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LANGKAH PERTAMA: MANUFACTURING HOPE! 
 

INDUSTRI apakah yang harus pertama-tama dibangun di BUMN? Setelah 
sebulan menduduki jabatan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 
setelah mengunjungi lebih dari 30  unit usaha milik publik ini saya bertekad 
untuk lebih dulu membangun industri yang satu ini: Manufacturing hope! 
Industrialisasi harapan. 

Itu bisa saya lakukan setelah saya berketetapan hati untuk lebih 
memerankan diri sebagai seorang Chairman/CEO daripada seorang menteri. 
Kepada jajaran Kementerian BUMN saya sering  bergurau "lebih baik saya 
seperti Chairman saja dan biarlah Wakil Menteri BUMN yang akan 
memerankan diri sebagai menteri yang sebenarnya". 

Sebagai Chairman/CEO Kementerian BUMN, saya akan lebih fleksibel, tidak 
terlalu kaku dan tidak terlalu dibatasi oleh tembok-tembok birokrasi. Dengan 
memerankan diri sebagai Chairman/CEO saya akan mempunyai daya paksa 
kepada jajaran korporasi di lingkungan BUMN. Meski begitu saya akan tetap 
ingat batas-batas: seorang Chairman/CEO bukanlah seorang President 
Director/CEO. Ia bisa mempunyai daya paksa tapi tidak akan ikut 
melaksanakannya. Tetaplah penanggungjawab pelaksanaannya adalah 
President Director/CEO di masing-masing korporasi BUMN. 

Dengan peran sebagai Chairman/CEO saya tidak akan sungkan dan tidak 
akan segan-segan ikut mencarikan terobosan korporasi. Ini sesuai dengan 
arahan Presiden SBY bahwa menteri yang sekarang harus bisa berlari 
kencang. Dengan memerankan diri sebagai Chairman/CEO saya akan bisa 
memenuhi harapan itu. 

Tengoklah misalnya bagaimana kita harus menghadapi persoalan hotel-hotel 
BUMN kita yang ada di Bali. Semuanya sudah berpredikat yang paling buruk. 
Inna Kuta Hotel sudah menjadi yang terjelek di kawasan Pantai Kuta. Inna 
Sanur (Bali Beach) sudah menjadi yang terjelek di kawasan Pantai Sanur. 
Inna Nusa Dua (Putri Bali) sudah pasti menjadi yang terjelek di kawasan 
Nusa Dua yang gemerlapan itu.  



 

Bukan hanya yang terjelek, tapi juga sudah mau ambruk. Padahal di zaman 
dulu, hotel-hotel itu tergolong yang terbaik di kelasnya. Kini, di arena bisnis 
perhotelan di Bali, hotel-hotel BUMN telah menjadi lambang kemunduran, 
keruwetan, dan kekumuhan. 

Memang pernah ada upaya untuk bangkit. Direksi kelompok hotel ini (Grup 
PT Hotel Indonesia Natour) pernah diperbaharui. Bahkan tidak tanggung-
tanggung. Jajaran direksinya diambilkan dari para profesional dari luar 
BUMN. Dengan semangat profesionalisme, grup ini  ingin mulai merombak 
dua hotelnya: di Padang dan di Kuta. Tapi dua-duanya mengalami kesulitan. 
Yang di Padang over investasi. Yang di Kuta sudah enam bulan mengalami 
slow down.  

Yang di Padang itu bisa disebut over investasi karena  jumlah kamarnya 
jauh lebih besar dari pasarnya. Ini akan sangat sulit mengembalikan 
investasinya. Sedang yang di Kuta ada persoalan desain yang cukup serius.  

Mengapa yang di Padang itu bisa terjadi over investasi? Ini tak lain karena 
kultur BUMN yang belum bisa menghindar dari intervensi. Begitu ada 
perintah untuk membangun hotel dengan skala yang sangat besar, 
direksinya tidak mampu meyakinkan bahwa skala itu kebesaran. Terutama 
dilihat dari kemampuan perusahaan. Yang di Kuta masalahnya lebih rumit 
lagi karena ketambahan masalah birokrasi.  

Dua proyek itu kemudian menjadi isu yang ruwet. Ujung-ujungnya direktur 
utama yang didatangkan dari luar BUMN itu  tidak tahan lagi dan 
mengundurkan diri. Dalam suasana ruwet seperti itu tidak mungkin 
perusahaan bisa maju. Bahkan moral manajemen dan karyawannya pun bisa 
rusak, down, dan lalu putus harapan. 

Maka dalam kesempatan tiga hari menghadiri KTT Asean di Bali pekan lalu, 
saya manfaatkan waktu untuk manufacturing hope. Selama di Bali saya 
tidak tidur di hotel bintang lima di komplek KTT berlangsung, tapi memilih 
tidur di Inna Hotel Kuta yang katanya terjelek itu. Saya ingin ikut merasakan 
kesulitan manajemen dan karyawan di hotel ini. Saya ingin mendalami 
persoalan yang menghadang mereka.  

Pagi-pagi saya turun naik di proyek setengah jadi ini. Menjelang senja 
kembali turun naik lagi entah sampai berapa kali. Saya ingin, kalau bisa, 



menerobos hambatannya. Setidaknya saya ingin agar mereka tidak merasa 
sendirian dalam kesulitannya. Bahkan di malam kedua, saya tidur di kamar 
mock-up di tengah-tengah proyek yang lagi slow-down itu. Saya melakukan 
ini tidak lain untuk manufacturing hope. 

Hasilnya insya-Allah cukup baik. Di hari kedua semua persoalan bisa 
teruraikan. Proyek hotel yang sangat grand ini bisa dan harus berjalan 
kembali. Bahkan tahun depan harus sudah jadi. Diputuskanlah hari itu: 
Sebuah hotel baru, dengan nama baru (Grand Inna Kuta) akan lahir dan 
menjadi sangat iconic. Apalagi letaknya hanya di seberang Hard Rock hotel 
dengan posisi yang jauh lebih baik, karena langsung punya akses ke pantai 
Kuta. 

Pun, selesai upacara pembukaan KTT Asean (selesai melihat cantiknya 
Perdana Menteri Thailand yang baru, Yingluck Sinawatra) saya copot jas, 
ganti sepatu ket, dan langsung meninjau luar dalam hotel Inna Putri Bali. 
Lokasinya tidak jauh dari gedung megah untuk KTT Asean di Nusa Dua itu. 
Saya perhatikan mulai dari dapurnya, ruang cucinya, kamarnya, kebunnya, 
pantainya, dan cottage-cottage-nya.  

Ternyata benar. Bukan hanya telah menjadi yang terjelek di Nusa Dua, tapi 
juga sudah mau ambruk. Di sini, saya juga harus manufacturing hope. 
Tahun depan hotel yang sangat luas ini harus sudah mulai dibangun ulang. 

Usai membuat keputusan soal Nusa Dua, malam ketiga saya memilih tidur di 
Sanur. Hotel seluas (duile!) 41 ha ini juga perlu dibangkitkan. Inilah hotel 
berbintang yang pertama di Bali. Inilah warisan Bung Karno. Kondisinya 
sudah kalah dengan tetangga-tetangganya. Hotel ini memiliki garis pantai 
matahari terbit sejauh satu km! Alangkah hebatnya. Mestinya.  

Saya tentu menginginkan tahun depan hotel besar ini juga ikut bangkit. 
Mengapa? Karena tiga-tiganya berada di Bali. Sebuah kawasan wisata yang 
pertumbuhannya sangat tinggi. Memang grup Inna Hotel masih punya 
puluhan hotel lainnya di seluruh Indonesia (dan umumnya juga dalam 
keadaan termehek-mehek), namun sebaiknya fokus dulu di tiga hotel itu. 
Dari sinilah kelak hope akan ditularkan ke seluruh Indonesia.   

Tiga hotel besar inilah yang lebih dulu akan jadi titik tolak kebangkitan entah 
berapa banyak hotel-hotel BUMN ke depan. Saya sebut "entah berapa 
banyak" karena banyak BUMN yang kini juga memiliki hotel. Grup Inna 
punya banyak hotel. Garuda Indonesia punya banyak hotel. Pertamina 



punya banyak hotel. Kontraktor seperti Perusahaan Perumahan punya 
banyak hotel. Bahkan Jasa Marga konon juga lagi menyiapkan banyak hotel. 
Karena itu keberhasilan tiga pioner di Bali tadi akan besar artinya bagi 
BUMN.  

Memang sebulan pertama ini baru hope yang bisa dibangun. Tapi kalau 
sebuah hope bisa membuat hidup kita lebih bergairah, mengapa kita tidak 
manufacturing hope. Bahan bakunya gampang didapat: niat baik, ikhlas, 
kreativitas, tekad, dan totalitas. Semuanya bisa diperoleh secara gratis! 

 

Senin, 21 November 2011 
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NERAKA DARI MANAJEMEN MUSYRIK 
 
MANUFACTURING hope tentu juga harus dilakukan untuk bandara-bandara 
kita. Selain mencarikan jalan keluar untuk hotel-hotel yang ada di Bali, 
selama mengikuti KTT ASEAN saya berkunjung ke pelabuhan perikanan 
Benoa, melihat aset-aset BUMN yang tidak produktif di Bali dan diajak 
melihat proyek Bandara Ngurah Rai yang baru. 

Tanpa dilakukan survei pun semua orang sudah tahu betapa tidak 
memuaskannya Bandara Internasional Ngurah Rai itu. Semua orang ngomel, 
mencela, dan mencaci maki sesaknya, ruwetnya, dan buruknya. Bandara itu 
memang tidak mampu menanggung beban yang sudah empat kali lebih 
besar daripada kapasitasnya. 

Memang, PT Angkasapura I, BUMN yang mengelola bandara tersebut, sudah 
mulai membangun terminal yang baru. Tapi, terminal baru itu baru akan 
selesai paling cepat dua tahun lagi. 

Berarti selama dua tahun ke depan keluhan dari publik masih akan sangat 
nyaring. Bahkan, keluhan itu akan bertambah-tambah karena di lokasi yang 
sama bakal banyak kesibukan proyek. Bongkar sana, bongkar sini. Pindah 
sana, pindah sini. Membangun terminal baru di lokasi terminal yang masih 
dipakai tentu sangat repot. Lebih enak membangun terminal baru di lokasi 
yang baru sama sekali. 

Menghadapi persoalan yang begitu stres, hanya hope-lah yang bisa di-
manufacture! Karena itu, memajang maket bandara baru tersebut besar-
besar di ruang tunggu atau di tempat-tempat strategis lainnya menjadi 
penting. Saya berharap, penumpang yang ngomel-ngomel itu bisa melihat 
gambar bandara baru yang lebih lapang dan lebih indah. Perhatian 
penumpang harus dicuri agar tidak lagi selalu merasakan sumpeknya 
keadaan sekarang, melainkan diajak merasakan mimpi masa depan baru 
yang segera datang itu. 

Demikian juga, PT Angkasapura II yang mengelola Bandara Soekarno-Hatta 
harus membantu manufacturing hope itu. Caranya, ikut membantu 
memasangkan maket bandara baru Ngurah Rai di lokasi Bandara Soekarno-



Hatta. Bahkan, maket baru Bandara Soekarno-Hatta sendiri juga harus lebih 
banyak ditampilkan secara atraktif. 

Tentu, sambil menunggu yang baru itu, bandara yang ada harus tetap 
diperhatikan. Mungkin memang tidak perlu membuang uang terlalu banyak 
untuk sesuatu yang dalam dua tahun ke depan akan dibongkar. Tapi, tanpa 
membuat bandara yang ada ini lebih baik, orang pun akan kehilangan 
harapan bahwa bandara yang baru itu kelak bakal mengalami nasib tak 
terurus yang sama. Itulah sebabnya, khusus Bandara Soekarno-Hatta, 
manajemen Angkasa Pura II akan melakukan survei persepsi publik yang 
bakal dilakukan oleh lembaga survei yang kredibel dan independen. 

*** 
Manufacturing hope kelihatannya juga harus lebih banyak diproduksi untuk 
industri rekayasa. PT Dirgantara Indonesia (pembuatan pesawat), PT PAL 
Surabaya (pembuatan kapal), PT Bharata Surabaya (mesin-mesin), PT Boma 
Bisma Indra Surabaya-Pasuruan (mesin-mesin), PT INKA (pembuatan kereta 
api), dan banyak lagi industri jenis itu sangat memerlukannya. 

Semua BUMN di bidang ini sulitnya bukan main. Kesulitan yang sudah 
berlangsung begitu lama. Di barisan ini termasuk Dok Perkapalan IKI 
Makassar, Dok Perkapalan Koja Bahari Jakarta, dan industri sejenis yang 
menjadi anak perusahaan BUMN seperti jasa produksi milik PLN dan 
perbengkelan di lingkungan BUMN lainnya. Beberapa di antaranya bahkan 
sangat-sangat parah. PT PAL, misalnya, sudah terlalu lama merah dalam 
skala kerugian yang triliunan rupiah. 

PT IKI Makassar idem ditto. Sudah dua tahun perusahaan galangan kapal 
terbesar di Indonesia Timur itu tidak mampu membayar gaji karyawan. 
Perusahaan tersebut terjerumus ketika menerima order pembuatan kapal 
penangkap ikan modern sebanyak 40 unit, tapi dibatalkan pemerintah di 
tengah jalan. Kini 14 kapal ikan yang sudah telanjur jadi itu mengapung 
mubazir begitu saja. Sudah lebih dari sepuluh tahun kapal-kapal modern itu 
berjajar menganggur. 

Bahan-bahan kapal yang belum jadi pun sudah menjadi besi tua dan 
berserakan memenuhi kawasan galangan kapal itu. Peralatan produksinya 
juga sudah menganggur bertahun-tahun. Salah satu di antaranya bisa 
membuat ngiler siapa pun: crane 150 ton! Dok Perkapalan Surabaya yang 
ordernya begitu banyak dan sibuk saja hanya punya crane terbesar 50 ton! 



Dulu, sekitar 15 tahun yang lalu, saya pernah mengkritik pemerintah di 
bidang itu. Saya menulis di media mengapa nasib industri rekayasa kita 
begitu jelek.Mengapa kita impor permesinan bertriliun-triliun setiap tahun, 
tapi industri rekayasa di dalam negeri telantar berat. Bahkan, tokoh 
sekaliber BJ Habibie pun tidak berhasil mengatasinya. 

Waktu itu saya sudah membayangkan alangkah hebatnya Indonesia kalau 
semua potensi tersebut disatukan dalam koordinasi yang utuh. Kalau saja 
ada kesatuan di dalamnya, kita bisa memproduksi pabrik apa pun, alat apa 
pun, dan kendaraan apa pun. Pembangkit listrik, pabrik gula, pabrik kelapa 
sawit, pesawat, kapal, kereta, motor, mobil, dan apalagi sepeda, semua bisa 
dibuat di dalam negeri. 

Sebagai orang yang kala itu sering mengunjungi pabrik-pabrik sejenis di 
Tiongkok, saya selalu mengeluh: alangkah lebih modernnya peralatan yang 
dimiliki pabrik-pabrik kita jika dibandingkan dengan pabrik-pabrik yang saya 
kunjungi itu. Peralatan yang dimiliki PT Bharata, misalnya, jauh lebih 
modern daripada yang saya lihat di Tiongkok saat itu. Ahli pesawat dari 
Eropa mengagumi modernya peralatan di PT Dirgantara Indonesia. 

Kini, dalam posisi saya yang baru ini, saya tidak bisa lagi hanya mengkritik. 
Tanggung jawab itu kini ditumpukkan di pundak saya. Saya tidak boleh lupa 
bahwa saya pernah mengkritik pemerintah. Saya tidak boleh mencari 
kambing hitam untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab. Tentu saya 
juga menyadari bahwa saya bukanlah seorang yang genius seperti Pak 
Habibie. Saya hanya mengandalkan hasil dari manufacturing hope. 

Tidak mudah perusahaan yang sudah mengalami kemerosotan yang panjang 
bisa bangkit kembali. Karena itu, saya harus menghargai dan memuji upaya 
yang dilakukan manajemen PT Dirgantara Indonesia (DI) belakangan ini. 
Rasanya, untuk bidang ini, DI akan bangkit yang pertama. Thanks to 
kesungguhan Presiden SBY yang telah menginstruksikan pengadaan seluruh 
keperluan militer dilakukan di dalam negeri. Kecuali peralatan sekelas tank 
Leopard, helikopter Apache, atau kapal selam yang memang belum bisa 
dibuat sendiri.  

Pesawat tempur sekelas F-16 Block 52 pun, tekad Presiden SBY tegas: harus 
diproduksi di dalam negeri meski harus bekerja sama dengan pihak 
luar.Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro juga sangat serius dalam 
mengontrol pelaksanaan instruksi presiden itu. 



Maka, PT DI kelihatannya segera mentas. Kegiatan jangka pendek, 
menengah, dan panjangnya sudah tertata. Dalam waktu pendek ini, sampai 
dua tahun ke depan, pekerjaannya sudah sangat banyak: membuat pesawat 
militer CN-295 dalam jumlah yang besar. Order ini akan berkelanjutan 
menjadi program jangka menengah karena PT DI juga sekaligus diberi hak 
keagenan untuk Asia Pasifik. Sedangkan jangka panjangnya, PT DI 
memproduksi pesawat tempur setara Block 52 bekerja sama dengan Korea 
Selatan. 

