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Catatan

Redaksi

Dalam sebuah perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM)
memiliki peran yang sangat penting, termasuk di Pertamina.
Untuk menjadi world class oil company, memang sudah
seharusnya SDM Pertamina dikelola dengan standar dunia.
Karena itu, Direktorat SDM Pertamina membenahi kinerjanya
dalam mengelola dan melayani SDM-nya.
Mulai dari rekrutmen pekerja yang dilakukan melalui
beberapa cara, menggarap perencanaaan suksesi dan mutasi
dengan memperhatikan kesiapan kandidat pengganti untuk
setiap posisi kritikal, serta menyiapkan pembelajaran pegawai
lebih komprehensif dengan mapping yang jelas Yang tak kalah
penting, meningkatkan pelayanan HR Service Centre dengan
meningkatkan respon HR Services, serta meningkatkan
peranan HR Customer Service Centre.
Inilah materi yang kami sajikan untuk para pembaca pada
edisi Februari 2012. Sebagai salah satu sarana komunikasi
yang memang diperuntukkan bagi pekerja Pertamina,
kami mencoba menjembatani transformasi yang dilakukan
Direktorat SDM kepada para pekerja. Dengan informasi
yang kami kemas dengan bahasa yang lebih nge-pop, kami
berharap pembaca dapat menikmatinya.
Seperti biasa, kami juga menyajikan berbagai tulisan untuk
rubrik-rubrik lainnya. Semoga, pembaca bisa merasakan
sentuhan lain dari cara bertutur kami tahun ini.

Selamat membaca....

Cover : Oki Novriansyah
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peran dan fokus pada pengembangan Pekerja dan hadir sebagai
strategic business partner serta meningkatkan Service menjadi
Sevice Excellence menjadi pilihan Fungsi HR mulai di tahun 2012 ini.
Tidak bisa ditunda, bagaimana Fungsi HR harus mengubah layanan
dari paradigma segitiga menjadi Diamond.
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Kasus kurang gizi di wilayahnya saat
berkerja sebagai PNS melahirkan ide Pos
gizi balita. Gayung bersambut Pertamina
mendukung cita-cita sang bidan peraih
Srikandi Award.

Foto : Kuntoro Pertamina

48-49 Tekno

Saat Angin Memotong Rumput

50 - 53 Kesehatan

Memblok Sakit Dengan Jarum Akupunktur

54 - 57 HR Corner
Penilaian Kinerja:
Antara Benci tapi Rindu

58 -61 PKBL

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Nyanyi Sunyi Sirnalah Sudah

Februari 2012

5

68 -73 SENI
Provokasi Paradosk Kota Sesak

Jakarta

Biennale

#14

merefleksikan denyut Jakarta.
Memotret

problematika

kemajemukan sosial, ekonomi,
politik, dan budaya. Karya seni bisa
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Merayakan HUT di puncak
Gunung? Tentu pengalaman
yang menarik bagi siapa saja

74 -77 WISATA
Ulang tahun di Puncak Mahameru

terutama yang punya hobi
berpetualang. Kali ini, T im
Patrapala (Pertamina Pecinta
Alam) Refinery Unit IV Cilacap
merayakan HUT ke-54 Pertamina
sekaligus HUT ke-4 Patrapala
di puncak gunung tertinggi
di pulau Jawa, yaitu puncak
Mahameru yang memiliki
ketinggian 3.676 meter di atas
permukaan laut (mdpl).

Foto : Annisrul Waqie
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Foto : Tatan Agus RST. Pertamina
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Surat Pembaca
Saya selaku mahasiswa Politeknik TEDC
Bandung ingin bertanya apakah mahasiswa
dari politeknik kami bisa ikut membantu dalam
pelaksanaan program desa binaan? Karena
kami sangat ingin berpartisipasi dalam program
desa binaan ini,
Zul Fahmi
zulfahmi_tedc@yahoo.co.id
Jawaban Redaksi
Terima kasih atas niat baik Anda. Email
Anda kami lanjutkan ke Fungsi Corporate Social
Responsibility Pertamina yang menangani
program desa binaan tersebut.

Ingin

berpartisipasi

Koreksi Jawaban
TTS Desember 2011
Sebagai salah satu pembaca setia Warta
Pertamina, saya sangat senang majalah ini
memberikan reward kepada pembaca yang
beruntung melalui TTS. Jujur saja, selain
membaca isinya, saya selalu penasaran melihat
ke halaman bagian belakang apakah saya
termasuk salah satu pembaca yang beruntung
tersebut. Apalagi saya selalu rutin mengirimkan
jawaban TTS ke redaksi Pertamina dan
mencocokkan jawaban saya dengan jawaban
redaksi pada bulan berikutnya.

Pada edisi Januari 2012, ada satu jawaban
TTS Desember 2011 yang mengganjal hati saya.
Yaitu, jawaban No. 20 mendatar tertulis MEKAH.
Setelah saya cocokkan dengan pertanyaannya,
sepertinya ada kekeliruan jawaban. Pertanyaan
No. 20 mendatar adalah “Istana Maemun
terletak di kota..”. Sepengetahuan saya, Istana
Maemun ada di kota Medan. Karena itu, saya
mohon klarifikasinya.
Syarif Reinaldi
Jakarta

Jawaban Redaksi
Betul sekali koreksi dari Anda. Memang ada kesalahan teknis penulisan dalam jawaban TTS
Desember 2011 yang tercantum di Warta Januari 2012. Terima kasih atas atensi Anda.
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Istimewakan Pengguna
Awalnya saya pengguna BBM Premium,
tapi akhirnya saya tergoda untuk beralih
ke Pertamax karena banyaknya manfaat
yang diberikan oleh bahan bakar tersebut di
bandingkan dengan Premium.
Di samping manfaatnya, perlakuan
SPBU bagi pengguna Pertamax pun lebih
diistimewakan karena diberikan jalur yang
khusus bagi kendaraan yang akan mengisi
bahan bakar Pertamax sehingga tidak perlu
mengantri pada saat mengisi BBM.
Bagi saya ini sangatlah baik untuk
menarik minat konsumen apalagi Pemerintah
mencanangkan penggunaan BBM non Subsidi.
Saya sudah 2 tahun ini menggunakan Pertamax
banyak keuntungan yang sudah saya rasakan.
Namun belakangan ini saya sangat kecewa,

Pertamax

karena jalur khusus pengisian Pertamax tidak
diberlakukan lagi di beberapa SPBU Pasti Pas
pada saat saya mengisi Pertamax. Padahal
di SPBU tersebut jelas terpampang papan
penunjuk jalur khusus Pertamax namun malah
yang antri adalah pengguna Premium.
Jadi pengguna Pertamax sudah tidak
diistimewakan lagi karena harus ikut mengantri
juga. Harusnya SPBU harus konsisten menerapkan
aturan “Jalur Khusus Pengguna Pertamax” demi
kenyamanan pengguna Pertamax.
Padahal dengan penerapan jalur khusus
pengguna Pertamax maka akan menarik minat
pengguna Premium untuk beralih ke Pertamax
karena telah diberikan keistimewaan.
Bagus Pramantyo - Menteng

Danang Pramono

Februari 2012
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Highlight

Pelumas Pertamina

Tembus China

Foto : Marlodieka Pertamina

Shanghai - PT Pertamina
(Persero) kembali memperluas
pemasaran produk pelumasnya
dengan menyerbu pasar
pelumas di 26 provinsi China,
pada Senin (9/1). Pemasaran
perdana dilakukan di Mandala
Garden, di kawasan elit di pinggir
kota Shanghai oleh VP Pelumas
Pertamina Supriyanto HD, dan
dihadiri Country Distributor,
Tengyu Trading (Shanghai)
Co.Ltd yang mendistribusikan
Pelumas Pertamina.
Produk yang dipasarkan adalah
Pertamina Fastron atau Pertamina
SuTeLong (bahasa Mandarin),
yang menyasar konsumen kelas
atas (Top Tier) di China.
China merupakan negara
ke 19 pemasaran pelumas
Pertamina di luar negeri, dimana
pangsa pasar China mencapai
10 kali lebih besar dari pasar
Indonesia. Sebagai salah satu
pasar otomotif terbesar di dunia,
pertumbuhan ekonomi China
yang saat ini maju cukup pesat
menjadi peluang baik bagi
Pertamina untuk dapat meraih
target penjualan hingga 1 juta
liter pada tahun pertama. n
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Emerging
Markets

Award
Foto : Kornel H Sumardi

London – Pertamina meraih
penghargaan Emerging Markets
Award dari International Finance
Review (IFR), Institusi media
terkemuka di kalangan pasar
global, Rabu (18/1). Penghargaan
diterima oleh Direktur Keuangan
Pertamina Andri T. Hidayat dan
Direktur Perencanaan Investasi &
Manajemen Risiko Pertamina M.
Afdal Bahaudin di Grand Ballroom
Grosvenor House, London.
Penghargaan ini diberikan
khususnya kepada Global Bond
Pertamina yang konsisten
menunjukkan kin erja positif.
Parameter kinerja antara lain dilihat
dari nilai kupon, minat investor,
ban yakn ya investor pembeli,
jumlah kelebihan permintaan
(oversubscribed) dan kinerja
obligasi yang diperdagangkan di
pasar sekunder.
Acara yang disaksikan juga oleh
Prince Royal Anne dari Keluarga
Kerajaan Inggris ini dihadiri lebih
dari 1.500 orang yang terdiri
dari pimpinan perbankan global,
pimpinan Investment Banks global,
pelaku bisnis dari berbagai sektor
industri dari berbagai negara. n
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Perayaan Natal
di Lingkungan

ESDM

Foto : Kuntoro Pertamina

Jakarta – Perayaan Natal 2011 dan
Tahun Baru 2012 perkerja di lingkungan
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina,
Jumat (6/1). Acara dihadiri Menteri ESDM
Jero Wacik, jajaran Direksi Pertamina dan
para pejabat eselon dilingkungan ESDM.
Jero Wacik berharap dengan perayaan
Natal beresama ini semakin meningkatkan
kasih sayang sesama, tidak terbatas pada
umat kristiani saja. Pada kesempatan
tersebut Menteri ESDM menyerahkan
bantuan tali kasih kepada beberapa panti
asuhan dari Jakarta dan luar Jakarta, seperti
NTB dan Palu.
Perayaan Natal kali ini diisi dengan pesan
natal oleh Romo RD Yohannes Driyanto dan
Pendeta Isac Tulus. Acara juga diisi dengan
lagu-lagu rohani oleh artis ibu kota seperti
Edo Kondologit, Angel Pieter, Eka Deli dan
Ello. n
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Visi BOD

Menuju

HR World Class
Pertamina mencanangkan menjadi World
Class pada 2018. Untuk mencapai hal tersebut,
dua tahun sebelumnya yakni tahun 2016, pekerja
Pertamina sebagai human capital Pertamina,
kompetensinya harus setara dengan human
capital perusahaan-perusahaan kelas dunia.
Untuk menunjang pencapaian HR world class
pada 2016, maka fungsi HR sebagai pengelola
human capital sudah harus menjadi fungsi yang
world class pada tahun 2014, yaitu dua tahun
lebih awal.
Dengan Visi HR, yakni “To be a strategic
business partners and growth talent for Pertamina
to become world class national energy company”,
ada dua kata kunci yang menjadi perhatian
penting bagi fungsi HR. Yakni strategic business
partners dan growth talent.
Strategic business partner artinya fungsi
HR menjadi pendamping manajemen lini untuk
mencapai target dan sasaran organisasi.
Growth talent menumbuhkan orang-orang
terbaik di Pertamina sehingga dapat menjadi
leaders yang bisa mengantarkan Pertamina
menjadi world class company. Untuk itu, fungsi
HR perlu men-develop mereka, memotivasi dan
me-retain mereka untuk tetap stay di Pertamina
dan berkontribusi penuh.

Salam,
Rukmi Hadihartini
Direktur SDM

Februari 2012
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Warta Utama

Formasi Diamond
Menuju HR World Class

Human Resources (HR) Pertamina bertransformasi untuk mewujudkan HR
World class dalam dua tahun ke depan. Penajaman peran dan fokus pada
pengembangan Pekerja dan hadir sebagai strategic business partner serta
meningkatkan Service menjadi Sevice Excellence menjadi pilihan Fungsi
HR mulai di tahun 2012 ini. Tidak bisa ditunda, bagaimana Fungsi HR harus
mengubah layanan dari paradigma segitiga menjadi Diamond.
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Kegiatan HR EXPO 2011 sebagai salah satu
upaya HR dalam mengenalkan layanannya.
Foto : Kuntoro Pertamina

Direktur Hulu Pertamina M. Husen menatap
tajam slide presentasi di hadapannya. “Saya ingin
agresif,”ujarnya seusai menyimak pemaparan
SVP HR Pertamina Ahmad Bambang. Geologis
senior ini menyebutkan kebutuhan SDM di hulu
sangat besar. Jika tak sigap, alamat digaet yang
lain. “Saya tak mau menunggu, daur mutasi di
hulu sangat cepat,“kata M. Husen.
Sesuai strategi bisnis Pertamina yaitu
agresive in upstream, pada 2012 Direktorat Hulu
dibebani target menaikkan produksi minyak
menjadi 244.000 barrel oil per day (bopd).
Angka ini lebih besar 13% dari target produksi
2011. Bila dihitung penurunan alamiah produksi
sebesar 10 persen, maka total peningkatan
produksi harus sebesar 23 persen. Sebagai

catatan, dari 244.000 bopd sudah termasuk
di dalamnya akuisisi sebesar 28.000 bopd.
Jadi, sebenarnya existing targetnya sebesar
216.000 bopd.
Sementara untuk gas, pada 2012 Pertamina
menargetkan produksi sebesar 1.672 mmscfd,
meningkat sebesar 162 mmscfd dibandingkan
produksi 2011 yang mencapai 1.490 mmscfd.
Sedangkan geotermal untuk 2012 ditargetkan
sebesar 2364 GWH, meningkat sebesar 8%
dibandingkan tahun 2011 yang memproduksi
steam sebesar 15,2 juta ton atau setara listrik
sebesar 2.034 GWH.
Ta r g e t p e r t u m b u h a n i t u t e n t u n y a
membutuhkan penyesuaian tenaga kerja.
“Misalnya PGE itu kurang orang, harus rekrut
Februari 2012
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orang baru,”ujar Husen. Bertempat di gedung
utama pertamina lantai 16, pada Rabu 18 Januari
2011 itu, tim HR Korporat mempresentasikan
transformasi HR Pertamina, termasuk fokus
garapan pada 2012.
Ada beberapa hal yang menjadi konsentrasi
HR di tahun ini, antara lain rekrutmen pekerja
dengan memperhatikan kecepatan dalam
mengisi posisi kosong serta menyiapkan
kualitas standar bagi kandidat pewawancara.
Rekrutmen mahasiswa berpotensi langsung dari
kampus-kampus terbaik. Proses lamaran via
online dibenahi dengan memberi kesempatan
kandidat hanya satu kali tes. Kalau sudah tes
tapi gagal, sistem akan langsung memblokade
pengajuan aplikasi berikutnya.
HR juga akan serius menggarap perencanaan
suksesi dan mutasi dengan memperhatikan
kesiapan kandidat pengganti untuk setiap posisi
kritikal, kecepatan dalam mengisi posisi kosong
tersebut, serta melakukan penyiapan para calon
suksesor, di antaranya melalui proses coaching.
Hal ini tentunya diimbangi dengan ketepatan
dan efesiensi proses transfer (mutasi).
Selain itu, HR juga akan menyiapkan
pembelajaran pegawai lebih komprehensif
dengan memetakan jenis pelatihan lewat
analisa akurat, peningkatan kompetensi – hasil
pembelajaran, serta ketepatan dan efesiensi
proses pendaftaran pelatihan.
Yang tak kalah penting, meningkatkan pelayanan
HR Service Centre dengan meningkatkan respon
HR Services, serta meningkatkan peranan HR
Customer Service Centre.
•••
Dialog dengan fungsi-fungsi bisnis
menjadi agenda rutin HR Pertamina menyusul
dicanangkannya “Go Live HR New Service”
di awal tahun 2012. Saat peluncuran program
tersebut pada 3 januari lalu, Direktur SDM Rukmi
Hadihartini menyampaikan HR Pertamina perlu
menajamkan peran dan kompetensinya. Tidak
sekedar melakukan kegiatan transaksional,
namun mengarahkan pada kegiatan strategis
dan pengembangan.
“Go Live HR New Service” bertumpu pada
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blue print HR Pertamina untuk menuju HR World
Class. Untuk menunjang visi korporat menjadi
perusahaaan world class pada 2018, SDM-nya
juga harus berkelas dunia. Begitupun untuk
menciptakan human capital Pertamina World
Class, pengelola human capital-nya haruslah
world class terlebih dahulu.
Target pun dipancangkan. Rukmi dan
jajarannya berhitung mundur. Fungsi HR atau
pengelola HR harus mencapai HR World Class
pada 2014. Dengan begitu punya tenaga yang
cukup untuk membangun human capital jempolan
yang kemapuannya setara dengan yang dimiliki
perusahaan kelas dunia yang lain. “Jika Pertamina
world class 2018, human capital-nya harus siap
dua tahun sebelumnya pada 2016,” ujar Direktur
SDM Pertamina Rukmi Hadihartini.
Bagaimana postur ideal world class yang
dicita-citakan tersebut? Rukmi menjawabnya
dengan membeberkan parameter HR sebuah
perusahaaan bisa dilabeli world class, yakni
fungsi atau pengelola HR mempunyai tugas dan
tanggung jawab yang jelas. Ada pembuat policy,
ada pembuat excellence operation, ada juga
yang menjalankan strategi business partners.
Sebuah perusahaan world class, menurut
Rukmi harus bisa meng-attrack, kemudian
men-develop , me-motivate dan me-retain
para pekerja terbaiknya. Selain itu, harus bisa
menyiapkan leaders yang strong. yang bisa
menggerakkan organisasi berkinerja tinggi,
serta harus berkontribusi mengimplementasikan
budaya berbasis kinerja.
Di sisi lain HR world class harus mempunyai
data akurat dan komprehensif yang dibutuhkan
proses pengambilan keputusan. HR World class
juga harus memiliki business partners yang
sehari-hari melayani kebutuhan lini bisnisnya
untuk mencapai target organisasi. “Kita akan
menajamkan peran Business Partner,” ujar Rukmi.
Para business partner harus memiliki kompetensi
business acument, menguasai bisnis di direktorat
yang dilayani sehingga dapat memberikan nilai
tambah kepada manajemen lini yang dilayaninya.
Kalau di suatu direktorat, mencanangkan sebuah
proyek, HR harus menyiapkan manpower

Rukmi Hadihartini

Foto : Kuntoro Pertamina

planningnya. Dia harus mengawal
sehingga bisa mendapatkan orang
terbaik. “Bagaimana merekrutnya,
bagaimana mendapatkan orang terbaik,
bagaimana bisa pas jumlahnya,”papar
Rukmi saat menjelaskan peran
Business partner.
Rukmi mengaku selama ini,
banyak kegiatan transaksional
yang masih membebani Direktur
Teknis. Misalnya, urusan mutasi.
Rencana mutasi jabatan, Direktur
Te k n i s s u d a h t a n d a t a n g a n .
Setelah proses di DPKP(Dewan
Pembinaan Karir Pekerja) korporat,
seharusnya langsung diserahkan
ke HR, tidak usah lagi kembali ke
Direktur Teknis.
Direktur Teknis lebih baik
memikirkan pembinaannya,
sementara hal-hal operasional
diserahkan saja ke Direktorat HR yang
memiliki fungsi HR Operationnya.
“Sekarang sudah ada Direktorat
SDM, kita tarik semua.” ujarnya.
Menurut Dia, tidak ada alasan lagi
Direktur Teknis ‘dibebani’ dengan
hal-hal yang sifatnya transaksional
dan administratif.
Mantan Direktur Pengolahan
ini menyebutkan, sedang meminta
persetujuan ke Direksi agar halhal administratif yang masih
diurus Direktur Teknis dialihkan
ke HR Korporat. Misalnya
PHK pekerja tak lagi harus
ditandatangani Direktur Teknis
seperti sekarang. “HR Direktorat
Manager lebih kepada pembinaan
yang mendorong pencapaian goal.
Yang lain-lain itu kita tarik ke HR
Operation,”ujar Rukmi.
Untuk menggenapkan target
menjadi HR world class, HR
Pertamina membagi peran HR,
menjadi empat bagian besar. Meski

Direktur SDM PT. Pertamina (Persero)
Fungsi HR atau pengelola HR harus mencapai HR
World Class pada 2014. Dengan begitu punya tenaga
yang cukup untuk membangun human capital jempolan
yang kemapuannya setara dengan perusahaan kelas
dunia yang lain.

