini mulai
rusak akibat pengeboman ikan,
alat tangkap ikan tak ramah
lingkungan, serta kegiatan buang
jangkar sembarangan. Karena itu
pemerintah setempat berusaha
mengembalikan ekosistem
terumbu karang dengan
berbagai cara. “Melestarikan
terumbu karang tidak hanya
tanggung jawab pemerintah,
tapi juga masyarakat, LSM, dan
kalangan swasta,” kata Kepala
Balai Kawasan Konservasi
Perairan Nasional wilayah
Timur, Yesaya Mau.
Apa yang diharapkan Yesaya
mendapat sambutan dari
Pertamina. Sejak tahun 2010
Pertamina membantu masyarakat
melestarikan 2.954 hektar
kawasan konservasi terumbu
karang di Gili Trawangan dengan
membuat rumah beton. “Waktu
itu kami membantu dana untuk
pembuatan 14 rumah beton
sekaligus pembibitan terumbu
karang, sebagai bagian dari
program CSR Pertamina di
bidang lingkungan,”jelas
Manager CSR Pertamina Ifki
Sukarya pertengahan April lalu.
Hempasan gelombang
membuat terumbu karang buatan
itu rusak parah. Beton-beton
dalam bentuk plat dan kubah,
piramida serta tumpukan balok
itu hancur. Pertamina akhirnya
mencoba kembali membantu
pelestarian terumbu karang
dengan metode biorock. Yakni
metode konservasi terumbu
karang dengan membuat
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perangkat besi yang ditanam di dasar laut.
Material ini memiliki kekuatan yang sama dengan
beton sehingga dapat digunakan untuk membuat
terumbu buatan sempurna, dan menjadi substrat
yang baik untuk karang keras/batu. Metode ini juga
aman bagi manusia dan seluruh organisme laut.
“Kami memilih metode ini karena sudah terbukti bisa
merehabilitasi terumbu karang, meningkatkan jumlah
populasi ikan, bisa menjadi pemecah gelombang dan
menghambat laju erosi pantai,”papar Ifki.
Kali ini Pertamina membuat kerangka besi
sebagai rumah untuk pengembangbiakan terumbu
karang seluas 11 x 6 meter, dan diharapkan
tahan terhadap gelombang. “Kita berharap
dengan metode ini pelestarian terumbu karang
berlangsung lebih cepat dan dapat mendukung
pariwisata,”tambah Ifki.
Totalitas Pertamina dalam upaya melestarikan
terumbu karang di Gili Trawangan juga ditunjukkan
saat penanaman bibit terumbu karang di dalam
besi biorock. Anggota Pertamina Diving Club terjun
langsung melakukannya. Compliance Manager
Mardiani, salah satu anggota tim Pertamina Diving
Club merasa takjub dan juga bersyukur bisa ikut serta
dalam pelestarian ekosistem bawah laut.
“Begitu diberi kesempatan untuk ikut ‘menanam’
terumbu karang, saya merasa bisa memberikan
kontribusi langsung ke perusahaan dalam kegiatan
tanggung jawab sosial, yang ke depannya sangat
bermanfaat bagi masrayakat sekitar,”papar
perempuan yang menggeluti diving setahun
terakhir ini.
“Lokasi konservasi yang dilakukan Pertamina
berada di area terumbu karang yang hancur. Kami
yakin suatu saat nanti spot yang dikonservasi ini akan
menjadi spot bagus bagi para diver karena keindahan
pemandangan bawah laut akan pulih seperti sedia
kala,” tambah Igisty Dewi Muliin Senior Supervisor
Employee Communication Pertamina, yang juga turut
dalam tim Pertamina Diving Club.
Dengan terlibat langsung dalam pelestarian
terumbu karang, Pertamina berharap bisa
mendorong pengembangan ikan hias di perairan
Gili Trawangan yang akan menjadi multiplier effek
bagi pengembangan pariwisata dan meningkatkan
perekonomian warga. n
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Kesehatan
Teks : Dewi Sri Utami & Nilawati Dj

Donor Darah,

Wujud Nyata Berbagi pada Sesama

Di Indonesia, setiap tahun dibutuhkan 4,5 juta kantong darah dan belum
seluruhnya terpenuhi. Saatnya berdonor darah untuk membuat hidup lebih
bermakna. Tak sekadar wujud nyata berbagi pada sesama, tetapi juga
bermanfaat bagi kesehatan kita.
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Foto : Dok. Pertamina

Iwan (43 tahun) tak pernah absen setiap
kali perusahaan tempat Ia bekerja menggelar
kegiatan donor darah. Setahun empat kali
bapak tiga anak itu menyumbangkan 450cc
darah bergolongan B, ke PMI. “Selain badan
lebih sehat, tujuan utama saya untuk berbagi
pada sesama,” ujar pria yang sudah 44 kali
mendonorkan darahnya selama 11 tahun itu.
Bagi pria yang bekerja di bagian pendistribusian
itu, sejak ikut donor darah Ia jarang mengeluh
sakit yang serius. “Badan seger aja, kalau sakit
paling-paling masuk angin,”kata pria yang hobi
olah raga.
Cerita Iwan hanyalah satu dari jutaan
testimoni orang-orang yang rutin mendonorkan
darahnya sebagai bentuk kepedulian pada
masyarakat yang membutuhkan. Karena itu
layaklah kiranya jika badan kesehatan dunia
WHO menetapkan tanggal 14 Juni sebagai Hari
Donor Darah se-Dunia.

Hari Donor Darah diperingati pertama
kalinya tahun 2004, sebagai bentuk apresiasi
bagi para pendonor darah sukarela seluruh
dunia yang tanpa pamrih telah membantu
menyelamatkan jutaan nyawa manusia yang
membutuhkan darah. Apalagi setiap tahun
kebutuhan akan darah senantiasa meningkat,
demikian pula di Indonesia. Berdasarkan data
Palang Merah Indonesia (PMI), setiap tahunnya
dibutuhkan 4,5 juta kantong darah dan baru
terpenuhi sekitar 4 juta kantong. Agar bisa
terpenuhi, minimal setiap harinya dibutuhkan
50 pendonor darah di Indonesia.
Menurut Ketua PMI Jakarta Rini Soetiyoso,
saat mengunjungi Pertamina dalam kegiatan
donor darah beberapa waktu lalu, minimnya
kesadaran masyarakat mendonorkan darahnya
karena banyaknya pendapat yang keliru
terkait kegiatan ini. Seperti khawatir terganggu
kesehatannya, atau menjadi gemuk. “Meski
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Foto : Priyo Widiyanto Pertamina

