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Catatan
Redaksi
M

enteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa gelisah

dengan kondisi pengelolaan migas nasional. Kegelisahan
seorang Hatta dan juga para pengamat serta praktisi
perminyakan lainnya sangatlah beralasan. Di tengah meningkatnya
konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berdampak kepada
tingginya impor crude oil dan BBM, cadangan minyak di Indonesia
diyakini akan habis dalam 12 tahun ke depan. Karena itu, reformasi
bidang migas tidak bisa ditunda. Menurutnya, cadangan minyak
akan habis 12 tahun jika tidak ada investasi dan eksplorasi.
Bagi Pertamina, ini bukanlah seperti petir di ‘tengah hari bolong’.
Karena, sejatinya Pertamina sebagai praktisi perminyakan sudah
menyuarakan hal tersebut walaupun dengan ‘bahasa’ yang
berbeda. Bahwa ketahanan energy bangsa ini terancam jika hanya
mengandalkan minyak bumi. Sedangkan sumur-sumur minyak di
tanah air banyak yang masuk kategori ‘mature’, yang secara alami
berpengaruh pada berkurangnya hasil produksi.

Kondisi inilah yang dikupas redaksi pada edisi akhir tahun 2013.
Kami ingin menggugah semua pihak yang berkompeten, termasuk
masyarakat, untuk segera beralih ke energy baru terbarukan dan
tidak mengandalkan energy fosil semata. Memang tidak mudah
mengubahnya. Tapi, alangkah indahnya jika semua pihak menyadari
bahwa bukan saatnya lagi sektor migas sebagai tumpuan utama
dalam pembiayaan APBN.
Kami berharap, energy outlook yang kami kemas dalam berita
utama Desember 2013 membuat semua pihak bergerak cepat
menyelamatkan kondisi ini di tahun yang akan dating. Ingat,
sekarang sudah lampu kuning!

Cover : Oki Novriansyah
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Surat Pembaca

Olimpiade Science Project Tingkat SMA

M

elihat kemajuan penyelenggaraan
Olimpiade Sains Pertamina (OSN
– Pertamina) tahun ini, saya sangat
bangga. Karena Pertamina sebagai BUMN
terbesar di tanah air memberikan wadah dan
kesempatan bagi para generasi muda untuk
menunjukkan karya imilahnya lewat science
project, khususnya di bidang energi.
Sebagai guru pelajar SMA dan
pembimbing kegiatan kelompok ilmiah di
sekolah, saya sangat berharap Pertamina
memperluas Olimpiade Science Project untuk
pelajar tingkat SMA. Mungkin seperti masa
saya masih SMA dahulu ada kegiatan Lomba
Karya Ilmiah Remaja yang diselenggarakan
LIPI. Dengan kategori yang dilombakan
beragam, dari berbagai bidang studi.
Melihat perkembangan OSN – Pertamina

khususnya kompetisi science project, saya
sangat berharap Pertamina bisa melakukannya
di tingkat SMA dan fokus pada pemanfaatan
energi alternatif. Saya yakin banyak sekali
potensi-potensi anak didik di tanah air yang
belum tergali dan tidak mendapat wadah
untuk unjuk gigi di tingkat nasional. Saya
optimis jika kompetisi ini dimulai dari
tingkat SMA, akan merangsang kreatifitas
generasi cerdas, sekaligus menyadarkan
gerakan hemat energi di kalangan anak
muda. Kelak generasi muda akan sadar
untuk tidak lagi tergantung pada BBM.
Semoga Pertamina bisa mengantarkan anakanak tersebut menjadi generasi yang akan
mendunia.
Prasodjo - Pendidik di Jakarta Selatan

Pertamina Energy Outlook Menjadi Agenda Tahunan

S

ebuah SMS Broadcast saya terima
ketika tiba di lobi kantor mengawali
minggu pertama masuk kerja Senin
16 Desember 2013. Isinya informasi tentang
Pertamina Energy Outlook 2014 yang
diadakan di sebuah hotel di kawasan SCBD.
Karena penasaran, usai istirahat siang, saya
menuju ke lokasi acara yang berdekatan
dengan tempat kerja.
Ternyata banyak pembicara yang hadir di
Pertamina Energy Outlook, serta ratusan
peserta. Saya bisa bergabung tanpa membayar
alias free. Setelah registrasi langsung mendapat
Id Card, buku panduan pembicara, bahkan
yang terpenting buku Energy Outlook yang
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benar-benar memberikan informasi penting
bagi para pelaku bisnis di tanah air.
Saya semakin surprise ketika hari ke-2
mengikuti seluruh acara dari awal hingga
akhir dengan pembicara yang dihadirkan
dari berbagai negara. Terus terang puas
mendapatkan gambaran peta bisnis energi di
tanah air dimata para pakar yang kompeten.
Jika boleh usul, jadikan Pertamina Energy
Outlook yang menurut panitia adalah kegiatan
pertama itu menjadi agenda tahunan. Sukses
untuk Pertamina.
Cherly K - Pekerja Swasta

Danang Pramono
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Highlight

Foto : Kuntoro

M

Pecahkan Rekor MURI Tabung 20 Juta Pohon

ANOKWARI - PT Pertamina (Persero) bekerjasama dengan TNI Angkatan Darat,

memecahkan Rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) Menabung 20 Juta Pohon secara
serentak di seluruh wilayah Indonesia.
Kegiatan yang dipusatkan di areal Yonif Arai 752 Manokwari ini, dipimpin langsung oleh Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan bersama Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI
Budiman. Penanaman pohon dilakukan pada waktu bersamaan (08.00 WIB, 09.00 WITA, dan 10.00
WIT) dan berlangsung selama 24 jam.
Penanaman 20 juta pohon ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial Pertamina untuk
mejuwudkan program Menabung 100 juta Pohon dalam kurun waktu 4 tahun, dari 2011 hingga
2015. Penanaman pohon dilaksanakan di 8.752 lokasi di sekitar wilayah operasi Pertamina dan
anak perusahaan, diantaranya Aceh Besar, Deli Serdang, Kerinci, Tangerang, Garut, Temanggung,
Bojonegoro, Tanjung Selor, Namlea, dll.
Menurut Karen Agustiawan, menabung pohon merupakan bentuk komitmen tinggi perusahaan
terhadap upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberikan nilai ekonomi bagi
masyarakat. Menabung pohon tidak hanya terfokus pada penanaman pohon saja tetapi termasuk
merawatnya hingga tumbuh. DSU
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Highlight

Festival Sobat Bumi

J

akarta – Festival Sobat Bumi digelar
di Kantor Pusat Pertamina, pada 2 – 4
Desember 2013, sekaligus menjadi
rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun
Pertamina ke-56.
Festival yang dibuka oleh Corporate
Secretary Pertamina, Nursatyo Argo ini
menampilkan pameran kegiatan yang
telah dilakukan oleh Sobat Bumi dalam
menjaga lingkungan. Yakni Green Action
CSR dan PKBL, Green Action HSSE,
Pertamina Soccer School, Gerakan
Menabung Pohon, Sekolah Sobat Bumi,
beasiswa sobat bumi bagi mahasisiwa
dan pameran foto.
Kegiatan yang juga merupakan bagian
dari peringatan 2 tahun Sobat Bumi
tersebut, juga diisi dengan Deklarasi
Nasional Pembentukan Karakter Sobat
Bumi, yang ditandatangani seluruh direksi
dan dewan komisaris Pertamina. IK
Foto : Priyo Widiyanto

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan
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Visi BOD

Karen Agustiawan
Direktur Utama PT. Pertamina (Persero)

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Indonesia Bisa Mendunia

P

ertamina di Bulan Desember
2013 ini, memperingati hari ulang
tahunnya yang ke-56, dengan tema
”Ayo Indonesia Mendunia”. Sebuah tema
yang merupakan harapan serta impian
untuk menyaksikan bangsa kita berdiri
sejajar dengan negara-negara maju di
dunia.
Harapan tersebut tentunya bukanlah
tanpa dasar. Berbagai pencapaian
dan perkembangan yang terjadi di
negara ini beberapa tahun terakhir telah
menunjukkan bahwa Indonesia mulai
berada di jalur pembangunan yang
benar. Dan dengan segala kekayaan
alam serta sumber daya yang dimiliki,
Indonesia sudah semestinya mampu
lepas landas ke kancah internasional.
Kita perlu bersyukur bahwa negara kita
dilimpahi oleh karunia yang sedemikian
besar. Khusus di sektor energi, potensi
Geothermal Indonesia masih menjadi
yang terbesar di dunia. Demikian halnya

dengan sumber daya manusia yang
kini tengah didominasi usia muda,
dan produktif, yang diprediksi akan
meningkat hingga tahun 2025.
Di tengah krisis perekonomian global,
Indonesia mampu selama tiga tahun
terakhir mempertahankan pertumbuhan
ekonomi di atas level 6%. Maka wajar
jika saat ini Indonesia telah masuk
kedalam radar Top 10 Emerging Markets.
Dengan berbagai competitive
advantage di atas, sudah tidak ada alasan
lagi Indonesia tidak bisa mendunia dan
meningkatkan stratanya di pergaulan
internasional. Dan kita tentu berharap
bahwa Pertamina sebagai National
Energy Company mampu mengawal
Indonesia dalam mencapai impian itu.
Oleh karena itu, sebagai warga negara
yang baik; sebagai insan Pertamina
yang teladan, sudah sepatutnya kita
meningkatkan kecintaan kepada bangsa
ini dan menyebarkan optimisme bahwa
Indonesia Bisa Mendunia.
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Berita Utama

Lampu Kuning
Cadangan
Minyak
Indonesia
Foto : Dopk. Pertamina
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Cadangan minyak di Indonesia diprediksikan akan habis dalam
kurun waktu 12 tahun. Ketahanan energi terancam. Reformasi
migas harus segera direalisasikan.
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C

Komaidi Notonegoro

Foto : Kuntoro

Direktur ReforMiner Institute

adangan
minyak
di
Indonesia berada di posisi
28 dengan prosentase 0,2
persen dari cadangan
minyak
dunia.
Hal
tersebut
diungkapkan
Wakil
Direktur
ReforMiner
Institute
Komaidi
Notonegoro
dalam Pertamina Energy
Outlook 2014, Senin (16/12). Dia
menambahkan cadangan minyak
nasional akan habis dalam kurun
waktu 12 tahun ke depan. Sementara
untuk cadangan gas akan habis dalam
42 tahun ke depan.
“Lampu kuning bagi pemerintah
untuk waspada dan segera serius
mewujudkan pengembangan energi
alternatif lainnya selain energi
fosil,”tegasnya. Menurutnya bukan
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Muhamad Husen

Direktur Hulu Pertamina

Cadangan
minyak
nasional akan
habis 12 tahun
ke depan

saatnya lagi menjadikan sektor
migas sebagai tumpuan utama dalam
pembiyaan APBN. Karena saat ini
indonesia sudah menjadi importir
minyak. Jika tidak mendapatkan
perhatian serius, lambat laun impor
minyak akan mempengaruhi cadangan
devisa nasional.
Hal tersebut sangat disadari Direktur
Hulu Pertamina M. Husen saat
membuka perhelatan pertama Pertamian
Energy Outlook di Jakarta. “Indonesia
tidak bisa lagi hanya mengandalkan
minyak bumi. Sebab, produksi minyak
mentah terus mengalami penurunan.
Di saat bersamaan, kebutuhan akan
minyak meningkat pesat,”katanya dalam
sambutan.
Menurutnya pertumbuhan industri,
serta bertambahnya jumlah sarana
transportasi membuat kebutuhan

Posisi Cadangan Minyak Indonesia Terhadap Dunia
Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

Venezuela

Saudi Arabia

Iran

Iraq

Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

Peringkat Cadangan

nited Arab
irate

azak

1

u ait

Sumber : BP Statistical Review

2

minyak meningkat. Produksi dalam
negeri tidak cukup untuk memenuhi
kebutuhan, maka impor menjadi
pilihan. “Saat ini impor sudah sangat
memberatkan APBN. Apalagi dalam
lima sampai sepuluh tahun mendatang.
Apa APBN kita masih kuat?” tanya
Husein kepada para hadirin.
Cadangan devisa, defisit neraca
perdagangan hingga melemahnya nilai
tukar rupiah, tidak bisa dilepaskan
dari impor minyak mentah yang terus
meningkat. “Bank Mandiri, BRI, BNI
paham betul berapa besarnya kebutuhan
dolar Amerika setiap hari untuk membeli
minyak. Ini terus meningkat. Karena
itu, harus segera diatasi,”kata Husen
sembari menyapa peserta perwakilan
dari perbankan nasional.
Dalam sehari kebutuhan BBM
nasional mencapai 1,4 juta kiloliter

3

1

tan

4

2

Ind ne ia

(KL). Sementara produksi minyak
Indonesia kurang dari 840.000 barel/
hari. Untuk memenuhi kekurangannya
harus impor.
Bila disuruh memilih, Pertamina
tidak mau mengimpor BBM,
sebagaimana disampaikan Direktur
Utama Pertamina Karen Agustiawan
dalam rapat dengan Komisi VI DPR
awal Desember lalu. Tetapi faktanya
produksi minyak Indonesia masih
kurang untuk memenuhi kebutuhan
energi nasional.
“Kita itu hanya produksi hanya 2,2
juta barel oil equivalen per hari, yang
jadi minyak hanya 840.000 barel per
hari,” kata Karen. Logikanya jika
tidak ingin terjadi defisit anggaran
akibat impor BBM, konsumsi minyak
dalam negeri cukup tidak cukup,
hanya menggunakan 840.000 barel

ENERGIA Desember 2013
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Berita Utama

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

saja. Tapi kenyataannya produksi dan
permintaan jomplang.
Sektor migas bukan sekadar ranah
Pertamina, tetapi seluruh pemangku
kepentingan di negeri ini. Karena
BBM masih menjadi satu-satunya
energi yang digunakan masyarakat
Indonesia.
Pertumbuhan ekonomi selama tahun
2013 ini, juga telah mendongkrak
pendapatan masyarakat. Dan hal
ini berimbas pada belanja energi di
masyarakat.
Karena itu Menteri Perekonomian
Hatta Rajasa berpendapat reformasi
bidang migas harus dilaksanakan.
Hatta menyampaikan keseriusannya
terhadap isu migas di tanah air usai
rakor pada (17/12). Menurutnya
cadangan minyak akan habis 12 tahun
jika tidak ada investasi dan eksplorasi.