Februari 2012
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4 Peran HR Pertamina
HR Leadership
Pekerja HR Senior yang memberikan
petunjuk strategis untuk organisasi

HR Business Partners
Mendefinisikan kebutuhan bisnis dan
berkolaborasi dengan CoE dan HR
Operations untuk mengimplementasikan
dan memonitor solusi-solusi HR

Center of Expertise
Kelompok Pekerja HR spesialis yang
terkonsentrasi, yang memiliki pengetahuan
khusus yang mendalam mengenai fungsi HR,
dan mendisain solusi-solusi HR yang spesifik
dan memiliki nilai tambah

HR Operations
Administrator dari program dan proses HR
yang mendukung transaksi-transaksi
administratif dan bervolume tinggi
beririsan, fungsinya tidak saling tumpang
tindih, yakni HR Leadership, HR Business
Partners (BP), HR Center of Expertise (CoE),
dan HR Operations. “Kemarin itu campurcampur, “ Rukmi menjelaskan. Misalnya
soal mutasi dan rotasi. “Mulai dari yang
memikirkan pembinaannya, talent pool,
rencana mutasi jabatan sampai keluar SK-nya,
itu di satu fungsi,” ujar alumnus Teknik Kimia
ITS tersebut.
Secara rinci, tugas empat peran tersebut
yakni, HR Leadership yang terdiri atas pekerja
HR senior memberi petunjuk strategis untuk
organisasi. Arahan itu kemudian diolah HR
Center of Expertise (CoE). Kelompok Pekerja
HR spesialis yang memiliki pengetahuan khusus
mengenai fungsi HR,ini mendesain solusi-solusi
HR yang spesifik dan memiliki nilai tambah.
Dalam kesehariannya, HR Business Partner
fokus pada kebutuhan bisnis dengan membangun
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komunikasi intensif dengan lini bisnis. Mereka
hanya memikirkan pengembangan, tak mengurusi
transaksional. Dengan begitu HR Business Partner
(BP) mampu memahami bisnis dan memberikan
solusi HR bagi unit bisnis bersangkutan.
Para HR BP tak ubahnya sebagai konsultan
HR dari tiap unit bisnis. Mereka akan ikut rapat
dengan unit bisnis tempat mereka ditugaskan.
Dari situ akan diketahui yang dibutuhkan fungsi
bisnis terkait dengan persoalan SDM, mulai
dari persoalan sepele seperti gaji, sampai
pengembangan SDM.
Kebutuhan itu akan diteruskan kepada CoE
dan HR Operation. Yang terkait dengan kegiatan
transaksional akan diteruskan ke HR Operation.
Sedangkan yang sifatnya strategis, seperti
pengembangan SDM akan deteruskan ke CoE.
“Center of Expertise itu pembuat kebijakan. HR
Operation itu yang melayani dan men-delivery
layanan-layanan HR, “ujar Rukmi.

Daur mutasi di Hulu sangatlah cepat. Perlu
kesigapan menggaet para calon pekerja di
sektor Hulu.
Foto : Dok. PEP

Penajaman peran itu tak mengubah secara
drastis organisasi HR Pertamina. Tidak ada
perubahan jumlah manajer dan VP. Yang sedikit
berubah Manpower Planning dan Recruitment.
Dulu satu fungsi sekarang dipisahkan. Dari sekitar
15.000 pekerja, untuk level senior Manager dan
VP relatif sudah terpenuhi, namun menurut
Rukmi, yang banyak “bolong” adalah untuk
jabatan Asisten Manajer dan Manajer yunior.
Padahal, level ini porsinya paling banyak, sekitar
60% dari keseluruhan pegawai. “Ini mencarinya
susah”. Oleh sebab itu, sesuai dengan akselerasi
pertumbuhan perusahaan, dianggap penting
untuk memisahkan posisi Manajer Rekrutmen
dan Manajer Manpower.
Dengan panajaman empat peran itu, ia
berharap HR Pertamina bisa mewujudkan
shared service organization, sebagai parameter
yang kerap jadi acuan HR World class.
Layanan pun tak sekedar administratif, tapi

memberikan nilai tambah bagi Pekerja dan
bisnis. Untuk mewujudkannya, dukungan IT
mutlak dibutuhkan. “Semuanya diusahakan
online sehingga transparan bisa diakses pekerja
untuk bisa melayani sendiri,” ujar Rukmi.
Dari yang paling sederhana, CV, pekerja
bisa melihat datanya sendiri, bahkan atasan bisa
melihat data seluruh subordinat yang ada dibawah
organisasinya. Begitupun dengan hasil medical
check up, upah, saldo jamsostek, saldo PDV
(Tabungan Pekerja) dan benefit lainnya, penilaian
atau people review bisa diakses setiap saat.
“Dukungan teknologi informasi bisa mendukung
HR yang efisien dan efektif,” ujarnya, “Apalagi
system dan modul HR dalam SAP masih bisa
dioptimalisasikan di diutilisasi lebih maksimal lagi”.
Belum diutilisasi secara maksimal.
•••
Penajaman HR mulai diwacanakan
pad a 2010 yang lalu, untuk mendukung
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pencanangan Pertamina menjadi world class.
Pada saat itu, target masih dipatok pada 2023.
Pada perjalananya, para pemegang saham
mempercepat target tersebut menjadi 2018.
HR pun mulai berbenah, ”blue print” segera
disiapkan. Akhirnya cetak biru ini kick off pada
September 2010 dan dideklarasikan visi HR
adalah “to be a strategic business partners and
growth talents for Pertamina to become world
class national oil company.”
Prosesnya diawali dari bagaimana Fungsi
HR mendapatkan feedback dan aspirasi
BoD (Board of Director) tentang performa
SDM, dilanjutkan dengan mengadakan Focus
Group Discussion bagi para SVP dan VP
semua Direktorat. Di samping itu Fungsi HR
juga mendalami praktek-praktek HR Wolrd
Class di perusahaan multinasional lain, baik
melalui jurnal maupun sharing session lewat
teleconference atau komunikasi langsung.
Upaya di awal, selain mendapatkan masukan
dari bisnis, Fungsi HR juga mengadakan survey
time distribution list, untuk me-review waktu kerja
yang dihabiskan oleh pekerja SDM sehari-hari.
Ternyata dari hasil survey menunjukkan bahwa
waktu pekerja HR lebih banyak dihabiskan
untuk kegiatan transaksional (48 %), sementara
sisanya untuk pekerjaan yang bersifat strategis
dan Pengembangan.
“Hasil itulah salah satu yang membulatkan
tekad HR untuk melakukan penajaman peran.
Praktik world class menunjukkan bahwa harusnya
70% waktu Fungsi HR digunakan untuk kegiatan
strategi dan pengembangan, sementara sisanya
baru yang bersifat transaksional. Lahirlah perubahan
paradigma segitiga menjadi diamond,” ujar Hiasinta
Kyky, yang di tahun 2011 berperan sebagai HR
Tranformation Project Coordinator.
HR World Class bukan sekedar mimpi bagi
Pekerja HR, namun juga menjadi harapan dan
tantangan, bagaimana perwujudannya bukan
hanya ada di tangan Pekerja HR namun juga
membutuhkan dukungan para Pekerja dan lini
bisnis. “Penajaman peran di atas akan terjadi bila
semua Pekerja HR juga memiliki mindset Service
Excelent,” tambah Hiasinta Kyky untuk menjelaskan
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Tim HR Korporat mempresentasikan
transformasi HR Pertamina, termasuk fokus
garapan pada 2012 di Direktorat Hulu.
Foto : Kuntoro Pertamina

bahwa semua jajaran HR memiliki peran untuk
mewujudkan visi HR World Class tersebut.
Untuk memastikan langkah menuju World
Class dan sebagai bukti keseriusan Fungsi HR
dalam mencapai formasi ideal, dalam proses
transformasi, tim HR melakukan benchmarking
kepada perusahaan lain, antara lain ke Astra
Internasional yang management HR-nya sudah
dianggap berkelas dunia. Baik melalui jurnal
maupun sharing session dari Petronas, BUMN
Malaysia yang kerap dibandingkankan dengan
Pertamina, beberapa KPS yang sudah malang
melintang dalam bisnis energi di Indonesia
seperti Chevron, Conoco Philips. “Meski
secara umum, yang dilakukan mirip, namun
tiap perusahaan memang memiliki keunikan
masing-masing,” ujar VP People Management

Insan Purwarisya L. Tobing.
Selain ke perusahaan, benchmark juga
dilakukan ke institusi birokrasi, yakni Kementerian
Pertahanan Singapura. Seperti juga institusi lain
di Singapura, Kementerian Pertahanan mereka
pun sangat efisien. Pengelolaan SDM-nya
sudah berbasis IT. “Mereka bisa mengurangi
jumlah proses yang dilakukan, dengan sangat
signifikan,”ujar Insan. Dalam catatannya, dari
sekitar 148 bisnis proses, bisa dikurangi menjadi
beberapa puluh saja.
Ternyata pengelolaan HR yang world
class bukan melulu dimiliki badan usaha,
atau perusahaan-perusahaan bisnis saja. Di
Singapura, institusi pemerintah pun melakukan
pengelolaan yang world class untuk menjalankan
usahanya. Jadi tidak ada alasan untuk kita ragu

mewujudkan pengelolaan HR yang world class.
Setelah HR merampungkan satu tahap menuju
world class di tahun 2011, Tim Manajemen HR
sudah melakukan sharing session di masing-masing
Direktorat dan Fungsi leher mengenai penajman
peran yang sudah ditetapkan, dan service delivery
model yang baru. Sessi ini dimaksudkan agar selain
pemahaman bahwa Manager lini adalah menjadi
Manager HR di fungsi masing-masing, juga agar
niat Fungsi HR menjadi world class mendapat
dukungan dari fungsi lini. Sehingga kita semua
segenap insan, di manapun saat ini berada, baik
di Fungsi lini atau unit bisnis maupun di fungsi HR
dapat secara bersama mewujudkan mimpi kita
bersama, membawa Pertamina menjadi world cass
company. n DSU / SAHRUL / UHK / HT
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Foto : Priyo Pertamina

Tahun Kerja Untuk

Implementasi
Tersisa tiga tahun untuk menggapai HR World Class. HR Pertamina
mulai menjadi benchmarking BUMN lain. Corporate values harus menjadi
personal values.
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Saat baru menjabat Direktur SDM pada
Februari 2010, Rukmi Hadihartini langsung
dihadapkan pekerjaan mahaberat. Kereta “Di
rektorat HR” yang dihelanya harus sampai ke
terminal world class terlebih dahulu. Jika tidak,
mimpi Pertamina menjadi perusahaaan energi
kelas tidak akan mudah terwujud. Tanpa HR
berkelas dunia, mustahil terwujud human capital
jempolan sebagai pondasi untuk mendapatkan
label perusahaan world class.
Saat didapuk menjadi orang nomor satu di
Direktorat SDM tersebut, Rukmi meninggalkan
posnya sebagai Direktur Pengolahan. Ia me
mang “orang Pengolahan”. Selepas lulus
dari jurusan Teknik Kimia Institut Teknologi
Surabaya, pada 1993 ia mulai berkarir di
Direktorat Pengolahan.
Tapi bukan berarti bidang SDM tak di
akrabinya. Karirnya sebagai Manajer justru
dimulai di bidang SDM yaitu Manajer Sistem,
Metode & Produktivitas OSM (2001-2005),
Manajer Pengembangan Organisasi (20052006), Vice President SDM (2006-2006)
dan Deputi Direktur Pengembangan SDM &
Organisasi (2006-2008).
Karena itulah saat ditunjuk sebagai Direktur
SDM, Dia langsung tune in. Dia menyingsikan
lengan baju memimpin transformasi HR Per
tamina untuk mendapat predikat HR world class
pada 2014. Label itu akan menjadi bekal yang
cukup untuk membangun human capital yang
kompetensinya sejajar dengan perusahaan
kelas dunia lain.
Pengakuan sebagai “orang SDM”, tak
hanya datang dari internal, tapi juga dari eks
ternal. Ia dipercaya untuk memimpin Forum
Human Capital Indonesia (FHCI). Dia juga
diundang sebagai speaker di berbagai seminar
pengembangan human capital di dalam dan luar
negeri. Misalnya, diminta sebagai pembicara
di Telkom dalam rapat koordinasi SDM-nya
perusahaan tersebut juga diminta berbicara di
Singapore HR Summit beberapa waktu yang
lalu. BUMN lainnya seperti Angkasa Pura dan
Pelindo pernah mengunjungi Kantor Pusat
Pertamina untuk benchmarking di bidang HR.

Rukmi percaya transformasi yang sedang
dilakukan HR Pertamina on the track. Niat men
jadi HR World class pada 2014 akan tercapai.
Ia optimistis setelah HR-nya world class, target
menjadi perusahaan world class bisa terpenuhi.
“Insya Allah,” ujarnya.
Ia menyebutkan Pertamina punya Tata
Nilai Korporat 6C untuk mencapai world class.
“Corporate Values itu harus menjadi personal
values,” ujarnya. Jika personal values itu sudah
tercapai, para individu pekerja tersebut sudah
mempunyai mindset dan behaviour yang
setara dengan world class company. “Ini yang
fundamental,” ujar Rukmi.
Ia menyebutkan Manager Culture Change
akan mengukur apakah personal values yang
6C itu sudah bisa dimiliki oleh sebagian besar
pekerja Pertamina atau belum . “Corporate
values 6C itu diucapkan gampang lho...tetapi
menjadi personal values dalam keseharian
kita itu masih panjang,” ujarnya. Rukmi me
nyebutnya sebagai PR luar biasa yang harus
dituntaskan.
Kini fungsi Culture Change dan fungsi HR
Transformation telah terlebur dalam fungsi Culture
& Transformation-sebagai bagian dari perubahan
organisasi di Direktorat SDM-maka Manager
Culture & Transformation, punya beberapa tugas
dan tanggung jawab yang harus dijalankan untuk
menggolkan HR World Class tahun 2013.
Manager Culture & Transformation berperan
sebagai PMO (Program Management Office)
bagi HR Initiatives – Sesuai dengan blueprint
HR World Class, ada milestones dan programprogram yang harus dicapai dan dijalankan
sampai dengan tahun 2013. “PMO akan
memfasilitasi program-program tersebut untuk
memastikan apakah perjalanan Transformasi
HR masih on-track ataukah perlu penyesuaian,”
jelas Ernie D. Ginting, Manager Culture Change
& Transfrmation. Intinya PMO bertugas untuk
memberikan jaminan suksesnya implementasi
HR Initiatives sesuai dengan harapan dan target
yang dicanangkan. Tentunya dalam hal ini, PMO
tidak bisa bekerja sendiri, karena ownership
HR Initiatives harus ada pada fungsi-fungsi HR
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yang terkait.
Menjalankan program Change Management.
Perubahan fungsi HR dari posisi saat ini menjadi
HR World Class di tahun 2013 tentunya
memerlukan perubahan di berbagai aspek,
seperti sistem teknologi informasi, proses
bisnis, dan juga peran dan tanggung jawab.
Untuk itu, harus dipastikan bahwa pekerja HR
siap menghadapi dan menjalankan perubahanperubahan tersebut, dan inilah peran dari
Change Management. “Perubahan juga harus
dikomunikasikan kepada para pelanggan fungsi
HR yaitu pimpinan bisnis dan pekerja secara
umum sehingga mereka dapat mendukung
perjalanan HR World Class ini,”katanya.
Menggulirkan program Budaya. Salah
satu perubahan mendasar yang menjamin
sustainability Transformasi HR adalah perubahan
budaya. Service Excellent, salah satu ciri
dari HR World Class bukanlah satu bentuk
program improvement, tapi merupakan mindset
dan attitude yang harus dimiliki oleh pekerja
HR. Pembentukan mindset dan attitude yang
berfokus pada pelanggan ini menjadi lingkup dari
program Budaya menjadi HR World Class.
***
Bel transformasi HR secara resmi dibunyikan
pada 2010. Dimulai dengan membangun project
charter atau road map. Kemudian pada 2011,
dibangun Career Path, Manpower Planning, Talent
Segmentation,Competency , serta IT Requirement.
“Selain membangun sistem-sistemnya, kami
definisikan peran konsep HR secara benar,“ ujar
Ahmad Bambang, SVP HR Pertamina.
Pada 2011 juga dipetakan proses bisnis
yang ditangani HR, berupa PERTAHCLOM,
kependekan dari Pertamina Human Capital
Logic Operating Model. Di situ ada 57
proses bisnis yang kita tetapkan sebagai
standard proses bisnis HR. Tak semuanya
best practices. “Ada yang sudah kita lakukan
ternyata tidak best practices, tetapi harus tetap
kita lakukan, “katanya. Semua yang sudah
didefinisikan tentang HR Worldclas pada 2010
dan disistematiskan pada 2011, akan mulai
diimplementasikan pada 2012.
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HR Angkasa Pura melakukan Benchmark
ke HR Pertamina

Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Ahmad menyebutkan tantangan terbesar
mewujudkan transformasi HR adalah mengubah
culture orang-orang HR.” Dari orang yang di
butuhkan, menjadi orang yang harus melayani,”
ujar Ahmad. Pelayanan itu tidak usah menunggu
orang bertanya. “Ini culture sebagai service
organization, organisasi yang melayani,” Ahmad
menambahkan.
Yang harus dilayani tentunya costumer,
yakni pekerja dan organisasi bisnis yang
di Pertamina biasa disebut fungsi bisnis.
Prinsip yang harus dipegang sederhana: mendevelope orang sesuai kualitasnya dan sesuai
perkembangan kebutuhan bisnis. Untuk itu HR
harus mempunyai penciuman bisnis.
Kendala lainnya, soal IT. Menurut Ahmad
transformasi HR akan terganggu jika IT tidak
digunakan karena banyak pekerjaan administrasi

yang membutuhkan dukungan IT, mulai dari
membuat RMJ, mutasi, update data, dll.
HR harus berperan sebagai counseling
pengembangan SDM unit-unit bisnis. Ke depan
ia menargetkan komposisi orang support
terhadap orang orang operasi itu semakin
kecil. “Satu orang support akan melayani se
makin banyak orang operasi,” ujar Ahmad.
Best practice-nya 1 banding 10. “Sekarang
Pertamina 1 banding 5 saja belum sampai. Itu
akibatnya overhead menjadi tinggi. Ini coba kita
kurangi,” Ahmad menambahkan.
Untuk perencanaan SDM yang efektif dan
efisien, HR menguatkan bagian Manpower
Planing and Development. Sebelumnya
Manpower digabungkan dengan Recruitment.
Sekarang dipisah. “Kalau kita sudah punya
Manpower Planning and Deployment, kita

bisa merencanakan kapan orang baru harus
ada, jangan sampai proyek sudah mulai tetapi
orangnya belum ada,” ujar Ahmad.
Meski Manpower Planning dan Recruitment
dijadikan terpisah, tak menambah jumlah
manager. Praktis dalam struktur baru HR yang
dilaunching 9 Januari lalu, tak ada penambahan
jumlah VP maupun manager. Transformation
Coordinator yang tadinya tersendiri digabung
menjadi satu dengan Culture Change. “Penataaan
organisasi didasarkan pada penajamam peran
yang sesuai dengan best practices, bukan
perubahan total,” kata Ahmad.
Menurut Ahmad, peran yang rada terbengkalai
adalah di business partners (BP). Selama ini
HR terlalu banyak mengerjakan pekerjaan
administrasi dan transaksional, sementara yang
sifatnya policy, kebijakan, maupun counselling,
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membantu business partners dan coaching,
membantu pekerja, praktis ketinggalan.
Sekadar contoh training yang sifatnya
generik itu bisa berjalan, misalnya leadership,
management, transformasi, TLE, PPEP, SBMP, itu
jalan. Tetapi pelatihan yang sifatnya kompetensi,
yaitu meningkatkan kompetensi teknis untuk
mendukung tingkat persaingan bisnis, justru
kurang berjalan. “Orang HR tidak paham bisnis
secara utuh, sehingga bisa menjawab kompetensi
apa yang dibutuhkan oleh bisnis supaya menang,“
ujarnya. Celakanya orang bisnis menganggap
pembinaan pekerja urusan HR.
Menurut Ahmad, Business Partners (BP) ini
harus menguasai bisnis di direktoratnya. Misalnya,
kompetensi yang dibutuhkan untuk Unit Pelumas
itu seperti apa, apalagi kalau mau jadi anak
perusahaan. Lalu orang HR-nya butuh apa. “Nah,
itu BP-nya harus paham. Dia akan dibantu oleh
para junior BP.” (lihat grafis BP direktorat dan anak
perusahaan-grafis para pemangku BP).
Dulu, sebetulnya sudah dijalankan oleh
HR Manager. Cuma bedanya, mereka harus
mengurus dan menyiapkan semuanya, sampai
mengetik SK. “Sekarang sebagai BP dia
akan konsentrasi pada pembinaan pekerja,
penyiapan pekerja sesuai kebutuhan bisnis,
dan pengembangan organisasi,” ujar Ahmad.
Ia menjamin ke depan tidak ada lagi keluhan
bahwa bisnis tidak tercapai karena kurang
didukung oleh HR.
Peran yang juga kurang diperhatikan adalah
peran sebagai Center of Expertise, (CoE). Menurut
Ahmad, CoE membuat kebijakan-kebijakan HR,
apakah itu terkait dengan compensation and
benefit, atau terkait dengan IRPA, industrial
relation and personnel adminstration, ataupun
personnel development.
CoE merupakan pemikir-pemikir HR, yang
mengerti best practices. “Saya akan develop
orang-orang yang keahliannya certified.
Mereka akan bersertifikat,” ujar Ahmad. Mulai
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dari IRPA, personnel development atau talent
management, sampai compensation benefit,
ada sertifikatnya. “Mereka harus mengerti untuk
mengembangkan secara benar. Itulah yang
akan kita bangun,”ujarnya.
Ia menyebutkan semua kebijakan HR akan
diberlakukan sama untuk seluruh korporat. Tidak
seperti sekarang. Misalnya kebijakan dinas saja,
kalau manajer di pusat ke daerah naik ekonomi,
kalau manajer daerah ke pusat, masih banyak
yang naik bisnis. “Ini kan tidak fair. Ini harus kita
rombak untuk menjadi sama,” ujar Ahmad.
Meski kebijakan HR, berlaku secara generik,
khusus menyangkut compensation and benefit,
bisa mengikuti best practices berdasarkan
pasar dan profesi. “Wajar kalau orang geologi itu
mempunyai gaji yang lebih tinggi dibandingkan
orang HR,” ujarnya.
Best practices itu sekarang masih belum
sepenuhnya diberlakukan. Misalnya Bagian
Keuangan dan Bagian HR di anak perusahaan
penghasilannya lebih tinggi dibandingkan di
korporat. Akibatnya , mereka tidak mau kembali
ke korporat. “Nah, pola-pola seperti inilah yang
coba kita benahi melalui COE,“ ujar Ahmad.
Peran yang juga akan dimaksimalkan adalah
HR Operation yang berbasis IT. “Ini akan menjamin
akurasi datanya jauh lebih meningkat, “katanya. Ia
menyebutkan sekarang data kerap tidak ter-update
sehingga banyak keluhan. “Ada orang yang sudah
mutasi tetapi belum diupdate datanya.” ujarnya.
Ahmad menyebutkan akan minta dukungan
CSS (Corporate Shared Service) untuk implementasi
modul HR My SAP secara penuh. “Kemarin yang baru
diimplementasikan baru dua modul besar, Payroll
dan Administration,”jelasnya. Padahal, banyak
modul dalam MySAP. “Ini harus diimplementasikan
secara benar untuk mendukung HR management
secara penuh,” Ahmad menambahkan.
Dengan banyaknya yang harus diimplemen
tasikan, tahun naga air ini sepertinya menjadi ta
hun kerja keras untuk implementasi. n DSU / UHK / HT
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Dua Jalur
Foto : Dok. Pertamina

Menuju Puncak

Career path segera diluncurkan. Ada 263 jabatan kritikal di Pertamina
yang tak boleh lowong. Ada pola rekrutmen dan penggajian khusus untuk
memenangkan talent war.

28

Februari 2012

Anda Pekerja Pertamina ? Silakan memilih,
berkarir lewat jalur struktural atau lewat jalur
spesialis. Yang struktural adalah jabatanjabatan yang mengharuskan Anda mengambil
keputusan. Sementara kalau spesialis yang
dipilih, Anda memberikan advice kepada fungsi
struktural dalam menjalankan roda operasi.
Derajat keduanya sama saja.Yang satu tak lebih
baik dari yang lain.
“Kita punya career path, sehingga tahu jalur
mana yang akan dilalui seorang pekerja,” ujar
VP People Management Insan Purwarisya L.
Tobing. Ia menyebutkan pada 2011, meski

hanya ditargetkan menyelesaikan career
path sebanyak 7 fungsi, tim HR sudah me
nyelesaikan 9 career path sesuai kebutuhan
perusahaan. Tapi karena masih membutuhkan
penyempurnan, career path tersebut belum di
launching kepada pegawai. Rencananya baru
akan dilakukan dalam waktu dekat
Career path tidak melulu bicara kapan
seorang pegawai ada di sana, juga bicara
bagaimana dari awal sampai akhir karir
seseorang. “Saat membaca career path, semua
orang akan membaca yang sama,“ujar Insan.
Baik melalui jalur fresh graduate maupun
exprerience, seorang pegawai akan mengetahui
dia berada di level mana. Pekerja sudah bisa
berhitung apakah kesempatan yang diberikan
perusahaan untuk perkembangan karirnya.
Singkatnya, setiap orang bisa melihat apakah
kemungkinan tetap bisa mengembangkan diri
di perusahaan ini, atau tidak.
Sebetulnya, jalur struktural dan jalur
spesialis tersebut bukanlah hal yang benarbenar baru. Sudah diberlakukan sejak dulu.
Diatur bahwa pada level tertentu, yakni pada
golongan 5, orang boleh memilih ke struktural
ataukah ke spesialis. “Di career path sekarang
untuk memilih menjadi spesialis atau struktural,
tidak harus menunggu sampai golongan 5.
Saat baru masuki pun bisa langsung memilih,“
ujar Insan.
Pada prakteknya, jalur keahlian kurang
popular, tak ubahnya seperti anak tiri, “Tidak
berjalan sesuai dengan yang kita harapkan,”
ujar Insan. Apa boleh buat, jalur spesialis itu
menjadi jalur tak menarik dibandingkan jalur
struktural. “Sekarang kita mau perbaiki itu,”
Insan menambahkan.
Ia mencontohkan HR yang mulai memberikan
tempat kepada orang-orang yang memilih jalur
keahlian dengan mewadahinya dalam, HR
Center of Expertise. “Ini jalur spesialis untuk
orang HR, “kata Insan. Ia menyebutkan orangorang yang punya keahlian tidak perlu mengejar
jabatan struktural untuk mendapat gaji tinggi
Februari 2012
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Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

“Dengan keahliannya yang semakin tinggi,
maka perusahaan juga akan membayarnya
lebih besar lagi,“ujar Insan.
Ia menyebutkan sisi pengelolaan SDM itu
ada dua. Satu, sisi development, dan satu
lagi sisi industrial relationship menyangkut
soal kesejahteraan. Sementara development
menumpukkan perhatian pada pengembangan
orang. Mengembangkan orang itu, artinya
meningkatkan kompetensi, keahlian dan
kemampuan dia. Sarana pengukurnya adalah
career path, yaitu jalur dari karir selama ada
di perusahaan. “Career path ini menjadi dasar
nanti untuk pelatihannya, untuk mutasi, dan
untuk exposure pekerja,”ujar Insan.
Selain career path, HR juga sudah
menyelesaikan konsep Talent Segmentation.
Kebijakan HR sekarang masih bersifat one
fits for all. Satu kebijakan untuk semua
orang. Misalnya skala upah, berlaku untuk
semua orang.
“Ada masukan dari BOD, bahwa ada
kebijakan-kebijakan yang sifatnya spesial karena
tergantung pada kebutuhan masing-masing
direktorat,” ujar Performance & Competency
Management Manager Hiasinta Kyky. Misalnya
untuk Hulu, dengan harga pasar yang demikian
tinggi, tentu berbeda dengan direktorat lain.
“Di Hulu itu kan ada talent war. Perang
talent, berebut orang di pasar tenaga kerja,”
kata Hiasinta. Karena itu pola rekrutmen dan
upahnya berbeda. “Jadi tidak lagi satu rasa
untuk semua. Harus ada perbedaan, harus ada
talent segmentasi.” Hiasinta menambahkan.
Selain career path dan talent seg
mentation, tim HR sudah merampungkan
kons ep Competency Management, dan
Succession Planning.
“Selama ini pengelolaan kompetensi masih
parsial. Semua orang bikin masing-masing.
Pejabatnya ganti, kompetensinya ganti lagi,”
ujar Hiasinta. Ada tiga buku yang mengatur
kompetensi di seluruh direktorat yang belum
sempurna. Kamus kompetensi harus dikonsolidasi
dan divalidasi sehingga menjadi kamus Pertamina
dengan ruang lingkup seluruh direktorat.

para talent diasah kompetensinya
l e w a t p r o g r a m T L E ( Tr a n s f o r m a t i o n
Leadership Engine).
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Foto : Dok. Pertamina

Hiasinta membayangkan kamus kompetensi
Pertamina seperti yang dipunyai PLN, tidak
disusun berdasarkan fungsi, tapi untuk
semua orang PLN. Ia mencontohkan untuk
competency project management, misalnya,
masih per direktorat. Ada competency project
management pengolahan, competency project
management keuangan, “Idealnya satu saja,
project management competency. siapapun
ambilnya dari situ,” ujarnya.
Untuk Succession Planning , tim HR sudah
menyusun jabatan-jabatan di Pertamina yang
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kritikal. Jabatan kritikal adalah jabatan yang
langka di pasar dan jabatan itu ber-impact
langsung kepada revenue-nya perusahaan.
Setidaknya, ada 263 jabatan yang masuk kriteria
tersebut , termasuk di anak perusahaan.
Program Succession Planning menyiapkan
suksesor untuk posisi kritis tersebut. Setiap
jabatan kritis, harus disiapkan tiga orang
untuk menjadi suksesornya. Dengan catatan,
suksesor itu tidak harus selalu terpilih. Caloncalon yang disiapkan itu akan coaching khusus
untuk suksesor. “Coaching itu tidak selalu dari

atasan langsung. Jadi bisa lintas sektoral, atau
dari luar sama sekali, “ujar Hiasinta.
Sebelumnya Pertamina sudah menyiapkan
talent pool, sebagai Strategic Employee
Reserve. Para talent diasah kompetensinya
dengan PPEP (Program Pengembangan
Eksekutif Pertamina) dan TLE (Transformation
Leadership Engine). Dari PPEP dan TLE sudah
ada sekitar 400-an sampai 700-an alumni.
Banyak sekali.
Manpower Planning dan Succession Planning,
memang mutlak diperlukan. Jika tidak, Pertamina

bukan tidak mungkin akan mengalami krisis SDM. Di
Direktorat Pengolahan, misalnya dalam kurun waktu
5 sampai dengan 10 tahun ke depan akan mengalami
pengurangan jumlah pekerja yang cukup signifikan,
Sekitar 50% karyawan akan pensiun secara
alamiah “Keadaan ini harus segera ditanggulangi
apabila kita tidak ingin permasalahan krusial dalam
operasional kilang terjadi,” ujar Amirsyal Umar, HR
BP Refinery Manager. Padahal, perlu waktu yang
cukup untuk menyiapkan seorang operator untuk
benar-benar mampu bekerja secara handal dalam
mengoperasikan kilang. n DSU / UHK / HT
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Interview
Teks : Dewi Sri Utami Foto : Kuntoro

Pengabdian Mewujudkan

Masyarakat

Sehat

Kasus kurang gizi di wilayahnya saat
berkerja sebagai PNS melahirkan ide

Pos gizi balita. Gayung bersambut
Pertamina mendukung cita-cita sang
bidan peraih Srikandi Award.
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Warung balita sehati menyediakan menu
untuk bayi 6 bulan, balita, dan anak-anak.

Bermula dari Pos Gizi Balita
Lagu Perahu Layar mengiringi senam pagi
puluhan wanita lansia di halaman Keluarahan
Tugu Utara, Jumat pagi, 20 Januari 2012. Tak
terkecuali Yogianna Manurung, atau akrab
disapa Bidan Anna yang berada diantara warga
berusia 65 keatas itu. Mereka larut dalam
gerakan senam lansia, salah satu kegiatan
rutin Posyandu Lansia Tugu Ria, Kelurahan
Tugu, Jakarta Utara. Sesuai dengan nama
kelompoknya, para lansia tampak ceria. Sahut
menyahut mereka meneriakkan semangat
senam. “Yihaaaa....Uhu....!”teriak Anna yang
disahut teriakan teman lainnya.
Sejak pensiun dari Kelurahan Koja, dua
tahun lalu Anna tak lantas berhenti berkegiatan.
Justru kesibukannya kian bertambah.
“Kebetulan saya jadi Ketua Posyandu Lansia
Tugu Ria, “jelasnya. Perawat dan Bidan yang
mulai mengabdi di RS. Pirngadi, Medan ini kian
mantap menjalankan misi sosialnya ketika ia

tak aktif lagi sebagai PNS bagian Kesehatan Ibu
dan Anak. “Saya ingin menjadikan masyarakat
kita sehat lahir batin dari balita hingga saat
lansia,”katanya.
Nama Bidan Anna sangat dikenal di
wilayah Jakarta Utara. Bahkan di tingkat
nasional kegiatan ibu empat anak ini,
mendapat pengakuan dari Kementerian
Negara Pemberdayaan Perempuan. Ia meraih
Srikandi Award 2009, sebuah penghargaan
tingkat nasional yang diberikan kepada para
bidan atas pengabdiannya kepada masyarakat.
Anna dikenal dengan pos gizi balita. Sebuah
program yang digagasnya untuk meningkatkan
gizi balita, yakni menjual makanan sehat dan
langsung santap.
Idenya bermula saat ia masih aktif
menjadi bidan di keluarahan Tugu Utara.
“Berpuluh-puluh tahun saya terapkan
program posyandu dari timbang bayi,
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imunisasi, penyuluhan kesehatan dan
makanan bergizi, hasilnya selalu tidak
maksimal.Masih banyak anak kurang
gizi,”jelasnya. “Itu menjadi catatan saya
saat bekerja di kelurahan Tugu Utara. Kasus
gizi buruk sering terjadi dan jadi sorotan
media,”katanya. Akar penyebabnya anak
tidak pernah mendapatkan asupan gizi yang
cukup. Pasalnya sebagain besar kaum ibu
repot mengurus keluarga. Bagi masayarakat
ekonomi pas-pasan, memasak sendiri
biayanya lebih tinggi, belum lagi fasilitas
dapur yang tidak ada hingga membuat warga
memasak bergantian. Ada juga yang harus
bekerja sehingga tak sempat memasak.
Ujung-ujungnya para balita diberi makanan
siap saji, atau makanan seadanya.
“Saya buat kursus menyajikan makanan
balita, bolak balik nggak ada hasil,”kata
perempuan kelahiran 30 Agustus 1953 ini. Lagilagi kendalanya di penerapan memasak. “Dari
hasil penyuluhan dan kursus, hanya 40 persen
yang ditiru dan itupun tidak rutin,”katanya.
Anna mulai memutar otak. Tahun 2008 Ia
membuat pos gizi balita. Dananya berasal
dari kantong pribadi. Awalnya hanya ada
4 pos gizi yang menyediakan makanan
sehat gratis. “Mungkin karena niat saya
tulus, tiba-tiba saja Pertamina membantu
kegiatan ini,”ujarnya sumringah. Alhasil sejak
mendapat dukungan dari program Corporate
Social Responsibility (CSR) Pertamina, Pos
Gizi Balita Sehati mulai tersebar di 15 RW
wilayah Tugu Utara.
Menurutnya upaya yang diberikan Pertamina
sangat membantu kegiatannya. “Pertamina
membantu tanpa embel-embel. Kebetulan
program saya cocok dengan program CSR
Pertamina,”jelasnya. Karena itu Anna sangat
terbantu dalam mengembangkan Pos Gizi
Balita Sehati.
Berbagai menu yang disediakan Anna
disiapkan untuk bayi 6 bulan, balita 3 tahun
keatas, serta anak-anak. Mulai bubur, nasi
tim, hingga puding buah segar. Semua
dibuat dari bahan sayuran dan buah-buahan
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lokal. “Tak ada keju, tak ada susu formula.
Dari bahan alami dan segar,”tutur wanita
yang setiap 3 hari sekali mengganti menu
makanan di pos gizi balita sehati ini. Agar
keberlangsungan pos gizi terjaga, makanan
yang disediakan dijual. “Ada lebihan untuk
kegiatan pos gizi, yang nantinya dikembalikan
ke masyarakat,”jelasnya.
Anna juga menyeleksi orang-orang yang
melayani pos gizi balita sehat. Yakni kaum Ibu
yang telah dilatih menjadi kader kesehatan.
Mereka mendapatkan pelatihan penyuluhan
gizi, menyuarakan penggunaan ASI, serta
mengutamakan makanan rumah bagi para
balita. “Ada 10 materi yang menjadi topik
bahasan para kader. Mulai dari perawatan ibu
hamil, melahirkan, menyusui, hingga asupan
gizi ibu dan anak,”jelas perempuan yang anti
pemberian susu formula pada balita ini.
Eksistensi Anna lewat kegiatan tersebut
berbuah manis. Status gizi buruk balita di
Bawah Garis Merah (BGM) di Kelurahan Tugu
Utara turun drastis. Hanya tinggal 8 anak saja di
tahun 2009, dan kini jumlahnya menurun lagi.
Tentu saja, menajalankan kegiatan sosial
tak semulus yang dibayangkan. Banyak
pihak yang menilai upaya Anna hanya buang
waktu saja. Ada pula yang menganggap
sebagai ladang untuk mendapatkan dana
bantuan. “Biarkan mereka bicara. Saya
hanya ingin mengabdi untuk bangsa.
Kali ini saat yang tepat bagi saya untuk
berkarya, setelah 30 tahun bekerja di
pemerintah,”paparnya.
Niat yang dilandasi rasa sosial ini,
membuat Anna enggan membuat franchise
pos gizi sehati yang dirintisnya. “Berulangkali
ada yang meminta saya membuat franchise.
Saya tak mau komersial, niat saya sosial. Jika
ada yang berminat mari belajar bersama dan
tularkan ke wilayah masing-masing. Karena
kuncinya bukan sekedar pada makanan, tetapi
juga kader kesehatannya,”kata perempuan
yang dalam waktu dekat akan merintis pos
gizi balita sehat di kecamatan Pademangan
dan Cilincing ini.