jarum suntik tampak mengerikan, namun jika
melakukan donor darah secara rutin bisa
membuat Anda tetap segar dan tampil lebih
awet muda,”ujar Rini. Menurutnya dengan
berdonor darah, otomatis akan melahirkan selsel darah baru, yang bisa membuat tubuh lebih
segar dan sehat.
Setidaknya ada lima manfaat yang
bisa dirasakan jika rutin melakukan
donor darah. Yakni, menjaga kesehatan
jantung. Tingginya kadar zat besi dalam
darah akan membuat seseorang menjadi
lebih rentan terhadap penyakit jantung.
Zat besi yang berlebihan di dalam darah
bisa menyebabkan oksidasi kolesterol.
Produk oksidasi tersebut akan menumpuk
pada dinding arteri yang memperbesar
peluang terkena serangan jantung dan
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stroke. Saat rutin mendonorkan darah
maka jumlah zat besi dalam darah bisa
lebih stabil, sehingga menurunkan risiko
penyakit jantung.
Rutin donor darah juga bisa meningkatkan
produksi sel darah merah. Dengan berkurangnya
sel darah merah, sumsum tulang belakang
akan segera mengisi ulang sel darah merah
yang telah hilang. Setelah donor darah, tubuh
akan mendapatkan pasokan darah baru, dari
stimulasi pembuatan darah baru.
Anggapan donor darah bisa membuat
berat badan tubuh naik, justru terbalik dari
kenyataan. Justru donor darah membantu
penurunan berat badan. Menjadi donor darah
adalah salah satu metode diet dan pembakaran
kalori yang ampuh. Sebab dengan memberikan
sekitar 450 ml darah, akan membantu proses

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

pembakaran kalori kira-kira 650. Angka
pembakaran kalori yang besar untuk membuat
pinggang ramping.
Berdonor juga bisa berdampak pada
kesehatan psikologis. Menyumbangkan hal
yang tidak ternilai harganya kepada yang
membutuhkan akan membuat pendonor
merasakan kepuasan psikologis. Bahkan
sebuah penelitian menemukan, orang usia
lanjut yang rutin menjadi donor darah akan
merasakan tetap berenergi dan bugar.
Dengan rutin donor darah, penyakit
serius yang diderita akan mudah terdeteksi.
Karena prosedur standar sebelum melakukan
donor darah dilakukan pendeteksian darah
dari berbagai macam penyakit seperti HIV,
hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan malaria.
Setidaknya akan menjadi “rambu peringatan”

yang baik agar pendonor lebih memperhatikan
kondisi kesehatan.
Dengan melihat banyak manfaat itu,
tak ada salahnya memulai donor darah
dari sekarang. Apalagi donor darah bisa
dilakukan jika memenuhi syarat usia antara
17 sampai 60 tahun, memiliki berat badan
minimal 45 kg dan Hemoglobin baik pria
maupun perempuan minimal 12,5 gram.
Maksimal donor darah lima kali dalam
setahun, dengan jarak penyumbangan
sekurang-kurangnya tiga bulan. Keadaan
ini harus sesuai dengan keadaan umum
p e n d o n o r. J a d i , j i k a i n g i n h i d u p k i t a
bermanfaat bagi orang lain, donor darah
menjadi salah satu sarana yang paling
sederhana dan menyehatkan tubuh. Ayo
donor darah mulai sekarang!. n
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Manajemen
Teks : Lily Wardhani Ilham - KOmite Audit PT Pertamina Hulu Energy

Paradigma Baru

Internal Audit
Internal auditor tidak dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog atau polisi, namun harus
dapat berperan sebagai mitra bisnis bagi manajemen. Oleh karena itu, saat ini Internal Auditor
termasuk salah satu dari pilar-pilar Good Corporate Governance (GCG).
Berbicara mengenai paradigma atau disebut
juga cara pandang, pola pikir atau mindset
sangatlah menarik. Mengapa? Karena suatu
hal bisa dipersepsikan berbeda tergantung
paradigmanya. Sebagai contoh ada suatu
departemen pemasaran di Amerika yang mau
menugaskan pekerjanya ke Australia, menjual
sepatu kepada suku Aborigin. Pekerja A dengan
pemikiran yang pesimis berseru “Bagaimana
mungkin saya berjualan sepatu pada suku yang
tidak memakai sepatu”? Sebaliknya, pekerja
B dengan pemikiran positif yang dimilikinya,
berseru “wow...suatu kesempatan besar bagi
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saya, saya dapat menjual sepatu pada suku
yang belum bersepatu”.
Demikian juga yang terjadi dengan paradigma
Internal Auditing. Fungsi yang berada di leher
manajemen ini berperan mengawasi jalannya
perusahaan. Internal Auditor merupakan suatu
profesi yang memiliki standar dan kode etik
profesi yang harus dijalankan secara konsekuen
dan konsisten. Saat ini, Internal Auditor
mengalami pergeseran paradigma, semula
berdasarkan pada compliance audit (audit
kepatuhan) menjadi Internal Audit dengan nilai
tambah bagi perusahaan.

Foto : www.softteleia.com.cy/Images/accounting.jpg

Pergeseran filosofi internal auditing dari
paradigma lama menuju paradigma baru
ditandai dengan perubahan orientasi dan
peran profesi internal auditor. Internal auditor
lebih berorientasi untuk memberikan kepuasan
kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan
(customer satisfaction). Internal auditor tidak
dapat lagi hanya berperan sebagai watchdog
atau polisi, namun harus dapat berperan
sebagai mitra bisnis bagi manajemen. Pada
abad 21 ini, untuk menjadi seorang Internal
Auditor yang profesional menghadapi berbagai
tantangan yang cukup berat.
Dalam paradigma lama, Internal Auditor
hanya berfungsi membantu manajemen
puncak (top management) dalam pengamanan
asset (saveguard of asset) perusahaan dan
mengawasi jalannya operasional perusahaan
sehari-hari, terutama dari aspek pengendalian