18
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Menteri
Perekonomian
Hatta
Rajasa terus
melakukan
upaya untuk
memangkas
perizinan
khususnya
di bidang
eksplorasi
migas.

Agar eksplorasi berjalan perlu adanya
reformasi sistem perizinan dan
investasi migas. “Berulang kali saya
katakan, reformasi di bidang migas
kita perlu dilakukan secara struktural.
Kalau masih saja perizinannya itu
berbelit-belit, keputusannya bertahuntahun, dipastikan investasi kita
mengalami hambatan,” tegasnya.
Hatta mengaku dirinya sedang tekun
memangkas perizinan khususnya di
bidang eksplorasi migas, sehingga
akan menarik investasi. Ujungujungnya meningkatkan cadangan
migas meningkat.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan,
pemerintah juga harus memikirkan
insentif untuk menarik investasi.
Indonesia, harus kreatif untuk
mengundang
investor.
“Biaya
eksplorasi apabila tidak berhasil,

Foto : Dok. Antara

itu menjadi tanggungan,” ucap
Hatta. Dia menjelaskan, tidak akan
ada “cost recovery” jika eksplorasi
tak membuahkan hasil. Terlebih,
eksplorasi di Indoensia sekarang sudah
menuju ke arah “remote” atau laut
dalam, yang berisiko tinggi. “Kalau
risiko makin tinggi, harus diimbangi
dengan beberapa kemudahan. Jika
regulasinya masih sama, tak ada
investor yang mau,” kata Dia.
Desakan melakukan reformasi
regulasi migas sudah lama disuarakan
berbagai pihak. Pengamat Kebijakan
Ekonomi Energi Darmawan Prasodjo
mengatakan, Pemerintah dan DPR
harus segera merumuskan kebijakan
energi yang komprehensif, untuk
mengantisipasi kelangkaan sumber
energi pada masa mendatang.
“Pengembangan energi nasional harus

Ekplorasi

di Indoensia

menuju ke
arah remote
atau laut
dalam dengan
risiko yang
makin tinggi

menyeluruh, jangan hanya bertumpu
pada minyak dan gas (migas),”kata
Darmawan.
Selain itu, pemerintah harus disiplin
menerapkan jadwal konversi energi
bahan bakar minyak (BBM) ke energi
terbarukan (renewable energy), seperti
bioenergi, panas bumi, angin, sinar
matahari dan lain-lain.
Insentif juga perlu diberikan
kepada produsen dan konsumen,
untuk
merangsang
penggunaan
energi baru terbarukan secara masif.
“Kebijakan energi komprehensif harus
diprioritaskan. Indonesia sudah krisis
energi. Jika tidak segera ditangani,
krisis energi bisa melumpuhkan
perekonomian
nasional,”tegasnya.
Indikasinya defisit perdagangan yang
membengkak akibat tingginya impor
minyak dan BBM. DSU
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Berita Utama

Formula
Penawar Krisis
Energi
Foto : Priyo Widiyanto

20

ENERGIA Desember 2013

Impor minyak mentah
dan BBM yang cenderung
meningkat menjadi penyokong
melemahnya ketahanan
energi nasional. Perlu formula
membangun kemandirian
energi.

I

mpor minyak pada tahun 2013
membuat kembang kempis
anggaran negara. Konsumsi
BBM dalam negeri terus
meningkat seiring pertumbuhan
ekonomi, ditambah dengan
tidak berimbangnya imbangnya
produksi minyak dalam negeri.
Ketika kurs rupiah terhadap mata
uang dolar melemah, cadangan
devisa perhalan tergerogoti. Setidaknya
Pertamina harus menyiapkan dana
159 juta dolar per hari, atau sekitar 25
persen dari likuiditas pasar valuta asing
untuk membiaya impor tersebut.
Badan Pengkajian dan penerapan
Teknologi BPPT dalam Energy
Outlook 2013 memperkirakan impor
minyak dan BBM akan meningkat
hingga empat kali lipat pada tahun
2013. Deputi Kepala BPPT Bidang
Teknologi Informasi Energi dan
Material Unggul Priyanto memaparkan
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Herman Agustiawan

Anggota Dewan Energi Nasional

hitungan peningkatan impor tersebut
dimana kebutuhan BBM dalam negeri
pada tahun 2030 mencapai 578 juta
barel. “Jika pada tahun 2011 saja
dengan kebutuhan BBM sebesar 327
juta barel kita harus mengimpor 134
juta barel, maka tahun 2030 kita bisa
impor empat kali lipatnya sebesar 532
juta barel,”jelasnya.
Kondisi tersebut tambah Unggul
menggambarkan pada tahun 2011
konsumsi BBM masih bisa dipasok
produksi minyak mentah domestik
sebesar 70 persen. Sementara di tahun
2030, sokongan domestik hanya 10
persen saja.
Anggota Dewan Energi Nasional

22
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Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Darwaman Prasodjo

Pengamat Kebijakan Ekonomi

Herman Agustiawan mengungkapkan,
sektor industri dan transportasi
menjadi
penyumbang
terbesar
penyerapan energi nasional. Dimana
industri mennyerap kebutuhan energi
nasional sebesar 45% dan transportasi
31%. Hal ini terjadi karena teknologi
yang diterapkan di tanah air masih
berbasis pada bahan bakar minyak.
Data kementerian EDSM tahun
2012, konsumsi BBM bersubsidi jenis
premium dan solar didominasi oleh
kendaraan pribadi yang mengambil
porsi hingga 53 %, diikuti sepeda
motor 40% dan angkutan umum
hanya 4 % saja. Jika tahun ini bergeser
prosentasenya, tidak akan berpengaruh

Produksi dan Impor Dari Minyak Mentah dan BBM

Konsumsi BBM Subsidi dan Jenis Kendaraan

Sumber : Kementerian ESDM 2012

pada porsi konsumsi yang masih juga
didominasi kendaraan pribadi.
Karena
itu
Herman
sangat
mendukung
upaya
penghapusan
BBM bersubsidi. Setidaknya dengan
hal tersebut akan mendorong
pengembangan
energi
alternatif.
Herman juga mengharapkan perlu
adanya upaya meningkatkan cadangan
energi fosil dengan menjalankan
eksplorasi di dalam negeri, ekspansi ke
luar negeri.
“Ketika kita meningkatkan energi
dan menjaganya dengan baik. Maka
kita bisa menyediakan cadangan
penyangga energi nasional, baik crude,
solar, bensin maupun elpiji dalam satu

bulan konsumsi. Sehingga kita bisa
lebih baik dalam menjaga ketahanan
energi nasional,” jelas Herman.
Kebijakan energi yang komprehensif
sebagai formula untuk mengantisipasi
kelangkaan sumber energi pada masa
mendatang, harus segera dilakukan.
Termasuk revisi Undang-Undang
Migas tidak bisa berlarut-larut.
“Pengembangan energi nasional harus
menyeluruh, jangan hanya bertumpu
pada minyak dan gas (migas),”jelas
Darwaman.
Selain itu, pemerintah harus disiplin
menerapkan jadwal konversi energi
bahan bakar minyak (BBM) ke
energi terbarukan (renewable energy),
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Foto : Dok. PGE

seperti bioenergi, panas bumi, angin,
sinar matahari, arus laut, serta aliran
dan terjunan air. Untuk merangsang
penggunaan energi baru terbarukan
secara masif, konsumen dan produsen
energi baru terbarukan perlu diberi
insentif.
Menurut Darmawan, Indonesia
sangat kaya bahan energi terbarukan
yang bisa diolah menjadi biodisel.
Jika program ini digarap secara
serius diyakini bakal melahirkan
kemandirian dalam pengadaan energi.
“Kita harus berani merobah paradigma
mengurangi konsumsi solar impor,”
jelas Darmawan Prasodjo. Untuk
menyuburkan pemakaian biodisel
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juga dibutuhkan paradigma baru
memangkas subsidi solar.
“Sudah seharusnya subsidi diberikan
untuk energi yang diolah oleh bangsa
sendiri. Biodisel perlu disubsidi, jangan
mensubsidi solar impor,” ujarnya.
Karena itu perlu ada kebijakan
fiskal terhadap mobil-mobil yang
menggunakan biodisel seperti yang
dilakukan di negara Brasil.
Agar semua bisa berjalan, tentu
saja perlu adanya acuan untuk
membangun kemandirian energi.
Tidak perlu membuat undang
undang baru, tetapi cukup dengan
memasukkan empat faktor penting
dalam Rancangan Undang-undang

Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

(RUU) Migas yang baru, Keempat
faktor tersebut meliputi grand
intelligent design, expanding asset base,
smart fiscal strategy dan leadership.
Menurut Darmawan, grand design
yang sangat kompleks dan cerdas
untuk menyatukan semua institusi
migas. Dia melihat saat ini kendala
yang dihadapi di tanah air adalah tata
kelola bisnis migas cenderung bersifat
pragmatis dan tidak ada satu institusi
yang bisa memegang kendali.
Darmawan melanjutkan, Undangundang Migas yang baru perlu dirancang
dengan
tujuan
mengembangkan
aset nasional (expanding asset base).
“Pertamina dibangun berdasar pada

Penggunaan
biofuel dalam
campuran
bahan bakar
masih bersifat
sporadis

profit, dengan revenue yang masuk
ke Bendahara Umum Negara (BUN)
milik Bank Indonesia. Sehingga, susah
untuk mengembangkan asetnya,”kata
Darmawan.
Ketiga, perlu adanya strategi fiskal
yang cerdas (smart fiscal strategy).
Menurutnya, skema 85% : 15%, yaitu
pembagian profit 85 persen untuk
pemerintah dan 15 persen untuk
KKKS, perlu dikaji ulang, dan tidak
bisa disamaratakan. Terakhir, perlu
adanya kepemimpinan (leadership)
yang mumpuni di bidang migas,
sehingga bisa menerjemahkan dan
mengimplementasikan
startegi
kebijakan energi yang efektif. DSU
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Jangan
Andalkan
Lifting
Paradigma mengandalkan lifting sebagai
penyokong anggaran negara, membuat
sektor migas, menjadi fokus pendanaan
selama puluhan tahun. Ketika fakta
berbalik, dan menjadi net importir, saatnya
menggarap energi baru dan terbarukan.
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Produksi Minyak Bumi Dari KKKS Tahun 2013
Status 27 Januari 2013 (BOPD)