Bercita-cita Mewujudkan Masyarakat Sehat
Cara bicaranya yang lantang, ceplas ceplos membuat
banyak orang segan berbicara dengan Anna. “Dulu
pertama kali ketemu Bidan Anna saya pikir orangnya
serem, dan galak,”ujar Siti, warga RW 11 yang merupakan
salah satu kader pos gizi anak binaan Anna. “Tapi setelah
kenal, kesininya jadi kaya guru, orang tua, pokoknya Mak
bisa jadi tempat curhat,”papar Siti yang biasa memanggil
Anna dengan sapaan Mak.
Tak hanya Siti. Seluruh warga Koja jika bertemu Bidan
Anna, selalu saja ada topik pembicaraan yang dibahas.
“Makanya saya kadang kalau keluar rumah, bisa lama.
Setiap ketemu orang ditanya macam-macam,”jelasnya.
Benar saja, belum selesai bicara seorang pria paruh
baya mengeluhkan gula darahnya yang tinggi. “Aduh...
pusing nih. Gula darah udah 600,”ujar pria bertubuh
tinggi itu. “Sini...kubantu turunin gula darahnya. Ikut
senam Selasa Jumat di kelurahan. Kita-senang-senang
saja, nggak usah mikirin anak mantu,”ujar Anna sembari
merangkul dan membimbing sang pria kuyu itu berjalan
meninggalkan halaman kelurahan.
Belum juga selesai, seorang pegawai kelurahan
kembali menyapanya sembari menyampaikan keluhan
kesehatannya. Dengan ramah Anna melayani dan
memberikan tips pengobaatan sederhana. “Ya...caracara seperti itu menghadapi masyarakat. Sakit yang
dirasakan bisa hilang dengan dorongan semangat dan
membesarkan hati mereka,”jelas perempuan yang aktif
menjadi konselor pranikah di gereja ini.
Sebagai Ketua Forum Komunikasi Kota Sehat
Kecamatan Koja, Anna tengah menggarap bank sampah.
Masyarakat sudah punya komposter bantuan pemerintah.
Sayang jika tidak dimaksimalkan. Karena sebagian alat
dibiarkan menganggur hanya karena belum ada tempat
pengolahan sampah, kurang pelatihan, dll. “Saya pengin
masyarakat sehat dan juga lingkungannya,”katanya.
Baginya masyarakat sehat perlu didukung lingkungan
sehat, serta membiasakan diri berperilaku sehat. Karena
itu Anna bercita-cita mewujudkan masyarakat sehat, dari
balita hingga lansia. Semua terjangkau tak terkecuali.
“Indonesia ini kaya raya, metode kesehatannya beragam
dan bagus-bagus semua. Sayang kelemahannya
penerapan di lapangan. Karena itu saya harus turun
tangan untuk mewujudkannya,” ujar perempuan kelahiran
Tanah Jawa, Pematangsiantar ini penuh semangat.

Anna tengah menggarap bank sampah
di kecamatan Koja.
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Meski sudah pensiun, Anna tetap memberikan
pembekalan kepada para kader gizi di lingkungan
kelurahan Tugu Utara.

Melibatkan Keluarga di Kegiatan Sosial
Hari sudah siang. Begitu ditanya kapan Anna
belanja, dengan tawa khasnya ia menjelaskan
belanja keperluan pos gizi Sehati menjadi tugas
rutin sang suami Albert Lumban Tobing. “Bukannya
saya malas, tapi itulah terapi yang saya berikan
paska Bapak pensiun,”kenangnya. Masih teringat
di benak Anna saat sang suami mulai sakit-sakitan
setelah pensiun. Ia pun menyarankan sang suami
berolah raga, bersosialisasi dengan banyak
orang. Dan sesekali diajak ke pasar berbelanja.
“Lama-lama tensinya normal, bahkan bapak
menikmati belanja ke pasar naik sepeda,”katanya
bangga. Pengobatan alami ini membuat sang
suami kini bugar dan tak lagi ketergantungan
obat-obatan dokter.
Melibatkan keluarga dalam kegiatan
sehari-hari membuat Anna merasa langkahnya
mendapat dukungan dan membagi ilmunya kepda
anak-anak. Si sulung yang sarjana psikologi,
sering dilibatkan dalam kegaitan penyuluhan
kader kesehatan. Biasanya untuk kasus tumbuh
kembang anak. “Nah kalau urusan studi banding,
pelatihan dari lembaga asing saya ajak anak
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nomor dua yang Sarjana Sastra Inggris,”jelas
perempuan yang pernah memaparkan pos gizi
balitanya dalam 1st Regional Positive Deviance
Forum di Bali. Urusan keuangan dan juga
desain ditangani kedua putranya yang sarjana
Akuntansi dan si Bontot yang tengah menimba
ilmu manajemen transportasi.
Sebagian besar kegiatan yang didakan
di rumahnya, seluas 450 meter persegi
itu membuat seluruh anaknya merasa tak
ditinggalkan Anna. “Di rumah ini saya melatih
kader, saya buat pos gizi balita, saya memasak,
saya mengajak anak-anak balita sekitar
bermain. Jadi keluarga merasa tetap dekat
dengan saya,”ujar perempuan bungsu dari 6
bersaudara pasangan Karel Manurung dan
Louisa Butar Butar ini.
Rencananya rumah yang kini jadi posko gizi
balita sehati akan dijadikan layanan kesehatan
cuma-cuma satu atap. Nanti ada layanan untuk
balita, ada tempat senam ibu hamil, ruang
konsultasi gizi, ruang konsultasi tumbuh kembang
anak, bahkan layanan kesehatan lansia.

Akan terus berkarya meski di usia senja.

Tetap Berkaraya di Usia Senja
Di usianya yang hampir memasuki
kepala 6, Anna masih menyimpan sejuta
mimpi untuk mengisi hari tuanya. “Saya
ingin mengabdikan hidup saya untuk
masyarakat,”katanya. Sebagai anak Kepala
Desa, Anna sejak kecil dididik untuk
membantu orang lain. “Bapak saya selalu
berpesan jika kamu punya ilmu, utamakan
ilmu yang kau dapat untuk membantu
orang lain,”kenangnya. Karena itulah Anna
ingin merangkul semua kalangan untuk
mewujudkan cita-citanya mewujudkan
masyarakat sehat.
Dari balita, Anna sudah membuat pos gizi
serta diperkuat dengan kader pos gizi. Untuk ibu
hamil, dan menyusui, ada kelompok gizi. Bagi
anak-anak sekolah, Anna sudah merintis Kantin
Sehati. Di tingkat remaja, Anna pun merangkul
karang taruna memberikan pendidikan bahaya
penggunaan narkoba dan seks bebas. Untuk
lansia, Anna pun membuat posyandu agar
para lansia bisa menikmati hari tua tanpa
didera berbagai penyakit fisik maupun psikis.

“Jika semua masyarakat sehat fisik dan psikis
nggak ada lagi demo-demo, dan tindak kriminal.
Masyarakat bisa belajar menysukuri apa yang
didapat dan dirasakan dengan kondisinya yang
sehat,”jelasnya panjang lebar. Menurutnya,
sekarang ini banyak masyarakat sakit yang
justru penyakitnya dibuat sendiri.
Hari mulai siang. Anna tetap saja masih
sibuk menemani para kader pos gizi yang
melaporkan perkembangan gizi anak di
wilayah mereka. Kembali Anna memberikan
tips untuk menanganinya. “Saya nggak akan
pernah berhenti. Inilah praktek sesungguhnya
yang harus saya lakukan selama hayat
masih dikandung badan,”katanya. Melihat
semangatnya, jadi teringat mars lansia yang
dinyanyikan Anna bersama para lansia usai
senam tadi pagi.
“Kami para usia lanjut seluruh Indonesia...
Mau tetap berdaya guna bagi diri dan
keluarga..
Tingkatkan hubungan sosial di dalam
masyarakat ……”. n
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Hulu
Teks : Rianti Octavia Foto : Dok. PHE

Semar

menjawab Tantangan Dunia
Teknologi EOR hasil kolaborasi Pertamina – ITB diperkenalkan ke dunia
perminyakan internasional. Ampuh untuk reservoir di atas 200 fahrenheit.
Namanya mudah diingat dan angat Indonesia
: SEMAR. Khalayak mengenalnya sebagai
tokoh bijak bestari tumpuan harapan pemberi
solusi kalau para ksatria dibelit masalah tak
berkesudahan. Beberapa waktu lalu, sang
Semar mencuri perhatian dunia perminyakan
internasional pada pameran migas di Qatar.
Tentu Semar yang satu ini bukan tokoh dari
jagat perkeliran, tapi temuan teknologi EOR
produk ITB yang didukung Pertamina. Sebuah
karya anak bangsa, yang menjadi competitive
advantage berdasarkan konsep Indonesian
Incorporated.
Kisah bermula dari keresahan seorang
Eko Rukmono ketika bertugas di Badan
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Operasi Bersama (BOB) Pertamina – Bumi
Siak Pusako pada tahun 2005. Sebagai
seorang Team Manager, Eko berpikir keras
bagaimana mengelola mature field yang
makin hari produksinya kian menurun. Eko
dan timnya menyadari penurunan produksi
ini hanya bisa diatasi dengan teknologi EOR
(Enhance Oil Recovery). EOR adalah teknik
lanjut yanga digunakan untuk meningkatkan
pengurasan minyak. Metode yang dikenal
antara lain thermal, chemical, microbiological
atau gas injection bergantung pada kondisi
lapangan. “Waktu itu temperatur reservoir-nya
di atas 200 derajat Fahrenheit. Sehingga by
text book, di atas 200, surfactant akan menjadi

tidak berfungsi. Inilah kendala utama kami,”
jelas pria yang sekarang menjabat sebagai
Manager Middle East-Africa PT Pertamina
Hulu Energi.
Mereka pun sempat melakukan benchmark
ke China untuk mencari solusi dari masalah
tersebut. Tapi, tes laboratorium yang dilakukan
di sana gagal. Akhirnya mereka kembali ke
tanah air. Setelah melakukan berbagai diskusi
dengan banyak pihak, akhirnya BOB mencoba
menggandeng Institut Teknologi Bandung (ITB).
Kebetulan saat itu ada program dari BPMIGAS
agar setiap KPS (Kontraktor Production Sharing)
bersinergi dengan perguruan tinggi. Dengan
memberikan dana research, waktu itu tim ITB
yang diketuai oleh DR. Leksono Mucharam
mulai meneliti surfactant yang dapat berfungsi
dengan baik pada temperatur tinggi. Setelah
dua tahun melakukan penelitian, akhirnya
pada 2007 surfactant yang dicaripun berhasil
disintesa. “Hasil research tersebut diuji coba di
salah satu mature field (Zamrud) tempat saya
bertugas. Ternyata memberikan hasil yang
sangat menggembirakan. Di lapangan tersebut
dipilih 10 sumur yang produksi minyaknya
antara 5-20 barel per hari per sumur. Setelah
dilakukan treatment dengan hasil penelitian ITB
ini, produksinya bisa naik 200-300 persen. Dari
10 sumur tersebut sekitar 350-an barel per hari,”
papar Eko. Dengan pemantauan yang terus
menerus, akhirnya dapat diketahui bahwa life
time chemical tersebut sekitar enam bulan. Untuk
menambah tingkat keberhasilan yang lebih
besar, setelah enam bulan chemical tersebut
harus diinjeksi kembali kedalam reservoir.
•••
Teknologi ini terus dikembangkan lebih
lanjut di Laboratorium ITB sehingga berhasil
ditemukan suatu chemical dengan sintesa baru
yang sangat berbeda dengan surfactant. Karena
chemical ini dapat digunakan untuk semua jenis
reservoir minyak, termasuk untuk reservoir
minyak berat dan reservoir karbonat. Untuk
memudahkan penyebutan, chemical sintesa
baru ini dinamai SEMAR yang merupakan
singkatan dari :

Smart Chemical Modifier for Enhanced
Oil Recovery.
SEMAR merupakan teknologi “terobosan”
(breakthrough technology) di bidang chemical
EOR. Sintesa kimia baru ini mempunyai
kemampuan untuk menurunkan kekentalan
(viskositas) minyak berat secara drastis.
Teknologi ini memiliki keunggulan yang signifikan
jika dibandingkan dengan teknologi uap.
Sebagai contoh, SEMAR mampu menurunkan
kekentalan minyak dari 253 cp (centi poise/
satuan kekentalan, red) menjadi 2 cp pada suhu
reservoir. Sedangkan jika menggunakan uap
panas, diperlukan temperatur sekitar 300-350
derajad Celcius. “Jelas, teknologi ini jauh lebih
efisien dibandingkan dengan teknologi uap
karena tidak membutuhkan boiler dan bahan
bakar. Cukup kita kirim chemical ke lapangan
dan kita inject, selesai,” tukas Eko. Disamping
itu, SEMAR juga mampu mengubah wetability
batuan dari oil wet menjadi water wet, seperti
pada batuan karbonat. Sehingga SEMAR dapat
meningkatkan recovery factor pada reservoir
karbonat yang umumnya oil wet.
Untuk aplikasi di heavy oil reservoir, teknologi
SEMAR juga tidak memberikan dampak potensi
kerusakan pada reservoir dan fasilitas produksi
seperti yang dapat ditimbulkan oleh teknologi
injeksi uap. Eko memaparkan, reaksi kimia pada
teknologi SEMAR maupun teknologi injeksi uap
sama-sama dapat menurunkan kekentalan
minyak. Akan tetapi, injeksi uap tersebut
dapat berkurang panasnya ketika diinjeksikan
dari permukaan menuju reservoir. Teknologi
injeksi uap sangat sensitif terhadap kedalaman
reservoir-nya. Panas yang dihasilkan pun dapat
menyebabkan kerusakan reservoir, sehingga
butiran pasir dari reservoir akan terproduksikan
ke permukaan dan menimbulkan lubang besar
di bawah permukaan tanah, sehingga membuat
permukaan tanah turun, atau subsidence.
“Nah, kalau menggunakan chemical tidak
menyebabkan kerusakan lingkungan. Karena
tidak ada panas dan tidak ada pasir yang
terproduksi ,” ujarnya.
Berbeda dengan teknologi EOR pada
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umumnya, formula yang digunakan pada
teknologi SEMAR merupakan suatu produk
yang dibuat khusus (customize), yang
disesuaikan dengan karakter reservoir-nya.
Hal ini tergantung dari jenis batuan reservoir,
karakteristik minyak dan air formasinya. “Oleh
karena itu, untuk menemukan formula SEMAR
yang cocok pada suatu lapangan, diperlukan
sampel batuan reservoir, sampel minyak dan air
formasi untuk diteliti di laboratorium sehingga
dapat diperoleh formula SEMAR terbaik untuk
reservoir tersebut,” jelas Eko.
Menurut Middle East & Africa Ventures
Manager Upstream Business Development, Andi
Wisnu, proses penerapan teknologi ini untuk
sampai tahap full field diperlukan waktu
sekitar 2-5 tahun. Proses dimulai dari sample
preparation, analisa laboratorium, field
trial, pilot continuous injection hingga full field
implementation. “Sampai saat ini, Pertamina
belum sampai ke tahap full field implementation.
Karena pertimbangan waktu inilah yang
membuat beberapa kawan masih meragukan
teknologi ini. Namun kita harus berani mencoba
teknologi ini sampai tahap full field sehingga
menjadi competitive advantage bagi Pertamina
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berdasarkan konsep Indonesian Incorporated.
Yang sudah paling maju implementasi teknologi
ini adalah lapangan Arahan - Banjarsari, sudah
sampai tahap continuous injection pada 2009 –
2010,” papar Wisnu.
Metode continuous injection (injeksi yang
dilakukan secara terus menerus) di lapangan Arahan
dan Banjarsari pada tahun 2009-2010 tersebut
berhasil meningkatkan produksi hingga 200 persen
dengan penambahan minyak yang diproduksikan
mencapai 35.260 barel minyak. “Sekarang Pertamina
juga sedang mencoba di Bentayan-Sumatera
Selatan, di daerah Ramba-Jambi, dan di Sungai
Lilin yang menghasilkan peningkatan produksi yang
signifikan.” jelas Wisnu.
Penggunaan SEMAR tidak hanya terbatas
pada lapangan minyak yang sudah memasuki
fase pengurasan minyak tahap lanjut saja.
Pada perkembangannya, teknologi ini juga
dapat diterapkan di lapangan minyak yang
memiliki karakter minyak berat (heavy oil)
di bawah 20 derajat standar API (American
Petroleum Institute). Bahkan satu – dua tahun
belakangan, tim ITB lebih fokus melakukan
pengembangan SEMAR untuk heavy oil. Ini
dilakukan karena opportunity–nya besar sekali.