(control). Sekarang Internal Audit berperan
sebagai mitra manajemen, baik sebagai
konsultan maupun katalis. Katalis (catalist)
memiliki arti suatu zat yang berfungsi untuk
mempercepat reaksi namun tidak ikut reaksi.
Effendi (2006) menjelaskan bahwa peran
katalisator dimaksudkan untuk memberikan
jasa manajemen saran-saran yang bersifat
konstruktif dan dapat diaplikasikan bagi
kemajuan perusahaan, namun auditor tidak
terlibat langung pada aktivitas operasional
perusahaan tersebut.
Pergeseran paradigma itu sejalan dengan
redifinisi terhadap internal auditing yang dilakukan
oleh The Institute of Internal Auditor (IIA) pada
tahun lalu. Internal auditing adalah suatu
aktivitas independen dalam menetapkan tujuan
dan merancang aktivitas konsultasi (consulting
activity) yang bernilai tambah (value added) dan
meningkatkan operasi perusahaan. Dengan
demikian internal auditing membantu organisasi
dalam mencapai tujuan dengan cara pendekatan
yang terarah dan sistematis untuk menilai dan
mengevaluasi keefektifan manajemen risiko (risk
management) melalui pengendalian (control)
dan proses tata kelola yang baik (governance
processes). Oleh karena itu, saat ini Internal
Auditor termasuk salah satu dari pilar-pilar Good
Corporate Governance (GCG).
Peran IA sebagai watch dog, menjadikannya
kurang disukai, sebagai konsekuensi dari
profesi Internal Auditor sebagai pemeriksa.
Auditor dan auditee (pihak yang diperiksa)
berada pada posisi yang saling berhadapan.
Akibatnya, Auditee atau manajemen merasa
gerak geriknya diawasi oleh IA bersikap reaktif
terhadap IA. Terlihat suasana yang kurang
harmonis antara manajemen dengan IA, karena
IA dianggap mengganggu objek.
Berbeda halnya dengan peran IA sebagai
konsultan yang menuntut internal auditor untuk
selalu meningkatkan wawasan/pengetahuannya,
baik pengetahuan yang berkaitan dengan
profesinya atau aspek bisnis lainnya sehingga
dapat memberikan masukan (problem solver)
yang bermanfaat bagi perusahaan dalam
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menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
Manajemen bersikap proaktif terhadap
rekomendasi yang diberikan oleh IA. Sebagai
katalis, IA dapat memberikan saran-saran bagi
kemajuan perusahaan, tanpa ikut terlibat dalam
operasi perusahaan.
Auditee atau manajemen dianggap sebagai
objek dan dengan pendekatan yang dilakukan
adalah “win – loss (menang kalah)” . Dengan
semakin berkembangnya Internal auditor maka
auditee atau manajemen sudah diperlakukan
sebagai subjek bukan lagi objek dan dalam
tindak lanjut menggunakan win win solution
bukan win-loss lagi. Temuan audit ditindaklanjuti
dan kepada manajemen atau auditee diberikan
konsultasi agar temuan yang sama tidak terjadi
lagi pada masa yang akan datang.
Dalam paradigma yang baru, ukuran
kesuksesan bagi Internal Auditing bukan lagi jumlah
temuan. Namun berkembang menjadi berapa
jumlah bantuan/manfaat yang diberikan oleh IA
kepada perusahaan dan membantu perusahaan
dalam pencapaian tingkat GCG. Berkaitan dengan
GCG sesuai dengan perannya dalam melakukan
pemeriksaan intern perusahaan.
Dengan mengetahui paradigma baru dari
Internal auditng, maka seyogianya manajemen
menaruh perhatian pada fungsi Internal
Audit. Hal pertama yang dilakukan adalah
menghargai kehadirannya dalam organisasi
perusahaan. Saran CPA berkaitan dengan
fungsi internal audit dalam perusahaan,
manajemen mulai proses memekerjakan
Kepala Internal Audit, melibatkan ketua komite
audit dan SDM dalam pencarian kepala Internal
Audit, mempekerjakan seorang calon dengan
pengalaman pemeriksaan internal yang khusus,
dan kandidat tersebut mengerti core business
(bisnis inti) serta karakteristik perusahaan.
Setelah ada pengakuan penuh mengenai
fungsi Internal Audit beserta kepala dan stafnya,
perlu juga dilihat ketepatan jumlah pekerja.
Apakah sudah memadai? Caranya, dengan
melihat seberapa besar perusahaan dengan
melihat berapa objek yang harus diperiksa
dalam setahun. Berapa orang yang diperlukan
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dalam pemeriksaan satu objek? Minimal ada 1
supervisor (pengawas) ketua tim dan 1 anggota.
Jadi satu tim perlu minimal 3 orang.
Menurut pengalaman penulis sebagai auditor,
bilamana pemenuhan SDM internal audit tidak
terpenuhi secara keseluruhan, kadang-kadang
dilakukan peminjaman terhadap pekerja fungsi
lain, yang pekerjaannya tidak terlalu padat. Ini
juga dalam rangka menghindari idle capacity
fungsi dimaksud. Namun karena sifatnya
peminjaman, tentu hanya bisa memenuhi
kekurangan tenaga internal auditor yang ada.
Usaha selanjutnya adalah pemberdayaan
terhadap internal auditor. Pemberdayaan
dimulai dari soft skill-nya baru hard skill,
sesuai profesionalitasnya dan penambahan
wawasan bisnis. Keahlian dan kompetensi yang
dibutuhkan bagi seorang internal auditor bukan
hanya tingkat mikro, seperti finance, accounting/
auditing, information technology, tetapi juga
diharapkan pemahaman dan pengusaaan
pada tingkat makro. Sehingga rekomendasi
yang disampaikan dapat lebih bermanfaat
dan mampu diimplementasi dalam rangka
mempercepat pencapaian tujuan perusahaan.
Soft skill merupakan pengembangan
kepribadian internal auditor. Bagaimana
agar Internal Auditor mempunyai attitude
yang diharapkan, yaitu fleksibel, konstruktif,
aktif dan komunikatif. Ini dilakukan dengan
mengirimkan mereka ke workshop atau
seminar-seminar pengembangan diri. Karena
dalam melakukan pekerjaan, sering sekali
seorang internal auditor menjelaskan hal-hal
yang memerlukan perbaikan, namun perbaikan
sulit diharapkan bila ini tidak dilakukan dengan
cara-cara yang santun dan asertif. Karena
sebagai auditee, sangat manusiawi bila kurang
senang mendengar temuan-temuan yang ada,
ditambah lagi dengan attitude internal auditor
yang kurang simpati (terlalu vokal), ini akan
semakin menambah defensif auditee.
Sifat fleksibel pun perlu dipelajari, bagaimana
menjadikan internal auditor itu pribadi dengan
growth mindset, yang bisa menerima masukan
dari pihak lain. Sehingga dalam pemberian