Adanya kebijakan yang tegas dari Presiden SBY, komitmen pembinaan yang 
kuat dari Kementerian Pertahanan, kapabilitas personel PT DI yang unggul 
(terbukti satu bagian dari sayap pesawat Airbus 380 yang gagah dan 
menarik itu ternyata selalu diproduksi di PT DI), dan fokus manajemen 
dalam melayani keperluan Kementerian Pertahanan adalah kunci awal 
bangkitnya industri pesawat PT DI. 

Instruksi Presiden SBY itu juga berlaku untuk PT Pindad. Maka, kebangkitan 
serupa juga akan terjadi untuk PT Pindad. Semoga juga di PT Dahana. 
Karean itu, tidak ada jalan lain bagi PT PAL untuk tidak mengikuti jejak PT 
DI. Kalau saja PT PAL fokus melayani keperluan pembuatan dan perawatan 
kapal-kapal militer nasibnya akan lebih baik. 

Apalagi, anggaran untuk peralatan militer kini semakin besar. Menyerap 
semaksimal mungkin anggaran militer itu saja sudah akan bisa menghidupi. 
Dengan syarat, pelayanan kepada keperluan militer itu sangat memuaskan: 
mutunya dan waktu penyelesaiannya. 

Lupakan dulu menggarap kapal niaga yang ternyata merugikan PT PAL 
begitu besar. Lupakan menggarap bisnis-bisnis lain, apalagi sampai menjadi 
kontraktor EPC seperti yang dilakukan selama ini. Semua itu hanya 
mengganggu kefokusan manajemen dan merusak suasana kebatinan jajaran 
PT PAL sendiri. Memang ada alasan ilmiah untuk mengerjakan banyak hal 
itu. 

Misalnya untuk memanfaatkan idle capacity. Tapi, godaan memanfaatkan 
idle capacity itu bisa membuat orang tidak fokus. Dalam bahasa agama, 
“tidak fokus” berarti “tidak mengesakan”. “Tidak mengesakan” berarti “tidak 
bertauhid”. “Tidak bertauhid” berarti “musyrik”.  

Memanfaatkan idle capacity di satu pihak sangat ilmiah, di pihak lain bisa 
juga berarti godaan terhadap fokus. Saya sering mengistilahkannya “godaan 



untuk berbuat musyrik”. Padahal, orang musyrik itu masuk neraka. 
Nerakanya perusahaan adalah negative  cash flow, rugi, dan akhirnya 
bangkrut. 

Kalaupun PT PAL kelak sudah fokus menekuni keperluan militer, tapi masih 
juga rugi, negara tidak akan terlalu menyesal. Tapi, kerugian PT PAL karena 
menggarap kapal niaga asing sangatlah menyakitkan. Apalagi, kerugian itu 
menjadi beban negara. Rugi untuk memperkuat militer kita masih bisa 
dianggap sebagai pengabdian kepada negara. Tapi, rugi karena menggarap 
kapal niaga asing dan kemudian minta uang kepada negara sama sekali 
tidak bisa dimengerti. 

Hanya kepada orang-orang yang bisa fokuslah saya banyak berharap. Hanya 
di tangan pimpinan-pimpinan yang fokuslah BUMN bisa bangkit.  

 

Senin, 28 November 2011 
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MENGABDIKAH DI BUMN? LEBIH SULITKAH? 

 
BENARKAH menjadi eksekutif di BUMN itu lebih sulit dibanding di swasta? 
Benarkah menjadi direksi di perusahaan negara itu lebih makan hati? Lebih 
tersiksa? Lebih terkungkung birokrasi? Lebih terbelit peraturan? Lebih tidak 
ada hope? 

Jawabnya: entahlah. 

Belum ada penelitian ilmiahnya. Yang ada barulah rumor. Persepsi. 
Anggapan.  

Bagaimana kalau dibalik: tidak mungkinkah anggapan itu hanya cerminan 
dari pepatah “rumput di halaman tetangga lebih hijau?” Atau bahkan lebih 
negatif lagi: sebagai kambing hitam? Yakni sebuah kambing hitam untuk 
pembenaran dari  kegagalan? Atau sebuah kambing hitam untuk sebuah 
ketidakmampuan? 

Agar lebih fair, sebaiknya didengar juga suara-suara dari kalangan eksekutif 
swasta.   

Mereka tentu bisa banyak bercerita. Misalnya cerita betapa stressnya 
mengejar target dari sang pemilik perusahaan. Di sisi ini jelas menjadi 
eksekutif di swasta jauh lebih sulit. Seorang eksekutif swasta yang tidak bisa 
mencapai target hukumannya langsung di depan mata: diberhentikan. 
Bahkan kalau lagi sial, yakni menghadapi pemilik perusahaan yang mulutnya 
kotor seorang eksekutif swasta tidak ubahnya seperti penghuni kebun 
binatang.  

Di BUMN konsekwensi tidak mencapai target tidak ada. Menteri yang 
mewakili pemilik BUMN setidaknya tidak akan pernah mencaci maki 
eksekutifnya di depan umum.  

Bagaimana dengan citra campur tangan yang tinggi di BUMN? Ini pun 
kelihatannya juga hanya kambing hitam. Di swasta campur tangan dari 
pemilik jauh lebih dalam.  Katakanlah direksi BUMN mengeluh seringnya 
dipanggil DPR sebagai salah satu bentuk campur tangan. Tapi, saya lihat, 



pemanggilan oleh DPR itu tidak sampai memiliki konsekwensi seberat 
pemanggilan oleh pemilik perusahaan swasta. Apalagi Komisi VI DPR yang 
membawahkan BUMN sangat proporsional. Tidak banyak yang aneh-aneh. 
Bahkan salah satu anggota DPR di situ, Mumtaz Amin Rais, sudah seperti 
anggota parlemen dari Inggris. Kalau bertanya sangat singkat, padat dan 
langsung pada pokok persoalan. Tidak sampai satu menit. Anggota yang lain 
juga tidak ada yang sampai menghujat tanpa alasan yang kuat. Jelaslah 
campur tangan pemilik perusahaan swasta jauh lebih mendalam. 

Di swasta juga sering ditemukan kenyataan ini: banyak pemilik perusahaan 
swasta yang maunya aneh-aneh. Kediktatoran mereka juga luar biasa! 
Sangat biasa pemilik perusahaan swasta memaksakan kehendaknya. 
Dengan demikian, cerita soal campur tangan pemilik, soal pemaksaan 
kehendak , dan soal kediktatoran pemilik  di swasta jauh lebih besar 
daripada di BUMN. 

Bagaimana dengan iklim korporasinya? Sebenarnya juga sama saja. Hanya 
beda nuansanya. Bukankah di swasta Anda juga sering terjepit oleh 
besarnya dominasi keluarga pemilik --apalagi kalau si pemilik akhirnya 
sudah punya anak dan anak itu tumbuh dewasa dan menghasilkan menantu-
menantu?  Dengan demikian tidak cukup kuat juga alasan bahwa menjadi 
eksekutif di BUMN itu lebih sulit karena iklim korporasinya kurang 
mendukung. 

Bagaimana soal campur tangan politik? Memang ada anggapan campur 
tangan politik sangat menonjol di BUMN. Ini pun saya meragukannya. Saya 
melihat campur tangan itu lebih banyak lantaran justru diundang oleh 
eksekutif itu sendiri. Di swasta pun kini akan tertular penyakit itu. Dengan 
banyaknya pemilik perusahaan swasta yang terjun ke politik maka bisa jadi 
kerepotan eksekutif di swasta juga akan bertambah-tambah. Tidakkah Anda 
pusing menjadi eksekutif swasta yang pemiliknya berambisi terjun ke 
politik?   

Maka saya curiga orang-orang yang sering menghembuskan wacana bahwa 
menjadi eksekutif di BUMN itu sulit adalah orang-orang yang pada dasarnya 
memang tidak bisa bekerja. Di dunia ini alasan, dalih, kambing hitam dan 
sebangsanya terlalu mudah dicari. Orang yang sering diberi nasehat 
atasannya tapi gagal dalam melaksanakan pekerjaannya, dia akan 
cenderung beralasan “terlalu banyak dicampuri sih!”. Sebaliknya, orang 



yang diberi kepercayaan penuh tapi juga gagal  dia akan bilang “tidak 
pernah ditengok sih!”. 

Maka pada akhirnya sebenarnya kembali ke who is he! Kalau dibilang 
menjadi direksi di BUMN itu sulit dan bekerja di swasta ternyata juga sulit, 
lalu di mana dong bekerja yang enak? Yang tidak sulit? Yang tidak repot? 
Yang tidak stress? Yang gajinya besar? Yang fasilitasnya baik? Yang bisa 
bermewah-mewah? Yang bisa semaunya?  

Saya tidak bisa menjawab itu. Yang paling tepat menjawabnya adalah orang 
yang tingkatan hidupnya lebih tinggi dari saya. Bukan Rhenald Kasali atau 
Tanri Abeng atau Hermawan Kartajaya. Bukan Peter Drucker bukan pula 
Jack Welch. Yang paling tepat menjawab pertanyaan itu adalah seseorang 
yang lagi menikmati tidurnya yang  pulas pada hari Senin jam 10.00 pagi di 
bawah jembatan kereta api Manggarai dengan hanya beralaskan karton. 
Dialah seenak-enaknya orang. Sebebas-bebasnya manusia. Tidak mikir 
utang, tidak mikir target, tidak mikir tanggungjawab. Orang seperti dialah 
yang barangkali justru heran melihat orang-orang yang sibuk! 

Maksud saya: maka berhentilah mengeluh! 

Maksud saya: tetapkanlah tekad! Mau jadi direksi BUMN atau mau di swasta. 
Atau mau, he he, memilih hidup yang paling nikmat itu! 

Maksud saya: kalau pilihan sudah dijatuhkan tinggallah kita fokus di pilihan 
itu. Sepenuh hati. Tidak ada pikiran lain kecuali bekerja, bekerja, bekerja!  

Daripada mengeluh terus, berhentilah bekerja. Masih banyak orang lain 
yang mau bekerja. Masih banyak orang lain yang tanpa mengeluh bisa 
menunjukkan kemajuan! 

Lihatlah para direksi bank-bank BUMN itu. Mereka begitu majunya. Sama 
sekali tidak kalah dengan direksi bank swasta. Padahal direksi bank BUMN 
itu terjepit antara peraturan birokrasi BUMN dan peraturan yang ketat dari 
bank sentral. Mana ada direksi yang dikontrol begitu ketat dari dua jurusan 
sekaligus melebihi direksi bank BUMN? Buktinya bank-bank BUMN kita luar 
biasa. 

Lihatlah pemilihan marketeer of the year yang sudah lima tahun 
dilaksanakan oleh Marks Plus-nya Hermawan Kartajaya. Empat tahun 
berturut-turut marketer of the yearnya adalah direksi BUMN! Swasta baru 



memang satu kali! Para marketer of the year dari BUMN itu adalah tipe 
orang-orang yang tidak pandai mengeluh! Mereka adalah tipe orang yang 
bekerja, bekerja, bekerja! 

Lihatlah tiga CEO BUMN yang minggu lalu terpilih sebagai CEO BUMN of the 
year: RJ Lino (Dirut Pelindo-2), Tommy Soetomo(Dirut Angkasapura-1) dan 
IgnasiusJonan (Dirut Kereta Api Indonesia). Mereka adalah orang-orang 
yang sambil mengeluh terus bekerja keras. Mereka terus menghasilkan 
prestasi dari sela-sela jepitan birokrasi dan peraturan. Bahkan salah satu 
dari tiga orang itu terus bekerja keras sambil menahan sakitnya yang berat. 

Lihat pulalah para direksi BUMN yang malam itu memenangkan berbagai 
kategori inovasi di BUMN. Mereka adalah orang-orang handal yang mau 
mengabdi di BUMN.  

Maaf, mungkin inilah untuk terakhir kalinya saya menggunakan kata 
“mengabdi di BUMN”. Setelah ini saya ingin menghapus istilah “mengabdi” 
itu. Istilah “mengabdi di BUMN” tidak lebih dari sebuah kemunafikan. Selalu 
ada udang di balik batu di balik istilah “mengabdi di BUMN” itu. Setiap ada 
pihak yang mengucapkan kata “mengabdi di BUMN” pasti ada mau yang 
ingin dia sampaikan. Banyak sekali mantan pejabat BUMN yang ingin terus 
memiliki rumah jabatan dengan alasan sudah puluhan tahun mengabdi di 
BUMN.  

Terlalu banyak orang BUMN yang memanfaatkan istilah mengabdi untuk 
tujuan-tujuan tersembunyi. Barangkali memang sudah waktunya BUMN 
bukan lagi tempat mengabdi, dalam pengertian seperti itu. Kecuali mereka 
benar-benar mau bekerja keras di BUMN tanpa digaji! Sudah waktunya 
BUMN hanya sebagai tempat membuat prestasi. (Senin, 5 Desember 2011) 
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KURSI FEODAL BERTABUR PUNTUNG ROKOK 
 

GAJI dan fasilitas sudah tidak kalah. Kemampuan orang-orang BUMN juga 
sudah sama dengan swasta. Memang iklim yang mempengaruhinya masih 
berbeda namun plus-minusnya juga seimbang. Apakah yang masih jauh 
berbeda?  

Tidak meragukan lagi, kulturlah yang masih jauh berbeda. Di BUMN 
pembentukan kultur korporasi yang sehat masih sering terganggu. Terutama 
oleh kultur saling incar jabatan dengan cara yang curang: menggunakan 
backing. Baik backing dari dalam  maupun dari luar.  

Backing dari dalam biasanya komisaris atau pejabat tinggi Kementerian 
BUMN. Tidak jarang juga ada yang menunggangi serikat pekerja. Sedang 
backing dari luar biasanya pejabatan tinggi kementerian lain, politisi, tokoh 
nasional, termasuk di dalamnya tokoh agama.  

Saya masih harus belajar banyak memahami kultur yang sedang 
berkembang di semua BUMN. Itulah sebabnya sampai bulan kedua ini, saya 
masih terus-menerus mendatangi unit usaha dan berkeliling ke kantor-
kantor BUMN. Saya berusaha tidak memanggil direksi BUMN ke kementerian 
melainkan sayalah yang mendatangi mereka. Sudah lebih 100 BUMN dan 
unit usahanya yang saya datangi. Saya benar-benar ingin belajar memahami 
kultur manajemen yang berkembang di masing-masing BUMN. Saya juga 
ingin menyelami keinginan, harapan dan mimpi para pengelola BUMN kita. 
Saya ingin me-manufacturing hope.  

Dengan melihat langsung kantor mereka, ruang direksi mereka, ruang-
ruang rapat mereka dan raut wajah-wajah karyawan mereka saya mencoba 
menerka kultur apa yang sedang berkembang di BUMN yang saya kunjungi 
itu. Karena itu kalau saya terbang dengan Citilink atau naik KRL dan kereta 
ekonomi itu sama sekali bukan untuk sok sederhana melainkan bagian dari 
keinginan saya untuk menyelami kultur yang lagi berkembang di semua unit 
usaha.  



Kunjungan-kunjungan itu tidak pernah saya beritahukan sebelumnya. Itu 
sama sekali bukan dimaksudkan untuk sidak (inspeksi mendadak), 
melainkan untuk bisa melihat kultur asli yang berkembang di sebuah BUMN. 
Apalagi saya termasuk orang yang kurang percaya dengan efektifitas sidak. 
Karena itu kadang saya bisa bertemu direksinya, kadang juga tidak. Itu 
tidak masalah.  

 

Toh kalau tujuannya hanya ingin bertemu direksinya saya bisa panggil saja 
mereka ke kementerian. Yang ingin saya lihat adalah kultur yang 
berkembang di kantor-kantor itu. Kultur manajemennya. 

Dari tampilan ruang kerja dan ruang-ruang rapat di BUMN itu saya sudah 
bisa menarik kesimpulan sementara: BUMN kita masih belum satu kultur. 
Kulturnya masih aneka ria. Masing-masing BUMN berkembang dengan 
kulturnya sendiri-sendiri. Jelekkah itu? Atau justru baikkah itu? Saya akan 
merenungkannya: perlukah ada satu saja corporate culture BUMN? Ataukah 
dibiarkan seperti apa adanya? Atau, perlukah justru ada kultur baru sama 
sekali?  

Presiden SBY benar. Beberapa kantor mereka ada yang sangat mewah. 
Beberapa ruang direksi BUMN --beberapa saja-- sangat-sangat mewahnya. 
Tapi banyak juga kemewahan itu sebenarnya peninggalan direksi 
sebelumnya.  

Salahkah ruang direksi BUMN yang mewah? Belum tentu. Kalau kemewahan 
itu menghasilkan kinerja dan pelayanan kepada publik yang luar biasa 
hebatnya orang masih bisa memakluminya. Tentu saja kemewahaan itu 
tetap salah: kurang peka terhadap perasaan publik yang secara tidak 
langsung adalah pemilik perusahaan BUMN.  

Kemewahan itu juga tidak berbahaya kalau saja tidak sampai membuat 
direksinya terbuai: keasyikan di kantor, merusak sikap kejiwaannya dan 
lupa melihat bentuk pelayanan yang harus diberikan. Namun sungguh sulit 
dipahami manakala kemewahan itu menenggelamkan direksinya ke 
keasyikan sorgawi yang lantas melupakan kinerja pelayanannya.  

Di samping soal kemewahan itu, saya juga masih melihat satu-dua BUMN 
yang dari penampilan ruang-ruang kerjanya dan ruang-ruang rapatnya 
masih bernada feodal. Misalnya ada ruang rapat yang kursi pimpinan 



rapatnya berbeda dengan kursi-kursi lainnya. Kursi pimpinan rapat itu lebih 
besar, lebih empuk dan sandarannya lebih tinggi.  