Sumber : SKK MIGAS

Lifting minyak adalah produksi
minyak mentah siap jual yang
ditargetkan pemerintah kepada
Pertamina
dan
juga
KKKS
(Kontraktor Kontrak Kerja Sama)
yang dapat diolah dan digunakan
untuk
penyokong
pendapatan
dalam negeri. Ketika Indoensia
masih menjadi negara pengekspor
minyak dan menjadi anggota
OPEC, lifting masih sangat
diperhitungkan.
Tetapi ketika masa berbalik, dimana
Indonesia net importer, maka lifting
sudah tidak bisa diandalkan lagi.
“Seharusnya pemerintah merubah
haluan dengan mengembangkan
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Produksi
Minyak Bumi
Pertamina
hanya 14,6%
persen dari
total minyak
bumi yang
ada di bumi
Indoensia

energi baru dan terbarukan,”kata
Wakil Direktur ReforMiner Institute
Komaidi Notonegoro. Sebagaiaman
dismpaikan sebelumnya Komaidi
melihat cadangan minyak nasional
hanya bisa memenuhi kebutuhan
dalam negeri hingga 12 tahun kedepan jika tidak diimbangi dengan
ekplorasi, dan pengembangan energi
lainnya.
Menurut Komaidi, selama bertahuntahun sektor migas menjadi tumpuan
utama dalam pembiayaan APBN.
Menurut dia, selama ini pemerintahan
hanya fokus mengoptimalkan sektor
migas. BUMN yang ada di sektor ini
hanya dianggap sebagai pundi-pundi

Foto : Kuntoro

uang negara. ”Relatif tidak ada ruang
gerak re-investasi dari penerimaan
sektor minyak dan gas,” ujarnya.
Pada Januari 2103, Pertamina,
sebagai BUMN sektor migas hanya
memproduksi 14,6 persen minyak
bumi yang ada di tanah air. Sisanya
digarap KKKS. Dengan prosentase
tersebut,
Pertamina
memiliki
kewajiban menyetor dividen, dimana
pada tahun 2012 mencapai Rp30,75
triliun.
Di sisi lain Pertamina dibiarkan
merugi lebih dari Rp4,7 triliun dari
kegiatan bisnis elpiji non-subsidinya.
”Pemerintah seolah tidak hadir dalam
kepentingan BUMN dari segi bisnis,”

BUMN migas
dioptimalkan
menyokong
APBN,
sementara
sisi bisnis
tidak
diperhatikan
seperti
pembangunan
kilang

katanya.
Melihat kebutuhan migas yang
terus meningkat, sudah seharusnya
pemerintah memiliki strategi jangka
panjang untuk menjamin ketersediaan
minyak bumi. Caranya
dengan
memberikan insentif bagi Pertamina
guna membangun kilang.
Komaidi
menambahkan
pengembangan energi alternatif juga
menjadi keharusan pemerintah pada
waktu dekat ini.
Sumber energi alternatif di
Indonesia sangat beragam dan
berpotensi untuk dikembangkan.
“Hampir setiap hari kita merasakan
sinar matahari, di beberapa daerah
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aliran air sungai dan air terjun
yang dioptimalkan sebagai energi
alternative,”kata SVP Engineering
Operation
and
Management
Pertamina
Salis
S.
Aprillian.
Menurutnya pontensi energi alternatif
di tanah air begitu besarnya, hanya saja
belum dimanfaatkan secara maksimal.
“Pemanfaatannya masih bersifat lokal
di beberapa daerah,”tambahnya.
Pertamina sejak mengubah visinya
menjadi perusahaan energi telah
menggarap berbagai potensi energi
alternatif. Salah satu bukti keseriusan
Pertamina adalah mengembangkan
energi listrik dari sampah dengan
membangun
pembangkit
listrik
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tenaga sampah (PLTSa) dengan
konsep waste to energy berkapsatias
120 MegaWatt di TPST Bantar
Gebang.
Pertamina juga telah menggandeng
PT. Tirta Gemah Ripah melakukan
kajian bersama potensi pengembangan
Pembangkit Listrik Mini Hidro
(PLTM) di beberapa lokasi potensial
di Jawa Barat. Pengembangan
PLTM akan sejalan dengan rencana
pemerintah, dimana ditargetkan porsi
energi baru dan terbarukan sebesar
25,9 % pada tahun 2025
Bersama Tirta Gemah Ripah,
Pertamina akan melakukan langkahlangkah untuk mengembangkan

hydro to power, meliputi studi
dengan melakukan pemetaan dan
kelayakan lokasi yang potensial dalam
pemanfaatan aliran air sungai di Jawa
Barat. “Dalam waktu dekat, studi
akan dilakukan di beberapa lokasi
di Cianjur dan Tasikmalaya dengan
potensi masing-masing sekitar 4 – 5
MW. Dalam jangka panjang tidak
menutup kemungkinan terhadap
proyek-proyek yang existing dan
terkendala di Jawa Barat, dilakukan
studi kembali agar pengembangan
proyek hydro ini lebih efektif,”terang
Direktur Gas Pertamina Hari
Karyuliarto usai penandatanganan
nota kesepahaman dengan Tirta

Pertamina
merintis
kerjasama
pengelolaan
energi
minihydro

Gemah Ripah, 14 Juli 2013.
Proyek PLTM adalah proyek yang
potensial. Harga jual listrik sebesar
Rp 656/kWh pada saat normal
operasi, dengan biaya produksi pada
kisaran Rp 200/kWh dan POT
(Pay Out Time) antara 5-6 tahun.
Bandingkan dengan biaya produksi
listrik dengan BBM diesel yang
mencapai Rp 2800/kWh.
Pertamina juga mengembangkan
energi angin, dengan menggandeng
PT Viron Energy untuk melakukan
kajian bersama potensi pengembangan
Pembangkit Listrik Tenaga Angin
(PLA). PT Viron Energy akan
membangun PLA berkapasitas 10
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Foto : www.carboncycle2.lbl.gov

Mega Watt di Desa Taman Jaya,
Sukabumi. Rencananya, PLA akan
dibangun di lima titik dan masingmasing titik dilengkapi dengan turbin
yang dapat menghasilkan listrik dua
megawatt.
Salis
mengatakan
Pertamina
juga
sedang
memulai
membuat
independent
power
producer
(IPP)
sendiri
yang
menggunakan
energi
primer
dari panas bumi, tenaga surya
dan energi dari sampah. “Kami
mengarah ke sana, sehingga jika
suatu
daerah
membutuhkan
listrik,
kita
bisa
membuat
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Energi surya
menjadi salah
satu komitmen
Pertamina
dalam
menggarap
Energi
Baru dan
Terbarukan

pembangkitnya,”tambahnya.
Pertamina juga sudah cukup
lama menggarap energi terbarukan
panas bumi.
Direktur Hulu
Pertamina M. Husen mengatakan
potensi panas bumi di Indoensia
yang cukup besar, belum digarap
maksimal. “Potensinya
begitu
besar dan diperkirakan mencapai
29 gigawatt atau setara dengan 1
juta barrel minyak. Namun, saat
ini baru termanfaatkan 4 persen.
Hal itu, lanjut Husein, karena
pemerintah kurang mendukung
perkembangan
unconvensional
energy ini,”tegasnya.

Foto : Dok. Pertamina

“Pelaku panas bumi sebenarnya
hanya membutuhkan kebijakan
saja. By technology panas bumi
enggak sulit, yang kami butuhkan
kebijakan,” tambahnya.
Karena
itu, Husen berharap pemangku
kepentingan bisa melihat begitu
mendesaknya upaya pemanfaatan
energi baru dan terbarukan. “ Kami
telah berkomitmen mengembangkan
5 jenis dengan energi baru
terbarukan dari geothermal, coal
bed methane, shale gas, angin dan
alage,”pungkasnya.
Dimata Komaidi, Pertamina
sudah
maksimal
melakukan

Pemanfaatan
sampah
sebagai
sumber
energi listrik,
sekaligus
solusi
permasalahan
sampah
perkotaan

pengembangan
energi
baru
terbarukan. Untuk itu perlu
adanya dukungan dari berbagai
pihak karena pemanfaatan energi
baru terbarukan (EBT) tersebut
bisa melepaskan ketergantungan
energi fosil.
Tak hanya itu, pemanfaatan
EBT bahkan juga membantu
memecahkan
masalah
yang
dihadapi di berbagai daerah.
Seperti masalah sampah, dimana
jika diolah menjadi listrik area
penampungan
sampah
akan
menjadi daerah investasi yang
menjanjikan . SHA/IK/DSU

ENERGIA Desember 2013

33

HULU

Teks : Megha K. Nugraha

OPtimalisasi
pompa reinjeksi,
Cegah overflow brine
Foto : Dok. PGE
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Overflow brine salah
satu penghambat proses
operasional produksi PT
Pertamina Geothermal Energy
(PGE) Area Lahendong. PKM
Linau Lake memberikan solusi
dengan mengoptimalkan
performa pompa reinjeksi
melalui sistem sunction pompa
yang sudah dimodifikasi.

M

asyarakat Tomohon
terusik. Sungai dan
lingkungan pertanian
mereka
terkena
luapan air panas
atau overflow brine.
Karena di wilayah
tersebut
terdapat
kegiatan operasional
PT
Pertamina
Geothermal Energy Area Lahendong,
masyarakat meminta ganti rugi.
PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE)
Area
Lahendong
sebagai
perusahaan yang menjalankan aktivitas
eksplorasi panas bumi langsung bertindak
cepat. Mereka mencari penyebab terjadinya
overflow. Ternyata, performa suction pompa
yang dimiliki PGE Area Lahendong
tidak cukup untuk menangani volume
air ke sumur injeksi. Padahal selama ini,
dalam operasional sistem injeksi, PGE
Area Lahendong mengandalkan sistem
pemompaan. Namun semenjak LHD-23
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dan LHD-37 kembali beroperasi, volume
brine justru makin bertambah hingga
menyebabkan overflow di cluster LHD5. Dampak dari overflow brine menjadi
salah satu penghambat proses operasional
produksi.
Berangkat dari kondisi itulah, Tim
Proyek Kendali Mutu (PKM) Linau
Lake mencoba untuk meretasnya. Pada
acara Annual Pertamina Quality (APQ)
Awards 2013, lima anggota PKM Linau
Lake, menuangkan inovasinya di hadapan
sejumlah juri di Kantor Pusat Pertamina
(Persero), Jakarta, Senin
(28/10).
Langkah penanggulangan itu dengan
mengoptimalisasi
performa
pompa
reinjeksi melalui sistem sunction pompa
yang sudah dimodifikasi.
Pengawas
Utama
Teknik
dan
Pemeliharaan PGE Area Lahendong,
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Rizaldy
memaparkan,
untuk
menanggulangi masalah overflow brine di
cooling pond cluster LHD-5, head loss perlu
diperkecil dan suction pompa diubah dari
negatif ke positif. Dengan optimalnya
sistem pemompaan di cluster LHD-5,
tidak akan terjadi lagi luapan air panas ke
lingkungan.
“Selain itu, dampak positif dari inovasi
ini adalah penghematan konsumsi listrik
sebesar Rp 571.536.000 per tahun.
Tidak ada lagi biaya ganti rugi sebesar
Rp 60.830.000 untuk tahun 2012, dan
mendukung keberlanjutan sistem reservoir
panas bumi,” papar leader PKM Linau
Lake tersebut.
Menurutnya, modifikasi tersebut cukup
memerlukan biaya Rp 50 juta. Yakni
dengan mengganti diameter pipa suction
dari 10 inch menjadi 8 inch selanjutnya

Foto : Dok. PGE

Sebelum Penanggulangan

Sesudah Penanggulangan

penggantian elbow 90 derajat menjadi
45 derajat. “Kemudian membuat kolam
penampung brine di atas elevasi pompa
dan memodifikasi sistem hisap negatif
menjadi hisap positif,” jelasnya.
Rencana penanggulangan ditargetkan
mampu menghilangkan faktor penyebab
dominan, seperti alat sebesar 58 persen,
meningkatkan tekanan, dan meningkatkan
flowrate masing-masing pompa. Melalui
modifikasi tersebut mampu meningkatkan
kerja pompa. Di antaranya tekanan kerja
pompa naik dari 6.5 KSC menjadi 8.5
KSC, flow pemompaan naik dari 180 ton
per jam menjadi kurang lebih 500 per jam,
dan mampu mengatasi overflow di pond
cluster 5.
Menurut Rizaldy, hasil inovasi yang
dilakukan PGE Area Lahendong telah
mendapat penilaian positif oleh aparat

pemerintah Kelurahan Pangolombian
dan Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Provinsi Sulawesi Utara. “Dampak positif
ini juga sekaligus mengangkat kembali
citra perusahaan menjadi lebih baik ke
depannya. Dan sebagai upaya memenuhi
UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan persyaratan
perundangan lingkungan,” tandas Rizal
usai kegiatan.
Sejalan dengan judul risalahnya,
“Optimalisasi Performa Pompa Reinjeksi
untuk Mencegah Overflow Brine ke
Lingkungan Melalui Modifikasi Suction
System di Kluster LHD-5 PT Pertamina
Geothermal Energy Area Lahendong”,
PKM Linau Lake berharap, indikator
keberhasilan yang sudah terbukti
validasinya mampu berjalan dengan
signifikan dan optimal.
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Prospek Bisnis
Bahan Bakar
Nabati