Foto : www.shutterstock.com

alternatif solusi, dia tidak menggunakan katakata pamungkas “pokoke” begini, tapi bisa
mendengarkan penjelasan pihak lain dan
mendiskusikan alternatif terbaik. Selalu ada
ruang untuk pembahasan. Pendekatan yang
dilakukan tidak reflektif, seperti “lakukan saja
dengan cara saya” atau “just do it”, namun
dengan mindfull approach. Ilmu ini diperoleh
dengan mengirimkan yang besangkutan ke
sesi coaching.
Soft skill lainnya, bagaimana menjadikan
Internal Auditor seorang yang komunikatif.
Ini diperlukan agar auditor bisa memberikan
penjelasan mengenai temuannya dengan
bahasa yang bisa dimengerti auditee, tidak
tersendat-sendat, terbata-bata apalagi demam
panggung. Dan berkepribadian yang aktif,
bukan pasif yang selalu menunggu dari auditee
untuk tindaklanjut temuan tanpa usaha aktif

untuk segera menyelesaikannya.
Bilamana keberadaan Internal Auditing
dalam fungsi organisasi sudah dipahami
benar oleh manajemen, yang dimulai dari
penetapan standar kualitas bagi kepala
Internal Auditing dan stafnya, kemudian
upaya pemenuhan jumlah pekerja “ideal” dan
dilengkapi dengan soft skill yang memadai
dan hard skill sesuai dengan profesinya,
maka fungsi internal Auditing benar-benar
sudah memenuhi kualitas yang diharapkan.
Sebagai konsultan, bisa membuat setiap unit
atau fungsi dalam perusahaan terbuka untuk
membeberkan kesalahan atau kekeliruan yang
mungkin terjadi dan bersama-sama mencari
jalan keluarnya. Sehingga kesalahan kecil
tidak semakin membesar. Internal Audit bisa
menjadi tempat berkonsultasi setiap unit dalam
perusahaan. Bravo Internal Auditing!. n
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PKBL
Teks : Rianti Octavia Foto : Priyo Widiyanto

Merajut Asa

Bersama Pertamina

Usaha pembuatan keset dan lap majun Kang Jaja sempat jalan di tempat.
Dalam hitungan bulan, asanya kembali melambung setelah menjadi mitra
binaan Pertamina dan merasakan manfaatnya.
Krisis ekonomi tahun 1998 memang
membawa hikmah tersendiri bagi kehidupan
banyak orang. Termasuk bagi Waluyajaja.
Setelah terhempas dari industri pembuatan
kardus di daerah Cibitung, Kang Jaja, demikian
panggilan pria berusia 43 tahun ini, mencoba
bangkit dengan memulai usaha sembako di
kampung halamannya. Bersama istri tercinta,
bertahun ia jalani usahanya. Sampai pada tahun
2005 ia mulai melirik usaha pembuatan keset
dan lap majun dari kain perca.
Ia belajar membuat keset dan lap majun dari
seorang teman yang telah lebih dulu menggeluti
usaha tersebut. Berkeliling dari satu pabrik
garmen ke pabrik garmen lainnya ia lakoni
untuk mendapatkan bahan baku keset dan lap
majun. Ia membeli kain perca sisa dari pabrik
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garmen berkarung-karung. “Harganya memang
murah,” ujarnya. Satu karung kain perca bisa
menghasilkan 10 keset yang ia jual dengan
harga Rp 7.500 per keset. Awalnya, kegiatan ini
ia lakukan bersama sang istri. Namun, karena
makin hari permintaan makin banyak, akhirnya
ia mempekerjakan empat karyawan, yang
tinggal di sekitar rumahnya.
Hari berbilang bulan, bulan berbilang tahun.
Lebih dari enam tahun usaha keset dan lap
majun ditekuni, tapi perkembangan bisnisnya
seperti jalan di tempat. Pemasaran keset
dan lap majun yang ia kelola hanya mampu
menembus pasar Cirebon. Itu pun ia pasarkan
menunggu konsumen yang datang ke rumah.
“Usaha ini memang betul-betul saya jalani
dengan cara tradisional,” ujarnya.

Sampai suatu ketika ia bertemu seorang
kawan yang telah menjadi salah satu mitra
binaan RU VI Balongan. Dari sang kawanlah,
ayah dua anak ini akhirnya mengajukan
permohonan menjadi mitra binaan RU VI.
“Saya sangat berharap, dengan bimbingan
dari Pertamina Balongan, usaha keset dan lap
majun kami dapat berkembang,” kenangnya.
Gayung pun bersambut. Pada akhir 2011,
ia resmi menjadi mitra binaan RU VI Balongan.
Walaupun baru dalam hitungan bulan, Kang Jaja
sangat merasakan manfaatnya. “Saya betulbetul merasa dibina oleh Pertamina. Selain
mendapat tambahan modal, saya juga diajarkan
bagaimana mengelola usaha saya dengan
baik. Ada pembukuannya,” ujarnya. Menurut
Kang Jaja, sekarang ia bisa dengan mudah
memantau arus uang keluar-masuk setelah
diajarkan oleh Pertamina. “Yah, walaupun
baru beromzet Rp 40 juta per bulan, saya jadi
tahu berapa biaya yang saya keluarkan untuk
produksi termasuk karyawan, dan keuntungan
yang saya dapat,” jelas pria yang mengaku baru
merasakan keuntungan bersih sebesar Rp 4
juta per bulannya.
Kang Jaja juga tak menyangka kalau pada
Maret lalu, diikutsertakan pada pameran di
Jakarta. Ia yang waktu itu baru empat bulan
menjadi mitra binaan RU VI Balongan sangat
bangga dipercaya Pertamina mengikuti pameran

di stand Pertamina Foundation dalam acara
“Investo, Investasikan Energimu untuk Bumi”.
Kebahagiaannya semakin lengkap, ternyata se
mua akomodasi disediakan Pertamina selama
ia mengikuti kegiatan pameran di Jakarta.
“Saya cuma mempersiapkan produk yang akan
dipamerkan dan alat peraga pembuatan keset
saja,” ujar pria berkumis tersebut.
Inilah yang diimpikannya sejak beberapa
tahun lalu. Ia mengidamkan usaha keset dan
lap majunnya berkembang ke berbagai kota
di Indonesia bahkan hingga ke mancanegara.
Dan sekarang, jalan meraih asa itu terbentang
luas di hadapannya. “Saya tidak menyangka
akan dipilih Pertamina secepat ini untuk
mengikuti pameran. Betul-betul anugerah yang
tidak terkira,” ujarnya saat ditemui di arena
pameran.
“Ternyata betul apa kata teman saya.
Pertamina sangat serius membina. Termasuk
bagaimana memperkenalkan produk kami
melalui pameran seperti sekarang ini,” ujarnya
sumringah. n