Ruang rapat seperti ini, untuk sebuah perusahaan, sangat tidak tepat. 
Sangat tidak korporasi. Masih mencerminkan kultur feodalisme. Saya tidak 
mempersoalkan kalau yang seperti itu terjadi di instansi-instansi 
pemerintah, namun saya akan mempersoalkannya karena BUMN adalah 
korporasi.  

Harus disadari bahwa korporasi sangat berbeda dengan instansi. Kultur 
menjadi korporasi inilah yang masih harus terus dikembangkan di BUMN. 
Saya akan cerewet dan terus mempersoalkan hal-hal seperti itu meski pun 
barangkali akan ada yang mengkritik “menteri kok mengurusi hal-hal 
sepele”. Saya tidak peduli. Toh saya sudah menyatakan secara terbuka 
bahwa saya tidak akan terlalu memfungsikan diri sebagai menteri, 
melainkan sebagai Chairman/CEO Kementerian BUMN.  

 

Efektif tidaknya sebuah rapat sama sekali tidak ditentukan oleh bentuk kursi 
pimpinan rapatnya. Rapat korporasi bisa disebut produktif manakala banyak 
ide lahir di situ, banyak pemecahan persoalan ditemukan di situ dan banyak 
langkah baru diputuskan di situ. Saya tidak yakin ruang rapat yang 
feodalistik bisa mewujudkan semua itu.  

Saya paham: dengan kursi pimpinan yang berbeda mungkin dimaksudkan 
agar pimpinan bisa terlihat lebih berwibawa. Padahal kewibawaan tidak ada 
hubungannya dengan bentuk kursi. Susunan kursi ruang rapat seperti itu 
justru mencerminkan bentuk awal sebuah terorisme. Terorisme ruang 
rapat.  

Ide-ide, jalan-jalan keluar, keterbukaan dan transformasi kultur korporasi 
tidak akan lahir dari suasana rapat yang terteror. “Terorisme ruang rapat” 
hanya akan melahirkan turunannya: ketakutan, kebekuan, kelesuan, dan 
keapatisan. Bahkan "terorisme ruang rapat" itu akan menular dan menyebar 
ke jenjang yang lebih bawah. Bisa-bisa seseorang yang jabatannya baru 
kepala cabang sudah berani minta agar kursi di ruang rapatnya dibedakan!  

Tentu saya tidak akan mengeluarkan peraturan menteri mengenai susunan 
kursi ruang rapat. Biarlah masing-masing merenungkannya. Saat kunjungan 
pun, saat melihat ruang rapat seperti itu, saya tidak mengeluarkan 



komentar apa-apa. Juga tidak menampakkan ekspresi apa-apa. Saya 
memang kaget, tapi di dalam hati.  

Yang juga membuat saya kaget (di dalam hati) adalah ini: asbak. Ada asbak 
yang penuh puntung rokok di ruang direksi dan di ruang rapat. Ruang 
direksi yang begitu dingin oleh AC,  yang begitu bagus dan enak, dipenuhi 
asap dan bau rokok. Saya lirik agak lama asbak itu. Penuh dengan puntung. 
Menandakan betapa serunya perokok di situ. Saya masih bisa menahan 
ekspresi wajah kecewa atau marah.  

Saya ingin memahami dulu jalan pikiran apa yang kira-kira dianut oleh 
direksi seperti itu. Apakah dia merasa sebagai penguasa yang boleh 
melanggar peraturan? Apakah dia mengira anak buahnya tidak 
mengeluhkannya? Apakah dia mengira untuk hal-hal tertentu pimpinan tidak 
perlu memberi contoh?  

Soal rokok ini pun saya juga tidak akan mengaturnya. Sewaktu di PLN saya 
memang sangat keras melawan puntung rokok. Tapi di BUMN saya serahkan 
saja soal begini ke masing-masing korporasi. Hanya saja harus fair. Kalau 
direksinya boleh merokok di ruang kerjanya, dia juga harus mengijinkan 
semua karyawannya merokok di ruang kerja mereka. Dia juga harus 
mengijinkan semua tamu-tamunya merokok di situ. 

 

"Kursi feodal" dan "puntung rokok" itu terserah saja mau diapakan. Saya 
hanya khawatir jangan sampai "nila setitik merusak susu se-Malinda". Bisa 
menimbulkan citra feodal BUMN secara keseluruhan. Padahal itu hanya 
terjadi di satu-dua BUMN. Selebihnya sudah banyak yang sangat korporasi.  

 

        Senin, 12 Desember 2011 
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HOPE DI SOEKARNO-HATTA DAN HOPE DI MADURA 

BANYAKNYA ide baru tentu ikut menentukan keberhasilan manufacturing 
hope. Ide PT Angkasapura 2 untuk menambah high speed taxi way exit yang 
sedang dikerjakan di Nandara Soekarno-Hatta sekarang ini, misalnya, 
adalah ide yang konkrit. Mudah dilaksanakan, murah biayanya dan langsung 
terasa manfaatnya.  

Terutama dalam ikut mengatasi kepadatan frekuensi naik-turunnya pesawat. 
Pesawat yang baru mendarat tidak lagi terlalu lama berada di landasan. 
Landasan pun bisa segera digunakan pesawat berikutnya. 

Apalagi kalau taxi way east cross juga bisa segera dibangun. Dua landasan 
yang dimiliki bandara Cengkareng itu bisa terhubung dengan lebih fleksibel. 
Dari atas tower ATC minggu lalu saya melihat begitu banyak pesawat yang 
antre terbang dari  landasan kiri. Sampai enam pesawat. Ini berarti 
penumpang harus sabar menunggu terbang sampai 20 menit.  

Sebaliknya, landasan kanan hanya dipakai sesekali. Tidak seimbangnya 
beban dua landasan tersebut antara lain karena belum dibangunnya  east 
cross tersebut. Kalau ada jalan pesawat yang menghubungkan dua ujung 
timur landasan tersebut tentu pembebanan dua landasan tersebut bisa lebih 
seimbang.  

Tentu harus dicek secara teknis. Saya bukanlah ahli bandara. Belum tentu 
yang saya kemukakan benar. Yang jelas di dalam desain awal pembangunan 
bandara ini memang dimungkinkan pembangunan east cross itu, “kelak” di 
kemudian hari. Ternyata ekonomi kita maju lebih cepat dari yang 
diperhitungkan. Kata “kelak” yang digambarkan baru akan terjadi tahun 
2020 itu sudah tiba sejak tiga tahun lalu.   

Sulitkah membangun east cross itu? PT Angkasapura 2 pasti mampu 
melakukannya segera. Hanya saja lokasi untuk east cross tersebut sudah 
terlanjur dipakai oleh  Hotel Sheraton, lapangan golf, dan pergudangan 
Soewarna. Saya belum memperoleh informasi mengapa begitu. Mengapa 
dulu tidak dibangun di lokasi lain sehingga dalam keadaan bandara kelewat 
padat seperti sekarang ada kemudahan mencari terobosan. 

Ada kemungkinan membangun east cross tanpa menggusur hotel dan 
lapangan golf. Namun biayanya sedikit lebih besar. Rasanya direksi Angkasa 
Pura 2 akan bisa mengkalkulasi mana yang terbaik.  



Yang paling ideal adalah langsung membangun landasan ketiga. Tapi 
mengingat tanah yang perlu dibebaskan mencapai ratusan hektar, rasanya 
tidak mungkin pembangunan landasan ketiga itu bisa selesai dalam tiga 
tahun. Sedang peningkatan jumlah penerbangan tidak akan bisa dibendung 
lagi. Apalagi keadaan ekonomi akan terus membaik setelah dua hari lalu 
Indonesia dinaikkan peringkatnya menjadi negara investment grade. 

Jalan lain lagi? Ada. Segera memperbesar terminal tiga yang masih baru itu. 
Dengan demikian terminal tiga bisa menampung lebih banyak penerbangan. 
Sekaligus berarti bisa memanfaatkan landasan kanan lebih seimbang. Tanpa 
harus membangun east cross lebih dulu.  

Ide-ide untuk mengurangi kepadatan Bandara Cengkareng sudah begitu 
banyak. Ide yang mana yang lebih baik saya serahkan sepenuhnya pada 
direksi Angkasa Pura 2. Ditambah ide Dirjen Perhubungan Udara untuk 
mengatur ulang jadwal penerbangan agar tidak terlalu banyak pesawat yang 
menumpuk di jam-jam tetentu. Misalnya jam 06.00. Padahal mana mungkin 
delapan pesawat sama-sama menjanjikan berangkat jam yang sama?  

Saya juga sangat menghargai ide baru Angkasa Pura 2 untuk membuat 
tower ATC “berwajah dua”. Selama ini seluruh operator ATC yang bekerja di 
puncak tower tersebut hanya bisa menghadap ke satu arah: landasan kiri.  
Kalau ada pergerakan pesawat di landasan kanan, operator tidak bisa 
melihat langsung. Kalau proyek dua wajah ini selesai dua bulan lagi, maka 
tower ATC itu sudah lebih fleksibel. 

Ada lagi hope yang lebih besar. Saat saya berkunjung ke ruang kontrol 
Bandara Soekarno Hatta pekan lalu ada kesibukan baru di sana: memasang 
peralatan baru. Itulah peralatan yang akan memperkuat ruang kontrol yang 
lama yang dihebohkan di lalu-lintas SMS beberapa waktu yang lalu. Menurut 
SMS yang beredar luas itu ruang kontrol yang ada sekarang ini sangat 
membahayakan penerbangan.  

Kapasitas kontrolnya hanya untuk 460 pergerakan pesawat. Padahal yang 
harus dikontrol saat ini adalah 1.200 pergerakan.  

Peralatan kontrol yang baru dipasang ini kemampuannya berlipat-lipat. Juga 
kecanggihannya. Peralatan ini bisa memonitor sampai 4.600 pergerakan 
pesawat. Jauh lebih besar dari angka pergerakan saat ini. Proyek 
Kementerian Perhubungan ini semoga sudah bisa digunakan tiga-empat 
bulan lagi. 

Memang masih ada problem lain: simulator control room itu harus 
disediakan dalam keadaan baik. Tenaga operatornya juga sangat kurang. 



Pengadaan SDM ini tidak bisa cepat karena kualifikasinya yang sangat 
khusus. Belum ada sekolah operator ATC. Ini sungguh peluang yang bear 
bagi lembaga pendidikan. Di Soekarno-Hatta saja kita perlu lebih 200 
operator lagi. Belum bandara-bandara lainnya. Belum lagi begitu banyak 
bandara baru akan dibangun atau diperbesar. 

Direksi Angkasa Pura 2 sudah memutuskan untuk membuka pendidikan 
khusus bagi lulusan S-1 yang ingin bekerja di ATC. Sambil menunggu 
hasilnya, operator senior yang seharusnya pensiun diminta bekerja kembali. 

Bagian ini memang memerlukan banyak tenaga lantaran sifat pekerjaannya. 
Seorang operator ATC hanya boleh bekerja 2 jam. Setelah itu wajib 
istirahat. Bisa tiduran, senam, main-main, atau duduk-duduk di luar ruang. 
Itulah sebabnya di sebelah ruang yang penuh peralatan canggih itu harus 
disediakan kasur, bantal, alat-alat permainan, dan kursi-kursi untuk santai. 

Tentu ada cara lain untuk mengurangi kepadatan lalu-lintas pesawat di 
Cengkareng: memperbanyak pesawat besar. Penumpang dua pesawat kecil 
bisa ditampung di satu pesawat besar. Dengan demikian lalu-lintas 
pesawatnya bisa turun 50%. Tapi ada hambatan teknis. Bandara lain yang 
akan menerima pesawat besar dari Jakarta itu belum tentu memenuhi 
syarat.  

Ada lagi cara lain: memperbanyak pesawat yang menginap di luar Jakarta. 
Sekaligus untuk pemerataan ekonomi. Tentu ada pula hambatan teknisnya.  

Ide cukup banyak. Tidak harus satu ide yang diterima. Bisa saja gabungan 
ide atau kombinasi ide. Yang jelas masih banyak hope di depan kita. 

                                                *** 

Ide baru juga datang dari Madura. Selama ini produktifitas garam kita 
sangat rendahnya. Kualitasnya pun kurang bagus. Padahal BUMN garam kita 
memiliki 5.700 ha lahan penggaraman di Madura. Padahal kita ini perlu dua 
juta ton garam setiap tahun. Padahal kita ini masih terus saja impor garam. 

Ide baru ini datang dari Dirut PT Garam (Persero), S.U. Irredenta. Tidak 
usah ditanya mengapa orang asli Madura ini namanya mirip orang Italia. 
Ayahnya, seorang guru SMP di Surabaya, memang pernah sekolah di Italia. 
Toh nama depannya tetap sangat Madura: Slamet Untung. Sudah slamet 
untung pula. 

Mulai tahun depan ia akan bikin gebrakan: melapisi seluruh lahan 
penggaramannya dengan membrane. Tentu akan memerlukan membrane 



berpuluh-puluh hektar luasnya. Rencana ini perlu saya “bocorkan” sekarang 
agar pabrik-pabrik plastik di dalam negeri mulai segera berpikir untuk 
memproduksi membrane. Tentu yang memenuhi persyaratan untuk lahan 
garam. Jangan sampai untuk urusan membrane saja kita harus impor. 
Mumpung masih ada waktu. Mumpung masih musim hujan. 

Dengan begitu maka air laut yang akan dijadikan garam akan menggenangi 
lahan yang sudah dilapisi membrane. Keuntungannya ada tiga: 
pembentukan garamnya bisa beberapa hari lebih cepat karena suhu 
udaranya lebih panas. Kedua, tidak perlu lagi ada satu lapisan garam paling 
bawah yang tercampur lumpur. Ketiga, kualitas garam kita menjadi kelas 
satu semuanya.  

Selama ini lapisan garam yang paling bawah tidak bisa dijual sama sekali. 
Praktis bercampur lumpur. Lapisan atasnya masih bisa dibersihkan dari 
lumpur, tapi perlu biaya. Itu pun hanya akan menghasilkan garam kelas 
tiga. 

Dengan idenya itu Slamet Untung akan bisa menyelamatkan industri garam 
sekaligus membuat BUMN untung. Benar-benar sebuah hope yang sangat 
besar. Apalagi kalau kelak petani garam kita juga bisa mengikuti jejak 
Slamet ini. Pemda pun (gubernur maupun bupati) rasanya tidak akan sia-sia 
kalau membantu pengadaan membrane untuk petani garam kita. Dari 
Madura akan kita mulai revolusi ladang garam ber-membrane. 

Slamet Untung masih punya ide lain. Yakni agar lahan 5.700 ha itu tetap 
produktif di luar musim garam yang hanya 4,5 bulan setiap tahunnya. 
Jangan sampai selama musim hujan, ketika tidak bisa memproduksi garam, 
lahan itu dibiarkan  menganggur. Untuk apa?  

Slamet akan memanfaatkannya untuk budidaya bandeng! Bahkan di lahan 
yang bukan untuk penggaraman, dia akan bertanam rumput laut. Saya pun 
langsung menyetujuinya. Bahkan akan mendukungnya dengan pabrik 
pengolahan rumput laut sekalian 

Dua tahun lagi, setelah garam Madura kembali jaya, pola yang sama harus 
bisa diterapkan di NTT. Di sana ada lahan luas yang cocok untuk pembuatan 
garam. Dalam dua tahun ini, sambil menunggu selesainya proyek 
membranisasi di Madura, di NTT bisa mulai dilakukan pengurusan dan 
penyiapan lahannya. BUMN Garam Madura sudah siap ekspansi ke NTT. 
Bahkan hasilnya bisa saja lebih besar dari yang di Madura. Mengapa? Di NTT 
bisa memproduksi garam selama tujuh bulan dalam setahun! 



Setelah Madura dan NTT ini beres, barulah kita bicarakan apakah masih 
perlu atau tidak impor garam. Memperdebatkannya sekarang hanya akan 
sia-sia saja. Saat ini masih begitu jauh jarak antara keperluan garam kita 
yang dua juta ton dengan produksi garam nasional kita yang belum sampai 
400 ton! 

Setidaknya sudah ada hope yang bisa di-manufacture di sini. 

               Senin, 19 Desember 2011 
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BISAKAH MERPATI HIDUP LAGI? 
KADANG libur itu penting. Di hari tanpa kesibukan itulah persoalan yang 
rumit bisa dibicarakan secara mendasar, detil dan habis-habisan.  

Misalnya di hari libur Sabtu lalu. Selama enam jam penuh bisa 
membicarakan rumitnya persoalan Merpati Nusantara Airline. Tidak hanya 
direksi dan komisaris yang hadir, tapi juga seluruh manajer senior. Ruang 
rapat sampai tidak cukup sehingga pindah ke ruang tamu yang secara kilat 
dijadikan arena perdebatan. 

Meski saya yang memimpin rapat itu, tapi tidak ada hirarkhi di situ. Segala 
macam jabatan dan predikat saya minta ditanggalkan. Tidak ada menteri, 
tidak ada dirut, tidak ada komisaris dan tidak ada bawahan. Semua sejajar 
sebagai orang bebas. Duduknya pun tidak diatur dan tidak teratur. Operator 
laptop dan proyektornya sampai duduk di lantai.  