Prospek bisnis Bahan Bakar Nabati mulai menemukan titik terang.
Permen No. 25 tahun 2013 menjadi pintu kebangkitan pengusaha
FAME-Biodiesel dan bioetanol serta dapat mengokohkan Pertamina
sebagai perusahaan yang sangat peduli dengan lingkungan.
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ikeluarkannya Permen
No. 25 tahun 2013
pada 28 Agustus
2013, yang isinya
menggantikan Permen
No. 32 tahun 2008
perihal pemanfaatan
Bahan Bakar Nabati
(BBN),
disambut
antusias oleh para
pengusaha
pengusaha
FAMEBiodiesel. Intinya, Permen ini berisi
tentang percepatan pemakaian dan
peningkatan volume Bahan Bakar
Nabati (BBN) sebagai bahan bakar
pencampur bahan bakar minyak
(BBM). Para pengusaha bioetanol
seperti dibangunkan
dari tidur
mereka selama ini.
Tentu saja Permen ini dirasakan
sebagai Permen yang paling manis bagi

Pertamina

sudah gencar
memasarkan
BBM dengan
campuran
Bioetanol sejak
tahun 2006

para pengusaha biodiesel di dalam negeri,
karena mereka dapat segera menaikkan
kapasitas pabrik untuk memproduksi
biodiesel, dan bukan tidak mungkin
akan muncul pengusaha-pengusaha
baru di bisnis ini. Hal ini dimungkinkan
karena bahan baku sangat melimpah
di negeri ini, teknologinya tidak terlalu
sulit, sarana prasarana pabrik biodiesel
sudah dapat dirancang bangun dengan
material dan tenaga ahli dari dalam
negeri, dana perbankan sudah siap
dikucurkan dalam mendukung program
BBN, serta aturan sudah mendukung.
Apalagi pembeli yang sudah pasti karena
semua pemain niaga BBM di Indonesia
diwajibkan memakai BBN.
Dalam
Permen
ini,
selain
kewajiban
pemakaian
biodiesel,
diatur juga pemakaian bioetanol
sebagai pencampur BBM – Gasoline.

ENERGIA Desember 2013

39

HILIR

Foto :Wahyu Nugraha Ruslan

Aturan ini menjadi hal yang
mengejutkan tapi menyenangkan
bagi pengusaha bioetanol. Karena
selama ini penggunaan bioetanol
sebagai pencampur BBM – Gasoline
tidak semoncer pemakaian biodiesel
sebagai pencampur
Solar. Para
pengusaha bioetanol yang selama ini
seolah diam menunggu, bersiap-siap
kembali untuk menjalankan mesinmesin pencetak bioetanol. Sebenarnya
sejak awal tahun 2000, ada beberapa
yang sudah membangun pabrik
pembuatan bioetanol. Namun karena
pada saat itu Pertamina menghentikan
pembelian bioetanol untuk pembuatan
BioPertamax
dan
BioPremium
(Gasohol), pabrik-pabrik ini ada yang
dibiarkan saja. Ada juga pengusaha
yang memproduksi bioetanol untuk
diekspor atau untuk kebutuhan
lainnya, yang volumenya tidak terlalu
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besar. Sangat berbeda bila bioetanol
digunakan sebagai pencampur BBMGasoline milik Pertamina. Pastinya,
volumenya akan besar sekali.
Sebagai contoh bila Pertamax dan
Pertamax Plus saja dicampur dengan
10% bioetanol, untuk Jabodetabek saja
kebutuhannya sudah mencapai 100
s/d 120 Kl per hari, bagaimana kalau
seluruh Indonesia. Apalagi kalau buat
BioPremium diseluruh Indonesia.
Sebenarnya, sejak tahun 20062009 Pertamina pernah begitu gencar
memasarkan produk BBM-Gasoline
nya dengan pencampur Bioetanol,
yaitu BioPertamax dan BioPremium.
Waktu itu, pemasarannya diawali di
kota Malang dengan BioPremium,
kemudian
dilanjutkan
dengan
BioPertamax dikota Jakarta, Bali dan
Surabaya. Khusus untuk kota Jakarta,
pada awalnya Pertamina menugaskan

PT. Elnusa Petrofin untuk memblending Pertamax dengan Bioetanol
di Depo Semper – Jakarta utara.
Penugasan
ini memang cukup
tepat karena Depo milik PT. Elnusa
Petrofin ini memang dibuat untuk
memproduksi BBM beroktan tinggi
dengan cara blending BBM dengan
bahan pencampur lain, dimulai
dengan campuran Bioetanol 3% dan
Pertamax 97% dan ditingkatkan
sampai campuran Bioetanol sebesar
5%. Sampai saat ini pun Depo Semper
selalu siap bila kembali ditugaskan
oleh Pertamina untuk memproduksi
Gasohol.
Selanjutnya
setelah
sarana
dan prasarana di terminal BBM
Plumpang selesai dan siap untuk
memproduksi BioPertamax dan
BioPremium dimulailah produksi
BioPertamax
dan
BioPremium,

dengan campuran Bioetanol 7.5%
baik untuk BioPertamax maupun
BioPremium saat itu, dan dengan
target pemasaran seluruh SPBU
di Jakarta diwajibkan menjual
BioPertamax. Artinya, pada saat itu
Pertamina hanya memasarkan produk
BioPertamax di seluruh SPBU di
Jakarta dan terealisasi untuk beberapa
lama, sementara untuk BioPremium
baru dipasarkan di SPBU milik
Pertamina – SPBU COCO.
Seiring berjalannya waktu, harga
bioetanol lebih mahal dari harga BBM
pada saat itu, sehingga produk ini tidak
lagi diproduksi oleh Pertamina. Yang
tersisa untuk produk Pertamina dengan
bahan pencampur bioetanol sampai
ini hanya Pertamax Racing. Namun
dengan keluarnya Permen No.25
tahun 2013, Pertamina diwajibkan
kembali untuk memasarkan produk
Gasoline-nya untuk dicampur dengan
bioetanol sebagai pencampurnya
sebesar 1% dari total penjualannya.
Kewajiban ini sudah harus dimulai
sejak dikeluarkannya Permen No.25
tahun 2013 tersebut.
Penulis yakin, Pertamina sedang
menyiapkan sarana dan prasara di semua
terminal BBM untuk memproduksi
gasohol, dan segera mulai memasarkan
kembali BioPertamax, BioPertamax
Plus, menyusul BioPremium. Bila hal ini
segera terwujud, maka Pertamina bukan
hanya menjalankan Permen 25 Tahun
2013 saja, yang utama dan terpenting
adalah efek terhadap lingkungan akan
lebih terjaga karena BBM dengan
campuran bioetanol akan lebih ramah
lingkungan. Karena emisi gas buang
karbon akan menurun dratis dan kadar
oksigen akan meningkat. Sedangkan
konsumen akan mendapatkan produk
dengan nilai oktan lebih tinggi, dan
semakin mengokohkan Pertamina
sebagai perusahaan yang sangat peduli
dengan lingkungan.
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Merancang
Organisasi
Perubahan merupakan
sebuah keniscayaan.
Merancang organisasi
yang fleksibel dan dapat
efektif mengadaptasi setiap
perubahan menjadi kunci
keberhasilan perusahaan.

S

eberapa sering perubahan
organisasi
terjadi
di
perusahaan Anda? Perubahan
pasar di dunia atau politik
di dalam negeri seringkali
memaksa
perusahaan
mengubah strateginya dan
berdampak pada perubahan
organisasi. Pada praktiknya,
proses mengubah organisasi
sama halnya ketika proses merancang
organisasi. Proses ini biasanya dilakukan
oleh praktisi HR bekerja sama dengan
wakil dari fungsi atau bisnis unit terkait.
Bagaimana biasanya mereka melakukan
hal tersebut? Apa saja tahapannya?
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Menurut Henry Mintzberg, organisasi
(konvensional) pada dasarnya memiliki
lima elemen dasar, yaitu :
1. The Strategix Apex.
Manajer
tingkat puncak, memiliki tanggung
jawab keseluruhan untuk organisasi.
Memastikan
agar
organisasi
menjalankan misi perusahaan yang
telah digariskan.
2. The Middle Line. Para manajer yang
menjadi penghubung operating core
dengan strategic apex.
3. The Operating Core. Pekerja yang
melaksanakan pekerjaan dasar yang
berhubungan dengan produksi dan jasa.
4. The Technostructure. Para Analis
yang mempunyai tanggung jawab
untuk
melaksanakan
bentuk
standardisasi tertentu dalam organisasi.
Pada implementasinya para analis ini
membantu manajer tingkat puncak
untuk melihat jauh kedepan sasaran di
masa mendatang.
5. The Support Staff. Pekerja yang
mengisi unit staf dan memberi jasa
pendukung dan tidak langsung kepada
organisasi. Pada prakteknya pekerja ini
yang menjaga short term goal perusahaan
terpenuhi.

Lalu, bagaimana proses merancang organisasi? Ada empat yang harus dilakukan.

TAHAP I : Identify Business
Strategy and Organizational
Dimensions

A

pa fokus strategi perusahaan
kita? Pada umumnya strategi
perusahaan
adalah sebagai
berikut: Productivity Business
Strategy, Inovation & Time to
Market Business Strategy, Financial
Business Startegy, Customer Services
Business Strategy, Cost Business Strategy,
Quality Business Strategy, dan Human
Capital Strategy.
Ada alasan kenapa saya menggunakan
kata fokus pada pertanyaan sebelumnya.
Pada umumnya, ketika organisasi
ditanyakan hal-hal seperti ini menjawab
“semua penting dan semua prioritas”.
Namun hasil riset menunjukkan, fokus
dengan 1 atau 2 strategi yang dipilih
lebih memberikan hasil yang optimal
dibandingkan 3 atau 4 strategi yang
dijalankan organisasi.

TAHAP II : Chose Organization

S

Model

elesai dengan strategi perusahaan,
identifikasi dimensi organisasi
secara 3D. Yaitu, Kompleksitas,
Formalisasi
dan
Sentralisasi.
Kompleksitas
mengacu
pada
perbedaan yang ada pada organisasi
baik itu berupa bisnis, lokasi, keahlian
dll. Formalisasi mengacu pada tingkat
sejauh mana pekerjaan di dalam
organisasi distandardisasikan. Sedangkan
sentralisasi mengacu pada sejauhmana
kekuasaan formal dapat membuat
kebijakan yang dikonsentrasikan pada
satu pekerja/unit/suatu tingkat (biasanya
pada tingkat tinggi dalam organisasi).
Dengan demikian pekerja/unit yang
berada di bagian bawah organisasi hanya
memperoleh kewenangan penentuan
kebijakan yang minim.
Hasil dari pengukuran dimensi tersebut
dapat digunakan sebagai referensi dalam
menentukan model organisasi , seperti berikut :
• Model Functional, biasanya model
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organisasi dengan tingkat kompleksitas
yang rendah dengan lingkungan organisasi
yang sederhana dikelompokkan atas dasar
kesamaan kegiatan/aktivitas.
Model Divisional, sesuai dengan
lingkungan organisasi yang relatif
kompleks terbagi dalam divisi-divisi
atas dasar produk, wilayah (geografis),
langganan, dan proses atau peralatan.
Model Strategic Business Unit membagi
organisasi sesuai dengan bisnisnya
masing-masing
dengan
tingkat
kompleksitas yang tinggi.
Model Matrix sesuai dengan lingkungan
organisasi yang kompleksitasnya lebih
tinggi dan penentuannya dilakukan dalam
tabel-tabel matrix.

•

•

•

TAHAP III : Design Organizational
Chart

D
J

alam merancang organizational chart
penting untuk mempertimbangkan
paradigma kepemimpinan yang ada
di organisasi, proses bisnis secara
keseluruhan, perkembangan
dan
budaya dari organisasi tersebut.

TAHAP IV : Develop Job Profiles

ob Profiles merupakan sebuah dokumen
yang menyediakan semua informasi
yang relevan mengenai pekerjaan pada
organisasi sebagai hasil dari proses analisa
pekerjaan. Konten yang ada biasanya
berupa dimensi pekerjaan akuntabilitas,
ilustrasi pekerjaan dll.
Perubahan selalu terjadi, apalagi di era
teknologi seperti sekarang ini. Perubahan yang
terlalu sering sendiri tidak memberi dampak
yang begitu baik bagi organisasi bahkan
cenderung negatif. Merancang organisasi yang
fleksibel dan dapat efektif mengadaptasi setiap
perubahan menjadi tantangan tersendiri bagi
HR dan fungsi lini bisnis.