RIMA JAYA
Jl. Pandawa 2 No. 4 Bima Indah Estate
Cirebon
Telp. Kang Jaja : 0813 957 222 36
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Motivasi
Teks : Nyoman Sueta – Asistant Manager Business Plan

Latihan untuk

Menggapai
Kebahagiaan

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memaknai kebahagiaan. Salah
satunya dalam kesederhanaan. Simpel, tapi perlu latihan terus menerus untuk
merasakan hakikatnya.
Semoga Berbahagia. Itulah ungkapan
dan harapan yang selalu kita dengar ketika
dua orang atau lebih saling bertemu di pesta
perkawinan, reuni dan lain-lain. Kebahagiaan
menjadi sesuatu yang sangat didambakan
oleh setiap insan. Apakah kebahagiaan
itu? Pernahkah kita berbahagia? Ketika kita
merasakan kesenangan yang luar biasa,
perasaan itukah yang disebut bahagia?
Setiap orang memiliki pemahaman tentang
kebahagiaan sesuai dengan sudut pandangnya.
Para filsuf mengatakan kebahagiaan adalah
sekadar jeda di antara ketidakbahagiaan.
Sedangkan menurut wikipedia, kebahagiaan
adalah suatu keadaan pikiran atau perasaan
yang ditandai dengan kesenangan, cinta,
kepuasan, kenikmatan, atau kegembiraan.
Kenyataannya, perasaan seperti ini cenderung
dirasakan dalam kurun waktu yang singkat.
Tentu bukan kebahagiaan seperti itu yang kita
dambakan. Kita ingin bahagia terus selama 24
jam. Mungkinkah itu?
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Pertanyaan ini merupakan tantangan bagi
kita. Menurut penulis, jeda kebahagiaan di
antara ketidakbahagiaan dapat ditingkatkan
secara bertahap menuju 24 jam sehari dengan
melakukan latihan. Intinya, bagaimana agar kita
dapat menikmati kebahagiaan saat mendapatkan
kondisi yang baik (positif) maupun saat
mengalami kondisi tidak baik (negatif). Menikmati
kebahagiaan saat mendapat kondisi yang baik
sangatlah mudah dan semua orang dapat
melakukannya. Lalu, bagaimana caranya tetap
merasakan kebahagiaan di saat mendapatkan
kondisi yang tidak sesuai harapan kita?
Memenuhi Kebutuhan Dasar. Kita
perlu memenuhi kebutuhan primer agar
dapat bertahan hidup. Inilah pintu agar dapat
merasakan kebahagiaan. Akan sulit bagi setiap
orang untuk mencapai kebahagiaan dalam
keadaan perut kosong, kedinginan atau jiwa
raganya terancam.
Landasan Mental. Dunia yang kita kenal ini
merupakan perpaduan dua hal yang berlawanan.

Ada panas ada dingin, ada terang ada gelap,
ada sehat ada sakit, ada sukses ada gagal,
dan seterusnya. Pertama-tama yang harus kita
lakukan adalah menerima kenyataan ini 100
persen. Sedikitpun jangan punya keinginan untuk
mengubah pandangan mengenai kenyataan ini.
Misalnya kita membayangkan di bumi ini tidak
ada orang jahat. Landasan mental ini merupakan
titik tolak dalam upaya mencapai kebahagiaan
agar kita mempunyai sikap yang realistis atau
menerima kenyataan seutuhnya.

nalar, tapi sangat sulit diimplementasikan.
Dibutuhkan kekuatan rasa agar dapat
mengamalkan. Kekuatan rasa itu akan muncul
secara bertahap melalui latihan yang dilakukan
secara berkesinambungan.
Salah satu latihan yang bisa dilakukan
adalah dengan sebuah kegiatan fisik yang
sederhana. Cobalah duduk bersila/bersimpuh
atau berdiri. Mata dapat dibuka atau ditutup.
Pertahankan posisi diam tanpa bergerak
sedikitpun. Rasakan adanya perasaan-perasaan

“Tersenyumlah pada
diri sendiri setiap saat”
Latihan Mental. Bila kita sudah dapat
mengatasi kebutuhan dasar, berarti kita
sudah punya cukup modal untuk merasakan
kebahagiaan. Namun kenyataannya sangat
banyak orang yang sudah melewati tahap ini
masih juga merasakan belum bahagia. Ada yang
mengatakan orang miskin tidak bahagia adalah
wajar, orang kaya tidak bahagia adalah hal
yang aneh. Namun kenyataannya orang miskin
maupun kaya banyak yang tidak bahagia.
Penyebab ketidakbahagiaan ada dua, yaitu
faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal,
misalnya mendapat musibah yang tak terelakkan.
Sedangkan faktor internal dipicu oleh munculnya
keinginan-keinginan yang tidak dapat dipenuhi.
Misalnya kita ingin punya mobil baru, padahal
sudah punya mobil yang masih layak jalan.
Kita ingin promosi jabatan karena teman-teman
sejawat mendapat promosi lebih dulu, padahal
dengan jabatan saat ini masih bisa hidup layak.
Menghadapi ketidakpuasan karena
keinginan yang tidak terpenuhi atau musibah
yang dialami, orang tua/para pakar/pemuka
agama menasehati agar kita legowo dan nrimo.
Nasehat ini sangat mudah dimengerti dengan

yang tidak menyenangkan di sekujur tubuh.
Misalnya rasa pegal, gatal, panas, kesemutan,
capek dan lain-lain. Rasakan ketidaknyamanan
tersebut dan tersenyumlah. Lakukan selama
minimal 5 menit, kapanpun mempunyai waktu
senggang. Apakah itu pagi, siang, sore, baru
bangun atau menjelang tidur. Makin lama
waktunya makin baik. Yang paling penting adalah
melakukan latihan secara rutin setiap hari.
Sekarang, cobalah mengimplementasikan
gerakan tersebut dalam kehidupan seharihari. Tersenyumlah pada diri sendiri setiap
saat. Berlatihlah terus. Tersenyumlah di kala
kesedihan, di kala kesusahan, di kala terluka,
di kala bekerja, di kala berperang, bahkan
di kala kematian datang. Keikhlasan dalam
menerima semua ketentuan Tuhan yang
terpancar dari sebuah senyuman, itulah hakikat
sebuah kebahagiaan.
Untuk mengingatkan kita, buatlah tulisan di
tempat-tempat yang sering terlihat. Misalnya di
dashboard mobil, pintu kamar mandi, meja kerja
dan dapur. “Tersenyumlah pada diri sendiri
setiap saat” atau “Nikmati kehidupan ini
dengan segala persoalannya”. n
Juni 2012

67

Esai
Teks : N. Syamsuddin Ch. Haesy

Pendidikan Budaya
dan Transformasi
Hidup adalah rangkaian proses kreatif, agar manusia selalu mampu mengelola
kelemahannya menjadi peluang dan mengelola tantangan menjadi kekuatan.
Dalam konteks itulah, manusia harus selalu mampu membebaskan dirinya dari
masalah, dan selalu mampu memberikan pilihan-pilihan solusi.