Kebetulan saya juga hanya pakai kaus dan celana olahraga. Belum mandi 
pula. Baru selesai berolahraga bersama 30.000 karyawan dan keluarga Bank 
Rakyat Indonesia se Jakarta memperingati ultah mereka ke-116 yang gegap 
gempita. 

Pindah dari acara BRI ke acara Merpati pagi itu rasanya seperti pindah dari 
surga ke Marunda. Dari perusahaan yang labanya Rp 14 triliun ke 
perusahaan yang ruginya tidak habis-habisnya. Dari jalannya operasi saja 
Merpati sudah rugi besar. Apalagi kalau ditambah beban-beban utangnya.  

Tiap bulan pendapatannya hanya Rp 133 miliar. Pengeluarannya Rp 178 
miliar. Pesawatnya tua-tua. Sekali dapat yang baru MA 60 pula.  

Suasana kerja di Merpati pun sudah seperti perusahaan yang no hope! Maka 
jelaslah bahwa persoalan Merpati tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa.  

Restrukturisasi perusahaan dengan cara yang modern sudah dicoba sejak 
dua tahun lalu. Belum ada hasilnya --bahkan tanda-tandanya sekali pun. 
Upaya restrukturisasi ini telah menghabiskan enersi luar biasa. Lebih-lebih 
menghabiskan waktu dan kesempatan.  



Panjangnya proses pengadaan pesawat Tiongkok MA 60 membuat peluang 
lama hilang begitu saja. Rute-rute yang kosong yang semula akan didahului 
diisi oleh MA 60 terlanjur dimasuki Wing dan Susi Air yang lebih kompetitif. 
MA 60 yang menurut para pilot merupakan pesawat yang bagus, lebih berat 
lagi bebannya setelah terjadi kecelakaan di Kaimana.  

 

Peristiwa yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kualitas pesawat 
itu ikut membuat Merpati ibarat petinju yang sudah sempoyongan tiba-tiba 
terkena pukulan berat.  

Sebelum kecelakaan Kaimana penumpang sebenarnya lebih senang naik MA 
60. Pesawat ini sengaja didesain untuk negara tropis. AC-nya sudah bisa 
berfungsi sejak penumpang masuk pesawat. Tidak seperti pesawat baling-
baling lain yang panas udara kabinnya luar biasa dan baru berkurang setelah 
beberapa menit di udara.  

Merpati memang sering kehilangan momentum. Bahkan seperti sudah 
kehilangan momentum sejak dari lahirnya. Ketika pertama kali dipisahkan 
dari Garuda, pesawat-pesawatnya diambil tapi utangnya ditinggalkan. 
Beban-beban lainnya juga menumpuk. Semua itu enak sekali dijadikan 
kambing hitam oleh manajemennya. Setiap manajemen yang gagal punya 
alasan pembenarannya. Kadang manajemen lebih sibuk mengumpulkan 
kambing hitam daripada bekerja keras dan melakukan efisiensi. 

Benarkah tidak ada hope lagi di Merpati? 

Itulah yang melalui forum di hari libur Sabtu lalu ingin saya ketahui. 
Terutama sebelum saya membuat keputusan yang tragis: ditutup! Segala 
macam usaha sudah dilakukan. Dua bulan lalu sebenarnya saya sudah 
menyederhanakan manajemen Merpati. Jabatan wakil dirut saya hapus. 
Jumlah direktur saya kurangi. Agar manajemen lebih lincah. Juga terbebas 
dari beban psikologis karena wakil dirutnya lebih senior dari sang dirut.  

Rupanya belum cukup. Saya harus masuk lebih ke dalam. Tiba-tiba saya 
kepingin dialog langsung. Dialog yang intensif dan tanpa batas. Dialog 
dengan jajaran yang lebih bawah. Di masa lalu saya sering mendapat 
pengalaman ini: banyak ide bagus justru datang dari orang bawah yang 
langsung bekerja di lapangan. Bukan dari konseptor yang bekerja di 
belakang meja.  



Memang ada rencana pemerintah dan DPR untuk membantu keuangan 
Merpati Rp 561 miliar. Tapi akankah uang itu nanti bermanfaat? Atau hanya 
akan terbang terhambur begitu saja ke udara? Seperti ratusan miliar uang-
uang negara sebelumnya?  

Tentu saya tidak ingin seperti itu. Harus ada jaminan ini: dengan suntikan 
tersebut Merpati bisa hidup dan berkembang. Tidak seperti suntikan-
suntikan uang ratusan miliar di masa lalu. Ini juga harus menjadi uang 
terakhir dari negara untuk Merpati. Sudah terlalu besar negara terus 
menyuntik Merpati, dengan hasil yang masih begitu-begitu saja. 

 

Maka saya kemukakan terus terang di forum itu: daripada uang Rp 561 
miliar tersebut akan terhambur ke udara begitu saja dan karyawan pada 
akhirnya akan kehilangan pekerjaan juga, lebih baik Merpati ditutup 
sekarang juga. Uang itu bisa dibelikan kebun kelapa sawit. Tiap karyawan 
mendapat pesangon dua hektar kebun sawit. 

Orang Riau punya dalil: satu keluarga yang punya kebun sawit dua hektar, 
sudah bisa  hidup dan bisa sampai menyekolahkan anak ke ITB! Memiliki 
kebun sawit dua hektar lebih memberikan masa depan daripada terus 
menjadi karyawan Merpati. 

Tentu ide ini membuat pertemuan heboh. Sekaligus membuat peserta 
pertemuan tertantang untuk menolaknya. Mereka tidak rela kalau Merpati 
harus mati. Kebun sawit bukan bandingan untuk masa depan. Ok. Saya 
setuju. So what? Kalau dari operasionalnya saja sudah rugi, masih adakah 
alasan untuk mempertahankannya? 

Maka saya ajukan ide untuk melakukan pembahasan topik per topik. Untuk 
mengecek apakah benar masih ada harapan? 

Topik pertama adalah: bagaimana membuat pendapatan Merpati lebih besar 
dari pengeluarannya. Kalau tidak ada jalan yang konkrit di topik ini, 
putusannya jelas: Merpati harus ditutup. Asusminya: bagaimana bisa 
memikul beban yang lain kalau dari operasionalnya saja sudah rugi besar. 
Berapa pun modal akan digerojokkan tidak akan ada artinya. Lebih baik 
untuk beli kebun sawit! 



Meski logika sawit begitu jelas dan rasional, rupanya masih banyak yang 
takut mengubah jalan hidup. Ketika hal itu saya kemukakan, seseorang 
nyeletuk dari arah belakang. “Salah Pak Dahlan! Bukan kami takut menjadi 
petani sawit, tapi Merpati ini masih punya peluang besar,” katanya. “Asal 
semua orang di Merpati punya etos kerja yang hebat,” tambahnya.  

Etos kerja ini begitu seringnya dia sebut sebagai penyebab utama kesulitan 
Merpati sekarang ini. Dia sangat percaya etos itulah kuncinya sehingga 
sepanjang enam jam rapat itu dia selalu dipanggil dengan nama Pak Etos. 

Pak Etos mungkin benar. Tapi itu masih kurang konkret. Yang diperlukan 
adalah usul konkret dan realistis. Yang bisa membuat pendapatan lebih 
besar dari pengeluaran. Yang bisa dilaksanakan dalam keadaan Merpati as 
is.  

Pagi itu begitu sulit mencari ide yang membumi. Maka saya pun teringat 
pada gurauan pedagang-pedagang sukses seperti ini: “Tuhan itu baik. Tapi 
uanglah yang bisa membuat orang mengatakan Tuhan itu baik”. Rupanya 
perlu rangsangan material untuk melahirkan ide-ide kreatif. Rupanya perlu 
dana untuk mendatangkan Tuhan.  

Maka saya tawarkan di forum itu: peserta rapat yang mengusulkan ide 
terbaik akan saya beri hadiah satu mobil baru, Avanza, dari kantong saya 
pribadi. 

Rapat pun menjadi heboh. Gelak tawa memenuhi ruangan. Ide belum 
muncul tapi  warna mobil sudah harus dibicarakan. Setuju: warna krem! 
Neraka sawit ternyata tidak menarik. Surga Avanzalah yang menggiurkan. 
Pantaslah kalau Jakarta macet! 

Tuhan rupanya benar-benar datang. Inspirasi bermunculan. Hampir semua 
peserta rapat mengangkat tangan. Mereka berebut mendaftarkan ide. 
Angkat tangan lagi untuk ide kedua. Ide ketiga. Bahkan ada yang sampai 
mendaftarkan lima ide. 

Setelah terkumpul 53 ide, barulah diperdebatkan. Mana yang konkret dan 
mana yang terlalu umum. Mana yang menghasilkan rupiah, mana yang 
menghasilkan semangat. Mana yang membuat pendapatan lebih besar, 
mana yang membuat pengeluaran lebih kecil.  



Ide-ide itu kemudian diranking. Dari yang terbaik sampai yang terkurang. 
Dari yang terbanyak menghasilkan rupiah sampai yang menghasilkan etos. 
Perdebatan amat seru karena masing-masing mempertahankan idenya. 
Terjadi diskusi yang luar biasa intensif mengalahkan rapat kerja bagian 
pemasaran. 

Dari ranking yang berhasil dibuat, memang sudah bisa diketahui siapa yang 
bakal dapat mobil. Tapi ada yang protes. “Sebaiknya hadiah baru diberikan 
setelah ide itu jadi kenyataan,” teriaknya. Rupanya dia ingin membuktikan 
bahwa meski idenya kalah ranking tapi dalam pelaksanaannya kelak akan 
mengalahkan juara ranking itu.  

Setuju. Kita lihat dulu kenyataannya di lapangan. Peluang bagi ide yang 
rankingnya di bawah pun masih terbuka. 

Tentu ide-ide itu minta dirahasiakan. Terutama karena masih akan 
dirumuskan dalam bentuk program kerja nyata di lapangan. Tapi semua ide 
memang sangat menarik. Dari sinilah bisa diketahui bahwa Merpati 
seharusnya tidak akan rugi secara operasional. Kalau ini terlaksana, pemilik 
dana tidak akan ragu membantu. Alhamdulillah. Tuhan memberkati. 

Topik berikutnya adalah MA 60. Bagaimana kinerjanya selama ini, apakah 
bisa menghasilkan uang dan terutama bagaimana mengembalikan citra yang 
rusak akibat kecelakaan Kaimana. Banyak juga ide gila yang muncul. 
Termasuk ide bahwa khusus untuk MA 60 sebaiknya dicarikan pilot bule. 
Seperti pesawatnya Susi Air. Orang kita lebih percaya kepada bule daripada 
bangsa sendiri. Ketidak percayaan orang terhadap MA 60 bisa ditutup 
dengan pilot orang bule. Huh!  

Saya benci dengan ide ini. Tapi demi Merpati saya menerimanya! 

Maka setelah enam jam berdebat, tepat pukul 16.00, rapat pun diakhiri 
dengan lega.  

Saya bisa segera pulang untuk mandi pagi! 

Senin, 27 Desember 2011 
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TEMPAT BERSANDAR YANG HARUS KOKOH 
TENTU ini bukan rahasia negara --karena yang saya kemukakan hanya 
suasananya. Dalam beberapa sidang kabinet belakangan ini Presiden SBY 
begitu keras --dalam ucapan maupun mimik wajahnya. Terutama ketika 
menyangkut pelaksanaan program-program kabinet yang lambat. Bahkan 
Presiden SBY sampai masuk ke persoalan yang detil.  

Belum pernah Presiden memimpin rapat kabinet begini keras dan detil.  

Misalnya ketika membahas birokrasi yang menurut penilaian Presiden 
ternyata menjadi salah satu penyebab utama kelambatan banyak program. 
Dalam hal kelambanan birokrasi ini boleh dibilang Presiden sudah sampai 
tahap marah --benar-benar marah.  

Misalnya, begitu banyak pejabat di daerah dan pusat yang mengatakan 
bahwa rancangan keputusan sudah di meja Presiden. Padahal masih entah 
di mana. Ini bisa menimbulkan anggapan Presiden yang lambat.  

Walhasil kelambatan birokrasi seperti itu, tidak boleh lagi terjadi di tahun 
2012. Bahkan entah sudah berapa kali Presiden meminta agar para menteri 
"bekerja dan berpikir dan bertindak out of the box". Tidak boleh lagi bekerja 
seperti biasanya dan mengambil jalan yang biasa.  

Bahkan Presiden sendiri seperti menantang birokrasi untuk adu cepat. “Hari 
ini sampai di meja saya, keesokan harinya sudah saya tandatangani,” tegas 
beliau. 

Tentu kemarahan Presiden seperti itu tidak akan sampai terlihat di publik. 
Presiden terlalu santun untuk urusan seperti ini. Tapi, ke dalam, terlihat 
jelas bahwa Presiden SBY berubah. Ingin mewujudkan ucapannya di depan 
publik beberapa waktu lalu bahwa gaya kepemimpinannya akan lebih tegas 
dan cepat. 

Perubahan itu juga terasa saat melakukan perjalanan dengan naik kereta api 
ke Cilacap 28 Desember lalu. Itulah perjalanan darat  6,5 jam untuk 
meresmikan dimulainya pembangunan kilang minyak Pertamina. Inilah 
pembangunan kilang minyak pertama dalam masa setelah Orde Baru.  



Sepanjang perjalanan itu berbagai agenda dibahas. Mirip rapat kabinet 
terbatas yang sangat intensif. Soal kemiskinan, energi, pangan, teknologi, 
perdagangan, sampai ke soal konsep mendasar perlunya Polri menyesuaikan 
diri dengan tantangan baru: terjadinya ketegangan di masyarakat seperti 
yang terjadi di Mesuji dan Bima. 

  

Sudah tentu dibahas pula program BUMN --termasuk perlunya beberapa 
BUMN diubah strukturnya. 

Dalam hal kemiskinan dibahas juga kondisi berbagai daerah. Saya sempat 
menyampaikan terobosan yang dilakukan oleh beberapa bupati dari daerah 
tertinggal. Misalnya Bupati Lebak yang berambisi menuntaskan 
ketertinggalannya di akhir tahun 2013. Juga bupati Ngada di Flores yang 
sampai mengancam mengundurkan diri kalau DPRD setempat menolak 
pengalokasian dana APBD untuk program pemberian sapi bagi 18.000 
penduduk miskin di kabupaten itu.  

Bupati ini memang istimewa. Mobil dinasnya kijang tua karena dia memilih 
APBD untuk mengurangi kemiskinan daripada untuk membeli mobil dinas 
baru. Dia melihat tidak ada cara lain yang lebih cepat mengentas kemiskinan 
di Ngada kecuali lewat pembagian sapi dan pembangunan bendungan untuk 
irigasi di Bajawa.  

"Rapat sambil menyusuri rel kereta api" itu juga berlangsung sangat intensif 
karena kami berada dalam satu gerbong yang tempat duduknya berhadap-
hadapan sangat dekat. Waktunya juga sangat cukup. Tidak diburu acara 
lain. Siang itu peralatan karaoke yang ada di gerbong tersebut tidak laku. 
Presiden seperti tidak kehabisan agenda untuk dikemukakan. Presiden 
seperti benar-benar tidak sabar ingin menuntaskan semua program besar 
kabinet. 

Setelah mengikuti beberapa kali sidang kabinet dan juga perjalanan ke 
Cilacap ini, tampaknya reformasi birokrasi akan jadi salah satu fokus 
Presiden. Tampaknya reformasi birokrasi tidak akan bisa ditawar lagi. 
Presiden terlihat tidak puas mengapa reformasi birokrasi selama ini hanya 
lebih banyak dikaitkan dengan perubahan sistem gaji.  

Mengingat reformasi birokrasi akan menjadi salah satu agenda utama tahun 
2012, maka reformasi birokrasi di BUMN juga harus berjalan, bahkan lebih 



cepat. Tidak boleh BUMN yang sifatnya lebih korporasi tertinggal oleh 
kementerian lain yang orientasinya bukan korporasi.  

Kalau birokrasi yang instansional saja bertekad melakukan reformasi, 
apalagi BUMN yang korporasional.  

Wajah korporasi jelas harus lebih cair dari wajah instansi. Masa lalu BUMN 
yang lebih dekat dengan sifat instansional benar-benar harus berubah. 
Itulah sebabnya pelimpahan begitu banyak wewenang menteri kepada 
masing-masing korporasi menjadi jantung dari reformasi birokrasi di BUMN. 
Dengan reformasi kewenangan itu maka rentetannya akan panjang: 
komisaris tidak bisa lagi asal-asalan, direksi tidak bisa lagi main politik dan 
sekaligus kehilangan peluang untuk menjilat. 

 

Persetujuan dewan komisaris, misalnya, kini harus tegas: setuju atau tidak 
setuju. Tidak bisa lagi ada dewan komisarais yang memberikan persetujuan 
dengan catatan. Selama ini terlalu biasa dewan komisaris dalam 
memberikan persetujuan atas prohgram direksi disertai catatan-catatan --
yang kesannya dewan komisaris ingin cari selamat sendiri.  

Secara seloroh sering saya kemukakan sifat persetujuan dewan komisaris itu 
harus seperti wanita yang habis bercinta: hamil atau tidak hamil. Tidak ada 
istilah "agak hamil" dalam kamus wanita. Maka ke depan persetujuan dewan 
komisaris harus tegas: setuju atau tidak setuju. Tidak ada istilah "agak 
setuju".  

Bagi saya, disetujui atau tidak disetujui tidak masalah. Yang penting 
keputusan itu diberikan dalam waktu cepat. Korporasi memerlukan 
kecepatan. Speed. Banyak sekali peluang yang lewat karena unsur speed 
diabaikan. Pengadaan MA 60 Merpati menjadi contoh nyata hilangnya 
kesempatan itu.  