Proses penyuntikan chemical di salah satu
sumur PHE
Foto : Dok. Pertamina

Seluruh cadangan minyak di dunia ini sekitar
40 persen adalah heavy oil. Paling banyak
Venezuela, Canada, Rusia, Timur Tengah dan
Afrika termasuk Madagaskar.
•••
Dengan keunggulan-keunggulan yang
dimiliki SEMAR, maka tak salah ketika
diperkenalkan pertama kali di ajang World
Petroleum Congress di Doha, Qatar, pada 5
Desember 2011, banyak perusahaan migas
dunia yang tertarik. Karena teknologi ini sangat
sesuai diaplikasikan di lapangan-lapangan di
Amerika Selatan, Afrika dan Timur Tengah yang
memiliki karakter minyak berat.
Antusiasme negara lain menjajaki teknologi
baru ini menjadi pemacu semangat tim
Pertamina – ITB untuk bergerak lebih cepat
untuk menggapai tantangan peningkatan
produksi migas. “Kami sangat membutuhkan
dukungan penuh manajemen Pertamina untuk
menerapkan teknologi ini di seluruh dunia,
sebelum negara lain menguasai teknologi
SEMAR ini. Karena baru Indonesia lah yang
mempunyai teknologi ini dengan tim PertaminaITB sebagai penggerak utama (Prime mover),”
jelas Wisnu yang sehari-sehari bertugas di

Fungsi Upstream Business Development.
Hal tersebut juga diamini oleh Manager
Humas PT Pertamina Hulu Energi Sugeng
Haryanto. Menurutnya, dalam sebuah proses
penemuan, semua harus full cycle, sehingga
bisa dievaluasi dan diperbaiki. Jadi, jika
ada kekurangan dari teknologi tersebut,
dapat disempurnakan. Proses inilah yang
membutuhkan dukungan penuh dari manajemen
Pertamina. “Bagaimanapun, ini menyangkut
masa depan bisnis Pertamina yang ingin
mendunia. Kesempatan inilah yang seharusnya
bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Selain itu,
Pertamina pun ikut membesarkan perguruan
tinggi,” tegas Sugeng.
Eko pun berpendapat sama. “Ini adalah karya
dari putera bangsa. Di dunia bisnis, kerja sama
penelitian antara perusahaan dan perguruan
tinggi tidaklah tabu, seperti yang dilakukan
STATOIL. Perusahaan migas Norwegia ini sangat
ahli di pengeboran deepwater karena bekerja
sama dengan salah satu perguruan tinggi ternama
di negaranya. Mengapa kita tidak meniru model
itu. Sama-sama maju untuk bangsa. Jadi, sudah
seharusnya sekarang mengoptimalkan universitas
untuk melakukan penelitian,” papar Eko. n
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Skematik Proses UCG
di Revervoir Batubara

Underground
Coal Gasification (UCG)
untuk Nilai Tambah Batubara
Indonesia

Banyak cara dilakukan para ahli untuk mengembangkan teknologi
di bidang pertambangan. Salah satunya adalah Underground Coal
Gasification (UCG), untuk memproses coal menjadi gas secara in situ
(di reservoir batubara) yang dapat dimanfaatkan untuk bahan bakar
maupun untuk feedstock.
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Foto : Tatan Agus RST. Pertamina

Sebenarnya, UCG bukanlah teknologi
anyar. Basis teknologi ini dikembangkan oleh
para ahli Rusia sejak akhir dasawarsa 1800-an
dan dikembangkan sejak 1950 dan 1960-an di
era Uni Soviet. Kemudian teknologi tersebut
disempurnakan di Amerika sejak tahun 19731989 dan diterapkan di 30 tempat/lapangan,
termasuk penerapannya di berbagai jenis
reservoir/karakteristik geologi tertentu dan
berbagai jenis coal. Beberapa hasil riset juga
sudah dipublikasikan kecuali teknologi yang
dimiliki oleh Ergo_Exergy yang merupakan
pemasok teknologi UCG terkemuka. Di Eropa
Barat, UCG pun sudah dikembangkan sejak
50 tahun lalu. Dan sekarang mulai digunakan
oleh Australia.
Negara-negara maju itu menggunakan
aplikasi teknologi UCG bukanlah tanpa ala
san. Selain karena adanya kompetisi di bidang
energi, meningkatnya kebutuhan terhadap
energi bersih yang ramah lingkungan, serta
bergesernya pemakaian minyak menjadi
gas sebagai pembangkit listrik yang lebih

ramah lingkungan menjadi alasan mereka
memanfaatkan dan mengembangkan UCG di
negara masing-masing.
Proses UCG sebenarnya sederhana, seperti
halnya pengembangan lapangan migas lainnya.
Yaitu, dengan melakukan pemboran yang terdiri
dari minimal dua sumur melalui batuan/reservoir
batubara (coal steam). Salah satu sumur
tersebut merupakan sumur injeksi. Melalui su
mur injeksi ini, reservoir batubara diinjeksikan
udara dan atau uap (dengan tekanan tertentu)
yang akan menyebabkan batubara yang ada di
reservoir tersebut terbakar dan menghasilkan
gas yang akan keluar melalui sumur kedua se
bagai sumur produksi.
Proses gasifikasi yang terjadi hampir sama
dengan proses yang terjadi di gasification plants
di permukaan dengan gas yang dihasilkan
hampir sama. Hanya saja perbedaannya
adalah pada UCG proses gasifikasi tersebut
terjadi di reservoir bawah tanah. Tipikal kalori
gas yang dihasilkan dengan injeksi udara
akan berbeda dengan injeksi oksigen (O2).
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Proses Underground Coal Gasification (UCG)

Foto: http://www.bjpetron.com/wp-content/uploads/2011/09/C2.jpg

Jika dilakukan dengan injeksi udara, maka
gas yang dihasilkan memiliki kalori sekitar
4 s/d 5 MJ/m3 dan bergantung pada kondisi
di reservoir/lapangannya. Jika dilakukan
dengan injeksi oksigen akan dihasilkan kalori
sekitar hampir dua kali dari nilai kalori diatas.
Sebelum digunakan secara komersil untuk
pembangkit listrik atau synthetic fuel, gas yang
diproduksikan dari sumur memerlukan proses
pembersihan dari impurities (clean up).
Keunggulan UCG dibandingkan coal mining
yang umum dilakukan, yaitu mengurangi coal
mining & washing, transportasi batubara,
grinding dan pembuangan debu batubara ke
udara; lebih safe karena dapat memperkecil
risiko dibandingkan underground mining ; le
bih mudah ditangani dan mengurangi proses
batubara di permukaan; serta kualitas gas yang
dihasilkan UCG lebih stabil dibandingkan hasil
gasifikasi batubara.
Dari beberapa pengembangan di luar
negeri, karakter ideal site batubara yang da
pat dikembangkan untuk UCG antara lain :
moisture content < 15%, ash content < 50%,
sulfur content < 1%, ketebalan reservoir 2-15
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m, kedalaman reservoir 92-460 m, kemiringan
reservoir 0 -70o, cadangan batubara minimal
15,4 juta m3.
PROSPEK UCG DI INDONESIA
Indonesia termasuk negara yang memiliki
cadangan batubara cukup besar. Berdasarkan
data dari Kementerian ESDM pada 2010,
cadangan batubara yang yang aterkandung di
tanah air ini sebesar 21 miliar ton. Umumnya
sebaran cadangan batubara nasional saat ini
umumnya terkonsentrasi di tiga propinsi, yaitu
Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan
Kalimantan Timur.
Selama 13 tahun terakhir, perkembangan
produksi batubara di Indonesia juga cukup pesat
dengan kenaikan produksi rata-rata 15,68%
per tahun. Perkembangan produksi batubara
nasional tersebut tentunya tidak terlepas dari
permintaan dalam negeri (domestik) dan luar
negeri (ekspor) yang terus meningkat setiap
tahunnya. Sebagian besar produksi tersebut
untuk memenuhi permintaan luar negeri, yaitu
rata-rata 72,11%, dan sisanya 27,89% untuk
memenuhi permintaan dalam negeri.

Di dalam negeri, batubara digunakan
untuk PLTU, industri semen, kertas, tekstil,
metalurgi, dan industri lainnya. Hingga saat ini,
ada sembilan PLTU berbahan bakar batubara,
baik milk PLN maupun yang dikelola swasta
dengan total kapasitas sebesar 7.550 MW dan
mengonsumsi batubara sekitar 25,1 juta ton
per tahun.
Menurut data dari Kementerian ESDM yang
di-publish pada acara “Konferensi Tahunan Ke-3
Batubara Indonesia” pada Maret 2011, sumber
daya batubara Indonesia mencapai 105,2
miliar ton, dan cadangannya sebesar 21,13
miliar ton. Sayangnya, potensi yang demikian
melimpah itu, selama ini hanya dimanfaatkan
sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan
boiler-boiler industri. Pemakaian secara kon
vensional ini, di samping tidak ramah ling
kungan juga tidak memberikan nilai tambah
berarti bagi pembangunan nasional. Maka
dari itu, guna meningkatkan peran batubara
sebagai sumber energi yang dapat diandalkan
serta memberikan keunggulan kompetitif
pada bangsa, pemerintah terus mendorong
peningkatan nilai tambah batubara.
Menteri ESDM saat itu, Darwin Zahedy
Saleh menyatakan, “Dengan angka produksi
saat ini, jika tidak diikuti oleh kegiatan eksplorasi
yang masif, maka cadangan batubara Indonesia
yang dapat ditambang akan habis 20 tahun
lagi.” Lebih celaka lagi, sebagian besar batubara
tanah air itu habis diekspor, bukan untuk kepen
tingan energi di dalam negeri.
Ketua Umum Asosiasi Pertambangan
Batubara Indonesia (APBI), Bob Kamandanu
mengatakan, sebenarnya produsen batubara
sangat ingin memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Namun dengan angka produksi yang terus
meningkat setiap tahun, penyerapan di dalam
negeri tidak pernah lebih dari 50 – 60 juta ton.
Sebenarnya, pemerintah Indonesia sudah
mengeluarkan Kebijakan Energi Nasional
(KEN) melalui PP No.5 Tahun 2006 sebagai
pembaruan Kebijaksanaan Umum Bidang
Energi (KUBE) tahun 1998. KEN mempunyai
tujuan utama untuk menciptakan keamanan

pasokan energi nasional secara berkelanjutan
dan pemanfaatan energi secara efisien, serta
terwujudnya bauran energi (energy mix)
yang optimal pada tahun 2025. Untuk itu
ketergantungan terhadap satu jenis sumber
energi seperti BBM harus dikurangi dengan
memanfaatkan sumber energi alternatif, di
antaranya batubara.
Di dalam sasaran bauran energi nasional
tersebut, batubara menempati urutan pertama
di dalam penggunaan energi. Hal tersebut
dikarenakan sumber daya batubara cukup
besar, dapat digunakan langsung dalam bentuk
padat maupun dikonversi menjadi gas atau cair,
harganya kompetitif dibandingkan energi lain,
serta teknologi pemanfaatan batubara yang
ramah lingkungan telah berkembang pesat,
yang dikenal sebagai Teknologi Batubara Bersih
(Clean Coal Technology).
Dari uraian diatas, sebenarnya potensi
untuk pengembangan UCG sangat prospektif di
Indonesia. Di sinilah peran Pertamina sebagai
BUMN yang sekarang bergerak di bidang
energi untuk mulai mengembangkan teknologi
tersebut. Sudah saatnya produksi batubara
Indonesia memberikan nilai tambah yang
signifikan. Salah satunya dengan pemanfaatan
teknologi UCG. Karena gas yang dihasilkan
UCG bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi
dalam negeri untuk pembangkit roda ekonomi
nasional. Selain itu pengembangan UCG lebih
ramah lingkungan dibandingkan eksploitasi/
pengembangan batubara yang ditambang.
Seperti diketahui mayoritas tambang batu
bara nasional ditambang secara open pit yang
cenderung tingkat kerusakan lingkungannnya
tinggi. Apalagi hampir sebagian besar Wilayah
Kerja (WK) Pertamina (terutama di Kalimantan
Timur, Kalimantan Selatan, dan Sumatera
Selatan) saat ini tumpang tindih dengan WK
tambang batubara. Jika nantinya UCG tersebut
dikembangkan, maka diharapkan bisa mengurangi
sedikit ekses dari tumpang tindih WK tersebut jika
Pertamina mengembangkan batubara dengan
UCG di lahan WKP migas Pertamina eksisting
saat ini. n Dibuat dari berbagai sumber
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Saat Angin

Memotong Rumput
Berawal dari secarik memo,
karyawan Pertamina berhasil
menemukan mesin pemotong rumput
yang memanfaatkan energi angin.
Bisa menghemat miliaran rupiah.

Duo Prasetyo Budi dan Wan Abdul Khaliq
memeragakan mesin pemotong rumput.
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Penemuan kerap dipicu hal sederhana.
Ilmuwan Inggris Issac Newton menemukan hukum
gravitasi yang menggoncang jagat pengetahuan
setelah mengamati sepotong apel yang jatuh dari
pohonnya. Fenomena ini terus ditelisiknya, dikaji
berulang-ulang, kemudian diformulasikan menjadi
penemuan permanen.
Dalam skala lebih kecil, penemuan dua pegawai
Pertamina dipicu secarik kertas berisi memo dari
Vice President M & T Bussines Support dan De
puty Director Distribusi. Di situ, tertera peralatan
berbahan bakar Premium tidak boleh masuk ke areal
terbatas atau areal tangki timbun.
Dengan adanya edaran tersebut secara otomatis
mesin pemotong rumput lama yang berbahan
bakar premium tidak boleh digunakan. Padahal,
rumput tidak boleh panjang dan harus terus dipang
kas sesuai dengan Buku Panduan Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Pertamina tahun 2008.
Berbalik ke manual tidak mungkin karena tidak
efisien. Selain membutuhkan banyak tenaga kerja,
waktu pengerjaaan juga lama. “Dari situ kami me
mutar otak bagaimana caranya memodifikasi alat
yang ada atau membuat alat baru sehingga bisa
digunakan di semua terminal BBM,“ kata Asisten

Operation Area JBB Prasetyo Budi.
Prasetyo bersama dengan asisten Infra
struktur Wan Abdul Khaliq dari M & T Region III
JBB tidak hilang akal. Mereka melakukan riset
yang dirintisnya sejak Agustus hingga Desember
2010 dimulai dengan mengumpulkan datadata di lapangan. Barulah pada awal Januari
sampai awal Agustus 2011 mesin tersebut bisa
sempurna dan langsung diimplementasikan.
Keringat mereka tak sia-sia. Penemuan
mereka bekerja sempurna, dipamerkan di Kantor
Pusat Pertamina awal November 2011 lalu.
Energi angin berkolaborasi dengan plastik nilon
ampuh meratakan rumput. Mesin pemotong
rumput itu dipertontokan dalam rangkaian Annual
Pertamina Quality Award 2011.
Modifikasi dilakukan secara sederhana
namun cerdik. Tak sekadar mesin yang digarap,
juga pisaunya. Presetyo menyebutkan tak
ada perubahan radikal dari mesinnya. “Kami
memodifikasi koplingnya saja, sehingga dia
bisa memutar mata pisaunya, dan tenaga angin
dihasilkan dari kompressor,”imbuh Prasetyo.
Sebelumnya mata pisau yang digunakan
mesin pemotong rumput berbahan baku baja
yang berpotensi memicu terjadinya percikan api
ketika menghantam benda keras. Akibatnya bisa
fatal. Percikan itu bisa menyebar tangki mesin
yang berbahan bakar premium. Lokasi yang
merupakan areal tangki timbun membuatnya
lebih riskan. Ledakan sangat mungkin terjadi
“Maka kami ganti mata pisaunya dengan
nilon,”ujarnya. Saat mesin diam, nilon itu lentur,
lemah tak bertenaga. Tapi kalau sudah bergerak
dengan kecepatan tinggi. Tajamnya melebihi
pisau. “Nilon digunakan untuk rumput halus. Yang
tinggi digunakan bahan stainless,” jelasnya.
Tidak sembarangan stainless. Yang digu
nakan adalah tipe 316 yang tahan pada titik
panas tertentu, sehingga percikan api dapat
dielakkan. Tenaga angin di salurkan dari kom
presor melalui keran yang tersedia di setiap la
pangan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM),
kemudian selang menuju mesin pemotong
dihubungkan. Angin akan ditransfer oleh kom
presor melalui selang sepanjang 50 meter yang

dibagi menjadi 3 bagian.
“Diperlukan sekitar 5 juta rupiah untuk me
rangkai mesin pemotong ini, nominal tersebut
belum termasuk dana pengadaan kompresor,”
kata Wan Abdul Khaliq.
Mesin ini baru diimplementasikan di TBBM
Bandung Group – Padalarang. Sejak adanya
mesin potong rumput bertenaga angin ini, terjadi
penghematan dana operasional untuk memotong
rumput sebesar Rp 57.670.000. Di tahun kedua,
penghematan ditaksir menjadi Rp 101.480.000.
Terjadi kenaikan, karena pada tahun pertama
ada dana operasional untuk perakitan mesin,
berbeda dengan pada tahun kedua yang hanya
meliputi maintenance saja.
“Bayangkan saja, dulu setiap kali memotong
rumput delapan petugas diturunkan,“ ujarnya.
Alatnya manual seperti arit yang dalam satu
hari hanya mampu memotong rumput dengan
perhitungan 8 x 5 jam x 20 meter yaitu 800
meter. Setelah menggunakan alat ini, cukup
dua petugas yang dalam seharinya mampu
memangkas rumput hingga 2000 meter. Cen
derung lebih efisien,” tutur Prasetyo.
Prasetyo berharap, mesin ini setidaknya
dapat diimplementasikan di seluruh TBBM S&D
Region III, yang terdiri sebanyak 15 TBBM. Bila
hal ini bisa direalisasikan, dana penghematan
per tahun mencapai Rp 865.050.000 pada
tahun pertama, dan pada tahun kedua sebesar
Rp 1. 522.200.000.
Bila mesin besutannya bersama Wan Abdul
khaliq bisa digunakan di seluruh TBBM Reg
I-IV yang terdiri dari 113 TBBM, maka bisa
menghemat dana operasional sebesar Rp
6.516.710.000 di tahun pertama. Pada tahun
kedua dan seterusnya penghematan bisa
mencapai Rp 11.467.240.000.
Soal realisasi penggunaan di 15 TBBM
Region III, ia menyebutkan sudah mendapat
dukungan dari managemen region agar
tem uannya dipakai seluruh TBBM . “Kala
dapat dukungan dari top manajemen itu lebih
bagus, karena kemungkinan bisa diterapkan
di seluruh Indonesia,”ungkap pria yang gemar
karaoke itu. n
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Memblok Sakit Dengan Jarum

Akupunktur
Rumah sakit mulai membuka layanan akupunktur medik.