Proses pendidikan merupakan proses
peningkatan kualitas hidup manusia sehingga
mampu menjalankan hidup sebagai proses
kreatif. Pada akhirnya, melalui proses pendidikan
terus menerus yang disebut long life education,
manusia tumbuh dan berkembang sebagai
sumberdaya yang berkualitas. Sumberdaya
yang sekaligus menjadi modal insani (human
capital) dalam mengembangkan inovasi yang
tak pernah berhenti melakukan invensi.
Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
penyumbang deviden terbesar di Indonesia yang
menjadi penggerak perekonomian nasional,
kepedulian Pertamina terhadap penguatan
sumberdaya manusia dalam konteks modal
insani sangat besar. Pengalaman lima dasawarsa
bergerak di industri migas dan panas bumi,
sekaligus berperan sebagai captain of industry,
membuat Pertamina sangat concern terhadap
peningkatan kualitas sumberdaya manusia.
Tak hanya karena Pertamina memiliki bisnis
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dari hulu sampai ke hilir - eksplorasi, produksi,
pengolahan, distribusi, dan pemasaran - secara
terintegrasi, melainkan juga karena komitmen
yang kuat untuk melakukan transformasi
menyeluruh berbasis aspirasi 6 C: clean,
confident, competitive, customert focused,
commercial, dan capable.
Seluruh proses transformasi tersebut,
memberikan ruang yang luas bagi pengembangan
inisiatif, inspirasi, gagasan, kreativitas, dan
inovasi. Dengan cara demikian, Pertamina akan
kian kokoh sebagai perusahaan berkelas dunia
yang sanggup berkompetisi dengan nilai-nilai
global, berbasis sains dan teknologi.
Pendidikan sumberdaya manusia dengan
semangat terbarukan, memungkinkan
Pertamina melakukan transformasi tanpa
henti. Proses tranformasi yang menyelaraskan
pergerakan bisnis dengan upaya kongkret
menjadikan Pertamina sebagai bagian penting
nation dignity.

Pemangkin Peran Strategis
SAYA memandang proses transformasi
Pertamina, berpijak pada lima hal asasi. Yaitu:
Komitmen yang kuat sebagai perusahaan
milik negara berkelas dunia yang selalu siap
menghadapi perubahan; Aspirasi seluruh
stakesholder, yang menghendaki Pertamina
sebagai captain of industry di sektor minyak
dan gas bumi yang seutuhnya memainkan
peran dominan sebagai entitas bisnis mandiri;
Rancangan perubahan visioner yang
memungkinkan berlangsungnya pergerakan
kemajuan secara sistematik; Etos kerja
berbasis integritas dan profesionalitas dengan
code of conduct yang kongkret; dan, Nilai-nilai
budaya perusahaan 6 C.
Program pendidikan terkait langsung
dengan proses transformasi Pertamina. Tak
hanya pada pendidikan yang berorientasi pada
penguasaan sains dan teknologi, melainkan
juga pendidikan yang berorientasi pada kualitas
integritas dan perilaku insan Pertamina. Inilah
yang disebut pendidikan budaya.
Pendidikan budaya ini menjadi penting dalam
mewujudkan Pertamina yang clean. Perusahaan
yang dikelola secara profesional, menghindari
benturan kepentingan, tidak menoleransi
suap, menjunjung tinggi kepercayaan da
integritas, berpedoman kepada prinsip:
kewajaran (fairness), kejelasan (transparancy),
bertanggung jawab (responsibility),
kebertanggung-jawaban (accountability), dan

kemandirian (independency).
Pendidikan tanpa henti memungkinkan
diwujudkannya kemampuan berkompetisi
(competitive) dalam skala regional maupun
internasional, dengan mendorong pertumbuhan
melalui investasi, budaya sadar biaya dan
menghargai kinerja (mansuh dan sangkil). Hal ini
mendorong tumbuhnya sikap confident, percaya
diri, yang menjadi pemangkin bagi Pertamina
untuk berperan dalam pembangunan ekonomi
nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN,
dan membangun kebanggaan nasional.
Kesemua itu menguatkan nilai customer
focused. Berkomitmen memberikan pelayanan
terbaik bagi pelanggan. Hal ini memungkinkan
Pertamina, tidak terjebak hanya pada orientasi
produk, karena orientasi pelanggan bergerak
sesuai dengan proses perubahan nilai
budaya masyarakat. Perubahan orientasi
ini, memberikan bobot atas nilai commercial.
Yaitu, upaya kongkret dalam menciptakan nilai
tambah seluruh dinamika perusahaan, dengan
mengambil keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.
Semuanya berpulang pada nilai capable.
Artinya Pertamina sebagai entitas bisnis dikelola
oleh pemimpin dan pekerja profesional, yang
mempunyai talenta dan penguasaan teknis tinggi.
Sekaligus berkomitmen dalam membangun
kemampuan riset dan pengembangan. n
(Rumah Kreatif Akarpadi, 15 Mei 2012)
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Lakon
Teks : Irli Karmila Foto : Priyo Widiyanto

Perempuan

Sebagai Pusat
Keseimbangan

Tak banyak berubah. Itulah yang dirasakan Ayu
Dyah Pasha, artis sinetron yang banyak memiliki
kegiatan berkesenian di luar rumah. Menurut wanita
kelahiran Makasar 4 Februari 1964, semua itu
dilakukannya dengan santai karena mendapat
dukungan penuh dari keluarga tercinta, yaitu suami
dan anak-anaknya. Seperti sekarang, ketika ia
sibuk bermain Teater Rumah Boneka atau menjadi
pembicara di berbagai acara talkshow atau seminar.
“Suami saya sangat pengertian. Di saat saya
sedang sibuk syuting atau menjadi pembicara, dia
tidak akan menelepon saya. Tapi di waktu senggang
komunikasi terus jalan,” ungkapnya ketika ditemui
saat menjadi pembicara pada peringatan Hari Kartini
di Pertamina Pusat.
Walaupun sang suami memahami kesibukannya,
Ayu tetap harus mampu memosisikan diri dengan tepat,
sebagai istri dan ibu. “Semuanya harus seimbang,”
ujarnya. Menurut Ayu, perempuan memang diciptakan
sebagai titik pusat keseimbangan. Untuk itu, setiap
perempuan harus memiliki self control yang tinggi,
dapat membangun citra diri yang positif, serta memiliki
inner freedom. “Jika unsur tersebut ada dalam diri kita,
maka kita pasti bersinar dimanapun berada,” ujarnya
di depan pekerja wanita Pertamina.
“Tak ada gelap yang terus pekat, selalu ada
peluang mendapatkan cahaya selama kita terus
berusaha mencari celah,” kata Ayu yang terlihat
anggun mengenakan kebaya putih dengan sanggul
ala Kartini. n
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Lakon
Teks Irli Karmila Foto : Tatan Agus RST