Katakanlah dewan komisaris tidak setuju atas usulan program direksi. 
Kemungkinannya masih banyak. Direksi merevisi usulannya, direksi 
menyadari bahwa usulannya memang kurang bagus, atau direksi tetap 
merasa usulannya sangat bagus. Dalam hal yang terakhir itu direksi diberi 
peluang untuk appeal ke Kementerian BUMN. Kementerian BUMN-lah yang 
akan memberikan penilaian siapa yang sebenarnya kurang entrepreneur.  



Kementerian tidak akan memberikan kata putus karena kementerian tidak 
boleh intervensi kepada korporasi. Tapi kementerian bisa mengambil 
kesimpulan untuk menilai personalia di kepengurusan BUMN tersebut. 

Maka kuncinya adalah speed. Tidak disetujuinya sebuah program pun tidak 
masalah asal keputusan diberikan dengan cepat. Tidak digantung. Dengan 
demikian direksi bisa segera menyusun langkah yang baru lagi: merevisi, 
melupakannya, atau membuat program yang baru sama sekali. 

Tentu tidak hanya jantungnya yang berubah. Kulit-kulitnya juga perlu 
berubah.   

Karena itu saya sangat menghargai langkah Dirut PT Kerata Api Indonesia 
(KAI), Ignasius Jonan, yang di tahun 2012 ini akan mengubah seragam 
karyawan PT KAI agar tidak lagi sama dengan seragam pegawai negeri 
Kementerian Perhubungan. 

Soal seragam, sebenarnya tidak terlalu penting. Ini hanya kulit-kulitnya. 
Tapi soal kulit ini kadang lebih menarik dari isinya. Sewaktu di PLN pun saya 
pernah menghapus baju seragam. Ini gara-gara baju seragam dinilai 
dijadikan obyek korupsi. Toh kinerja tidak terpengaruh dengan atau tanpa 
baju seragam. 

  

Tentu saya tidak anti baju seragam. Silakan berseragam --hanya saja 
jangan dijadikan obyekan korupsi! 

Gaya-gaya instansional BUMN yang lain juga harus berubah. Dan ini akan 
lebih banyak ditentukan oleh CEO-nya, oleh direktur utamanya. Sangat tidak 
bernada korporasi kalau dalam acara-acara intern pun seorang direktur 
utama memberikan sambutan dengan cara membaca sambutan. Berpidato 
dengan cara membaca hanya boleh untuk acara yang melibatkan pihak di 
luar perusahaan. 

Karena itu tim yang pekerjaannya membuatkan pidato direktur utama 
sebaiknya juga dibubarkan. Tidak pantas di BUMN ada pegawai yang 
pekerjaannya membuatkan pidato direktur utama --seolah-olah sang 
direktur utama begitu tidak menguasai masalah perusahaan yang 
dipimpinnya.  



Keberadaan staf ahli di sekitar direktur utama, kalau masih ada, juga harus 
dihapus. Direktur utama haruslah orang yang paling ahli di perusahaan itu. 
Saya tahu tidak semua direktur utama BUMN memiliki staf ahli. Saya juga 
tahu bahwa banyak staf ahli yang sebenarnya tidak ahli, melainkan hanya 
sebagai penampungan para senior yang harus ditampung.  

Saya sendiri akan menghapus Staf ahli Menteri BUMN tahun ini, kebetulan 
beberapa staf ahli memang memasuki masa pensiun. Saya tidak akan 
mengisi  lowongan itu dengan orang baru. Penghapusan Staf Ahli Menteri 
BUMN ini merupakan langkah kedua.  

Langkah pertama sudah saya lakukan dua bulan lalu: menghapus jabatan 
staf khusus menteri BUMN. Meski tidak ada staf khusus rasanya tidak ada 
sesuatu yang hilang. Memang masih ada satu orang yang selalu bersama 
saya, A. Azis, tapi bukan staf khusus. Jabatannya akan segera jelas bulan ini 
setelah penataan di kementerian dilakukan.  

Tidak adanya staf khusus menteri BUMN ini perlu diketahui --agar 
masyarakat tahu jangan sampai ada yang tertipu. Kementerian BUMN 
memang harus agak berbeda. Kementerian ini harus lebih bernuansa 
korporasi.  

Setelah tidak ada staf ahli dan staf khusus, saya akan lebih bersandar pada 
wakil menteri dan kepada para deputi menteri BUMN. Saya harus 
mempercayai struktur sepenuhnya sampai personalia di struktur itu 
diketahui tidak bisa dipercaya. Deputilah staf ahli dan staf khusus saya yang 
sebenar-benarnya.  

Tentu saya juga lebih bersandar pada para direksi dan komisaris. Terutama 
kepada direktur utama dan komisaris utama. Saya harus percaya 
sepenuhnya pada mereka dan mengandalkan sesungguh-sungguhnya 
mereka. Lantaran merekalah tempat sandaran yang utama, maka orangnya 
harus kokoh. Harus bisa diandalkan sebagai tempat bersandar.  

 

Tempat bersandar yang rapuh hanya akan membuat orang yang bersandar 
kepadanya, seperti saya, akan ikut roboh.  

Maka tidak ada pilihan lain. Begitu saya mengetahui tempat sandaran saya 
itu ternyata tidak kokoh, pilihannya tinggal  dua: membiarkan diri saya ikut 



roboh atau saya mengganti sandaran tersebut dengan sandaran lain yang 
lebih kokoh. 

Prinsip out of the box memang sudah waktunya benar-benar dilaksanakan. 

 

         Senin, 2 Januari 2012 
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MENGUBAH PEMIKIRAN ‘GAJAH DI PELUPUK 
MATA’ 
 

IDE segar bisa datang dari mana saja. Salah satunya disampaikan oleh 
Direktur Utama PT Pupuk Sriwijaya Holding, Arifin Tasrif. Saya sangat 
tertarik dengan ide baru yang bisa sedikit mengatasi kesulitan gas untuk 
bahan baku pupuk.  

Ketika ide teman-teman Pupuk Sriwijaya ini saya sampaikan dalam 
pertemuan khusus dengan Presiden SBY, beliau juga sangat memuji. 

Ide ini juga menjadi bukti bahwa berpikir kreatif lebih penting daripada 
terus-menerus mengeluh. Selama ini ada gejala terlalu banyak energi para 
pimpinan BUMN untuk mengeluh, ngomel, ikut menghujat. Termasuk soal 
kekurangan gas untuk bahan baku pabrik pupuk ini.  

Sampai-sampai saya pernah sangat kasihan pada industri pupuk yang harus 
menutup pabriknya karena kekurangan gas. Sampai-sampai, sewaktu saya 
menjabat Dirut PLN, saya menegaskan: biarlah gas-gas di Sumsel lebih 
diutamakan untuk pupuk. Padahal saat itu PLN sendiri sangat membutuhkan 
gas. 

Tentu banyak teman PLN yang kurang setuju. Tapi saya punya logika 
sendiri. PLN masih bisa mencari sumber listrik dari bahan baku lain. Bahkan 
untuk Sumsel bahan baku itu melimpah: batu-bara dan air. Sedang pabrik 
pupuk Sriwijaya harus tutup kalau tidak mendapat gas. Memang PLN tetap 
memerlukan gas, tapi sebenarnya tidak harus sebanyak kapasitas 
pembangkitnya. Gas untuk PLN harus hanya untuk lima atau tujuh jam 
sehari. Yakni jam-jam antara 16.00 sampai 22.00. 

Memang harus ada pemikiran yang radikal. PLN perlu membuat tangki CNG 
(Compressed Natural Gas). Agar gas yang mengalir 24 jam itu jangan 
dipakai 24 jam, tapi ditampung dulu dalam satu tangki. Gas itu harus 
dimampatkan agar tangkinya tidak terlalu besar. Baru pada jam yang 
diperlukan gas tersebut dipakai.  



Katakanlah di satu pulau atau di satu daerah atau di satu sistem, kebutuhan 
tetap (dasar) listrik sepanjang hari sebesar 1000 MW. Baru pada jam-jam 
tertentu kebutuhan itu meningkat menjadi 1.200 MW. Sebaiknya yang 1000 
MW harus diisi dengan pembangkit bertenaga batubara. Ditambah dengan 
geothermal dan air.  Ini sesuai dengan sifat batubara, geothermal, dan air 
yang produksinya konstan. Baru pada jam-jam tertentu itu menggunakan 
gas. Dengan demikian dalam keadaan negara yang lagi kekurangan gas 
seperti sekarang, manajemen gas secara nasional bisa dilakukan dengan 
tepat. 

  

Bisa jadi teman-teman PLN tidak setuju dengan ide seperti ini. Itu wajar 
karena orang PLN harus membela perusahaannya lebih dulu. Tapi kalau kita 
sudah berbicara kepentingan nasional tidak bisa lagi masing-masing sektor 
berpikir egois. Bisa jadi efisien di satu tempat membuat pemborosan yang 
luar biasa di tempat lain. Bisa jadi kepuasan di satu tempat menimbulkan 
ketidakpuasan di banyak tempat. Di sini harus ada manajemen nasional di 
bidang gas. Ego sektor yang selama ini menjadi salah satu kelemahan kita 
bersama harus diatasi.  

Tentu PLN tidak seperti itu. PLN sudah melahirkan ide CNG sejak dua tahun 
lalu. Kini proyek CNG PLN yang pertama sedang dalam pengerjaan. Semoga 
segera dibangun proyek serupa, besar-besaran, di semua daerah. Secara 
nasional manajemen gas kita yang lagi sulit akan bisa lebih baik. 

Demikian juga industri. Masing-masing industri harus berpikir untuk 
melakukan manajemen gas. Industri yang hanya menggunakan gas 12 jam 
sehari, harus melakukan manajemen gas yang berbeda dengan industri 
yang menggunakan gas 24 jam. Industri yang libur di hari Sabtu dan Minggu 
harus diperlakukan tidak sama dengan industri yang bekerja 24 jam dalam 7 
hari seminggu. Karena itu pengadaan receiving terminal gas yang sebentar 
lagi selesai sangat cocok untuk melengkapi sistem manajemen gas yang 
tepat. 

Ide baru perubahan manajemen gas seperti itulah yang sedang dirancang 
teman-teman Pupuk Sriwijaya sekarang ini. Dulunya Pupuk Sriwijaya itu 
seperti “melihat gajah di pelupuk mata”. Mereka mengeluh luar biasa akibat 
kekurangan gas sebagai bahan baku pupuk. Tapi mereka lupa bahwa 
mereka sendiri ternyata melakukan pemborosan gas yang tidak perlu. 



Mereka telah menggunakan gas untuk membangkitkan listrik untuk 
kepentingan pabriknya.  

Inilah yang akan diubah oleh teman-teman Pupuk Sriwijaya. Mereka akan 
segera membangun pembangkit listrik tenaga batubara. Kalau PLTU ini 
sudah jadi, gas sebesar 40 juta mscfd bisa dihemat. Bisa dialihkan untuk 
bahan baku. “Bisa untuk menghidupkan satu pabrik tersendiri dengan 
kapasitas 1 juta ton/tahun!,” ujar Arifin Tasrif. 

Bahkan mungkin tidak perlu menunggu PLTU-nya jadi. Sekarang ini sistem 
kelistrikan di Sumselsudah tidak krisis lagi. Pembangkit-pembangkit baru 
sudah banyak yang mulai menghasilkan listrik. Termasuk geothermal 
Ulubelu sebentar lagi selesai dibangun. 

Pabrik-pabrik pupuk yang lain akan mengikuti logika tersebut. Maka energi 
besar yang selama ini dipergunakan untuk mengeluh, terbukti bisa diubah 
menjadi energi yang sangat positif. Betapa pentingnya menggunakan 
kapasitas berpikir untuk sesuatu yang positif dan kreatif. 

 

Bahkan PLN atau pabrik pupuk bisa melakukan pembicaraan swap energi 
dengan kilang LNG. Baik di Tangguh maupun di Bontang. Gas yang 
dipergunakan untuk membangkitkan listrik (untuk mencairkan gas) di dua 
terminal LNG tersebut sangat besar. Bisa saja PLN atau siapa pun 
membangunkan PLTU batubara di dua lokasi tersebut. Lalu gas yang dibakar 
di situ diminta untuk kepentingan yang lebih strategis. Di Bontang swap gas 
itu bisa untuk pabrik Pupuk Kaltim, sedang di Tangguh bisa untuk listrik 
Papua. 

*** 

Ide kreatif juga datang dari PT Pelni. Direktur Utama Pelni, Jussabella 
Sahea, menyampaikan kepada saya tentang ide baru “Kapal 3 in 1”. Ide ini 
bermula dari menurunnya jumlah penumpang kapal. Sejak maraknya 
penerbangan murah 10 tahunan yang lalu, penumpang kapal Pelni menurun 
drastis. Tinggal 50 persennya. Tentu Pelni mengalami kerugian yang sangat 
besar.  

Padahal Pelni tidak boleh menghentikan operasi. Pelni harus tetap 
mengemban tugas merangkai pulau-pulau Nusantara. Kalau Pelni tidak 



beroperasi, tidak ada pilihan bagi masyarakat golongan bawah yang ingin 
bepergian. Sekarang saja, kalau ada kapal Pelni yang masuk dok 
(diperbaiki), harga-harga barang di suatu daerah terpencil langsung naik 
drastis.  

Di samping itu penumpang Pelni adalah juga para pedagang kecil yang 
hanya dengan menggunakan Pelni dia bisa membawa barang dalam jumlah 
yang banyak dengan biaya yang murah. Bahkan untuk kilogram tertentu 
tidak perlu membayar. Di saat pesawat semakin ketat dalam mengontrol 
berat barang bawaan, Pelni menjadi tumpuan pedagang kecil antar pulau. 
Memang kadang agak keterlaluan. Barang yang dibawa bukan lagi ratusan 
kilo, tapi mendekati ton. Kalau ditegur bisa memecah kaca terminal. Inilah 
yang membuat Pelni kian sulit. 

Melihat gejala baru itu, teman-teman di Pelni bertekad mengubah semua 
kapalnya menjadi “Kapal 3 in1”. Agar tidak hanya bisa mengangkut orang. 
Kapal Pelni juga harus bisa mengangkut barang. Dan ternak. Artinya 
sebagian ruang penumpang yang kini separo kosong itu diubah untuk bisa 
dimasuki kontainer. Setidaknya kontainer-20. Bahkan mungkin kontainer 
yang lebih kecil. Direksi Pelni sedang mendesain kontainer mini itu. 
Sekaligus untuk menambah fleksibilitas. Juga agar  biaya modifikasinya lebih 
murah. Cukup mengadakan krane yang ukurannya kecil yang lebih murah. 

Untuk itu Pelni akan bekerjasama dengan Fakultas Teknik Perkapalan 
Institut Teknologi Surabaya (ITS). ITS sudah punya pengalaman meredesain 
kapal Pelni untuk kepentingan serupa. Beberapa hari lalu, sebelum matahari 
terbit, saya melihat kapal yang sudah dimodifikasi itu di Tanjungpriok. 
Sekalian melihat terminal baru penumpang Pelni di situ.  

 

Terminal baru yang dibangun Pelindo II ini  berselera tinggi. Tidak kalah 
dengan bandara sekelas Juanda Surabaya. Desainnya futuristik. Ruang 
tunggunya mengejutkan. Apalagi kalau pohon-pohon yang saya minta 
ditanam banyak-banyak di situ sudah besar nanti. Penumpang kapal Pelni 
tidak akan merasa rendah diri dibanding penumpang pesawat terbang. 

Saya juga sudah menyampaikan ide kreatif seperti ini kepada Presiden SBY. 
Beliau sangat menghargai bahkan berharap bisa ikut mengatasi kesulitan 
sistem logistik nasional. Terutama untuk daerah-daerah yang belum 
berkembang.  



Jawa, misalnya, memerlukan daging sapi yang luar biasa besar. Tapi kiriman 
sapi dari Indonesia Timur sangat mahal. Ini karena tidak ada kapal khusus 
angkutan sapi. Kapal khusus sapi harus besar. Padahal sapi yang akan 
diangkut meskipun banyak tapi tersebar di daerah-daerah kecil. Tidak 
mungkin kapal khusus bisa melayaninya. 

Dengan kapal Pelni “3 in1” maka lima atau enam ekor sapi dari satu daerah 
sudah bisa diangkut ke Jawa dengan ongkos yang murah. Presiden berharap 
ide kreatif ini bisa mendorong masyarakat di Indonesia timur lebih semangat 
menternakkan sapi. Bisa menjual sapi dengan mudah dengan harga yang 
baik. 

Tentu penumpang Pelni tidak perlu merasa “kok disatukan dengan sapi”. 
Bukankah penumpang pesawat juga tidak merasa disatukan dengan jenazah 
ketika pesawat itu sedang mengangkut jenazah? Tentu sapi-sapi itu tidak 
akan dimasukkan peti mati, tapi akan dimasukkan dalam kontainer. Yakni 
kontainer khusus yang kini lagi dipikirkan desainnya. Satu sapi satu 
container. Dengan demikian sapi di pelabuhan sudah dikemas dalam 
kontainer.  

Tidak akan ada pemandangan sapi gila yang mengamuk karena tidak mau 
digiring ke kapal.  