Untuk beberapa penyakit, lebih manjur daripada operasi. Bukan
pengobatan alternatif.
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Awalnya Nurjanah tak merelakan jarumjarum akupunktur menusuk organ tubuhnya.
Nyeri, ngilu, dan ngeri berbaur begitu
membayangkan adegan dokter spesialis
akupunktur mulai mengulurkan jarum.
Toh, semua ketakutan itu tak sebanding
dengan rasa sakit di leher dan punggungnya.
Hampir dua tahun, ia mengerang kesakitan.
Lehernya kaku, “Menengok sulit sekali. Rasanya
sakit,” ujar Nurjanah.
Dokter spesialis syaraf menyarankan
operasi. Obat yang diteguk tak ampuh
mengurangi penderitaaan perempuan berusia
40 tahun ini. Nurjanah didiagnosa menderita
Cervical Syndrome. Penyebabnya iritasi atau
penekanan saraf servikal oleh penonjolan
discus invertebralis. Gejalanya adalah nyeri
leher yang menyebar ke bahu, lengan atas atau
lengan bawah, parasthesia, dan kelemahan
atau spasme otot.
Saran dokter itu ditampik Nurjanah. Ia
lebih memilih terapi akupunktur seperti yang
disarankan oleh beberapa temannya. Dalam
delapan kali terapi, keluhan nyeri pada lehernya
mulai berkurang tanpa harus dioperasi. Ia
menyebutkan, sudah merasakan lebih baik
dan lebih nyaman. “Awalnya sih sakit pada saat
ditusuk jarum. Tapi lama-lama tusukan jarum
tidak berasa lagi,”ujar Nurjanah.
Pengalaman Nurjannah yang ditemui Warta
Pertamina pada pertengahan Januari lalu di
Layanan Akupunktur Medik Rumah Sakit Pusat
Pertamina (RSPP) hanyalah salah satu dari
ribuan cerita pasien akupunktur medik yang
mencoba menjalani pengobatan non kimia.
“Daya kerja akupunktur sama dengan
daya kerja obat. Jadi orang yang sakit bisa
diobati tanpa obat namun dengan tusukan
jarum pada titik-titik akupunktur,” ungkap dr.
Ira Primayana, Sp.AK di klinik Akupunktur
Medik RSPP. Menurutnya akupunktur medis
erat kaitannya dengan neurologi, rehab medik
karena menyangkut dengan syaraf-syaraf.
Ira selalu memberikan penjelasan
kepada pasiennya, bahwa akupunktur bukan
penyembuhan alternatif. Akupunktur sudah

Ira Pramayana, Sp. AK
“Daya kerja akupunktur sama dengan
daya kerja obat.”
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menyangkut ilmu kedokteran karena sudah
ada penelitiannya secara medis. Oleh karena
itu, akupunktur medik menjamin ketersediaan
pengobatan akupunktur yang aman, efektif
dan bermutu, yang didukung hasil riset yang
memenuhi kaidah ilmiah dan etika profesi.
Penggunaan terapi akupunktur sangat efektif
untuk penanggulangan nyeri kepala akibat stress
(nyeri kepala tegang) dan migren. Selain itu
akupunktur juga efektif dalam terapi pengobatan
sindrom nyeri yang lain seperti nyeri pada haid,
nyeri pada tulang, nyeri pada otot, nyeri pada
saraf, nyeri pasca operasi dan nyeri pinggang.
Terapi akupunktur dianggap efektif karena
akan meningkatkan sekresi 5-HT dan enkefalen
di susunan saraf pusat dan plasma darah. Hal
inilah yang berperan terhadap terapi gangguan
mood dan ansietas ataupun depresi.
Menurutnya, pengobatan akupunktur sangat
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berperan dalam menangani penderita pasca
stroke dan hipertensi. Keadaan pasca stroke
antara lain terjadinya gangguan sensor yang
untuk mengatasinya dilakukan peningkatan
sirkulasi darah. Titik-titik akupunktur yang
ditusukkan bisa di daerah kepala, muka,
anggota gerak atas (baca : tangan) dan anggota
gerak bawah (baca: kaki).
Penusukan pada anggota gerak memberikan
efek pada belahan otak yang terkena, serta
meningkatkan sirkulasi darah pada sisi otak
yang sakit dan meningkatkan perbaikan sel
otak. Pengobatan secara dini, dalam tiga minggu
pertama memberi hasil yang lebih baik.
Terapi akupunktur dilakukan enam kali
kunjungan sampai dengan 12 kali kunjungan
disesuaikan dengan kebutuhan dan kasus penyakit.
Lama pemberian terapi akupunktur kurang lebih
selama 20 menit setiap kali kunjungan.

Ampuh Atasi Obesitas
Selain untuk penanganan kesehatan,
akupunktur juga ampuh untuk membantu
mengatasi kelebihan berat badan, yang kini
menjadi problem masyarakat terutama para
pekerja di kota besar. Tingkat stres yang tinggi,
kurang gerak atau berolahraga, serta pola makan
yang tidak baik memicu terjadinya kegemukan.
Upaya untuk mengatasi kegemukan diperlukan
kesanggupan dan kesabaran.
“Kebanyakan orang ingin menurunkan berat
badan dengan cara instan, yaitu mengonsumsi
obat penurun berat badan dan penahan nafsu
makan. Dengan akupunktur, kita bisa atasi hal
tersebut,” ungkap Dr. Ira Primayana, Sp.AK.
Untuk mengobati obesitas, akupunktur
bekerja dengan menusukkan jarum ke titik
penahan nafsu makan dan titik-titik tertentu di
permukaan tubuh untuk mengeluarkan lemak
dan cairan akibat kegemukan. Pusat lapar di
hipotalamus tertekan oleh neorotransmiter yang
tersekresi akibat penusukan jarum akupunktur.
Selain itu juga tentu berperan dalam aktivitas
metabolism sel melalui aksis hypothalamic
pituitary adrenal (HPA) dan N. Vagus. Terapi
diberikan minimal dua kali seminggu sampai
12 kali terapi. Hasil terapi yang teratur dapat
menurunkan berat badan hingga 5 kg.
Jadi, tak perlu ragu lagi mencoba akupunktur
medik jika ingin mengurangi ketergantungan
pada obat-obatan berbahan kimia. Namun
lagi-lagi, sebelum memilihnya, ada baiknya
berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter
spesialis akupunktur. n
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Penyakit yang banyak ditangani, antara
lain asma, stroke, penyakit syaraf Hasilnya
sudah sangat bagus. Tingkat keberhasilannya
mencapai 85% dan ini sudah diakui di Australia
dan Singapura. Infertility (susah punya anak)
pun dapat diatasi dengan akupunktur.
Untuk sakit pinggang, Dr. Ira Primayana,
Sp.AK menyarankan untuk tidak langsung
operasi, karena kemungkinan sembuh hanya
50%. Tapi dengan akupunktur kesembuhan bisa
85 persen. Jarum akupunktur akan memblok
syaraf sakit.

Akupunktur untuk terapi kecantikan.
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HR Corner
Teks : Erni D. Ginting

Foto : Dok. Pertamina

Penilaian Kinerja:

Antara Benci
tapi Rindu

“Bedakan antara apa yang Anda amati dan apa yang Anda
duga. Perbedaan itu sangat penting.” – Robert Bacal, How to Manage
Performance - 24 Lessons for Improving Performance
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Seorang teman yang bekerja di perusahaan
minyak dan gas terbesar di dunia pernah
mengirimkan email berisi gambar-gambar yang
beredar di kantornya yang mengekspresikan
perasaan dan isi hati para karyawan setelah
dilakukan penilaian kinerja tahunan di tempat
itu. Penuh warna. Tergambar raut wajah yang
kebanyakan menjadi unhappy dengan kondisi
tersebut. Jelaslah bahwa dimana pun kita bekerja
dan apapun jabatan kita, penilaian kinerja bukanlah
sesuatu yang membuat nyaman bagi sebagian
pekerja, termasuk di Pertamina tentunya.
Bulan ini adalah bulan People Review untuk
seluruh pekerja Pertamina. Setiap pekerja pasti
sedang sibuk-sibuknya mengambil bagian dalam
pelaksanaan penilaian kinerja, apakah sebagai
evaluee atau evaluator. Sebuah corporate event
yang bagi sebagian pekerja memakan energi,
tapi membangkitkan excitement.
Penilaian Kinerja atau Performance
Appraisal/Review selalu menjadi fenomena
m e n a r i k . S e c a r a u m u m , s e m u a p i h a k
yang terlibat merasa agak takut untuk
berpartisipasi dalam proses. Manager
merasa seperti membuang waktu,
sementara pekerja khawatir jika mereka
mendapat rating jelek. Dan fungsi HR, sibuk
mendorong kedua pih ak ini bekerjasama
menyelesaikan proses penilaian.
Mengapa review kinerja membuat sebagian
pekerja menjadi unhappy, tapi tidak bagi
sebagian lainnya? Mereka yang unhappy
merasa tidak memiliki kendali atas situasi.
Mereka merasa diberikan nilai dan komentar
berdasarkan berbagai parameter kinerja yang
seringkali sifatnya subjektif. Padahal, jika
tidak setuju, mereka diperbolehkan menulis
atau memberikan komentar. Tetapi mereka
menyadari atasan lah yang memiliki kendali
atas masa depan mereka. Penilaian terhadap
diri mereka sendiri (self-review) sebelum diskusi
kinerja dilakukan dianggap menyusahkan
kar ena selama ini mereka merasa banyak
diabaikan oleh para evaluator. Belum lagi form
review dan diskusi kinerja dilengkapi sebelum
dialog day dilakukan. Itu sebabnya memberi

komentar nyaris tidak berdampak pada rating
akhir. Mereka merasa tidak bisa membela diri
terhadap judgment atau kritik yang diberikan.
Tidak hanya bawahan, atasan pun
(manager) seringkali takut terhadap rapat
diskusi kinerja pekerja karena berasumsi
bahwa diskusi akan berakhir dengan perang
urat syaraf. Manager harus meyakinkan
pekerja bahwa rating atau skor mereka akurat.
Manager biasanya mengasumsikan bahwa
pekerja menganggap kinerja mereka lebih baik
dari apa yang sebenarnya.
Sering kali manager sudah sibuk dengan
tugas dan sasaran kerja mereka. Mengambil
waktu untuk melakukan review kinerja tahunan
tentunya memakan habis waktu. Mereka jadi
tergesa-gesa melengkapi form karena fungsi
HR memberikan deadline yang sukar dipenuhi.
Belum lagi form-form yang harus diisi terlalu
rumit, panjang atau pendek, tapi kadang-kadang
tidak mencakup apa yang sangat penting bagi
kesuksesan sebuah fungsi.
Sebenarnya, setiap pekerja bisa ‘me
nikmati’ sistem penilaian kinerja ini. Seorang
konsultan dari perusahaan konsultasi world
class pernah mengatakan mengenai proses
penilaian kinerja yang dilakukannya, “Lot of
things to do, but this is worthed”. Artinya,
banyak yang harus diselesaikan, tapi ini layak
dilakukan. Penilaian Kinerja memang bukan
aktivitas instan sehingga mudah dilakukan.
Akan tetapi jika kita memahami filosofi atau
tujuannya, maka kita akan melihat the beauty
of performance appraisal.
Mendapat pengakuan atas pencapaian kita.
Keuntungan paling utama dari penilaian kinerja
adalah mendapat pengakuan (recognition)
atas prestasi atau hasil kerja kita. Penilaian
kinerja merupakan pengakuan paling formal
dan konkrit terhadap kesuksesan seorang
pekerja. Memang, ini seperti pisau bermata
dua. Karena bagi pekerja berkinerja tinggi,
penilaian kinerja adalah penghargaan
sedangkan bagi yang berkinerja biasa atau
kurang, tentunya menjadi konsekuensi.
Februari 2012
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Menemukan seberapa bagus atau
tidaknya kita.
Bagi pekerja yang memiliki semangat
mengembangkan diri dan karir, mereka perlu
mengetahui seberapa bagusnya nilai mereka di
mata orang lain. Penilaian mengenai bagus atau
tidaknya kinerja kita, tentunya tidak berasal dari diri
sendiri, melainkan dari orang-orang di sekitar kita.
Menemukan room for improvement bagi
diri kita.
Sebuah pepatah mengatakan “Mungkin
Anda tidak selalu bisa menjelaskan pendapat
orang lain tentang Anda atau bahkan tidak
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setuju dengan kesimpulan yang mereka buat
tentang Anda. Jangan abaikan, karena bisa jadi
itu penting untuk kebaikan Anda”. Hasil penilaian
kinerja biasanya dilengkapi dengan feedback
dan catatan-catatan dari para evaluator kita.
Bisa jadi kita menganggap semua itu subjektif,
tapi orang lain melihat sisi lain yang mungkin
tidak kita sadari. Jadi gunakan hasil penilaian
kinerja sebagai kesempatan perbaikan diri.
Karena jika kita bertambah baik, siapa yang
paling diuntungkan selain diri kita sendiri?
Memaksa perilaku ‘baik’.
Pekerja seringkali merasa sudah menjalankan
kewajibannya dan menganggap diskriminasi

kinerja adalah salah. Tentunya kita tidak
akan mendiskriminasi berdasarkan usia, jenis
kelamin, suku, dan sebagainya. Tetapi ingat,
diskriminasi kinerja bukanlah hal yang salah,
karena akan membuka perilaku-perilaku kerja
yang buruk. Dan yang pasti memaksa kita untuk
menunjukkan kinerja terbaik.
Mengurangi ketidakpastian mengenai
persyaratan kerja dan harapan atasan.
Jika manager dan pekerja dapat bekerjasama
menggunakan kesempatan saat rapat penilaian
kinerja, maka hal ini dapat membantu mendobrak
halangan komunikasi yang ada. Pada prinsipnya,
pekerja sangat ingin mengetahui kriteria apa
yang digunakan untuk menilai mereka, se
mentara manager sangat ingin pekerjanya
bekerja dengan baik.
Lalu, bagaimana kita mengurangi sisi negatif
sebuah penilaian kinerja? Seorang teman
bercerita bahwa saat dia berlibur, dia mendapat
surat dari kantor berisi hasil penilaian kinerjanya!
Dapat dibayangkan kekecewaannya karena
merasa telah dinilai secara ‘rahasia’. Dia merasa
tidak ada accountability dari penilainya. Tidak
ada kesempatan untuk memberi komentar atas
hasil penilaian serta tidak memperoleh feedback
dimana dia bisa belajar untuk bertumbuh.
Di beberapa sekolah di USA, kejadian serupa
juga dialami oleh para guru. Mereka mendapat
catatan pada akhir masa sekolah bahwa mereka
dipecat dan tidak akan memperoleh pekerjaan
lagi pada tahun sekolah berikutnya. Dapatkah
kita bayangkan, bekerja selama 10 bulan terus
menerus, beranggapan kita melakukan pekerjaan
dengan baik, tapi tiba-tiba mengetahui bahwa
atasan kita tidak menyukai kinerja kita? Dan yang
lebih parah, kita tidak diberi tahu hingga sudah
terlambat untuk memperbaikinya?
Dari cerita di atas, sebenarnya penilaian
kinerja bisa dilakukan lebih fair dan obyektif.
Susun target dan ekspektasi secara jelas. La
kukan ini di hari pertama pekerjaan dimulai.
Jangan membuatnya di pertengahan pekerjaan
apalagi di akhir pekerjaan dimana keberhasilan

atau kegagalan sudah terjadi.
Berikan umpan balik sepanjang tahun.
Ciptakan sebuah budaya dimana diskusi
kinerja merupakan bagian reguler di hari kerja
dan lakukan rapat-rapat review kinerja dengan
interval waktu yang cukup dekat, bulanan
misalnya. Sebuah penelitian mengungkapkan
bahwa salah satu perilaku manager yang
paling umum adalah tidak pernah memberikan
feedback atau klarifikasi tapi tetap berharap
pekerja dapat membaca pikirannya. Tentunya,
feedback bukanlah bahasa ‘batin’.
Manager harus bertanya dulu, baru mem
beri tahu. Mulailah diskusi kinerja dengan
meminta pekerja menilai pencapaian mereka.
Minta juga mereka melengkapi dengan contoh
dimana mereka telah mencapai atau melebihi
harapan. Jangan melengkapi form penilaian
sebelum diskusi kinerja selesai dilakukan.
Lakukan pemantauan kinerja sepanjang tahun
dan siapkan contoh-contoh atau evidence
untuk didiskusikan. Pastikan tidak ada kejutan
di penilaian akhir tahun. Jika kita menunggu
penilaian akhir tahun saja untuk mendiskusikan
kinerja, kita sudah kehilangan kesempatan
untuk menjadi efektif.
Penilaian kinerja sebenarnya hanya
merupakan salah satu aktivitas dari proses
pengelolaan kinerja. Tetapi tidak dapat dipungkiri
bahwa dibandingkan dengan aktivitas pengelolaan
kinerja lainnya seperti setting target kinerja,
coaching atau problem solving, penilaian kinerja
seringkali mendapat perhatian yang paling besar
karena berdampak langsung pada individu
pekerja. Agar menjadi sesuatu yang meaningful
bagi manager maupun pekerja, maka persiapkan
penilaian. Jangan lakukan tergesa-gesa. Gunakan
hasil observasi sebagai evidence, bukan apa yang
diduga. Setelah itu, lakukan diskusi secara face to
face, dan beri penjelasan serta alasan mengenai
rating kinerja mereka.
Memang banyak yang harus dibereskan,
tetapi merupakan sesuatu yang layak dilakukan.
Karena penilaian kinerja berbicara tentang
orang, komunikasi, dialog dan kerjasama. Bukan
berkas atau paksaan terhadap karyawan. n
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Dewi dari Jakarta Hearing Center (JHC) sedang mencoba
fungsi alat pendengar pada Radit (5 tahun) asal SLB Kuntum
Mekar, Jakarta Barat

Nyanyi Sunyi

Sirnalah Sudah
Ratusan penyandang tuna rungu dari berbagai Sekolah Luar Biasa
mendapat bantuan alat bantu dengar dari Pertamina. Bagian dari upaya
meningkatkan taraf hidup generasi penerus bangsa.
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Delapan ratus alat bantu dengar bantuan Pertamina
diberikan kepada 400 penyandang tuna rungu dari keluarga
kurang mampu

Radit masih kebingungan saat rombongan
siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) Kuntum Mekar,
Kalideres, Jakarta Barat tempatnya bersekolah
menuju ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Bocah
berusia lima tahun itu hanya ditemani Eka, Ibu
Gurunya. Sementara beberapa teman lainnya dari
SLB Kuntum Mekar ada yang diantar orang tua.
Radit disekolahkan di SLB Kunturm Mekar,
karena menyandang tuna rungu. Selama lima
tahun Radit hidup dalam kesunyian. Senandung
merdu belaian sang Ibu, suara cicit burung, tak
bisa didengarkannya sejak ia lahir. Nasib yang
sama juga dialami teman Radit yang ikut serta
ke Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Hidup
mereka diliputi kesunyian.