Inspirator Bagi

Generasi
Muda
Siapa sangka, buku Notes From Qatar (NFQ) yang
laris manis di pasaran merupakan buah dari sebuah
‘keisengan’. “Mulanya, NFQ merupakan sebuah blog
yang berisi pengalaman dan catatan ringan yang
saya alami selama di Qatar. Catatan tersebut dikemas
secara khas dengan penambahan ayat-ayat Alqur’an
atau hadits,” ungkap Muhammad Assad, penulis buku
tersebut.
Dengan mengusung tagline Positive, Persistance,
Pray (3P) untuk buku Notes From Qatar 1, Assad
berharap tagline tersebut dapat menjadi salah satu
alternatif pendorong bagi generasi muda untuk
terus berkarya.
“Tidak ada kata-kata lebay dari tulisan yang saya
tuangkan ke blog dan twitter tapi semua lebih kepada
sharing dan berbagi pengalaman tentang hal-hal kecil
yang dapat memberikan pelajaran berharga,” ungkap
Assad saat ditemui dalam kesempatan bedah buku di
Perpustakaan Pertamina Kantor Pusat.
Karena respon yang sangat positif dari para
pembaca, bertepatan dengan lulusnya Assad setelah 2
tahun belajar S2 di Qatar, Assad kembali membukukan
tulisannya dalam Notes From Qatar 2 dengan tagline 3
H (Honest, Humble, Helpful).
Apa yang dilakukan pemuda kelahiran 1987 ini juga
diapresiasi oleh mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.
Dalam pengantar di buku Assad, JK menilai tulisan
President Director & Co Founder dari Sidra Nusantara
Group LTD perusahaan berbasis di Qatar ini mampu
menginspirasi dan membangkitkan semangat generasi
muda Indonesia. n
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Wisata
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro & Dewi Sri Utami

Jayapura ibukota propinsi paling timur Indonesia, menyimpan ragam pesona
wisata yang tak bisa dilewatkan begitu saja. Dari Danau Sentani, Jayapura
City, hingga situs Mac Arthur ada di tempat ini. Jika banyak waktu, tak ada
salahnya mampir ke negeri tetangga Papua New Guenia.
Delapan jam perjalanan udara Jakarta Jayapura, termasuk transit 45 menit di Bandara
Sultan Hasanuddin Makassar terbayang
melelahkan. Apalagi tujuan akhir perjalanan
saya kali ini adalah Jayapura, ibu kota propinsi
paling timur Indonesia, yang terkenal panasnya.
Berulangkali saya perbaiki posisi duduk yang
membuat bahu pegal, tapi tetap saja tak mampu
menghilangkan rasa bosan.
Tapi kejemuan itu terobati dua puluh menit
jelang mendarat di Bandar Udara Sentani.
Pemandangan Danau Sentani, danau terbesar
di Jayapura yang mengitari pulau-pulau di
tengahnya, terasa menyejukkan mata. Danau
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biru bening dengan pulau-pulau hijau, dan langit
biru dengan ornamen awan putihnya, menjadi
kombinasi warna alami yang menyambut ramah
setiap pendatang di Jayapura.
Di Bandar Udara Sentani, kantong-kantong
plastik tergantung di setiap sudut. Kantong
yang disediakan bagi warga setempat yang
mengonsumsi makan buah pinang. Biasanya
saat makan buah pinang, warga Papua,
membuang sari buahnya spontan di tanah
hingga membuat noda merah disana-sini.
Karena itulah pihak bandara menyediakan
kantong plastik agar warga bisa membuang
sarinya ke dalam kantong plastik.
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Perjalanan menuju ke kota Jayapura
memakan waktu sekitar 45 menit selama
perjalanan mata tak lepas menatap danau
Sentani yang berada di sisi jalan yang saya
lewati. Jayapura termasuk kota modern bagi
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ukuran wilayah Indonesia Timur. Pertokoan
di kanan kiri jalan menjadi pusat niaga warga
Papua dan para pendatang dari berbagai etnis.
Kota seluas 940 km2 ini dihuni 261.776 jiwa
(sensus penduduk 2010).

Sembari melepas penat, tujuan pertama
adalah melihat Kota Jayapura dari puncak bukit
atau Polimak. Di sini menjadi tempat favorit
para pelancong yang ingin melihat pesona
Kota yang dijuluki sebagai Port Numbay ini,
termasuk Samudra Pasifik yang berbatasan
langsung dengan perairan di Jayapura. Sore
hari tempat yang dikenal dengan Jayapura
City ini, sangat ramai. Disebut Jayapura
City karena terdapat tulisan tersebut tepat
di puncak bukitnya. Tulisan tersebut akan
menyala di malam hari, hingga dari kejauhan

mirip bukit Hollywood. Banyak pendatang
yang ingin mengabadikan diri berfoto disini.
Sayang kondisinya tak terawat. Pak Edi warga
pendatang yang sudah 20 tahun tinggal di
Papua mengakuinya. Pria yang mengantarkan
saya dan rombongan keliling Jayapura itu
berkomentar “Kalau ada kafe atau restoran
di sini, pasti akan lebih ramai di malam hari.
Seperti di Puncak Pas lah,”ujarnya. Biaya
masuk ditarif suku setempat yang menguasai
wilayah ini. Biasanya diminta sukarela, sekitar
Rp 10.000 per kendaraan.
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Petang hari, saya mencoba berkeliling
ke Teluk Yos Sudarso, melalui Dermaga
Kayu Weref. Dengan menyewa kapal motor
Rp 100.000 untuk 8 penumpang. Saya dan
rombongan menikmati pesona pemukiman
sekitar dermaga, sambil mengelilingi Pulau
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Kayo dan Pulau Kosong. Pulau Kayo
didiami warga Papua asli yang mayoritas
beragama Nasrani, dan disini terdapat
monumen Salib. Sementara Pulau Kosong
didiami warga pendatang, dari Bugis,
Buton, dan Makassar.