Ide ini sekaligus untuk mengatasi ketidakseimbangan angkutan barang antar 
wilayah Indonesia. Kapal-kapal Pelni yang menuju Indonesia Timur itu selalu 
penuh barang kalau meninggalkan Jakarta atau Surabaya. Tapi ketika 
kembali ke Jawa tidak banyak barang yang diangkut. Sayang sekali kalau 
kapal itu kosong. Dengan angkutan barang dan ternak ini kapal Pelni yang 
kembali ke Jawa bisa penuh muatan. Dengan demikian pendapatan Pelni 
bisa lebih baik. “Bisa naik 300 persen,” ujar Jussabella. 

Kreatifitas seperti itu akan terus didorong di semua BUMN. Agar bisa 
menggantikan sikap hanya bisa mengeluh atau cengeng. 

 

        Senin, 9 Januari 2012 

 

 



9 

JANGAN PAKSA TIBA-TIBA MA’RIFAT 
MENDIKBUD layak memberi penghargaan kepada Walikota Solo Jokowi, 
setidaknya untuk satu hal: mempromosikan keberhasilan program 
kementeriannya. Khususnya dalam pengembangan mobil Esemka.  

Mendikbud Mohamad Nuhlah yang memprogramkan 23 Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK) itu merakit mobil Esemka. Tiga di antaranya SMK swasta. 
Satu dari tiga itu adalah SMK Muhammadiyah Borobudur, Magelang, yang 
dua tahun lalu ikut jadi korban meletusnya Gunung Merapi. 

Siswa SMK Muhammadiyah ini, sebagaimana SMK Solo yang sudah 
dipromosikan Jokowi, bahkan sudah melewati beberapa tahap kesulitan 
perakitan mobil. Mula-mula merakit satu mobil. Lalu dibongkar lagi untuk 
dirakit lagi. Dibongkar lagi dan dirakit lagi. Tahap berikutnya SMK tersebut, 
bersama-sama dengan 23 SMK lainnya, diberi wewenang (dan uang) untuk 
membeli suku cadang yang bisa dirangkai menjadi mobil. Boleh impor, boleh 
dari dalam negeri. Uangnya disediakan. 

Mereka memilih mengimpor dari Tiongkok. Karena tidak mungkin setiap SMK 
mengimpor sendiri-sendiri, 23 SMK tersebut bersepakat menunjuk sebuah 
perusahaan importer. Dipilihlah sparepart mesin berbasis teknologi merk 
Wuling dari Tiongkok.   

Sparepart impor itu dibagikan secara merata ke 23 SMK. Inilah yang 
kemudian dipakai belajar merakit dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. 
Hasilnya sangat baik, tapi di blok mesinnya belum ada tulisan Esemka. 

Tahap berikutnya lagi, blok mesin tidak didatangkan dari Tiongkok, tapi 
dibuat oleh  industri kecil baja Ceper, Klaten. Cetakan blok mesin yang 
masih kasar ini dikirim ke Jakarta untuk dibubut di pabrik mobil. Diberi merk 
Esemka. Dari Jakarta blok mesin ini dikirim ke 23 SMK untuk dirakit oleh 
para siswa. Tahap inilah yang berhasil dirakit menjadi mobil Jokowi. Karena 
itu baik yang di Solo, di SMK Muhammadiyah Borobudur maupun  di 
beberapa SMK lainnya bentuk dan modelnya sama.  

Fisiknya gagah dan finishing-nya halus. Gas, kopling, rem, power streering 
dan power window tidak terasa beda dengan mobil produksi pabrik. Saya 



mencoba mobil Esemka buatan SMK Muhammadiyah ini sampai kecepatan 
80 dan membawanya ngepot di lapangan rumput berlumpur. Yidak ada 
masalah. Rasanya mobil Esemka buatan SMK-SMK negeri lainnya juga sama 
baiknya. Memang ada supervisi dari tim Kemendikbud yang  diberikan dalam 
standar yang sama untuk semua SMK. 

Kini Mendikbud memberi order yang lebih besar lagi. Kepada SMK 
Muhammadiyah Borobudur diberikan order untuk mempraktikkan pekerjaan 
yang lebih berat: membuat tiga buah bus ‘2 in 1’. Bus ini bisa untuk 
angkutan penumpang/barang dan sekaligus bisa diubah sebagai panggung 
kesenian. Tiga buah bus tersebut sekarang lagi dikerjakan di bengkel SMK 
itu. Bagian dindingnya bisa dibuka. Diberi engsel di bagian bawahnya. Ketika 
dinding bus itu dibuka jadilah dinding tersebut panggung kesenian.  

Tiga buah bus ‘2 in 1’ itu akan diberikan kepada SMK khusus bidang 
kesenian. Seniman SMK bisa menuju tempat pertunjukan dengan naik bus 
dengan membawa serta peralatan kesenian. Tiba di lokasi dinding busnya 
dibuka dan dihampar sebagai panggung. 

Kalau order Mendikbud ini selesai, SKM-SMK itu, seperti SMK 
Muhammadiyah Borobudur ini akan memiliki catatan yang panjang: berhasil 
merakit sedan, SUV, ambulan, pick-up dan bus ‘2 in 1’.   

Siapa pun akan bangga melihat perkembangan itu. Berita mengenai pelajar 
kita tidak lagi melulu soal perkelahian. Kini mengenai prestasi mereka. 
Mendikbud sendiri, mungkin karena menganggap perannya itu sebagai 
kewajiban yang sudah seharusnya rupanya tidak melihat bahwa 
keberhasilannya itu sebuah success story. Jokowilah yang mempromosikan 
keberhasilan Kemendikbud itu! 

Hasil promosi ini sangat nyata. Harga diri sekolah SMK naik drastis. 
Siswanya begitu bangga. Kini terbukti tidak harus semua lulusan SMP masuk 
SMA. Saya yakin anak-anak SMK tersebut akan bernasib lebih baik. Begitu 
lulus kelak mereka lebih mudah mecari pekerjaan. Baik di industri 
perbengkelan maupun di industri otomotif. Bahkan siapa tahu bisa mandiri 
sebagai pengusaha pemula di bidangnya.  

Setelah memahami apa yang sebenarnya terjadi di SMK-SMK itu, sorenya 
saya meninjau PT INKA di Madiun. BUMN ini sudah berhasil memproduksi 
mobil 650 cc. Saya mencoba mengemudikannya sejauh satu jam perjalanan 
dari Madiun ke Takeran lewat Kebonsari. Saya ingin tahu apakah PT INKA 



bisa didorong untuk menjadi industri  mobil nasional. Agar keinginan yang 
luas di media mengenai mobnas ini bisa segera mendapatkan muara.  

Malam harinya, rapat intensif dilakukan. Temanya sama: apakah PT INKA 
sudah siap untuk menjadi industri mobil nasional?  

Pasti bisa. Terutama kalau yang dimaksud adalah memproduksinya. Tapi 
BUMN ini pernah bertahun-tahun dalam kondisi la-yahya-wala-yamut. 
Saking beratnya pernah diputuskan ditutup saja. Krisis ekonomi dan politik 
1998 membuat PT INKA kehilangan kehidupannya. PT INKA ibarat orang 
yang sudah dikira mati dan sudah dimasukkan ke kamar mayat.  

Ternyata dia belum mati benar. Mekanisme internal di tubuhnya (bukan 
karena ditolong dokter) memungkinkan tiba-tiba denyut nadinya berdetak 
pelan. Petugas kamar mayat tahunya belakangan. Lalu dikirim ke ICCU. 
Oksigin politik dan ekonomi yang membaik di luar (lagi-lagi bukan karena 
pertolongan dokter) membuat jantungnya mulai berdetak.  

Boleh dikata baru tiga tahun terakhir PT INKA keluar dari rumah sakit. 
Jalannya memang sudah tidak sempoyongan tapi belum bisa kalau disuruh 
lari. Makannya memang sudah tiga kali sehari namun otot-otonya belum 
terbentuk. Ia sudah mulai bisa berolahraga, namun belum cukup kuat untuk 
ikut lomba maraton. Apalagi maraton industri mobil yang begitu terjal 
jalannya dan begitu jauh jaraknya. 

Manajemen PT INKA masih harus berkonsentrasi di industri kereta api. Di 
situlah core business-nya. Di situlah maqom-nya.  

Dia harus fokus dengan sebenar-benarnya fokus. Istilah saya dia harus 
bertauhid. Inti tauhid adalah meng-esa-kan. Dan inti meng-esa-kan adalah 
fokus. Tidak boleh gampang tergoda. Di dalam bisnis dan di dalam 
manajemen, godaan itu luar biasa banyaknya. Sebanyak godaan terhadap 
keimanan. Kalau sebuah manajemen tidak fokus maka dia bisa jatuh 
menjadi musyrik. Musyrik manajemen. PT INKA tidak boleh diganggu oleh 
godaan-godaan sesaat. Dia masih di tahap syari’at. Jangan dipaksa tiba-tiba 
ma’rifat! Bisa gila. 

Tapi PT INKA akan tetap memproduksi mobil. Syaratnya: sepanjang ada 
pesanan. Itu pun kalau jelas pembayarannya.  



Yang penting, PT INKA terbukti bisa memproduksi mobil. Dia sudah banyak 
latihan membuat mobil ketika tidak ada pekerjaan membuat kereta api dulu. 
Kini, PT INKA lagi sibuk di core business-nya. Lagi banyak order membuat 
kereta api. Juga lagi semangat  mengembangkannya. 

Walhasil PT INKA belum akan menjadi industri mobil dalam pengertian 
sampai mengurus sistem distribusi, pemasaran dan lembaga 
pembiayaannya. Ini pekerjaan yang memerlukan investasi triliunan rupiah 
yang berhasil tidaknya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan 
produksinya.  

PT INKA masih harus menanam kepercayaan dengan cara mampu 
menyelesaikan pembuatan 40 kereta api tepat waktu. Juga harus menanam 
kepercayaan bahwa kualitasnya tinggi. PT INKA juga sedang konsentrasi 
untuk membuat puluhan lokomotif setelah dipercaya oleh General Electric 
dari Amerika. Untungnya mungkin tipis, tapi reputasi yang didapat bisa 
membawa keuntungan besar di belakang hari. Kepercayaan ini harus dijaga. 
Apalagi perusahaan sekelas GE yang mempercayainya.  

PT INKA yang kini sudah mulai laba dan bisa menggaji karyawannya, jangan 
digoda-goda dulu untuk proyek-proyek yang bisa menjerumuskannya 
kembali ke jurang. Saya melihat PT INKA sudah menemukan jalan hidupnya. 
Juga masa depannya. Di samping dipercaya oleh GE Amerika, juga sudah 
mulai mengerjakan pesanan dari Singapura dan Malaysia.  

Memang PT KAI yang menjadi konsumen terbesarnya kini masih banyak 
mengimpor kereta bekas dari Jepang, tapi itu hanya sementara. Untuk 
memperbaiki kinerja keuangan PT KAI sendiri. Dengan tarif kereta saat ini 
PT KAI memang baru bisa membeli kereta bekas yang amat murah.  

Tapi tiga-empat tahun lagi sudah akan berubah. Pembenahan di PT KAI 
terus dilakukan oleh manajemennya. Hasilnya sudah kelihatan nyata dua 
tahun terakhir ini. Kalau keuangannya sudah lebih baik, pasti PT KAI akan 
meninggalkan era beli bekas. Di saat itulah nanti PT INKA bisa panen raya. 
Apalagi kalau program ekspornya terus berkembang. 

Memang masih banyak masalah di antara keduanya. Tapi memecahkannya 
tidak akan sesulit merukunkan Israel dan Palestina. Masalah PT INKA dan PT 
KAI bisa diselesaikan di atas kereta api. Dalam perjalanan kereta api dari 
Madiun ke Jombang, berbagai masalah mendasar dibicarakan bersama. 



“Rapat berjalan di atas rel” itu menemukan kesepakatan-kesepatan yang 
memberi harapan. 

Ketegangan yang diselingi gelak tawa membawa kesegaran suasana. Salah 
pengertian di antara PT KAI dan PT INKA bisa dihilangkan. Lalu salaman. 
Sinergi bisa disepakati. Salaman lagi. Direksi PT KAI dan Direksi PT INKA 
bersalaman berkali-kali. Pertanda banyak kesepahaman yang terjadi.  

Banyaknya penumpang yang dari jauh melihat serangkaian salaman itu 
mungkin ikut terheran-heran. Saya sendiri bisa turun di stasiun Jombang 
dengan perasaan  lega. Lalu bisa nyekar ke makam Gus Dur dengan hati 
yang lebih lapang.  

Kalau begitu, siapa yang akan menggarap mobil nasional?  

Jangan khawatir. Saat ini sudah ada putra bangsa, lulusan ITB tahun 1984, 
yang sedang secara serius menyiapkannya. Mobil ciptaannya sudah diuji 
keliling kampus almamaternya. Ia memang pengusaha permesinan yang 
andal. Sudah banyak melakukan ekspor mesin. Ia putra Indonesia dari suku 
Sunda yang sangat nasionalistik. Dia seorang profesional yang tangguh.  

Dia akan membangun pabrik yang serius dengan production line yang serius 
pula. Dia akan memenuhi segala persyaratan sebuah industri mobil yang 
sempurna.  

Tugas kita adalah membantunya. Yakni membeli produknya atau setidaknya 
mendoakannya.  

Tidak lama lagi. (Senin, 16 Januari 2012) 
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PERGANTIAN DIREKSI YANG SANGAT BISING 

 
BISING!  

Itulah satu kata yang bisa menggambarkan dengan tepat setiap akan terjadi 
penggantian direksi di sebuah perusahaan BUMN. Di antara yang bising-
bising itu, yang paling berisik ada dua: proses pergantian direksi di 15 
perusahaan perkebunan dan satu perusahaan telekomunikasi.  

Memang masa jabatan direksi di 15 perusahaan perkebunan BUMN segera 
berakhir. Demikian juga di Telkom. Persiapan penggantian direksi pun harus 
dilakukan. Maka terjadilah apa yang terjadi sekarang ini, hari-hari ini, 
perang Baratayudha!  

Calon yang diperkirakan akan menjadi direktur utama dihancur-hancurkan. 
Lewat SMS maupun kasak-kasuk. Mereka itu harus digulingkan. Kalau perlu 
sekalian menterinya! 

Beredar pula susunan direksi baru di beberapa BUMN yang katanya sudah 
direstui menteri, atau deputi atau DPP berbagai partai. Kalau membaca 
susunan direksi itu seolah-olah sudah seperti yang sebenar-benarnya. 
Beredar pula daftar riwayat hidup banyak orang yang dipuji-puji dengan 
hebatnya. Merekalah yang dijamin pasti berhasil menjadi direktur atau 
direktur utama.  

Kebisingan itu bertambah-tambah karena masing-masing orang juga melobi 
kanan-kiri, atas-bawah, muka-belakang. Termasuk melobi teman-teman 
dekat saya. Juga melobi adik saya yang hidup sederhana di rumah 
Perumnas di Madiun. SMS saya pun penuh dengan lalu-lintas maki-maki dan 
puji-puji. 

Melihat dan merasakan semua kebisingan itu, saya teringat kejadian 
beberapa tahun lalu. Yakni ketika terjadi pembunuhan yang latar 
belakangnya hanya ingin jadi direktur utama anak perusahaan BUMN. 
Bayangkan. Baru rebutan jadi direktur anak perusahaan saja sudah sampai 



terjadi pembunuhan. Sampai melibatkan pejabat negara yang begitu 
tingginya. Apalagi yang ini rebutan bapak perusahaan.  

Meyaksikan riuhnya suasana, saya mengambil kesimpulan: saya harus 
menjauhkan diri dari bisikan pihak mana pun. Saya tidak boleh 
mendengarkan omongan, SMS, surat, telepon, dan segala macam bentuk 
rayuan dan makian. Saya ingin berkonsentrasi pada menemukan orang yang 
memenuhi kriteria yang sudah saya umumkan secara luas: integritas dan 
antusias.  

Saya tidak lagi memasukkan unsur kompetensi dan kepandaian. Semua 
calon untuk level seperti itu pasti sudah kompeten dan pandai. 

Sebelum menemukan mereka itu saya harus menemukan dulu orang yang 
layak saya dengarkan pandangannya. Yakni orang yang tahu soal 
perkebunan, yang tahu orang-orang di lingkungan perkebunan dan orang itu 
harus memiliki integritas yang bisa diandalkan.  

Dari orang seperti itulah saya akan banyak mendengar. Cara seperti ini juga 
saya lakukan di PLN dulu. Ketika saya ditunjuk untuk menjadi Direktur 
Utama PLN dan saya diberi wewenang untuk memilih siapa saja yang akan 
duduk di tim saya sebagai direktur PLN, saya mencari dulu satu orang yang 
integritasnya dikenal baik di lingkungan atas PLN.  

Kepada orang itulah saya banyak konsultasi dan dari orang itulah saya 
banyak mendengarkan. Mengapa saya memilih jalan itu? Ini karena saya 
belajar dari pengalaman panjang: Orang yang integritasnya baik, biasanya 
juga akan memilih orang yang integritasnya baik.  

Mengapa? 

Saya merasakan di BUMN itu terjadi kecenderungan seperti ini: Orang yang 
integritasnya baik, biasanya merasa jadi minoritas di lingkungannya. Orang 
yang integritasnya baik, biasanya merasa termarjinalkan di lingkungannya. 
Karena itu  kalau dia diberi kesempatan untuk bisa mengusulkan seseorang 
menduduki jabatan strategis, secara manusiawi dia akan mencari teman 
yang sama baik integritasnya.  