Melihat masa depan mereka sebagai
generasi penerus bangsa yang masih panjang,
Pertamina lewat program SME & SR ( Small
Medium Enterprise and Social Responsibility)
Partnership Program berinisiatif memberikan
bantuan alat bantu dengar. Delapan ratus alat
bantu dengar diberikan Pertamina kepada 400
penyandang tuna rungu dari keluarga kurang
mampu, Kamis 29 Desember 2011.
Dalam kegiatan ini, SME & SR Pertamina
bekerja sama dengan PT. Pertamedika, Jakarta
Hearing Center dan Layanan Kesehatan CumaCuma (YLKC) Dompet Dhuafa.
Bakti Sosial dalam rangkaian HUT Pertamina
ke-54 ini, menjangkau sejumlah sekolah luar biasa,
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yakni SLB Kuntum Mekar, SLB Nurasih,
SLB Sana Dharma, dan SLBN 1. Masingmasing mengirimkan perwakilannya
untuk mengikuti pemasangan alat
bantu dengar secara simbolis. Kegiatan
pemasangan alat bantu ini dihadiri
Direktur Utama Pertamedika Dr. Mardjo
Soebiandono Sp.B, Ketua Pelaksana
Bakti Sosial Drg.Bramatyo Sp.Ort dan
SME & SR Partnership Progam Region
II Manager Gatot Siswowijono.
Raditpun mendapat giliran
pemasangan alat bantu dengar. Seorang
petugas dari Jakarta Hearing Center
memasangkan alat bantu dengar di
telinganya dengan sabar. Usai dipasang,
dilakukan pengujian alat. Radit mulai
menengok setelah Dewi - petugas dari
Jakarta Hearing Center - mencoba
menguji pendengaran lewat panggilan
dan tepuk tangan di telinga Radit sudah
dipasang alat bantu dengar. Mimik Radit
berubah. Dia seolah mendapatkan hal
baru yang selama ini belum pernah
dialaminya. Kesunyian sirna sudah.
Samar-samar Radit mendengar suara.
Hidup menjadi berwarna, dan tak
sesenyap dahulu, setelah Radit dan
teman-temanya menerima uluran tangan
Pertamina, lewat alat bantu dengar yang
diberikan secara cuma-cuma.
 	 Dalam Sambutanya Mardjo
mengatakan bahwa kegiatan bakti sosial
tersebut merupakan salah satu program
sosial yang dilakukanPertamina untuk
masyarakat sekitar daerah operasi
dan bisnisnya. “Kegiatan Bakti Sosial
pemberian alat bantu dengar kali ini
memiliki makna yang khusus, dalam
memperingati Hut ke-54 ini Pertamina
melakukan berbagai kegiatan yang
langsung dapat dirasakan manfaatnya
oleh masyarakat sekitar,”ujar Mardjo.
Beberapa waktu sebelumnya ditempat
yang sama juga telah dilakukan bakti
sosial berupa operasi hernia, operasi
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Dr. Mardjo Soebiandono Sp. B
Direktur Utama Pertamedika
Membantu memasangkan alat bantu dengar.

katarak dan operasi hydrocepalus.
Secara simbolis Mardjo didampingi Gatot
Siswowijono menyematkan alat pendengar kepada beberapa
orang penerima bantuan yaitu Resti Naia Pratiwi, Adity dan
Wika. Bermacam ekspresi para penerima manfaat terekam
saat pemasangan alat bantu dengar secara simbolis tersebut.
Seperti Resty yang tampak senang dan berseri-seri saat ia dapat
mendengar. Terlihat juga seorang ibu yang berkali meneteskan
air mata karena pendengaranya kembali berfungsi. Selain itu
ada juga Adity dengan muka polos dan bola mata yang nampak
kebingungan medengar suara ramai di sekelilingnya.
Suasana haru menyelimuti, saat ibunda Resty mewakili

Gatot Siswowijono
SME & SR Partnership Program Region II Manager
Memberikan ucapan selamat kepada para penerima
alat bantu dengan.

pasien penerima bantuan menyampaikan sambutanya.
Sambil bercerita tentang kisah anaknya yang hilang
fungsi pendengaranya, ia juga menyampaikan berjuta
terima kasih kepada Pertamina dan Pertamedika atas
pemberian alat bantu dengar yang berkualitas dan
sangat membantu kendala pendengaran. “Suatu kali,
seorang guru di tempat anak saya mengaji mengadu
kepada saya, soal anak perempuan saya yang
belakangan tidak menoleh saat berkali-kali dipanggil
namanya. Kemudian saya periksakan ke dokter dan
ternyata saya dapati anak saya mengidap tuli alias
hilang fungsi pendengaran, entah harus berkata apa,

saya hanya bisa berserah dan berdoa, saya bersyukur
bantuanpun datang lewat Bakti Sosial ini,” ungkap
ibunda Resty sambil meneteskan air mata. Bagi Ibunda
Resty, alat bantu dengar yang diberikan Pertamina
telah mendorong kualitas hidup anak-anak penerima
bantuan menjadi lebih baik, terlebih mereka adalah
generasi muda yang menjadi harapan bangsa.
Terkait dengan bakti sosial ini, Mardjo
juga mengatakan bahwa kegiatan ini akan
terus dilaksanakan setiap tahunya dan
lebih banyak menjangkau masyarakat di
berbagai wilayah. n
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Menanam Benih
Foto : Dok. Pertamina

di Ladang Subur

Salah satu hal menarik dari program tanggung
jawab sosial Pertamina adalah Pertamina Youth
Program (PYP). Program edukasi bagi stakeholder
muda, ini memberikan ruang pengenalan
bisnis migas kepada generasi muda. Tentu
berdampak pada tranformasi, karena di dalamnya
juga mengalir motivasi generasi muda untuk
peningkatan kepedulian mereka terhadap energi.
Juga, sekaligus cinta kepada produk dan aset
bangsa. Tak terkecuali, kepedulian kepada bisnis
yang karib dengan lingkungan berkelanjutan.
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Sebagai perusahaan yang sedang me
langkah tegap menuju world class company,
dan mengibarkan “semangat terbarukan” pilihan
program tanggung jawab sosial semacam ini
menjadi penting dan strategis. Paling tidak,
program semacam ini laiknya “menanam benih
di ladang subur”. Pada masanya akan memetik
hasil yang baik, sesuai dengan core business.
Apalagi, ketika program tanggung jawab sosial
itu, juga didesain untuk skala waktu yang
panjang. Juga dengan titik berat pada corporate

karya bangsanya sendiri.
Program semacam ini juga penting,
karena memungkinkan komunitas orang muda
beriteraksi dengan realitas bisnis, dengan
segenap tantangannya kini dan di masa depan.
Interaksi semacam ini akan membangun
pemahaman yang lebih realistis dalam melihat
konstelasi Pertamina, sebagai salah satu
“outlet” kinerja bangsa. Kelak, akan memberikan
manfaat yang besar untuk merespon perubahan
di lingkungan bisnis migas.

Foto : Dok. Pertamina

community responsibility (CCR) yang lebih
proporsional, dan jauh dari kesan karitas.
Program edukasi semacam ini bagi saya
merupakan program asasi. Melalui program
semacam ini, setidaknya kaum muda yang menjadi
khalayak program beroleh manfaat dalam tiga
hal. Pertama, wawasan tentang bisnis migas
yang berorientasi jauh ke masa depan. Hal ini
akan mendorong visioneering, apalagi ketika
kelak mereka memiliki minat dan atau langsung
menerjunkan diri pada dunia entrepreneurship.
Kedua, pengetahuan baru tentang Pertamina
sebagai perusahaan milik bangsa yang mempunyai
daya sebagai perusahaan berkelas dunia. Hal
ini, bila dilakukan secara berkelanjutan akan
menimbulkan apresiasi dan sekaligus pemahaman
orang muda tentang profesionalisma. Ketiga, orang
muda sebagai khalayak sasaran program ini akan
menjadi generasi baru yang mau memuliakan

Dipelihara Telaten
Selain program-program kesehatan dan
berbagai program pendidikan yang berorientasi
kompetitif dan bea siswa, saya melihat program
PYP mesti diposisikan sebagai program
andalan dalam menegaskan orientasi CCR.
Tak hanya karena melalui program ini akan
berlangsung proses transformasi (komunikasi,
informasi, edukasi) dalam satu tarikan nafas.
Juga karena program semacam ini, sungguh
mengekspresikan secara nyata tanggung jawab
sosial perusahaan yang lebih fokus.
Pada masanya, bahkan program semacam ini
bisa disinergikan dengan bertumbuhannya kembali
institusi-institusi pendidikan di daerah-daerah
lumbung energi nasional. Misalnya: Kalimantan
Timur, Riau, dan lainnya. Hal ini selaras dengan
sesanti: sumberdaya terbarukan. Komunitas orang
muda dan institusi pendidikan khas semacam ini,
kelak akan menjadi ladang subur bagi Pertamina
saat melakukan reposisi dan restrukturisasi sesuai
dengan tantangan yang akan dihadapi sebagai
perusahaan migas kelas dunia.
Tentu saja untuk mengembangkan program
semacam ini, diperlukan kesadaran kolektif
semua pihak untuk melihat interrelasi program
dengan kemanfaatan yang akan diperoleh di
masa depan. Bagi saya, program semacam ini,
jauh lebih bermanfaat nyata. Terutama, karena
kelak akan menjadi salah satu driving forces
(kekuatan pendorong) dalam melaksanakan
misi untuk mewujudkan misi korporasi. Hal ini
pun, menurut saya, merupakan bagian dari
inovasi yang perlu dipelihara secara telaten. n
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Motivasi
Teks : Yanti Dharmono

Perintah Tuhan

untuk Melayani Sesama

Foto : Dok. Pertamina

Melayani dalam kamus umum berarti menolong, memberikan segala apa
yang dibutuhkan orang lain. Dalam alkitab, “melayani” bearti menyediakan
diri, membantu orang lain dengan kasih sayang dan ketulusan, bahkan
sampai rela mengorbankan dirinya demi menolong orang lain. Apa
sebenarnya motivasi kata melayani bagi pekerjaan Tuhan?
Tidak lain adalah sebagai ungkapan rasa
syukur dan sukacita kita karena kasih-Nya yang
begitu besar kepada kita umat manusia yang
diselamatkan. Firman Allah menyatakan, bahwa
“Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan
dengan Dia, jerih-payahmu, segala usahamu
walaupun melalui penderitaan tidak akan siasia.” (Korintus, 15 : 58 ).
Karena : - Allah tidak akan melupakan
orang-orang yang melayani dengan cinta kasih
dan kesetiaan.
Orang-orang yang giat melayani sesama
akan mendapat upah yang tepat.
Orang-orang yang tetap Teguh berpegang
pada Firman dan percaya kepada-Nya tidak
akan goyah dan besar upahnya.
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Begitu pula dalam rasa kepedulian kita
terhadap sesama. Tidak semua orang mau
peduli terhadap sesama, apalagi kalau hal itu
akan menyebabkan kesulitan. Banyak orang
yang tidak tertolong bukan karena tidak diketahui
masalahnya, tetapi tidak ada orang yang mau
peduli, bahkan berusaha menghindarinya.
Contoh : Orang yang dirampok dan sudah
setengah setengah mati, mungkin akan meninggal
bila tidak ada yang menolong secepatnya. Dalam
hal ini yang bersalah bukan hanya perampok
saja, tapi kita yang mungkin mengetahuinya
tetapi tidak mau bertindak padahal sebenarnya
bisa menolong. Orang yang tahu bagaimana ia
harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya,
ia sudah melakukan dosa.

Kita semua dituntut menjadi “pemain aktif”
bukan sekedar “penonton”, tetapi menjadi
“teman sekerja Allah”, aktif dalam pelayanan
untuk mengasihi mempedulikan sesama dan
untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita harus bisa
menjadi “saluran berkat” dalam situasi krisis
apapun, kita dipanggil untuk menjadi saksi.
Tidak usah kita pertanyakan seberapa sedikit
yang kita punya, bagaimana harus memberi,
karena ini kompetensi Allah sendiri, bukan kita.
Hanya dengan jumlah yang sangat terbatas, tapi
bisa menjadi berkat bagi orang lain. Memang
pemberian bukan dilihat dari target jumlah, tapi
dari hati yang tulus dan rendah hati memberi
dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak
ada. Dalam hal kerelaan memberi, mengasihi
dan melayani, adalah cara hidup yang sangat
perlu ditampakkan, ketika kehidupan manusia
dan dunia mengalami ketimpangan dan
ketidakseimbangan dalam berbagai hal.
Kita dapat menyaksikan dengan jelas
betapa hidup manusia dan dunia mengalami
ketimpangan karena besarnya keinginan
mencintai diri sendiri, melayani diri sendiri dan
memperkaya diri sendiri. Keadaan seperti ini
biasanya semakin dikukuhkan serta dibenarkan
oleh struktur kehidupan sosial, budaya,
ekonomi. Kita menutup diri dari kemungkinan
dan kesempatan mengatasi ketimpangan
dengan mengusahakan keseimbangan, karena
kita lebih sering suka merampas, merebut,
menguasai dan memiliki sebanyak-banyaknya
daripada saling memberi, mengasihi dan
melayani. Ketimpangan ini sebenarnya dapat
diatasi, dan keseimbangan dapat dicapai, jika
kita mau berusaha terus-menerus dan sungguhsungguh bersama dengan semua orang yang
rela memberi diri, mengasihi dan mempedulikan
sesama, siapapun dia, dimanapun dia berada.
Dalam hubungan ini kita perlu menyadari bahwa
kita memang diutus Allah untuk terus-menerus
berusaha dalam keadaan apa saja, termasuk
dalam penderitaan dan kesusahan sekalipun.
Pertanyaan bagi kita :
Apakah benar, bahwa kita telah melakukan
perintah/firman Allah dalam kehidupan kita

sebagai orang beriman dengan sesungguhnya,
tidak hanya sebagai “pendengar” saja, tetapi
juga sebagai “pelaku” firman/perintah-Nya?.
Apa yang telah kita lakukan bagi orang-orang
yang membutuhkan uluran tangan kita yang jelas
mampu bisa berbuat untuk menolong mereka?.
Apakah kita telah mengambil bagian dalam
menopang orang-orang yang mengalami badai
dan gelombang maupun di tempat-tempat yang
terpencil sekalipun?.
Bentuk pelayanan tidak semata-mata dilihat
hanya dari uang, tetapi juga dari hati dan
perilaku kita. Kita memberi, karena kita sudah
diberi, kita harus jujur didepan Allah. Pemberian
kepada orang lain adalah sebagai ungkapan
rasa syukur dan terima kasih kita kepada
Allah yang maha kasih dan maha murah. Ini
merupakan wujud nyata pelayanan kita kepada
Dia dan sesama.
Hal seperti inilah yang selama ini telah
dilaksanakan oleh NAFIRI PATRA, mantan
pekerja Pertamina, dua kali setahun, dalam
rangka memperingati Natal dan Paskah sebagai
misi peduli kasih. Meskipun sudah lanjut usia,
namun semangat kepedulian dan cinta kasih
kepada sesama tetap menyala-nyala. Hal ini
memang menjadi commitment bersama seluruh
anggota NAFIRI PATRA selama masih diberi
kekuatan/kesehatan oleh Tuhan.
Damai sejahtera adalah tujuan pelayanan kita,
tentu saja harus dibarengi dengan doa dan usaha
yang sungguh-sungguh, rela, tanpa pamrih/ bukan
keterpaksaan, serta sikap hati yang merendahkan
diri untuk melayani, bukan untuk dilayani. Harus
ada bukti konkrit, mau menanggung konsekuensi
apapun yang kita alami, karena kita sudah diberi
kekuatan oleh Tuhan.
Marilah kita giat melayani bagi pekerjaan
Tuhan termasuk juga peduli sesama yang
membutuhkan uluran tangan kita bersama
dengan cinta-kasih dan sukacita serta ucapan
syukur kepada-Nya. Dan hendaknya jangan
kita melayani karena ingin mencari popularitas
pribadi atau kelompok, tetapi benar-benar untuk
tujuan memuliakan Allah yang maha kuasa,
pencipta khalik langit dan bumi. n
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Lakon
Teks : Nilawati DJ Foto : Kuntoro

Tidak Ada

Alasan

Bagi Dewi Rezer (31), banyak cara
yang bisa dilakukan untuk mendukung
program hemat energi. Bersama suami
dan anak, ia terbiasa menggunakan satu
mobil untuk melakukan beberapa aktifitas.
“Itu salah satu contoh saja. Mulai dari
mengantar anak sekolah, aku harus ikut
kelas, Marcell ke kantor, semuanya dengan
menggunakan satu mobil. Gampang kok.
Tinggal diatur aja waktunya. Jadi, gak ada
alasan untuk gak bisa hemat energi,” ujar
Dewi yang memulai karir sebagai Gadis
Sampul 1995.
Isteri dari Marcellino Victor John
Lefrand ini juga menegaskan bahwa
keluarganya tidak pernah menggunakan
BBM bersubsidi untuk kendaraan mereka.
“Selain karena tidak cocok dengan
spesifikasi kendaraan kami, menggunakan
BBM bersubsidi jenis Premium juga
jauh lebih boros dibandingkan dengan
menggunakan Pertamax,” jelas presenter
dan bintang iklan ini.
“Hemat energi itu memang harus
dari diri sendiri. Apalagi kalau kita sudah
berkeluarga. Ini bisa jadi contoh bagi anakanak kita. Mereka belajar dari kebiasaan
orangtuanya,” papar ibu satu anak, Marcel
Brinet Lefrandt. n
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Lakon
Teks : Sahrul Haetamy Ananto Foto : Kuntoro

Haram Hukumnya

Bagi Saya

Akhir-akhir ini, pria asli Papua kelahiran 1967
lebih sering terlihat di salah satu stasiun televisi
swasta sebagai pemain sinetron. Padahal
sebelumnya, Ehud Eduard Kondologit atau yang
lebih ngetop dengan nama Edo Kondologit
dikenal sebagai musisi. Bukan hendak pindah
haluan, tapi baginya segala kesempatan akan
ia jajaki jika memang bisa memberikan manfaat
bagi masyarakat Indonesia.
Kecintaannya kepada Indonesia juga ia
tunjukkan dengan menggunakan BBM produk
Pertamina. Baginya, Pertamax atau Pertamax
Plus adalah BBM wajib yang ia gunakan untuk
kendaraannya. “Saya malu kalau menggunakan
Premium,” ujarnya. Walaupun ia merasa
Pertamax atau Pertamax Plus lebih mahal
beberapa ratus rupiah dibandingkan dengan
BBM yang dijual SPBU asing, tetap saja Edo
memilih produk Pertamina. “Saya ini sangat
cinta Indonesia dan saya gak mau pakai
yang lain, apalagi pakai produk asing. Haram
hukumnya bagi saya gitu lho,” tegasnya.
Secara logika, Edo menilai, seharusnya
BBM produk Pertamina bisa lebih murah
dibandingkan BBM kompetitor. “Kalau Pertamax
atau Pertamax Plus bisa lebih murah, walaupun
cuma sedikit, saya yakin masyarakat kelas
menengah Indonesia gak akan berpaling ke
produk lain. Kita harus jadi tuan rumah di negeri
kita sendiri. Dan yang terpenting, Pertamina
harus terus berbenah diri menjadi lebih baik,
terutama mental SDM-nya,” ujar suami Niar
Septia Cahyana. n
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Seni
Teks : Sahrul Haetamy Ananto Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

“99 wajah” karya perupa asal Bandung,
RE. Hartarto.

Provokasi
Paradosk

Jakarta Biennale #14 merefleksikan denyut
Jakarta. Memotret problematika kemajemukan
sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Karya seni
bisa dinikmati di ruang publik.
Sembilan puluh sembilan wajah orang
dengan beragam profesi, pendidikan, etnik, dan
agama terkumpul di salah satu pojokan gelap
salah satu ruang pamer Galeri Nasional. Mimik
muka yang tegang, mata yang tajam dan penuh
kecurigaan mengalirkan sebuah pesan: harmoni
menjadi barang mahal di tengah kesenjangan
sosial yang merajalela.
Wajah-wajah itu tersimpan dalam bingkai
yang dipajang berjejer saling menyamping,
saling melirik satu sama lain. Diterangi pen
cahayaan yang redup kekuningan, foto-foto
itu berbaris tegak di dua tembok dingin Galeri
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Kota Sesak
Nasional yang saling berhadapan.
Diapit kedua tembok tadi, ada bola mata
besar yang bergerak dari kanan ke kiri
disorotkan oleh sebuah proyektor ke tembok.
Seolah menegaskan makna resah, sepasang
bola mata itu begerak waspada, mengamati
sekeliling ruangan hening itu.
Instalasi video berjudul “99 Wajah” karya RE.
Hartarto itu seolah menyindir bangsa multikulur
yang terjerumus dalam sikap saling benci, sikap
saling asing, mengancam, dan tidak percaya.
Perupa lulusan Institut Teknologi Bandung
(1998) dan Rijkakandmie van Beldende,

“Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, Siapa sangka karya
garapan Yudhi Sulistyo ini dibuat menggunakan kertas
karton dan busa.