44

ENERGIA Desember 2013

Kesehatan

Teks : Irli Karmila

Sepsis

Semua Rentan
Akan Sepsis
Angka kematian akibat Sepsis ternyata lebih tinggi dibandingkan
penyakit jantung dan stroke. Siapapun berisiko terkena Sepsis. Daya
tahan tubuh sangat menentukan.
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Harahap, SpPD, memaparkan Sepsis
merupakan ancaman serius bagi pasien
di rumah sakit.
Sepsis atau septicaemia adalah
penyakit yang dapat terjadi ketika
seluruh tubuh bereaksi terhadap
infeksi. Ini mengarah ke overdrive
serius dari sistem kekebalan tubuh
dan menyebabkan serangkaian reaksi
yang dapat menyebabkan peradangan
luas dan pembekuan darah. Kehadiran
banyak bakteri di dalam darah, yang
membagi secara aktif disinyalir dapat
menyebabkan disfungsi pada organ
tubuh. Mungkin bisa menyebabkan
terganggunya sirkulasi darah (shock),
depresi jantung, peningkatan fungsi
tingkat dan kelainan atau organ
metabolisme.
Menurut Dr. Alvin Tagor Harahap,
SpPD, FINASIM,
salah satu
kasus nyata yang sempat menjalani
perawatan di RSPP adalah mantan
Presiden RI, Suharto.

B

Foto : Priyo Widiyanto

agi orang kebanyakan, Sepsis adalah
penyakit
Sepsis penyakit yang
bukanlah penyakit yang terjadi ketika
tubuh bereaksi
sering didengar. Padahal, terhadap infeksi
penyakit
ini
dapat
menyebabkan kematian
pada
pasiennya.
Apa
sebenarnya
penyakit
Sepsis
tersebut?
Bagaimana
pencegahannya? Siapa saja yang
berisiko
terjangkit?
Bagaimana
penanganannya?
Dalam sebuah seminar mengenai
Terapi Komprehensif pada penderita
Sepsis yang digelar oleh RSPP dan
diikuti oleh para tenaga medis rumah
sakit di Jakarta, Dokter Spesialis
Penyakit Dalam dari Rumah Sakit
Pusat Pertamina, Dr. Alvin Tagor

Siapapun Bisa Terjangkit

S

ebenarnya, Sepsis tidak hanya
menyerang orang dewasa saja.
Semua umur memliki risiko yang
sama, apalagi jika daya tahan
tubuhnya menurun. Karena
itu, yang paling sering terkena Sepsis
adalah bayi. Daya tahan tubuh yang
belum sempurna menjadi penyebab
utama mereka terserang infeksi berat
tanpa disertai dengan demam.
“Kejadian Sepsis saat ini terus
mengalami peningkatan. Kejadian
ini dapat mengakibatkan pasien
tinggal lebih lama di rumah sakit.
Otomatis terjadi peningkatan biaya
perawatan dan bahkan kemungkinan
meningkatkan risiko kematian,” papar
Alvin.
Bahkan
National
Estimatates
of Severe Sepsis in United States
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Emergency Departement mencatat
pada satu dekade terakhir, insiden
Sepsis di dunia dilaporkan makin
meningkat 8-13 % setiap tahunnya.
Dan di Amerika Serikat, pasien Sepsis
merupakan 61 pasien yang datang di
Instalasi Gawat Darurat.

Diagnosis Cepat dan Tepat

D

r.Tantani Sugiman, Sp.An, KIC
dari Departemen Anestesiologi
dan Intensive Care Fakultas
Kedokteran
Universitas
Indonesia
mengungkapkan,
kecepatan diagnosis dan pengelolaan
efektif
Sepsis
mempengaruhi
keberhasilan pengelolaan karena
pengelolaan Sepsis membutuhkan
biaya yang cukup tinggi. Oleh sebab
itulah diagnosis dini dan pengelolaan
yang cepat dan tepat diharapkan dapat
mengurangi biaya, menurunkan angka
morbiditas dan mortalitas.

Foto : Priyo Widiyanto

Tantani
menjelaskan,
Sepsis “Apabila
merupakan suatu respons inflamasi tidak dapat
sistemik terhadap infeksi. Infeksi didiagnosis
adalah invasi jaringan steril oleh dengan
cepat, akan
mikroorganisme/kuman, sedangkan mengakibatkan
bakteremia adalah ditemukannya kegagalan organ
bakteri di dalam aliran darah. “Apabila dan berujung
tidak dapat didiagnosis dengan cepat, pada kematian”,
akan
mengakibatkan
kegagalan ujar Dr. Tantani
organ multipel yang berujung pada
kematian,” ujar Tantani.
The American College of Chest
Physician (ACCP) dan The Society
of Critical Care Medicine (SCCM)
membuat empat kriteria diagnosis
yaitu Systemic Inflammatory Response
Syndrome (SIRS), Sepsis Berat, Syok
Septik dan Disfungsi Organ Multipel.
Sepsis SIRS adalah respon tubuh
terhadap adanya infeksi yang terbukti
disebabkan oleh kuman. Sepsis Berat
adalah Sepsis yang disertai dengan
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disfungsi organ, hipoperfusi jaringan
atau hipotensi yang didefinisikan
sebagai sepsis disertai dengan adanya
tekanan darah sistolik kurang dari
90mmHg atau berkurangnya tekanan
darah sistolik lebih dari 40 mmHg
dari tekanan darah awal tanpa ada
penyebab lain terjadinya hipotensi.
Untuk Syok Septik adalah Sepsis
berat dengan hipotensi menetap
meskipun telah dilakukan resusitasi
cairan adekuat disertai disfungsi organ.
Sedangkan untuk Sepsis dengan
Disfungsi Organ Multipel/ Gagal
Multi Organ adalah disfungsi satu atau
lebih organ dan memerlukan intervensi
untuk mempertahankan homeostasis.
Menurut DR. dr. Prasenohadi Ph.D,
Sp.P (K), KIC dari SMF Paru, Rumah
Sakit Persahabatan Jakarta, dari
kriteria Sepsis tersebut diantaranya
ditandai oleh kondisi tubuh dengan

Pengobatan dan Pencegahan
Sepsis

T

keadaan Suhu badan lebih 38°C atau
kurang dari 36 °C, laju jantung atau
denyut nadi kurang dari 90 kali/menit,
laju napas lebih dari 20 kali/menit atau
kadar PaCO2 kurang dari 32 mmHg
dan kadar leukosit lebih 12000 atau
4000 mmk.
Sedangkan pada bayi dan anakanak bisa terlihat dari nafsu makan
menjadi berkurang. Apabila semula ia
menangis keras, tangisannya mungkin
menjadi lemah, tidak mau atau hanya
sedikit saja minum, tampak lemah,
demam tinggi, dan sulit bernafas atau
bernafas tersengal-sengal.
“Diagnosis dini dan tatalaksana
merupakan faktor kunci perbaikan
outcome pasien penyakit kritis.
Pengobatan Sepsis sampai saat ini terus
dikembangkan untuk memperbaiki
morbitisa, mortalitas dan kualitas
hidup,” tambah Prasenohadi.

erapi Sepsis bersandar pada
antibiotik,
drainase
bedah
koleksi cairan yang terinfeksi,
penggantian
cairan
dan
dukungan yang tepat untuk
disfungsi organ. Ini mungkin termasuk
hemodialisis gagal ginjal, ventilasi
mekanik di disfungsi paru, transfusi
produk darah, dan obat serta terapi
cairan untuk kegagalan peredaran
darah.
Untuk itulah, 30 Perhimpunan
Intensive Care Medicine dan Critical
Medicine di dunia menyusun suatu
panduan pengelolaan Sepsis dengan
tujuan untuk menurunkan angka
mortalitas akibat Sepsis. Panduan
tersebut dinamakan Surviving Sepsis
Campaign yang dimaksudkan untuk
memperbaiki diagnosis, pengelolaan
dan angka kehidupan pasien sebagai
usaha menurunkan angka kematian
Sepsis.
Surviving Sepsis Campain merupakan
tindakan yang harus segera dilakukan
pada pasien Sepsis dalam waktu 3
dan 6 jam pertama sejak terdiagnosis
Sepsis. Untuk pengobatan pada Sepsis
sudah tentu harus ditangani oleh
tenaga medis karena dibutuhkan terapi
antibiotik dan disinfektan bagi tubuh.
Karena itu, dalam pencegahan
terhadap bahaya Sepsis, maka
sekaranglah saat bagi kita untuk
menjaga dan memperbaki daya tahan
tubuh. Sehingga dengan memiliki daya
tahan tubuh yang kuat maka tubuh
tidak akan rentan dengan bakteribakteri yang menyerang tubuh yang
dengan mudahnya terserang berbagai
penyakit.
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Teks & Foto : PT Pertamina EP Field Pendopo

Biogas Ala
Megah Jaya
52

ENERGIA Desember 2013

Membentuk kelompok
tani, swadaya membangun
kandang sapi, mendapat
bantuan sapi dan mengolah
limbahnya membawa
berkah bagi Megah Jaya.
Buah dari perjuangan di
tanah perantauan yang tak
gampang menyerah.

D

ulfahri, adalah seorang
petani
di
Desa
Sugihwaras Kecamatan
Sukakarya Kabupaten
Musi Rawas, Sumatera
Selatan.
Sebagai
pendatang
asal
Madura, Jawa Timur,
nasibnya tidak terlalu
baik. Namun sosok
Pak Dul, demikian ia biasa dipanggil,
tidak mudah menyerah. Ia merintis
usaha pertanian dan peternakan.
Bertempat di gang Madura, rumahnya,
ia menggalang kelompok tani Megah
Jaya. Sayangnya kegiatan kelompok
tani ini belum terfokus karena terbentur
masalah modal.
Pada tahun 2011, sebuah kesempatan
datang dari Pertamina EP Pendopo.
Kelompok tani Megah Jaya mendapatkan
bantuan modal sapi ternak berkat
rekomendasi dari Dinas Peternakan
Kabupaten Musi Rawas.
Sebelum
mendapatkan modal ternak tersebut, Pak
Dul harus berkompetisi dengan beberapa
kelompok tani di desa lain. Pak Dul harus
membuktikan bahwa kelompok tani Megah
Jaya memang layak diberikan bantuan.
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Pak Dul tidak gentar. Ia
menyemangati anggota kelompoknya
untuk bahu membahu membangun
kandang sapi walau masih belum
tentu mendapatkan bantuan tersebut.
Bahkan
anggota
kelompoknya
merelakan tanah untuk dihibahkan
sebagai lokasi ternak sapi.
Pengorbanan
mereka
berbuah
manis. Setelah peninjauan dan
survei lapangan, Dinas Peternakan
dan Pertamina EP Field Pendopo
memutuskan untuk memberikan
bantuan sapi sebanyak dua puluh ekor
yang terdiri dari dua penjantan dan
18 betina. Bantuan diserahkan Kabid
Peternakan Musi Rawas Suprayitno.
“Pemberian ini mendukung program
nasional
Program
Pencapaian
Swasembada Daging Sapi dan Kerbau
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Penggunaan
kompor
berbahan
bakar biogas,
menghemat
pengeluaran
Kelompok Tani
Megah Jaya
hingga Rp. 1,65
juta/bulan

(PSDS-K) tahun 2014,” terangnya.
Ternyata rezeki Megah Jaya tidak
berhenti sampai di situ. Tidak lama
setelah mendapatkan bantuan dari
Pertamina, mereka mendapatkan
bantuan juga dari Dinas Peternakan
Musi Rawas sehingga total jumlah
sapi mereka 40 ekor. Pada tahun
2012, Dinas Peternakan kembali
mengadakan evaluasi melalui focus
group discussion untuk membahas
kendala program tersebut. Dari hasil
evaluasi didapatkan jumlah limbah
kotoran sapi per hari dapat mencapai
lebih dari 400 kilogram sehingga perlu
penanganan lebih lanjut mengenai
limbah kotoran sapi.
Difasilitasi
oleh
Pertamina,
datanglah
bantuan
pengolahan
limbah sapi berupa teknologi biogas

dari Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Teknologi Pengembangan
Pedesaan (LPTP) Surakarta. Seluruh
anggota kelompok pun belajar cara
pemanfaatan limbah sapi ternak, mulai
dari pemanfaatan pupuk organik,
bahan pangan untuk ikan lele, sampai
biogas. Pihak LPTP membuat dua
unit digester dengan ukuran masingmasing 18 m3.
Sekarang kelompok tani Megah Jaya
dapat menikmati sebelas unit kompor
biogas untuk rumah tangga mereka.
Dengan adanya kompor biogas,
dapat menghemat kebiasaan mereka
menggunakan kayu bakar sekitar 330
kebat kayu per bulan atau sekitar Rp
1.650.000 per bulan. Kelompok tani
Megah Jaya sangat bersyukur atas
teknologi ini. Di luar dugaan, api yang

Optimisme
kelompok Tani
Megah Jaya
mengelola
ternak sapi dan
memanfaatkan
biogas

dihasilkan oleh kompor biogas tidak
berbau kotoran sapi, bahkan apinya
berwarna biru dan besar nyalanya.
“Masak juga cepat matangnya, ya
kami bersyukur punya ketua seperti
Pak Dul, dia orangnya ga gampang
nyerah, kalau anak buahnya lagi gak ada
di tempat, Pak Dul gak segan-segan
untuk turun langsung,”ungkap Harun,
salah seorang anggota Kelompok Tani.
Sekarang kendala mereka hanyalah
tetangga lain yang meminta supaya
di alirkan biogas. “Saat ini, prioritas
kami adalah anggota kelompok,” ujar
Harun sembari berharap tetangga
lainnya juga mengikuti jejak mereka
membentuk kelompok tani dan tidak
cepat menyerah sehingga memetik
manfaat maksimal seperti yang
dirasakan kelompok taninya.
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Foto : Kuntoro

Pendekatan Pemahaman,

Mengurangi
hafalan

Menjejalkan rumus dan teori ilmu pengetahuan kepada anak didik
menjadi metode pengajaran umum di Sekolah Dasar. Dampaknya,
ketika anak didik lupa rumus, soal tak bisa dikerjakan. Metode
pengajaran TEQIP (Teacher Improvement Program) menjawab dengan
mendorong anak memahami asal muasal rumus dan teori.
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B

eberapa anak kelas 6 SD
YPK 04 Maranantha,
Manokwari
dengan
serius memperhatikan
alat peraga sederhana
yang menjelaskan bahaya
merokok bagi paru-paru.
Alat yang terbuat dari
potongan botol plastik
diberi alas stereofoam
membentuk
tubuh
manusia.
Di dalamnya diberi kapas yang
diumpakan sebagai paru-paru. Sebuah
selang terpasang dari tutup botol hinga
ke dalam menyentuh kapas, sebagai
penggambaran rongga pernapasan. Di
ujung selang yang menyembul ke atas,
diberi rokok dan dipompa seolah-olah
manusia sedang merokok.