Dia akan terdorong untuk berusaha memperbanyak orang-orang yang 
berintegritas tinggi di lingkungannya. Dia bercita-cita untuk tidak menjadi 
minoritas lagi. 



Kalau di dalam satu board of director mayoritas direksinya sudah memiliki 
integritas yang tinggi, hasilnya akan luar biasa banyak: direksi itu akan 
kompak dalam bekerja, tidak akan ada saling curiga, program-program bisa 
dipilih yang paling bermanfaat untuk perusahaan (bukan yang bermanfaat 
untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya), keputusan bisa diambil 
dengan cepat, lebih berani menolak intervensi, dan yang paling penting 
mereka akan menyusun tim untuk tingkat di bawahnya dengan cara memilih 
orang-orang yang integritasnya juga baik.  

Kalau semua lapisan paling atas dan lapisan di bawahnya sudah sama-sama 
memiliki integritas yang tinggi perusahaan akan maju, lestari, dan kultur 
perusahaan pun akan terbentuk dengan kokohnya. 

Untungnya, dalam proses penyusunan direksi baru perkebunan ini, saya bisa 
segera menemukan orang yang paling pantas saya dengar pandangannya. 
Dengan demikian saya tidak terlalu lama terombang-ambing di tengah 
kebisingan itu. Terima kasih Tuhan!  

Orang yang saya maksud itu tergolong orang dalam perkebunan. Kebetulan 
namanya mirip dengan nama saya: Dahlan Harahap. Beliau saat ini masih 
menjabat Direktur Utama PTPN IV di Medan. Perkebunan kelapa sawitnya 
maju pesat. Perusahaannya berkembang kokoh. Uang cash-nya saja lebih 
dari Rp 1 triliun. Beliau juga dikenal sebagai orang yang integritasnya sangat 
baik. Tahan godaan: uang maupun politik.  

Posisi beliau juga sangat netral karena satu alasan ini: bertekad tidak akan 
mau lagi menjabat direktur BUMN. Dia sudah bersumpah di depan Tuhan 
untuk berhenti sebagai direktur BUMN. Sudah cukup, katanya. Dengan 
sikapnya yang seperti itu, pandangannya tentu lebih jernih. Tidak ada 
agenda yang terselubung. Tidak ada keinginan yang tersembunyi --kecuali 
untuk kemajuan dan integritas BUMN. 

Saya pun menemui beliau dengan dua tujuan. Pertama, saya ingin merayu 
agar  mau duduk lagi sebagai direktur BUMN. Bahkan bisa naik menjadi 
direktur utama holding perusahaan perkebunan seluruh Indonesia. Tapi 
usaha saya ini gagal. Beliau tetap teguh pada tekadnya untuk berhenti 
sebagai direktur di BUMN. Apakah akan bekerja di perkebunan swasta? 
Tidak. Beliau ingin mengurus kewajibannya kepada Tuhan! 

Setelah gagal merayu beliau, barulah saya menjalankan misi yang kedua. 
Saya minta pandangan yang obyektif tentang orang-orang di seluruh 



perusahaan perkebunan milik BUMN. Saya semakin respek karena 
sepanjang pembicaraan itu beliau sama sekali tidak mau menyebut 
kekurangan apalagi cacat satu orang pun. Beliau sama sekali tidak mau 
mengemukakan sisi negatif dari siapa pun di lingkungan perkebunan.  

Tentu saya juga tidak mau menanyakan sisi-sisi negatif itu. Saya hanya 
ingin fokus mencari siapa yang terbaik di antara yang ada. 

Dari pandangan-pandangannya saya bangga bahwa di BUMN masih ada 
orang seperti Dahlan Harahap. Juga seperti Murtaqi Syamsuddin di PLN. 
Tentu saya juga memuji orang seperti Karen Agustiawan, Direktur Utama 
Pertamina. Seharusnya dia berangkat untuk menghadiri pertemuan besar 
Davos di Eropa. Tapi karena akan ada acara BUMN yang penting Karen 
membatalkan keberangkatannya.  

Saya bangga atas sikapnya ini: mengurus perusahaan lebih penting dari 
menghadiri pertemuan sebesar Davos sekali pun!  

Beberapa direktur utama bank BUMN saya lihat juga memiliki integritas yang 
tinggi. Demikian juga orang seperti Ignasius Jonan, Dirut PT KAI. Saya 
sungguh berharap akan melihat lebih banyak lagi orang-orang seperti 
beliau-beliau itu. Integritas dan antusias. 

 

Saya pun berdoa siang-malam untuk segera menemukan orang yang layak 
saya dengar pandangannya untuk Telkom yang kini lagi bising-bisingnya. 

Ini karena misi memperbanyak orang dengan integritas tinggi di BUMN 
adalah keniscayaan. Sangat berbahaya kalau BUMN jatuh ke tangan orang 
yang integritasnya diragukan. BUMN harus menjadi senjata kedua bagi 
presiden untuk melaksanakan program pembangunan ekonomi seperti yang 
dijanjikan kepada rakyat dalam masa kampanye dulu. Senjata pertamanya 
adalah APBN.  

Di saat swasta masih belum tertarik ke pembangunan infrastruktur besar-
besaran, BUMN harus mengambil peran itu. Di saat para pengusaha swasta 
bersikap wait and see akibat gejolak ekonomi di USA dan Eropa, BUMN 
harus firm untuk menjalankan seluruh ekspansinya dan melakukan investasi 
besar-besaran. Bahkan di saat seperti ini, keberanian melakukan investasi 
harus menjadi salah satu KPI direksi BUMN.  



Sungguh wajar dalam setiap terjadi gejolak ekonomi, pihak swasta bersikap 
hati-hati. Lalu bersikap tunggu dulu. Maka dalam situasi seperti ini sikap 
firm BUMN diperlukan untuk memberikan rasa percaya diri yang tinggi.  

Kalau di satu pihak swasta lagi ragu-ragu dan bersikap wait and see sedang 
di pihak lain BUMN tidak firm, maka perekonomian akan terganggu. Tapi 
kalau swasta melihat BUMN terus bekerja dan berinvestasi keragu-raguan 
itu akan berkurang. 

Tentu sulit sekali mengharapkan sebuah BUMN bisa firm dan bertindak cepat 
kalau di antara direksinya tidak kompak. Karena itu saya dan dewan 
komisaris di semua BUMN akan terus memonitor kekompakan ini. Semua 
direksi yang hebat-hebat pun tidak akan banyak gunanya kalau tidak padu. 
Dia hanya akan seperti soto enak yang dicampur dengan rawon enak. 

Apa boleh buat. Sementara pergantian direksi di 15 perusahaan perkebunan 
itu masih dalam proses, kebisingan yang sangat tinggi masih akan terus 
terjadi. Dan saya harus tabah mendengarkannya.  

Untungnya sesekali ada hiburan dari orang seperti Nazaruddin.  

 

         Senin, 24 Januari 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

YANG TIDAK AKAN SELESAI DENGAN 
KELUHAN DAN GEROJOKAN 
 
RASANYA sangat sakit hati ini: harus bekerja keras untuk menolong 
perusahaan yang lagi sakit keras, tapi kesulitan itu sebenarnya dibuat 
sendiri oleh direksinya.  

Contohnya Djakarta Lloyd. 

Perusahaan pelayaran yang pernah memiliki grup band terkenal D”Lloyd itu 
kini bukan main sulitnya. Sampai-sampai tidak mampu membayar 
karyawannya. 

Pemerintah, bersama DPR, sebenarnya sudah berkali-kali mencoba 
menyelamatkannya. Yakni dengan cara menggerojokkan ratusan miliar uang 
negara ke dalamnya. Tapi sia-sia. Palung kesulitan Djakarta Lloyd sudah 
terlalu dalam rupanya. Uang ratusan miliar itu seperti batu kecil yang 
dilempar ke lautan dalam. 

Kini perusahaan itu masih memiliki utang kira-kira Rp 3,6 triliun! 

Kalau saja palung kesulitannya tidak terlalu dalam, sebenarnya Djakarta 
Lloyd masih bisa diselamatkan. Saya tahu caranya. Sewaktu masih 
menjabat Dirut PLN, saya sudah diminta ikut memikirkannya. Jalan keluar 
yang disiapkan waktu itu mestinya bisa menyehatkan Djakarta Lloyd dengan 
cepat: beri saja pekerjaan mengangkut batubara PLN sekian juta ton 
setahun! 

Ternyata, ada masalah: Djakarta Lloyd sudah tidak punya kapal sama sekali. 
Mau diangkut dengan apa batubara itu? Tentu masih ada jalan lain. Djakarta 
Lloyd bisa menyewa kapal. Yang penting perusahaan yang sedang pingsan 
itu segera memiliki aktivitas yang menguntungkan. Agar karyawannya bisa 
segera gajian. Tapi,  cara ini sungguh bukan cara bisnis yang sehat. 

PLN sebenarnya bisa juga menolong Djakarta Lloyd agar perusahaan itu bisa 
membeli kapal. Caranya: PLN menjamin Djakarta Lloyd akan selalu 
mendapat pekerjaan mengangkut batubara. 



Masalahnya:  tidak ada lagi orang yang percaya kepada Djakarta Lloyd. 
Padahal,  kepercayaan, dalam bisnis, adalah segala-galanya. Tidak punya 
uang pun sepanjang masih dipercaya sebenarnya masih bisa membeli kapal. 

Tapi, kepercayaan itu sudah lama terempas. Bahkan, secara teknis Djakarta 
Lloyd sudah tidak boleh memiliki kapal. Begitu ada yang tahu perusahaan ini 
memiliki kapal, kapal itu akan langsung jadi rebutan: disita oleh orang yang 
punya tagihan ke Djakarta Lloyd. Membeli lagi disita lagi. Membeli lagi disita 
lagi. 

BUMN memiliki dua perusahaan pelayaran. Djakarta Lloyd dan Bahtera Adhi 
Guna. Dua-duanya mengalami kesulitan besar. Namun, Bahtera tidak 
sampai ke kasus hukum sehingga bisa diselamatkan. Yakni dijadikan anak 
perusahaan PLN. Tugasnya: mengangkut batubara jutaan ton milik PLN. 

Ketika PLN ditugasi menyelamatkan Bahtera, perombakan direksi segera 
dilakukan. Hanya satu direksi lama yang masih dipertahankan. Selebihnya 
sudah orang baru pilihan PLN. Pelan-pelan kondisi perusahan itu membaik. 
Bahkan, sejak bulan lalu, Bahtera Adhi Guna sudah memiliki kapal-kapal 
besar untuk mengangkut batubara. 

Tentu, saya tidak mau cara yang sama dipergunakan untuk menyelamatkan 
Djakarta Lloyd. Saya tidak mau Djakarta Lloyd menjadi anak perusahaan 
BUMN mana pun. Kasus-kasus utangnya, kasus hukumnya, kasus masa 
lalunya, bisa menyeret induknya sampai ke neraka. 

Saya juga tidak setuju kalau negara kembali menggerojokkan uang ke 
dalamnya. Apalagi saya lihat Komisi VI DPR juga sudah sangat jengkel 
dengan persoalan seperti ini. Lebih jengkel lagi kalau tahu bagaimana 
kesulitan itu dibuat oleh para direksinya di masa lalu. 

Dan, kasus seperti Djakarta Lloyd ini di BUMN tidak hanya satu. 

Sebenarnya, kita harus kasihan kepada direktur utama Djakarta Lloyd yang 
sekarang, Syahril Japarin. Orangnya cerdas, gigih, dan mau bekerja keras. 
Dia juga tahan menderita: sejak diangkat menjadi dirut setahun yang lalu 
belum pernah gajian. 

Dia memang bertekad belum mau mengambil gaji sebelum Djakarta Lloyd 
mampu menggaji karyawannya. Postur badannya yang kecil dan bakat 
kurusnya membuat saya lebih iba lagi melihatnya. 



Tapi,  persoalan Djakarta Lloyd memang terlalu berat. Kalau dipertahankan,  
pengorbanan tidak gajian itu akan terlalu lama. Bahkan bisa sampai seumur 
hidupnya. Padahal, dia tidak memiliki pekerjaan lain. 

Juga, menurut pengakuannya, tidak memiliki tabungan yang cukup. 
Nasionalisme dan geregetanlah yang menantangnya untuk mau menjadi 
Dirut Djakarta Lloyd. 

Tapi, persoalannya tidak lagi cukup dengan pengorbanan. Tanggung jawab 
dan nasib Syahril Japarin sudah persis seperti syair lagu Sam D”lloyd, 
berjudul Apa Salah dan Dosaku: 
 

Aku tak sanggup lagi 
Menerima derita ini 
Aku tak sanggup lagi 
Menerima semuanya 
Apa salahku dan dosaku 
Sampai ku begini 
 

*** 

Karena itulah, perusahaan BUMN seperti pabrik kertas Leces di Probolinggo 
atau Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar harus belajar banyak dari 
pengalaman Djakarta Lloyd. Dua perusahaan ini juga sangat-sangat sulit. 
Juga sampai tidak mampu menggaji karyawannya. Namun, masih ada 
cahaya kecil di kejauhan sana. Cahaya itulah yang harus dikejar. 

Dua perusahaan ini tidak akan bisa diselamatkan hanya dengan cara 
menggerojokkan uang dari negara. Komisi VI DPR memang sudah 
menyetujui pemberian dana ratusan miliar rupiah kepada keduanya, namun 
saya memilih membenahi dulu manajemennya. Penggerojokan itu sudah 
pernah dilakukan, toh tidak bisa menolong banyak. 

Karena itu, untuk Leces, saya minta banting setir dulu. Boiler baru yang 
sedang dibangun itu tidak perlu untuk menggerakkan mesin-mesin kertas. 
Boiler itu lebih baik untuk membangkitkan listrik. 

Saya melihat empat buah turbin lama yang menganggur di PLN. Masing-
masing 10 MW. Ini bisa dipakai di Leces. Setelah menghasilkan listrik 60 



MW, listriknya jangan untuk menggerakkan mesin-mesin kertas, tapi dijual 
saja ke PLN. Industri kertas sekarang lagi sulit. Apalagi ada krisis Eropa dan 
Amerika. 

Dengan menjual listrik ke PLN, setidaknya gaji untuk karyawan akan cukup. 
Demikian juga pabrik sodanya. Soda itu tidak perlu untuk membuat kertas. 
Jual saja sodanya ke pasar. Akan ada tambahan penghasilan lagi. Setelah 
karyawan bisa gajian, perusahaan akan lebih tenang.  

Manajemennya bisa sedikit bernapas sambil mencari akal apa lagi yang bisa 
dilakukan. Tentu, saya tetap terbuka untuk ide baru dari direksi dan 
karyawan Leces yang lebih baik. 

Demikian juga PT IKI di Makassar. Perusahaan ini harus dihidupkan dengan 
memperbaiki dasar-dasar manajemennya. Bukan dengan tiba-tiba 
menggerojokkan uang besar-besaran. Perusahaan ini seharusnya tidak sulit. 
Sebab, pasarnya sangat besar. Banyak kapal yang antre untuk diperbaiki. 
Masalahnya, dok milik IKI sudah hancur. Dermaganya sudah rusak. Tempat 
peluncuran kapalnya sudah keropos. 

Saya sudah minta perusahaan BUMN yang di Surabaya, PT Dok Perkapalan 
Surabaya (DPS), untuk turun tangan. Dirut DPS Firmansyah saya tugasi 
memperbaiki manajemen IKI. Juga menjadi penjamin perbaikan-perbaikan 
fasilitas dok yang rusak. DPS yang kinerjanya sangat bagus tentu bisa 
menularkan kemampuannya kepada IKI. Toh bidang usahanya persis sama. 

PT Semen Tonasa, BUMN yang ada di Makassar, juga turun tangan. Pabrik 
semen yang lagi membangun unit yang ke-5 itu membutuhkan crane besar. 
Kebetulan, IKI memiliki crane yang sudah 10 tahun lebih menganggur. 
Daripada Tonasa membeli crane lebih baik memanfaatkan crane milik IKI 
yang sangat besar: 450 ton. Saya minta crane ini disewakan ke Tonasa. IKI 
bisa dapat pemasukan puluhan miliar. 

Bahkan, Dirut Semen Tonasa M. Sattar Taba yang selama membangun 
tambahan pabrik semen memerlukan tenaga kerja sanggup menampung 
100 orang karyawan IKI yang belum bekerja karena masih menunggu 
perbaikan sarana dok. Kelak, ketika pembangunan pabrik semen sudah 
selesai, perbaikan dok sudah selesai juga, mereka bisa kembali bekerja 
keras di IKI. 



Kalau IKI nanti kembali hidup,  kapal-kapal di Indonesia Timur yang kalau 
rusak harus diperbaiki di Surabaya atau Jakarta cukup dikirim ke Makassar. 
Tentu, saya salut dengan karyawan di Leces dan IKI. Di samping cukup 
sabar, mereka juga rajin ikut berpikir apa yang terbaik yang bisa dilakukan. 

Malam Idul Adha yang lalu saya bermalam di Leces. Paginya, setelah salat 
Id, saya berdialog dengan karyawan yang ternyata memang sangat 
memprihatinkan. Hampir 2.000 karyawan tidak memiliki pekerjaan karena 
mesin-mesin pembuat kertas itu sudah lama berhenti. 

Bagaimana galangan kapal IKI Makassar? Saya sudah dua kali meninjau IKI. 
Tanpa memberi tahu siapa pun. Yang pertama tengah hari. Yang kedua 
nyaris tengah malam, minggu depannya. 