Jika membawa paspor, perjalanan ke
Jayapura terasa lengkap mampir ke perbatasan
Papua New Guinea. Sayang, saya tak sempat
membawanya, hingga tak bisa melihat dari dekat
aktivitas warga di perbatasan kedua negara itu.
Namun sebagai pengobat rasa kecewa, saya
sempatkan mampir ke Situs Tugu Mac Arthur.
Douglas MacArthur adalah seorang jendral
Amerika Serikat yang berperan penting dalam
Perang Dunia II. Ia ditugaskan untuk memimpin
invasi ke Jepang pada November 1945, dan
kemudian menerima penyerahan Jepang kepada
Sekutu pada 2 September 1945.
Akses menuju Tugu Mac Arthur melewati
kawasan Resimen Induk Kodam (Rindam) XVII
Cendrawasih. Tempatnya berada di daerah
yang disebut Ifar Gunung atau Bukit Makatur
di ketinggian 325 meter diatas permukaan laut.
Jalan menuju bukit Makatur mulus sepanjang 4
km, namun sempit dan berkelok-kelok. Setiap
pengunjung harus meninggalkan kartu identitas
di pos jaga Rindam, dan jika saat itu sedang ada
latihan menembak, maka masyarakat umum tak
diperkenankan melewati daerah tersebut.
Berupa Situs Tugu MacArthur, monumen
setinggi 3 meter berwarna kuning hitam. Di

samping tugu terdapat rumah kecil sebagai
tempat informasi sejarah kedatangan Jendral
Mac Arthur disini. Sebelum membangun markas
di Ifar Gunung, Pasukan Sekutu mendarat
pertama kali di Jayapura lewat pantai Hamadi
pada 22 April 1944.
MacArthur memilih Ifar Gunung sebagai
markas, karena lokasinya di atas bukit, dimana
tampak jelas Bandar Udara Sentani dan Danau
Sentani. Dari posisi ini, konon Mac Arthur bisa
melihat pergerakan pesawat tempurnya, persis
seperti yang bisa saya lihat saat memandang lepas
Danau Sentani. Dari bukit ini terlihat jelas berbagai
jenis pesawat yang ada di bandara itu.
Cuaca panas tak terasa, karena melihat
perpaduan birunya danau dan langit yang
mampu menghapus dahaga. Kini, markas
Sang Jenderal dipakai sebagai markas Rindam
XVII Cenderawasih dan menjadi salah satu
situs yang dilindungi pemerintah setempat.
Sayang, waktu yang sempit, membuat saya
harus segera beranjak meinggalkan tempat
ini, untuk kembali melanjutkan penerbangan
ke Jakarta. Masih banyak pesona Jayapura
yang bisa ditelusuri jika suatu saat nanti saya
kembali ke tempat ini.
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Galeri Foto
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Rezeki di Balik
Bencana

Terik matahari membakar tanggul Kali Putih, Desa Sirahan, Kecamatan Magelang, tak membuat
Sugiyanto (46 tahun) dan teman-temannya patah semangat. Seharian mereka bergumul dengan
tumpahan material vulkanis gunung Merapi. Pasir dan batu menutup akses jalan Desa Sirahan, yang
terbawa banjir lahar dingin 2011 silam.
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Warga Sirahan, termasuk
Sugiyanto, kini beralih
pekerjaan menjadi pencari
pasir dan pemecah batu
yang berada di sekitar
rumah mereka. Setiap hari,
Sugiyanto bersama lima orang
temannya, mengumpulkan
dua truck pasir untuk dikirim
ke Semarang. Satu rit dihargai
Rp 170 ribu. “Minimal per
hari saya bisa kantongi uang
Rp 40 ribu,”ujar pria berkulit
pekat itu.
Jika tak penat, Sugiyanto
memecah batu untuk dijual
kepada pengumpul. Harganya
lebih mahal dari pasir. “Satu rit
colt bak terbuka bisa dijual Rp
250 ribu”. Warga setempat tak
pernah mengeluhkan nasib
rumahnya yang terdampak
bencana Merapi. Meski rumah
porak poranda, mereka tak
lantas pasrah. “Masih ada
rezeki di balik bencana,”ujar
Sugiyanto bersahaja.
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Asah Otak

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

Kami tunggu jawaban anda untuk TTS edisi ini paling lambat :

30 Juni 2012
Kirim jawaban beserta data diri
lengkap ke REDAKSI :

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

Pemenang TTS Edisi
Mei 2011
Iya Rusdiana
Upstream & Refinery Investigation
Kramat Raya Jakarta

Nurul Habibah

Riza Andika Pramana
SME&SR
Jawa Timur
Wahyudi Syahpudin
Pertamina EP
Tanjung

Mendatar

Menurun

1.

2.
3.

6.
8.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
19.
21.
23.
24.

Bagian dari departemen tugasnya mengurus suatu
bidang tertentu
Petugas kebersihan di kantor (singkat)
Rumput yang ada di Afrika Selatan
Susut karena tergosok
Sisa atau kelebihan
Tidak (Inggris)
Alat untuk menulis
Tangga nada
Minyak pelumas
Kata ganti orang ketiga laki-laki (Inggris)
Binatang yang hidup di air
Kecil
Perekat
Cahaya
Tumbuhan melilit, daunnya ungu

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

4.
5.
7.
8.
9.
12.
13.
15.
17.
18.
20.
22.

Hubungan pertalian dengan orang lain
Kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat
sesuatu
Pohon yang berdaun tunggal, berwarna hijau
Kepada (Inggris)
Alat pengukur tekanan udara
Sejajar
Harus, wajib
Yang dilarang, larangan
Sebutan untuk orang tua atau guru yang menjadi
anutan
Saklar listrik kondisi lampu menyala
Pemimpin sholat
Lalai dalam kewajiban
Panjang (Inggris)
Alat untuk menumbuk padi

Jawaban TTS Mei 2012
Mendatar :
1. BAGINDA, 5. BAB, 7. LIA, 8. GAGAS, 9. CAMBANG, 11. SAH, 12. AA, 13.
AYO, 16. NEMATOLOGI, 18. KK, 19. ASTRONOT, 20. AR, 22. BILAMANA
Menurun :
1. BAGASI, 2. GAGAH, 3. NISCAYA, 4. ALAMI, 5. BABA, 6. BUNGA,
10. NANGKA, 13. AMORAL, 14. OTONOM, 15. ALAT, 16. NASIB,
17. IKRAR, 21. TA

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