Mengajarkan
rumus melalui
pemahaman
dengan alat
peraga

Awalnya Suib Abdullah, guru kelas
6 SD Negeri Arfai memeragakannya
di depan anak-anak SD Maranantha.
Setelah itu bergantian satu-per satu
murid-murid mencoba memeragakan.
“Lihat paru-paru jadi coklat dan
bolong,”kata Suib. “Artinya apa?”tanya
Suib kepada anak-anak.
“Merokok berbahaya bagi paruparu. Kalau merokok tak boleh, mabuk
boleh,”jawab Boni Fasius Semonya
spontan disambut gelak tawa Suib dan
murid lainnya. Setelah mencoba alat
peraga, Boni tahu bahaya merokok
bagi paru-paru. Selama ini bocah
berusia 12 tahun itu hanya tahu
bahaya rokok dari buku pelajaran IPA,
dan kurang mengerti mengapa asap
rokok bisa membahayakan paru-paru.
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“Sebelumnya tahu rokok berbahaya,
tapi kenapa bisa kena paru-paru saya
belum paham. Dengan alat peraga tadi,
saya jadi jadi paham,”katanya dengan
logat khas Papua.
Alat peraga tersebut dibuat oleh
Suib, setelah mengikuti program
peningkatan kualitas guru dalam
mengajar para siswa, Teacher Quality
Improvement Program (TEQIP) yang
digagas PT Pertamina (Persero). Bagi
para guru yang mendapat pelatihan,
wajib menerapkan cara mengajar
tersebut ke sekolah lain, dan menjadi
trainer bagi guru lainnya. “Kalau
ditanya manfaatnya luar biasa sekali,
karena kami bisa mengajar dengan
media pembelajaran. Cara tersebut
ternyata sangat menunjang bagi kami
dan anak didik. Dengan mengamati
langsung anak-anak menjadi lebih
paham,”kata pria yang mengajar kelas
5 SD tersebut.
Sementara itu di sudut lain tampak
Agus Salim mengajarkan pemahaman
rumus matematika kepada anak-anak
lainnya. Rumus luas lingkaran yang
selama ini dihafalkan sejak anak-anak
kelas 3 SD, yakni
(phi) dikalikan
jari-jari kuadrat dijelaskan asal muasal
rumus phi tersebut muncul. ”Asal
muasal (phi) yang merupakan angka
22/7, diperoleh dari panjang lingkaran
dibagi dengan diameter terpanjang
sebuah lingkaran,”jelas Agus Salim
kepada murid lainnya. Agar muridmurid paham, guru kelas 5 dan 6 SD
itupun memeragakan pengitungan phi
dengan menggunkanan stereofoam
berbentuk lingkaran dan seutas
benang.
Menurut Agus, banyaknya rumus
yang harus diingat, kadang membuat
anak-anak lupa. Akibatnya saat
mendapatkan soal tentang luas
lingkaran,
terkadang
membuat
mereka anak-anak tidak mengerjakan
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Seorang siswa
SD Maranatha
mencoba
memeragakan
alat yang
menjelaskan
bahaya merokok
bagi paru-paru
manusia.

soal tersebut. “Dengan memberikan
pemahaman seperti ini, jika anak lupa
rumusnya mereka bisa menghitung
secara manual,”kata sarjana pendidikan
Universitas Terbuka itu.
Metode pengajaran yang dilakukan
Agus Salim dengan beberapa
rekannya guru dari kawasan Indonesia
Timur merupakan metode TEQIP
(Teacher Improvement Program) yang
diperolehnya setelah mendapatkan
training dari Universitas Negeri
Malang. “Kami dibantu Pertamina
untuk mengikuti program TEQIP di
Malang dan hasilnya sangat berguna
bagi kami para pendidik serta anakanak,”kata pria yang sudah 15 tahun
mengabdi sebagai guru SD Amban,
Papua Barat itu. Salah satu bukti nyata,
menurut Agus yakni nilai pelajaran
anak-anak meningkat pesat, dan
semangat anak belajar semakin tinggi.

“Anak-anak tidak bosan ikut pelajaran,
bahkan belajar Matematika menjadi
hal yang menyenangkan,”kata Agus.
Alat peraga yang dibuat untuk
mendukung
pengajaran
tidak
terbatas pada mata pelajaran IPA dan
Matematika saja. Pada mata pelajaran
lain, hal tersebut bisa diterapkan.
Untuk bahasa Indonesia misalnya
dibuatkan alat peraga boneka, agar
anak-anak bisa mendongeng. “Saya
rasa cara mengajar yang kami bekalkan
kepada para guru dengan cara seperti
seakrang, lebih nyantol ke anak
didik,”kata Ketua Instruktur program
TEQIP dari Universitas Negeri
Malang Subanji.
Program peningkatan kualitas guru
TEQIP kini telah berjalan selama
4 tahun, menjangkau 22 kabupaten
di 12 provinsi dan telah menjaring
lebih dari 20 ribu guru dari Sabang

Berbagai
alat peraga
dibuat untuk
memudahkan
pemahaman
siswa dalam
menerima
pelajaran.

sampai Merauke. Koordinator SME
& SR Partnership Program Pertamina,
Wahyu Suswinto menegaskan sasaran
utama program TEQIP adalah
pemerataaan pendidikan khususnya
untuk daerah pelosok supaya bisa lebih
seimbang dengan pendidikan yang di
kota. “Caranya dengan meningkatkan
kompetensi para guru sekolah di
daerah pelosok dan tumbuh motivasi
diri untuk memperkuat pondasi
pembelajaran di sekolah,” ujarnya
disela-sela peninjauan kegiatan prakek
guru di SD YPK 04 Maranantha
Manokwari.
Melihat antusiasme anak didik
mendapatkan pelajaran dengan alat
peraga, kini satu pekerjaan rumah
harus diselesaikan para guru tersebut
untuk meluruskan pernyataan Boni.
Yakni membuat alat peraga bahaya
minuman keras bagi manusia. DSU
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Teks : Sahrul Haetamy Ananto
Foto : Priyo Widiyanto

Jalan Sulur
2 Mili
ke Mancanegara
Berawal jadi kuli di sebuah pabrik mebel rotan, kini sarjana
ekonomi ini menjadi bos. Kreativitas tas rotannya tersohor hingga ke
mancanegara. Bahkan pernah beromzet di atas Rp 100 juta per bulan.
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T

ak
melulu
membuat
mebel
yang
marak
di pasaran, di tangan
Panut
Mulyawiyata,
seorang pengarajin rotan,
bersulur-sulur
rotan
Kalimantan berdiameter
0,5-2 milimeter itu diubah
menjadi tas-tas unik nan
cantik. Mulai dari tas
keranjang, boks cuci, tas tangan, dan
beragam kerajinan rotan lainnya.
Tas-tas unik itu dianyam sedemikian
rupa, ditambahkan kulit dan diberikan
sejumlah aksesoris artistik. Warnanya
dibuat senatural mungkin, tidak

kacangan, namun terlihat antik dan
nge-pop. Hasil karya Panut disusun
rapi di stand Anggun Rotan, pada
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-28
yang digelar pada 16-20 Oktober
2013, di JIE Expo, Jakarta.
Stand
Anggun Rotan berhasil
menyedot perhatian banyak orang,
mulai dari turis domestik hingga
macanegara. Ia merupakan satu dari
puluhan stand mitra binaan SME &
SR Partnership Program Pertamina
ikut ambil bagian di pameran dagang
yang diikuti 2.000 peserta lain dari
berbagai sektor baik UKM, Koperasi
maupun BUMN.
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P

Hidup dari Rotan

anut memang tidak seperti pria
kebanyakan. Walaupun berbekal
gelar sarjana dari Fakultas
Ekonomi, Universitas Jember,
pada tahun 1990, pria berlogat
Jawa ini memutuskan menjadi kuli dan
bekerja menganyam rotan berpindahpindah di perusahaan mebel di
sekitaran Cirebon, Salatiga dan Solo.
Keputusan ini cenderung nekat. Saat
itu ia menjadi salah satu asisten teknisi
mebel rotan asal Korea, hingga tahun
2001. Dari situlah ia banyak menimba
ilmu seputar mendisain rotan.
“Saya cuma pengen jadi kuli-kuli
biasa. Yang penting saya dapat kerjaan.
Tapi di dalam hati, saya juga gak boleh
kayak gini terus-terusan. Ke depannya,
kita harus mandiri,” kenang Panut.
Dengan pengalaman panjangnya
bergelut dengan sulur-sulur rotan
mebel, Panut benar-benar mengerti
cara mengolah rotan menjadi produk
kerajinan, sebagaimana ia cerdik
membaca arah pasar. Ia melihat tas
wanita kini menjadi produk incaran
di setiap acara pameran. Tas anyaman
rotan yang artistik kerap diburu kaum
hawa karena keunikannya.
Akhirnya, pada tahun 2001, ia
merintis usaha anyaman tas rotan.
Bermodalkan Rp 25 juta dan
berawakkan tujuh karyawan, Panut
bisa membesut 200-300 tas per bulan.
Ia mendirikan Anggun Rotan, sebagai
spesialis pembuat tas rotan, di Desa
Wukisari, Kecamatan Imogiri, kawasan
yang telah lama dkenal sebagai sentra
usaha kerajinan rotan di Yogyakarta.
Kebanyakan tas yang ia produksi 70
persen adalah desain sendiri, selebihnya
adalah costum dari konsumen. Bahan
baku anyamannya adalah rotan
Kalimantan yag ia datangkan dari
Surabaya, Jepara dan Cirebon. Rotan
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Panut menunjukkan tas rotan yang
menjadi favorit pembeli.

tersebut siap anyam, dengan ukuran
kecil yakni 0.5-3 milimeter yang
siap poles. Setelah jadi harga tasnya
dibandrol mulai dari Rp 50 ribu hingga
Rp 300 ribu, tergantung pada tingkat
kerumitan dan bahan yang digunakan.
Kerajinan yang serupa dengan
produk Panut memang banyak ditemui
di pasaran. Namun Panut menuturkan,
beberapa di antara mereka yang
menjual barang serupa adalah mereka
yang mengambil barang darinya.
Selebihnya lagi adalah mereka yang
membeli setengah jadi dari vendor dan
jarang yang seperti dirinya, menjadi
spesialis tas rotan.