Kunsten, Amsterdam, Belanda (2002) ini seperti
menghujamkan sebuah pertanyaan di kepala:
mungkinkah potret buram kemajemukan ini
akan menimpa bangsa Indionesia, terutama jika
gagal membangun kehidupan harmonis?
“99 wajah“ menggelitik publik selama Ja
karta Biennale # 14 yang baru pada 15 Januari
2012 llau di beberapa tempat di Jakarta.
Pergelaran yang dihela Dewan Kesenian
Jakarta ini mengangkat tema besar “Jakarta
Maximum City”. Pameran kali ini mencoba
menawarkan perspektif berbeda tentang hidup.
Jakarta dipandang sebagai sumber provokasi,
menjanjikan ketidakterdugaan dalam karya
seni rupa, terutama seni kontemporer dengan
estetika urbannya.
Jakarta adalah kota majemuk yang penuh
paradoks. Segala hal bisa tumbuh bersama,
mulai liberal hingga fundamentalis. Seperti
miniatur Indonesia, beragam etnik dan suku
bangsa hadir dan saling berbaur. Jakarta kota
padat. Di kota ini mega proyek bangunan-

bangunan raksasa yang menantang langit
dibangun di lingkungan kampung, dan menggilas
pemukiman jelata.
Jakarta kota sesak. Orang-orang dari berbagai
pelosok datang dan berjudi nasib disana. Setiap
orang berlomba-lomba berpacu dengan waktu
untuk mendulang uang. Papan-papan iklan
tumbuh berjamuran, menawarkan berbagai
santapan urban yang melambaikan tangan.
Namun pertumbuhan itu tidak dilengkapi
daya tampung dan daya dukung yang memadai.
Berjubel, kota ini meluap, sesak dan semakin
maksimum. Hal ini potensial memicu berbagai
problematika sosial, seperti kriminalitas, tata
kota, kemacetan, krisis air, perselisihan,
kekerasa, dan berbagai masalah lainnya.
Wacana seni urban dipilih karena seni
urban merupakan ikon pop saat ini terlebih
bagi seniman yang menetap di tengah kota.
Seperti spon, yang menyerap air, setiap
dinamika dan berbagai masalah yang seharihari kita serap dihadirkan dengan semangat
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gubahan visual masa kini. Selain itu, apresiasi
tak hanya terpaku pada dinding-dinding galeri
yang dingin, dalam gelarannya Jakarta Biennale
mengalirkan seni ke ruang-ruang publik kota,
seperti street art.
Spirit seni kemudian melebur ke kehidupan
masyarakat luas, secara lintas media, interaktif
dan cerdas. Berbagai letupan yang provokatif
dalam setiap elemen estetis suatu karya memiliki
kekuatan tersendiri dalam merespon dan
memancing perhatian publik luas, bukan hanya
bagi golongan tertentu yang terkungkung di
menara gading saja. Berbagai problematika kota
besar seperti Jakarta mejadi sebuah tema besar
yang kemudian dibagi lagi dalam lima sub tema,
meliputi ; Violence and Resistance;  Narcisism,
Voyeurism, and Body; Game, Leisure, and
Gadget Victim; Metro-Text Seductions;
dan Citizen and Homo Ludens.
Berlaku sebagai kurator dalam acara yang
berangkat dari “Pameran Besar Seni Lukis
Indonesia” yang pertama kali digelar sejak tahun
1968 itu adalah tiga kurator Indonesia yang
dibantu satu kurator asing asal Filipina. Tim
kurator lokal terdiri dari Seno Joko Suyono, Ilham
Khoiri, Bambang Asrini Widjanarko, sedangkan
kurator asing adalah Eileen Legaspi Ramirez.
Karya-karya yang ditampilkan di perhelatan
seni rupa internasional yang diadakan dua
tahun sekali ini meliputi karya yang ditampilkan
indoor dan outdoor . Karya indoor dipamerkan
di beberapa galeri seperti Galeri Nasional,
Taman Ismail Marzuki, dan Mall Central Park.
Karya tersebut disajikan dalam berbagai bentuk,
terutama instalasi. Galeri nasional terhimpun
sebanyak 55 seniman lokal dan 17 seniman
internasional. Begitu juga di Taman Ismalil
Marzuki yang dihiasi oleh karya-karya dari 18
seniman lokal dan 2 seniman internasional.
Sedangkan di Mal Central Park, Jakarta Barat,
menyajikan karya-karya dari seniman yang
jumlahnya kurang lebuh sekitar 40 seniman.
Beberapa tema yang dihadirkan dalam
karya-karya yang dipamerkan di Galeri Nasional,
antara lain sarkasme, narsisme, dan resistensi.
Karya-karya yang dihadirkan ditampilkan
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“Holy Shit”, karya HONF Kelompok seniman
asal kota gede Yogyakarta. Pembauran Sains
dan Seni terasa begitu kental.

menggunakan lintas media, begitu segar, dan
lekang dengan semangat kebaruan dengan
materi yang menantang.
Seperti karya yang berjudul “Holy Shit”
besutan kelompok seniman asal Yogyakarta yang
tergabung dalam House of Natural Fiber (HONF).
Terdengar suara-suara ganjil membahana seperti
kerikan dan desisan yang berasal dari pengeraspengeras suara yang berada di tiang-tiang persis
di tengah-tengah akuarium. HONF menyajikan
kembali menyajikan sebuah besutan karya yang
memadukan pembauran unsur seni dan sains.
Tak kalah menariknya dengan karya
yang mereka buat sebelumnya di tahun
2010 yaitu “intelligent bacteria yang berhasil
memenangkan penghargaan di festival media
baru, Transmediale Award, di Berlin, Jerman.
Karya terbaru HONF yang dipamerkan di
Jakarta Biennale kali ini menampilkan instalasi
yang menghadirkan suara-suara ganjil, yang
berasal dari suara lobster, tanaman air, dan

Jakarta Biennale #14, kota yang kian
maju sudah sewajarnya memberikan ruang
bagi seni.

kehidupan mikro organisme di akuarium.
Bentuk instalasi yang mengawinkan seni
dan biologi ini, di depan setiap akuarium
terpasang sebuah layar yang menampilkan
gerak bakteri dari kotoran lobster, yang berada
di cawan kecil sebelah kiri akuarium. Karya yang
terbilang cukup akademis ini adalah natural,
dalam artian semua suara dan gambar dalam
karya ini, bukan sebuah rekayasa.
Suara air, lobster dan tumbuhan air mem
berikan andil frekuensi yang rendah namun
diperkuat oleh teknologi, sehingga bisa dijangkau
oleh telinga manusia. Gambar yang tersimpan di
depan akuarium menampikan pergerakan bakteri
dalam kotoran lobster, yang diperbesar sehingga
bisa dilihat dengan mata telanjang bagaimana
mereka bergerak secara halus.
Lewat karyanya HONF yang dimotori oleh
Vincentius Christiawan, yang berprofesi sebagai
desainer interior itu, ingin menunjukkan bagai
mana hal yang kecil dan banyak disepelekan,

pun memiliki dunianya sendiri. Tampak sekali
bagaimana sains dan teknologi digunakan untuk
melebarkan sayap-sayap baru dalam berke
senian. Semacam eksperimen yang menjadi
dasar bagi eksplorasi kelompok kreatif ini.
Tak jauh dari instalasi tersebut, yaitu di
ruang tengah Galeri Nasional, kita akan dike
jutkan dengan kehadiran sebuah karya yang
menyerupai replika meriam raksasa setinggi
3 meter. Menariknya, karya yang berjudul
“Pahlawan Tanpa Tanda Jasa” ini terlihat begitu
kokoh, detail dan kuat. Padahal, material yang
digunakan adalah kertas, kayu dan kardus
bekas. Tak ada ruang untuk orang dalam tank
ini, kecuali tempat untuk menaruh senjata yang
menakutkan ditengah roda-roda besar yang
kokoh dan kuat. Banyak tafsir yang bisa kita
tarik dalam karya buatan Yudhi Sulistyo ini,
termasuk mempertanyakan potensi kekerasan
dalam diri kita sendiri.
Beranjak dari indoor, kita akan disuguhi
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“The Victim DV” (2011), karya Abdi
Setiawan.
besutan-besutan para seniman yang dipampang
di luar bebas Jakarta. Karya-karya yang dipam
pang secara outdoor mencakup beberapa
tempat, di antaranya di tiang pancang Monorel
Senayan, Bundaran HI, Kali Ciliwung (Pasar
Baru), Kampung Rambutan, underpass Stasiun
Beos, Taman Menteng, dan Stasiun Gambir.
Bila kita melewati tiang pancang Monorel
Senayan, kita akan mendapati karya-karya
seniman seperti kelompok perupa Quint,
Poropagraohic, Begoendal, Reflex Art, dan
Egauseless. Mereka membungkus tiang-tiang
pancang monorel yang terbengkalai di Senayan
– Manggala dengan gambar-gambar grafitti atau
mural jalanan (street art). Bongkahan-bongkahan
batu bertulang tak bermakna itu kini memiliki
makna khusus, seperti karya yang kini terpatri
di permukaanya. Sebuah pesarn-pesan yang
menguak geliat kehidupan urban dan sebentuk
kritik serta potret kondisi transportasi di Jakarta.
Bergerak dari tempat itu menuju underpass
Stasiun Beos, kita bisa menikmati kerja kolektif
dari kelompok yang menamakan dirinya
seb agai Kelompok Pecinta Kertas (KPK).
Mereka membuat karya-karya kreatif dengan
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material berbagai macam kertas di sepanjang
underpass Stasiun Beos. Begitu pula dengan
Ching Cor Leng yang membuat platform yang
akan menggunakan elemen-elemen seperti
stainless, plexiglass, dan plywood dalam
pembuatan instalasinya yang berjudul “Stretch
Your Imagination”.
Tak mau kalah, Kali Ciliwung Pasar Baru
menghadirkan suasana apresiasi lain. Di kali
yang terletak di depan Galeri Antara ini, digelar
performance dengan melibatkan unsur rupa,
musik, tari dan teater yang dipersembahkan
oleh kolaborasi Sabil, Poppy, dan Iriantie.
Sebuah punch line rakasasa dibuat dan di
pampang di bundaran HI oleh kelompok desain
grafis, yaitu Tigadestudio. Dalam karya tersebut,
beraneka kalimat dan tipografi yang lucu dan
unik menggambarkan kondisi sosial masyarakat
Indonesia.
Perhelatan ini kerap disepakati secara
internasional sebagai acuan pencapaian seni,
khususnya seni rupa. Lebih dari itu even ini juga
menjadi tolok ukur kemajuan suatu kota atau
suatu bangsa. Keterhubungan seni dan kota
mempengaruhi dan menjadikan perhelatan ini

sebagai tolak ukur kemajun suatu bangsa.
Seni yang baik membutuhkan tempat yang
kondusif untuk tumbuh dan berkembang,
sebaliknya kota yang kian maju sewajarnya
memberi ruang bagi seni,” kata Direktur Ek
sekutif Jakarta Biennale #14. 2011, Renjani
Damais-Arifin.
Jakarta Biennale #14 menghadirkan karyakarya seniman dari dalam dan luar negeri.
Karya-karya dipamerkan di galeri seni, taman
kota, museum, mall hingga jalan-jalan raya.
Demi pemanfaatan yang maksimal, seni tidak
lagi sekadar dinikmati segelintir orang, tapi juga
bisa diapresiasi oleh masyarakat luas. “Kami
berharap terjadinya pemetaan dan peningkatan
apresiasi terhadap seni, sehingga mampu
memberi kontribusi baik bagi pembangunan,”
ungkap Renjani Damais dalam catatannya yang
bertajuk “Seni Baik, Kota Lebih Baik” Jakarta
Biennale #14. n

“Distopia-Dollirium” (2011) karya seniman berdarah Indonesia-Inggris,
Cipta Crott. Karya ini merefleksikan khayalan cipta tentang estetika dan
keidealannya (distopia).
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Wisata
Teks dan Foto : Annisrul Waqie

di Puncak
Ulang Tahun Mahameru
Merayakan HUT di puncak Gunung? Tentu pengalaman yang menarik

bagi siapa saja terutama yang punya hobi berpetualang. Kali ini, Tim
Patrapala (Pertamina Pecinta Alam) Refinery Unit IV Cilacap merayakan
HUT ke-54 Pertamina sekaligus HUT ke-4 Patrapala di puncak gunung
tertinggi di pulau Jawa, yaitu puncak Mahameru yang memiliki ketinggian
3.676 meter di atas permukaan laut (mdpl).
Perjalanan ke puncak Mahameru umumnya
dilakukan melalui kota Tumpang-Malang, tapi
bisa juga melalui Ngadisari Probolinggo, atau
Senduro Lumajang. Namun rute Tumpang ini
relatif lebih popular di kalangan para pendaki.
Dari tempat ini tim pendaki dan perbekalannya
diangkut dengan jip Toyota Land Cruiser tahun
1972 untuk dapat mencapai ke desa terakhir,
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Ranu Pane yang berada 2.100 mdpl, karena
medan yang menanjak cukup terjal.
Memulai perjalanan pada 8 Desember 2011
pagi, Tim Patrapala memilih jalur Tumpang
ini. Diperlukan tiga jip untuk mengangkut 33
anggota tim termasuk barang-barangnya, tentu
saja ini agak berdesakan.
Dari Tumpang, waktu perjalanan menuju

desa Ranu Pane sekitar 1,5 jam. Pemandangan
yang indah di sisi kanan dan kiri sedikit
melupakan kepenatan karena harus berdiri
berdesakan untuk sekian lama. Jip dengan
tulisan Malang Willis Club itu ternyata cukup
lincah ketika meniti jalanan sempit yang
menanjak, berbelok tajam, dan sesekali me
nurun dengan jurang menganga di kanan
kirinya. Jangan berpikir tentang standar safety
sebagaimana layaknya karena menurut mereka
hal itu sudah biasa.
Lebih separuh perjalanan, pemandangan
indah membentang, lereng pengunungan
Tengger tampak hijau terhampar di sisi kiri. Udara

sejuk, sinar matahari sedikit terhalang, duduk
untuk berhenti sejenak sambil menikmati bekal
nasi pecel Malang plus rempeyeknya, sungguh
terasa amat nikmat. Kita seakan sedang me
mandang ke layar alam yang sangat lebar de
ngan panorama lekukan perbukitan Tengger.
Lokasi ini dalam peta disebut Bantengan/Jem
plang (+2474 mdpl). Masih memakan waktu
sekitar setengah jam perjalanan lagi menuju
pos Ranu Pane.
Dari pos Ranu Pane, pendakian dimulai.
Di tempat ini tim perlu melaporkan rencana
pendakian. Tersedia jasa porter dengan tarif
Rp. 100 ribu per hari. Perjalanan menuju base
Februari 2012
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camp Ranu Kumbolo (+2.400 mdpl)
memakan waktu sekitar 4-5 jam untuk
perjalanan normal. Rute ini mengitari
punggung timur Gunung Ayek-Ayek.
Track melewati pepohonan pinus yang
tidak terlalu padat, dan tanaman perdu
lainnya. Sesekali juga terdengar kicau
burung. Mendekati akhir track ini,
jalanan mulai menurun dan di kejauhan
terbentang Ranu Kumbolo yang berarti
danau tempat berkumpul. Airnya
tampak tenang di antara pebukitan.
Base camp Ranu Kumbolo ini
memang sangat ideal untuk tempat
beristirahat dan mendirikan tenda.
Mandi di air danau yang dingin ini terasa
nyaman. Sinar pagi yang memantul di
permukaan danau seakan menambah
keindahan alam Ranu Kumbolo ini.
Dari Ranu Kumbolo, pendakian
dilanjutkan menapaki tanjakan cinta
dan melintasi hamparan padang
ilalang (oro-oro ombo) dengan bungabunganya yang berwarna kuning. Tim
Patrapala juga menembus hutan pinus
di punggung barat Gunung Kepolo
(+3035 mdpl) yang sebagian tampak
tumbang dan terbakar. Perjalanan ini
sekitar 3-4 jam sebelum mencapai pos
yang terakhir, yaitu Kalimati (+2.700
mdpl). Di tempat ini puncak Mahameru
dapat terlihat jelas, dan di tempat ini
pula tim pendaki umumnya beristirahat
dan mendirikan tenda untuk persiapan
pendakian pada malam harinya.
Dan pada 10 Desember 2011,
menjadi momen bersejarah bagi Tim
Patrapala RU IV Cilacap. Mengibarkan
bendera di puncak Mahameru dan ber
doa bersama untuk kejayaan Pertamina
sungguh merupakan pengalaman yang
tak ternilai. n
Majulah terus untuk bangun negeri
ini….
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Galeri Foto
Teks dan Foto : Tatan Agus RST.
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Hari-hari mereka dihabiskan antara barak, lapangan
tembak, areal halang rintang, dan misting ransum. Aktifitasnya
dimulai dari pagi hari dan usai menjelang senja.
Mereka dilatih bukan untuk menjadi serdadu yang akan
dikirim ke medan laga, tapi mereka menjalani latihan di
Pusat Pendidikan Infantri (Pusdikif) untuk menjadi pekerja
di Pertamina yang tangguh dan berkarakter.
Bukan sekedar kualitas isi kepala yang dibutuhkan untuk
bekerja di Pertamina, tapi yang lebih penting lagi adalah
daya tahan mental dan fisik serta karakter untuk menjadi
suri tauladan.
Dan untuk itulah Pertamina Learning Center
menggandeng Pusdikif, Cipatat, Bandung, untuk membina
energi-energi baru sebelum mereka menempati pos-pos di
areal produksi PEP. n
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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 Februari 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
Januari 2011
Iwan Abdurrahman
Geologis Pertamina EP Ubeb SangaSangan dan Tarakan
Menara Stanchart Jaksel

Nurul Habibah

Agus Hidayat
PKD Lalin POS MT I
Kantor Pusat Pertamina Jakpus
Drs. Tatang Nuryaman
Penerangan Kostrad
jakarta Pusat

Mendatar

Menurun

1.

2.
3.

7.
8.
9.
11.
15.
16.
18.
19.
21.
22.
24.

Rumus matematika macam-macam sudut
dan segitiga
Audio Video
Ruangan (inggris)
Jenis unggas
Daging yang di tumbuk (khas Jawa)
Kantor urusan agama (dari kanan ke kiri)
Salah satu tata nilai Pertamina
Jakarta Indah Ramah
Akademi bahasa asing
Salah satu bulan (inggris, dari kanan ke kiri)
Area geothermal operasi di PeceranBerastagi Sumatera Utara
Area geothermal operasi di TomohonMinahasa Sulawesi Utara

300Ribu

Untuk
3 Pemenang
masing-masing

4.
5.
6.
9.
12.
13.
14.
15.
17.
20.
22.
23.

Waktu (inggris)
Kode penerbangan pesawat Garuda
Indonesia
Bentuk telur
Idem
Nama lain Papua
Vice President
Wajah
Patung
Mata pencarian di laut
Alat musik dari daerah Nias
Nama depan penyanyi Rock tahun 80an
Nama bank
Nama ganti orang ketiga tunggal (inggris)
Board of Director

Jawaban TTS Januari 2012
Mendatar :
1. BARATA, 4. BAKU, 8. PAJAK, 9. OLI, 11. DOKUMEN, 14. DO, 15.
KOOC, 16. MAKASSAR, 17. TO, 18. TATA, 20. BUNG/BANG, 22. UUD, 23.
RIOHARYANTO
Menurun :
2. RUJAK, 3. TIKAM, 5. ASLI, 6. UI, 7. MOON, 8. PEDOMETER, 10. COCODODO,
12. USAHA, 13. EKS, 14. DOT, 15. KRAN, 19. TKO, 20. BAR, 21. GUN

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