P

Dibina Pertamina

ada tahun 2005 ia mendapatkan
bantuan dana dari PKBL
Pertamina, yang membuatnya
kian
produktif
dengan
menambah karyawan hingga 38
orang hingga menghasilkan tas 500
buah perbulannya.
Panut mengaku dapat modal dari
Pertamina selama tiga tahap. Tahap
awal ia mendapat Rp 35 juta, kedua
Rp 50 juta, dan ketiga Rp 5 juta.
Menurut pria kurus berkulit cokelat
ini, bantuan binaan dari Pertamina
lewat pameran semacam ini jauh
lebih penting dari sekadar nominal
rupiah yang ia dapatkan. Karena, lewat
pameran ini produknya kian banyak

dikenal bahkan hingga mancanegara.
“Bagi saya, binaan Pertamina melalui
pameran inilah yang utama, selain
bantuan nominalnya,” katanya.
Kini usahanya berkembang di kisaran
10-11 tahun. Saat ini omzetnya kini
mencapai Rp 75-80 juta per bulan,
Awalnya hanya beromzet 7-10 juta
per bulan. Selain pasar dalam negeri,
seperti Bali, Jakarta, Yogja, Medan,
wilayah sekitar Sumatera, Surabaya
dan lainnya Panut juga menjual tastasnya hingga ke Jepang dan Malaysia.
Puncaknya di tahun 2004-2005
pesanannya meledak sampai omzet
100 juta rupiah karena meladeni
pesanan luar negeri. “Penjualan paling
gede 2004-2005 melayani ekspor
70 persen, 30 persen melayani pasar
lokal. Sekarang, 30 persen pasar luar,
70 persen pasar dalam negeri. Saat
itu nominal omset di atas Rp 100 juta
perbulannya,” tutur Panut.
Setelah ekonomi global gonjangganjing, pasar rotan pun mandeg.
“Sekarang masih ekspor ke Jepang dan
Malaysia. Waktu booming tahun 20032007 juga paling banyak ke Brazil,
Jepang, dan Korea. Krisis 2008 ekspor
turun bertubi-tubi, tapi pasar dalam
negeri malah naik. Pasar lokal paling
banyak ke Bali,” katanya.
Ke
depannya
ia
ingin
mengembangkan pasar lagi dengan
jalur ekspor dan link
yang dia
dapatkan dari pameran, internet dan
berbagai referensi. Ia mengaku sangat
beruntung bisa menjadi Mitra binaan
Pertamina, sehingga produknya bisa
banyak dikenal orang dan berkembang
pesat.

Rattan Handicraft, Anggun Rotan
Jl. Imogiri Km 14, Manggung RT 02,
Wukirsari, Imogiri, Jogjakarta.
Telp. 027470688 - Fax 02746460666
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Motivasi

Teks : Yanti Dharmono

Mengucap
Syukur

P
Foto : Kuntoro

ada umumnya setiap kita
hanya dapat bersyukur
jika keadaan kita baik
dan menyenangkan. Ini
hal biasa. Tetapi Tuhan
rindu agar kita dapat
bersyukur di dalam segala
keadaan termasuk bila
kita berada dalam situasi
sulit. Bersyukur kepada
Tuhan merupakan salah satu bentuk
ucapan terima kasih kita kepada
Tuhan, sebab Dia telah melimpahkan
anugerah-Nya kepada kita. Mengapa
kita perlu mengucap syukur? Karena
Tuhan selalu menghendaki dan
memberi yang terbaik kepada kita.
Tuhan sudah memberikan kesehatan,
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pekerjaan, keluarga yang terbaik
kepada kita. Tidak ada rencana Tuhan
yang buruk atas kita. Walaupun ada
masalah, bersyukurlah sebab Tuhan
pasti menyatakan hal yang terindah.

Bersyukur dalam segala hal

J

ika kita ingin mengetahui
apa kehendak Allah atas kita,
salah satunya adalah Dia ingin
agar kita mengucap syukur
dalam segala hal. Apakah itu
mungkin? Apakah itu masuk akal?
Kalau kita mengucap syukur atas
berkat-berkat-Nya itu wajar, tapi
dalam segala hal? Apakah Tuhan mau
kita bersyukur ketika anak kita sakit,

ketika kita kehilangan pekerjaan, atau
ketika keluarga tertimpa musibah?
Ya, tapi kita bayangkan bukan atas
atau untuk hal itu. Kita bersyukur
dalam keadaan seperti itu. Firman
Tuhan tidak mengatakan “mengucap
syukurlah untuk segala hal”, tetapi
mengucap syukurlah dalam segala hal
( 1 Tesalonika 5: 18). Ini berarti Allah
menghendaki kita bersyukur kepadaNya bukan saja dalam keadaan sehat
tetapi juga ketika kita sakit, bukan
hanya ketika hidup kita tentram, tapi
juga ketika hidup kita sedang penuh
berbagai tantangan.

Kiranya pula kita renungkan
kalimat-kalimat ini:
• Bersyukurlah bila engkau belum
memperoleh semua yang engkau
inginkan. Kalau engkau sudah
memperolehnya, maka tidak ada
lagi yang engkau harapkan atau
nantikan.
• Bersyukurlah ketika engkau belum
mengetahui sesuatu; ini kesempatan
untuk mempelajarinya.
• Bersyukurlah
saat
engkau
mengalami berbagai kesulitan; ini
kesempatanmu untuk bertumbuh.
• Bersyukurlah atas keterbatasanmu,
karena hal ini memberi kesempatan
untuk mengembangkan diri.
• Bersyukurlah atas setiap tantangan
karena ini akan membangun
karaktermu, dan membuatmu lebih
kuat.
Bersyukurlah atas kesalahan yang
engkau buat, ini akan memberikan
pelajaran yang lebih berharga.
Bersyukurlah ketika engkau capai
dan lelah sebab itu berarti engkau telah
menginginkan sesuatu yang bermanfaat.
Bersyukur mengingatkan kita akan
pertolongan Tuhan dalam hidup kita.
Kita seringkali lupa bahwa prestasi dan
kedudukan yang kita capai itu bukan

semata-mata hasil usaha kita sendiri
tapi karena pertolongan Tuhan.
Bersyukur mendatangkan sukacita
dan menyehatkan kita. “Hati yang
gembira adalah obat yang manjur tapi
semangat yang patah mengeringkan
tulang” (Amsal 17:22). Ketika kita
bersyukur hati kita dipenuhi dengan
sukacita sebab kita mengingat segala
kebaikan dan berkat Tuhan dalam
kehidupan kita. Ketika hati kita
bersukacita ini akan mempengaruhi
pikiran, perasaan dan kesehatan
kita. Riset dalam dunia kedokteran
menunjukkan bagaimana kondisi hati
kita sangat mempengaruhi kesehatan
kita, misalnya saat kita sedih, kecewa,
stres, daya kekebalan tubuh kita
akan menurun sehingga kita rentan
terhadap serangan sakit-penyakit.
Bersyukur mengajar kita untuk
menghargai apa yang sudah Tuhan
berikan kepada kita sehingga membuat
beban hidup kita menjadi lebih ringan.
Tanpa kita sadari sering kita merasa
beban hidup kita begitu berat karena kita
memfokuskan perhatian kita pada apa
yang belum kita punya bukan apa yang
sudah kita punya, pada kekurangan kita
bukan pada kelebihan kita. Akibatnya
kita sering mengeluh dan merasa tidak
puas dalam hidup kita.
Kita semua mengalami dan menyadari
bahwa Allah turut bekerja dalam segala
hal kalau kita mengalami atau menjadi
korban atau bahkan kekerasan, kita tetap
masih memiliki alasan untuk mengucap
syukur karena kita percaya kalau Allah
bisa memakai dan mengubahnya untuk
kebaikan bagi kita.
Bersyukurlah kepada-Nya karena
Ia setia dan tidak pernah sedikit
pun meninggalkan kita. Ia sanggup
memberikan melebihi dari apa yang
kita pikirkan dan doakan. Anugerahnya
selalu melimpah kepada kita.
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esai

IBU

J

AM baru saja menunjukkan
pukul 23.00 hampir masuk
dinihari,
ketika
Aida
mengetuk pintu rumah.
Malam ini dia pulang agak
larut. Wajahnya tampak
lelah. Bersama rekan-rekan
pekerja lain di kantornya,
sudah sepekan ini Aida
lembur. Menyusun laporan
kerja akhir tahun, yang biasanya
diselesaikan di awal tahun. Mbok
Kasih bergegas menghampiri dan
segera membuka pintu.
“Bagaimana kondisi ibu?” spontan
dia bertanya kepada Mbok Kasih yang
sudah menemani keluarganya sejak ia
masih belia.
“Kondisinya jauh lebih baik dari
kemarin,” jawab Mbok Kasih.
Aida segera masuk ke kamar
ibunya, dan menghampiri ibunya
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N. Syamsuddin Ch. Haesy
yang sedang terlelap dalam tidurnya.
Sudah sepekan ini ibunya sakit. Aida
memandangi sosok ibunya. Ia tak
kuasa membangunkannya. Jemarinya
yang halus segera menyentuh ujung
selimut,
membetulkan
letaknya,
sehingga seluruh tubuh ibu tua itu
tertutup selimut.
Aida duduk di bibir tempat tidur
memandangi ibunya. Seketika ia
membayangkan
seluruh
proses
kehidupannya sejak masih kanakkanak sampai kini. Sebagai anak
bungsu, Aida merasa paling dalam
mendapatkan ‘sentuhan ibu.’ Tapi, hal
yang sama juga dirasakan oleh kakakkakaknya, termasuk kakak sulungnya.
Tapi, ketika semua mereka jauh dari
ibu dan tinggal di berbagai kota yang
tak mungkin dapat mengunjungi
ibunya setiap hari, Aida merasa dialah
yang paling harus bertanggung jawab

mengurus dan melayani ibunya, meski
tidak dari detik ke detik.
Pernah sekali waktu, Aida merasa
ibunya menjadi beban dan penghalang
kariernya. Ia gagal promosi menjadi
kepala cabang kantornya di daerah,
karena tak mungkin meninggalkan
ibunya hanya bersama Mbok Kasih.
Ia juga gagal berumah tangga dengan
kekasihnya, karena sang sang kekasih
ingin memboyongnya tinggal bersama
di luar negeri sebagai istri diplomat.
Itulah yang membuat Aida sampai
kini belum juga berumah tangga. Ibu
seolah-olah menjadi handicap bagi
kehidupannya.
Kini tidak. Ia melihat ibunya yang
sedang tidur lelap di balik selimut
adalah segalanya. Bukan hanya karena
selama sembilan bulan dia berada di
rahim kasih sayang ibu. Bukan hanya
karena ibu yang menyusuinya sendiri.
Juga bukan karena belaian kasih sayang
ibu yang membuatnya menjadi seorang
gadis dan kemudian menjadi perempuan
cantik berpesona. Melainkan karena ibu
telah menjadi pendidik pertama dan
utama bagi dirinya.
Meskipun bukan seorang guru besar
dan intelektual ternama, bagi Aida,
sebagai perempuan berpendidikan
tinggi, ibunya menjadi cermin langsung
bagaimana dia harus berpendidikan
tinggi. Tidak untuk berkarier sebagai
dirinya, melainkan berkarier sebagai
ibu rumah tangga. Dari ibunya, Aida
belajar tentang bagaimana menjadi
isteri bijaksana yang memainkan tugas
supporting bagi almarhum ayahnya
sehingga mencapai puncak karir
sebagai guru besar ternama. Dari
ibunya juga, Aida belajar memahami
hakikat perempuan berpendidikan
tinggi sebagai ibu yang setiap saat
mampu memandu dan menjadi mitra

bagi anak mengembangkan potensi
diri.
Ibu bagi Aida adalah mata air cinta
yang tak pernah habis menyediakan
kasih sayang dan kema’afan. Marahnya
adalah cinta tanpa kebencian. Sukanya
adalah kasih sayang yang mengalirkan
kehangatan sukma. Dukanya adalah
telaga yang menyediakan kebajikan
untuk terus menjalani hidup dengan
tegar dan optimistis. Sehatnya
adalah gairah pengabdian dan ibadah
mendidik dan memelihara anakanak, memberi motivasi agar hidup
senantiasa optimistis. Sakitnya adalah
perjuangan untuk terus memelihara
optimisme dan keyakinan untuk selalu
hidup sehat.
Aida masih memandang sosok
ibunya yang terbaring di balik selimut.
Seketika air matanya meleleh, saat ia
mengenang: sejak masa belia kerap
membuat ibunya gusar dan cemas.
Sekali-sekali polahnya melukai hati
ibunya. Tapi, ibu selalu mengasihi
dan menyayanginya. Kekuatan kasih
sayang dan cinta menjelma sebagai
kemaafan yang seolah luas tanpa batas,
terentang panjang tak berujung. Itulah
yang membuatnya selalu meyakini, ibu
adalah samudera cinta dan kemaafan
yang sengaja disiapkan Tuhan bagi
anak-anaknya. Karenanya, sebagai
perempuan ia pun harus menjadi
samudera yang sama bagi anakanaknya kelak, meski hingga kini ia
belum tahu, entah bila akan sungguh
menjadi ibu.
Ia membuka selimut ibunya.
Mengecup kening, dan dengan bibir
gemetar ia berbisik pada ibunya: “Ibu,
engkaulah mata air cinta tak pernah
kering yang diciptakan Tuhan. Aku
bangga kepadamu. Ikhlaskan aku
melayanimu..”.
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Lakon

Dude Herlino :
Lancar “Dobel Pedal”

M

eski sibuk dengan berbagai aktifitasnya
sebagai bintang sinetron, Dude Herlino tetap
menyempatkan diri menuntut ilmu dengan
kembali mengenyam bangku kuliah. Mahasiswa semester
4 di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno ini bertutur
bagaimana ia menyisakan waktu demi kuliahnya itu.
“Sebenarnya sekolah saya nggak ada kaitannya sama
pekerjaan, tapi kan ilmu dan wawasan harus ditambah,”
kata lelaki tampan tersebut.
Walaupun sibuk, sampai saat ini, ia mengaku kuliahnya
lancar-lancar saja. Kepada pembaca Energia, ia berbagi
tips bagaimana mengatur waktu biar bisa double pedal.
“Sederhana tipsnya, ya kita mesti komit sama diri sendiri.
Seperti saya, bahwa syuting itu suatu kewajiban sebagai
profesi, tapi mencari ilmu juga adalah penting. Dalam
agama, itu adalah suatu kewajiban,” imbuhnya.
Tahun depan, Dude mengaku ingin lebih banyak mengoreksi
diri dan berharap bisa lebih bersinar. “Saya ingin bisnis saya
dan teman-teman lancar. Kalau bisa nambah lagi biar dapat
menyerap lapangan kerja. Dan semoga dapat jodoh. Ini
permintaan lho,” cetusnya sambil tertawa kecil. SHA

Foto : Kuntoro

Rudi Soedjarwo :
Yang Pertama di Dunia

M

Foto : Sahrul Haetamy Ananto
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erekrut 48 pemain baru tanpa casting, Rudi
Soedjarwo mengaku jadi pioneer. Dalam film
yang berjudul 23:59, Rudi membuat sebuah
gebrakan di industri film tanah air. “Ini film pertama di dunia
yang pemainnya tanpa casting. Mereka hanya dibekali
kemampuan berakting, tapi didapat tanpa proses casting
layaknya artis-artis profesional,” katanya saat ditemui
Energia di acara gala premiere film 23:59 di XXI Epicentrum,
Jakarta, Selasa malam (8/10). Di film yang melibatkan
48 orang pemeran dan seorang sutradara baru itu, Rudi
bertindak sebagai ‘Dewan Pembina’.
Sutradara terbaik Festival Film Indonesia 2004 ini punya
alasan mengapa menampilkan artis baru di filmnya itu. “Kalau
mereka tidak diakomodir, sampai mati belum tentu dapat
peran,” kata pria tinggi plontos berkacamata ini. Rudi juga
memastikan, kualitas akting mereka tak kalah dengan aktor
profesional yang biasa main di industri film. Pada film pertama
UnderdogKickAss yang dikemas dalam gaya semi omnibus
ini, ke-48 pemain mendapat perannya masing-masing. SHA

Lakon

Yusuf Krisdiyanto Ohee :
The Best Player Liga Pertamina U-16

J

akarta - Yusuf Krisdiyanto Ohee, tak kuasa meluapkan
kegembiraannya, saat penutupan Liga Pertamina U-16
musim 2013. Remaja kelahiran 9 April 1997 itu, berulang kali
mendapatkan ucapan selamat dari rekan-rekannya dari Pertamina
Soccer School (PSS). Kapten PSS ini, meraih gelar “The Best
Player” selama putaran Liga Pertamina U-16. Penghargaan tersebut
merupakan hadiah tak ternilai selama debutnya di lapangan hijau.
“Bangga pastinya, tetapi yang terpenting bermain itu
harus mengutamakan sportivitas,”jelas bungsu dari lima
bersaudara ini. Sejak bergabung di PSS, putra pasangan
Yoyada Ohee dan Susana Kaigere ini, membuktikan
prestasinya kepada keluarga. “Saya ingin menunjukkan
kepada orang tua, kepergian saya di PSS bukan untuk mainmain tetapi menuntut ilmu sungguh-sungguh,”katanya.
Bagi Yusuf, penghargaan yang didapat mendorongnya
untuk lebih tekun berlatih. “Saya harus tetap disiplin latihan,
disiplin dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih citacita menjadi pemain bola,”ujar remaja yang menggemari
bola sejak kecil dan bergabung di SSB Emsyk Uni Papua,
Jayapura. DSU
Foto : Kuntoro

Yudi Herbie :
Ekspedisi Bersama Pertamax

M

elalui hobinya di bidang otomoti, Yudi Herbie,
salah satu anggota komunitas Volkswagen
Bekasi melakukan “Ekspedisi Lintas Khatulistiwa
Indonesia 2013. Menggunakan mobil VW Beetle tua
berbahan bakar Pertamax, Yudi mengunjungi berbagai
keindahan alam dan aneka ragam kesukuan yang dimiliki
Indonesia. “Ini merupakan ajang pembuktian saya untuk
bisa merasakan kecintaan terhadap Indonesia. Dimana
kadar tingkat kesulitan yang saya lalui di perjalanan akan
lebih tinggi. Dan penggunaan Pertamax mempermudah
perjalanan saya,” ungkap dia menggebu-gebu.
Sebelumnya , ia baru mengikuti kegiatan ekspedisi
bersama klubnya dengan touring pulau Jawa, Sumatera, dan
Kalimantan. Bagi Yudi menjelajah 11 pulau dan 35 provinsi di
seluruh Indonesia seorang diri merupakan pengalaman yang
luar biasa dengan membawa misi sosial dan membangun
rasa persatuan ke berbagai pelosok negeri. “Dengan aksi ini
saya berharap semakin cinta terhadap tanah air,” harap pria
yang memiliki sejuta pengalaman keliling Indonesia. MKN

Foto : Kuntoro
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Teks dan Foto : Safril Rahmatullah

Sensasi Safari
Padang Pasir
di Dubai

70

ENERGIA Desember 2013

Jangan bilang pernah
ke Dubai kalau belum
merasakan Safari Padang
Pasir (Desert Safari).
Mungkin ungkapan ini
terlalu berlebihan, namun
rasanya memang ada yang
kurang bila kita belum
mencobanya selama
kunjungan ke Dubai.

P

engalaman
mengikuti
safari padang pasir di
Dubai sungguh seru,
asik dan menegangkan
dan jarang ditemukan
di negara-negara lain
seluruh dunia. Kami
dibawa
bersafari
di
gurun
padang
pasir
menggunakan
mobil
khusus 4 wheel drive dengan mesin
bertenaga besar. Kita akan dibawa
bermanuver dan berkelok-kelok di
bukit-bukit gurun pasir.
Harga tiket per orang dikenakan
sekitar 200 dirham. Sebenarnya harga
tiket bervariasi tergantung lokasi kita
membeli tiket, yaitu di mall, hotel atau
biro perjalanan. Penulis mendapatkan
harga yang miring karena langsung
menghubungi salah satu pemilik biro
perjalanan. berdasarkan referensi dari
kenalan di Dubai.
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Safari padang pasir berlangsung dari
jam 15.00 s/d 21.00 waktu setempat.
Dimulai dengan penjemputan di hotel
masing-masing, peserta akan diajak
langsung ke lokasi gurun padang pasir
yang letaknya di luar Dubai yang
berjarak sekitar 1 jam perjalanan. Sembari
menunggu
pengemudi kendaraan
menyesuaikan tekanan ban-ban mobil
agar laju kendaraan dapat lebih menyatu
dengan pasir-pasir di gurun tersebut,
dapat keluar dari mobil untuk melihatlihat pemandangan gurun padang pasir.
Selain itu peserta dapat membeli pernakpernik arab di toko aksesories yang ada
disana atau sekadar ke toilet. Sekitar 10
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Tekanan ban
mobil perlu
diperhatikan
agar bisa
menyatu saat
melaju di gurun.

menit kemudian, semua peserta masuk ke
dalam mobil masing-masing yang sudah
ditentukan. Satu per satu mobil berangkat
jalan beriringan satu sama lain.
Lalu apa asiknya bersafari di gurun
padang pasir? Kami diajak bermanuver
dan berkelok-kelok di medan gurun
padang pasir. Semua jelajahan serba
pasir, bukit-bukit juga terdiri dari pasir,
sehingga laju kendaraan bisa menjadi
miring-miring dan menukik. Peserta
yang didalam mobil akan merasakan
diombang-ambing dan goncangangoncangan yang seru sekali.
Kalau memungkinkan, ambil posisi
duduk didepan (samping driver) karena

akan merasakan lebih seru. Pandangan
mata begitu luas dan juga lebih
mengurangi efek pusing. Manuver dan
kelokan kendaraan ada saat-saat yang
begitu ekstrim, kita dapat merasakan
jalanan dengan tanjakan dan turunan
seakan-akan 90 derajat, karena begitu
sangat curam, namun semua akan
dapat dilalui dengan driver yang sudah
sangat berpengalaman dan mobil yang
sangat nyaman.

•••

Sekitar satu jam lebih bersafari di
gurung pasir, peserta sampai di tempat
tujuan (base camp), yang terletak di

Menjelang
petang,
peserta safari,
beristirahat di
base camp di
tengah padang
pasir.

tengah padang pasir. Di sana, kami
makan malam dan menikmati hiburan
aneka tarian.
Sembari menunggu malam dan
hidangan makanan, peserta dapat
naik unta, berfoto-foto menggunakan
busana arab, melukis tangan atau kaki
(heyna painting), bermain pasir, atau
pun mengendarai ATV. Beberapa
sarana tidak dikenakan biaya lagi,
kecuali untuk bermain/mengendarai
ATV dikenakan biaya tambahan.
Hingga pada waktunya untuk
makan malam, semua peserta
kemudian berbaris untuk antri
mengambil
makanan.
Aroma
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dan rasa daging panggang yang
lezat membuat kita sangat lahap
menyantapnya. Untuk menyantap
makanan dan minuman yang
disediakan,
kita
tidak
perlu
membayar lagi, semuanya sudah
termasuk ke dalam paket tour
(kecuali untuk minuman beralkohol,
tidak termasuk ke dalam paket).
Disela-sela waktu makan malam,
panitia menawarkan bila ada peserta
yang ingin berfoto bersama burung
Falcon. Burung Falcon adalah burung
kebanggaan bangsa Arab, dan biasanya
dipakai berburu oleh bangsawan Arab.
Untuk dapat berfoto, peserta harus
membayar 10 dirham per orang.
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Aneka hiburan
dan tarian
menambah
semarak
suasana makan
malam di base
camp.

Kami pun dihibur dengan taritarian. Para penari muncul dan menari
di tengah-tengah panggung sehingga
kami dapat menonton semuanya,
sambil menyelesaikan makan malam.
Diawali dengan tarian api yang
dilakukan oleh seorang penari wanita.
Dengan terampil, ia memutar-mutar
dua utas tali yang ujungnya terdapat
kobaran api.
Tarian berikutnya adalah tari
Tanoura (Tanoura Dance). Tarian ini
mirip dengan Tarian Sufi yang berasal
dari Turki. Yaitu, seorang penari
pria akan menampilkan kepiawaian
didalam memutar badan sambil
memainkan kostumnya yang berlapis-

lapis. Kostum itu dapat menyala karena
ada lampunya dan bisa dilepas-lepas
hingga menampilkan corak dan warna
yang bervariasi. Dan tarian terakhir
yang disajikan adalah Belly Dance (Tari
Perut). Seorang wanita cantik dengan
terampil meliuk-liukkan badannya
sambil memainkan kostum yang
dikenakannya.
Setelah acara selesai, para peserta
diantar kembali pulang dengan
menggunakan kendaraan yang sama.
Terlihat suasana safari gurun pasir di
waktu malam hari. Walaupun tidak
terlalu lama, namun ini merupakan
pengalaman yang sangat seru dan tak
terlupakan.

ENERGIA Desember 2013

75

Galeri Foto

Teks & Foto : Wahyu Nugraha Ruslan

Festival Keraton
se-Dunia
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C

uaca gerimis tak menyurutkan
minat warga untuk melihat kirab
budaya di seputaran Monas,
Jakarta Pusat, Minggu (8/12).
Kirab yang menjad puncak acara
Festival Keraton se-dunia atau World
Royal Heritage Festival tersebut diisi
dengan iring-iringan barisan pasukan
dari 165 kerajaan di Indonesia dan 11
negara tetangga.
Festival Keraton se-dunia dihelat
untuk
mempromosikan
dan
melestarikan warisan budaya Indonesia,
sekaligus mempererat persahabatan
kerajaan nusantara dan kerajaan dunia.
Ajang ini menjadi agenda Pemprov
DKI Jakarta, untuk menjadikan Jakarta
sebagai kota budaya dan destinasi
pariwisata dunia.
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