Kedatangan saya yang pertama akhirnya memang diketahui beberapa 
karyawan. Mereka lantas tergopoh-gopoh bikin poster. Mereka berdemo. 
Mungkin karena tergesa-gesa, beberapa poster tidak bisa dibaca. Saya pun 
mendatangi mereka untuk mengingatkan bahwa memegang posternya 
terbalik. 

Sepusing-pusing Leces dan IKI, kelihatannya tidak akan sepusing pabrik 
gula. Bukan hanya satu atau dua pabrik gula yang sulit. Tapi satu 
rombongan! Kini ada sekitar 25 pabrik gula milik BUMN yang keadaannya 
sangat sulit. Akibatnya,  Indonesia harus impor gula. Mau diapakan pabrik-
pabrik gula ini? 

Saya sudah mempelajarinya. Sakitnya pabrik gula ini sudah seperti sakit 
komplikasi. Mulai dari lahan, tanah, tebang, angkut, giling, bibit, pupuk, 
rendemen, sampai ke manajemen. 

Persoalan ini tidak mungkin lagi dipecahkan lewat keluhan, omelan, marah, 
seminar, rapat kerja, sidak,  atau mutasi pejabat. Karena itu,  5 Februari 
nanti saya akan mengadakan acara yang saya namakan “bahtsul masail 
kubro pabrik gula”. Saya terpaksa meminjam istilah para ulama NU itu 
untuk menandai betapa sudah rumitnya persoalan pabrik gula ini.  

         Senin, 30 Januari 2012 
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FAJAR LAZUARDI DI BAHTSUL MASAIL GULA 
LEGI 
 

HAMPIR seribu orang berkumpul di gedung Empire Surabaya hari Minggu 
pagi kemarin. Semua berkaus sama: kaus putih bergambar tebu, sepeda, 
dan sedikit hantu. Tidak peduli karyawan biasa, kepala bagian, kepala pabrik 
maupun direksinya. Saya pun diminta mengenakan kaus yang sama, entah 
apa maksud gambar hantu di situ.  

Tujuan pertemuan ini memang hanya satu: memajukan pabrik-pabrik gula 
milik BUMN.  

Dari 179 pabrik gula milik negara yang pernah ada, kini tinggal 51 yang 
masih tersisa. Itu pun separonya dalam keadaan sulit dan sangat sulit. 
Zaman memang sudah berubah. Kejayaan industri gula sudah lama berlalu. 
Kalau dulu harga gula 2,5 kali harga beras, kini harga kedua komoditi itu 
sudah praktis sama. Maka minat menanam tebu pun tentu tidak sebesar 
dulu lagi. Kini begitu banyak tanaman lain yang lebih menjanjikan. Apalagi 
untuk menanam tebu diperlukan waktu tiga kali lipat lebih lama dari 
tanaman padi.  

Di saat produksi gula mengalami kesulitan seperti itu, orang masih terus 
membeli gula. Kian tahun konsumsi gula kian tinggi -termasuk oleh mereka 
yang terkena sakit gula sekali pun. Akibatnya impor gula harus digalakkan. 
Pabrik gula dalam negeri kian bertambah-tambah sulitnya.  

Tapi benarkah pabrik gula harus sulit? Mengapa masih ada pabrik gula yang 
baik? Mengapa masih ada pabrik gula yang maju? Mengapa minat swasta 
membangun pabrik gula tetap tinggi? Mengapa di beberapa negara produksi 
gulanya terus meningkat dan bahkan mampu ekspor? 

Dalam forum seribu orang itu semua pertanyaan harus terjawab.  

Agar pertemuan tidak seperti sekadar seminar atau rapat kerja, semua 
pembicara harus ngomong to the point, tidak ada basa-basi, tidak boleh 
bicara lebih dua menit dan harus fokus per-topik. Tidak ada upacara 



pembukaan atau penutupan. Juga tidak ada pemimpin rapat. Yang ada 
hanya moderator yang diserahkan kepada saya. Yang hadir pun sangat 
bervariasi sehingga tidak mungkin ada persoalan yang tidak tahu jawabnya. 

Di samping direksi, hadir di forum ini semua kepala pabrik, semua kepala 
bagian, dan peserta khusus. Peserta khusus adalah generasi muda 
berprestasi di sebuah pabrik gula tanpa memandang sudah punya jabatan 
atau belum. Masing-masing pabrik gula mengirimkan 10 orang generasi 
muda berprestasi.  

Saya jadi teringat pidato Bung Karno: berikan kepada saya 10 orang 
pemuda, akan saya ubah dunia! Saya berharap 10 generasi muda di situ 
pun bisa menjadi champions untuk perubahan di masing-masing pabrik gula. 

Tempat duduk di forum yang secara informal dinamakan bahtsul masail 
kubro ini juga diatur secara khusus. Peserta dari pabrik-pabrik yang sudah 
maju disandingkan dengan peserta dari pabrik-pabrik yang lagi sulit. Peserta 
dari pabrik-pabrik yang maju diminta tampil untuk menceritakan kiat-kiat 
mereka di topik-topik tertentu. 

Maka 17 topik yang selama ini menjadi penyebab sulitnya pabrik gula itu 
bisa dibicarakan secara tuntas. 

Topik-topik itu misalnya: mengapa petani tidak berminat menanam tebu di 
suatu wilayah pabrik, mengapa ada pabrik yang lebih dekat tetapi petani 
mengirim tebunya ke pabrik yang lebih jauh, mengapa ketidakefisienan 
pabrik ikut dibebankan kepada petani, mengapa tebu dari jauh diberi insentif 
ongkos angkut sementara tidak ada insentif kepada petani yang dekat 
dengan pabrik, apa yang harus dilakukan untuk merebut kepercayaan petani 
kepada pabrik gula setempat, betapa besar pengaruh kekompakan para 
kepala bagian di dalam suatu pabrik terhadap keberhasilan pabrik gula, 
bagaimana agar pembakaran ketel tidak lagi menggunakan bahan bakar 
minyak, mungkinkah dilakukan sistem beli putus: petani kirim tebu dan 
langsung dibayar saat itu, bagaimana mengatasi semakin sulitnya mencari 
tenaga untuk menebang tebu dan seterusnya. 

Topik yang paling panjang tentu yang satu ini: bagaimana merebut 
kepercayaan petani. Agar mereka mau menanam tebu. Agar mereka 
mengirim tebu ke pabrik yang terdekat. Agar pabrik tidak kekurangan tebu. 
Agar petani merasakan keadilan dan kesejahteraan. 



Mencari jawabnya tidak sulit. Sudah ada contoh yang sangat berhasil. Pabrik 
Gula Pesantren Baru di dan Pabrik Gula Ngadirejo, keduanya di Kediri, sudah 
menerapkannya dengan sukses. Demikian juga delapan pabrik gula lainnya, 
termasuk yang di Lampung dan Palembang. Sejak empat tahun lalu 
kelompok 10 ini tidak pernah lagi mengalami kesulitan bahan baku. Bahkan 
sampai berlebihan. Kuncinya satu: keterbukaan manajemen kepada petani 
tebu. 

Di pabrik-pabrik tersebut tiap hari (di masa giling) diumumkan di papan 
pengumuman, petani siapa memperoleh rendemen (kandungan gula) berapa 
persen. Mereka yang setor tebu ke pabrik biasanya mampir ke papan 
pengumuman itu. Sejak sistem ini diterapkan tidak ada lagi kecurigaan dari 
petani.  

Padahal dulunya pabrik selalu dicurigai mempermainkan rendemen petani. 
Sampai-sampai petani meminta agar dibentuk tim independen untuk 
mengikuti keterbukaan model Pesantren Baru atau Ngadirejo, tim seperti itu 
tidak diperlukan lagi. 

Yang juga banyak mendapat tepuk tangan adalah ketika sepasang kepala 
bagian diminta naik panggung. Dia adalah Surya Wirawan kepala bagian 
teknik dan Fajar Lazuardi kepala bagian pengolahan. Keduanya dijadikan 
contoh betapa bila dua orang kepala bagian di suatu pabrik kompak, 
hasilnya luar biasa.  

Ketika keduanya bekerja di posisi tersebut, Pabrik Gula Prajekan, Situbondo, 
mengalami kemajuan 100 persen dalam produksinya. Oleh direksi PTPN XI, 
keduanya kini diminta tetap berpasangan untuk membenahi Pabrik Gula 
Semboro di Jember. Mereka pun optimis bisa menghidupkan kembali pabrik 
gula Semboro yang semula sulit ini. 

“Kami ini bukan lagi seperti rekan sejawat, tapi sudah seperti bersaudara,” 
ujar Surya Wirawan yang jadi kepala bagian teknik. “Saya selalu panggil dia 
“kid” dan dia panggil saya “sam”,” tambahnya. Bagi orang Malang tidak ada 
panggilan yang bisa menunjukkan kekentalan persahabatan melebihi 
panggilan “kid” dan “sam” itu. Orang Ngalam, eh orang Malang, memang 
biasa mengucapkan suatu kata dari huruf paling belakang. 

Biaya memproduksi uap memang sangat besar di suatu pabrik gula. Bagian 
teknik yang memproduksi uap melalui ketelnya (boiler) harus erat 
berhubungan dengan bagian pengolahan yang menggunakan uap tersebut. 



Kalau produksi uap kurang cukup sudah seharusnya bagian pengolahan 
menjerit. Sebaliknya, kalau bagian pengolahan terlalu boros menggunakan 
uap dalam proses pembuatan gulanya sudah sewajarnya bagian teknik 
menjerit. 

Dalam hal team yang tidak kompak, bisa saja terlalu banyak bahan bakar 
yang terbuang karena penggunaan uap yang berlebihan. Sebaliknya, kalau 
produksi uap tidak lancar bisa jadi banyak gula yang kualitasnya jelek.  

Dengan berbagai langkah yang sudah dilakukan para pengelola pabrik gula 
selama tahun-tahun terakhir, setidaknya sudah banyak best practices yang 
terjadi. Banyak sekali cerita keberhasian dan kiat kesuksesan yang bisa 
diceritakan di forum kemarin. Kini tinggal bagaimana manajemen bisa 
menularkan semua itu kepada pabrik yang masih sulit. 

Di akhir pertemuan, 22 pimpinan pabrik gula yang masih sulit dan sangat 
sulit naik ke panggung. Urutan jejernya pun sudah seperti otomatis: yang 
paling sulit di ujung kanan dan kian ke kiri kian kurang sulitnya. Mereka 
sudah mendengar sendiri kiat-kiat sukses pabrik lainnya. Di antara 22 pabrik 
yang sulit dan amat sulit itu ternyata masih memberikan hope yang besar: 
12 pabrik di antaranya siap keluar dari “neraka” akhir tahun ini.  

Banyak sekali rencana yang akan mereka lakukan setelah pertemuan ini. 
Bahkan di antara mereka ada yang sangat detil. Misalnya ada yang akan 
menjaga agar mesin pengolahannya selalu dibersihkan dengan sangat-
sangat bersih.  Ini tidak hanya demi kerapian atau kesehatan, ternyata juga 
sangat erat dengan peningkatan produksi.  

Dia menceritakan secara detil reaksi-reaksi kimiawi dari semua instalasi 
pengolahan yang kurang dibersihkan secara benar-benar bersih dengan 
produktivitas gula.  

Dengan sangat menyindirnya, dia berucap, “kalau bapak mengatakan ruang 
tunggu bandara harus lebih nyaman dari ruang kerja direksi bandara, saya 
akan bikin doktrin instalasi pengolahan di pabrik gula saya harus dibersihkan 
lebih bersih dari piring yang saya pakai makan!” 

Alhamdulillah. Dengan demikian, bila Tuhan mengizinkan, akhir tahun ini 
tinggal 10 lagi pabrik gula yang masih sulit. Berarti masih 20 persen lagi. 
Tentu tidak mudah memecahkannya. Meski tinggal 10 pabrik gula, tapi 
pastilah ini yang paling sulit dari yang tersulit.-sulit.  



Untuk membaca seberapa sulitkah kesulitan yang sulit itu, masing-masing 
pimpinan 10 pabrik gula tersebut diminta menyebutkan tiga penyebab 
utama kesulitan itu.  

Yang satu, yang di Klaten itu, menyebutkan kesulitan utamanya hanya satu: 
pabrik tersebut menggunakan banyak sekali boiler yang semuanya 
berukuran kecil-kecil. Kalau apa yang dia kemukakan itu benar, tentu tidak 
sulit memecahkannya: ganti boiler. Satu saja tapi yang besar. Satu saja tapi 
bahan bakarnya jangan minyak. Satu saja tapi bayarnya nyicil.  

Satu pabrik lagi, di Probolinggo, beralasan pabriknya sudah terlalu tua. 
Sudah 166 tahun. Kalau ini benar, maka masih tetap bisa diatasi. Sebab, 
pabrik gula pada prinsipnya adalah mekanik. Banyak hal bisa dilakukan 
dengan mudah untuk peralatan yang sifatnya mekanik. 

Satu pabrik lagi, di Jateng, penyebabnya agak unik: kalah bersaing dengan 
pabrik gula Jawa yang jumlahnya sampai 300 buah di sekitar pabriknya. 
Para petani tidak ada yang mengirim tebu ke pabrik karena diolah sendiri-
sendiri. Tentu alasan seperti ini terlalu klasik untuk sebuah bisnis. Bukan 
alasan yang kuat. Karena itu sampai ada peserta yang memberikan jalan 
keluar secara bergurau: bagaimana kalau pabrik gula ini sekalian saja 
memproduksi gula Jawa? 

Intinya: semuanya berkaitan dengan kurangnya pasokan tebu sebagai 
bahan baku utama. Intinya lagi, petani kurang tertarik menanam tebu atau 
mengirim tebu ke pabrik. Lebih inti lagi: petani kehilangan kepercayaan 
kepada pabrik gula BUMN.  

Maka khusus yang 10 pabrik gula ini akan bertemu lagi sebulan mendatang. 
Tentu dengan usulan dan jalan keluar yang sudah lebih nyata.  

Kalau pun tahun ini belum  bisa teratasi, setidaknya tahun depan harus 
beres. Atau, hi hi hi, menjadi seperti hiasan di kaus yang kemarin mereka 
kenakan itu! 

 

         Senin, 6 Februari 2012 
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CAPACITY MANAGEMENT DI BALIK KANDANG 
SAPI 
SAYA lupa ini bukan Surabaya: jam lima pagi masih sangat gelap di Jambi. 
Tapi janji sudah terlanjur diucapkan: melihat perkebunan sawit milik PTPN 
VI, kira-kira satu jam naik mobil dari kota Jambi. Padatnya acara Hari Pers 
Nasional yang dihadiri Presiden SBY tanggal 9 Februari lalu, membuat tidak 
banyak pilihan waktu. 

Di PTPN VI ini ada tubuh-tubuh seksi yang perlu dikunjungi: peternakan sapi 
yang dikombinasikan dengan kelapa sawit!  

Sudah lebih satu bulan ujicoba sapi-sawit ini dilakukan. Memanfaatkan 
pelepah kelapa sawit untuk makanan ternak. Begitu banyak pelepah yang 
terbuang. Ini karena kelapa sawit tidak bisa dipanen kalau pelepah yang 
melindungi tandannya  tidak dibuang.  

Setiap pohon sawit rata-rata panen 20 kali setahun. Berarti setiap pohon 
membuang 22 pelepah yang bisa dijadikan makanan ternak. Pelepah itulah 
yang  dimasukkan mesin. Dihancurkan sampai lembut. Selembut cacahan 
rumput. Lalu dicampur bungkil dari pabrik pengolahan sawit. Ditambah lagi 
blotong yang diambil dari buangan pabrik yang sama.  

Betapa murahnya makanan ternak seperti ini. Kontras dengan peternakan 
yang ada. Betapa banyak peternak (sapi, kambing, ayam, bebek, lele, 
gurami) yang   terjerat harga pakan yang mahal. Akibatnya peternak kita 
kurang bergairah. Akibatnya kita selalu kekurangan daging. Akibatnya kita 
harus impor sapi. Impor lagi. Impor lagi. Tahun lalu Indonesia mengimpor 
350.000 ekor sapi! 

Kenyataan tingginya impor sapi inilah yang menantang siapa pun. Termasuk 
menantang teman-teman BUMN yang bergerak di perkebunan sawit. 
Mungkin teman-teman BUMN sawit yang bisa ikut mengatasi. Mungkin 
kombinasi sapi-sawit inilah solusinya.  

Memang, sebelum melihat uji coba di PTPN VI Jambi ini, saya sudah berpikir 
agar BUMN membuat peternakan skala besar di Sumba atau di salah satu 
pulau di NTT lainnya. Atau di Pulau Buru. Saya bersama seorang tokoh 



manajemen perubahan, Rhenald Kasali diam-diam memang lagi 
mempersiapkan studi peternakan skala besar di Pulau Buru.  

Profesor Kasali sudah lebih dulu memiliki proyek sosial yang monumental di 
pulau Buru, Maluku. Ada kemungkinan masih bisa dikembangkan lagi untuk 
bidang peternakan. Saya belum berani mengungkapkan soal ini, karena 
belum begitu konkrit. Biarlah tim profesor Kasali meneruskan studinya. 
BUMN hanya akan menerima hasilnya dan kelak mengembangkannya.  

Sebagaimana juga BUMN pangan yang harus dibesarkan,  

Presiden SBY juga memberikan dorongan yang sangat besar untuk 
teratasinya kekurangan sapi ini. Rasanya banyak skenario bisa disiapkan. 
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan misalnya, termasuk yang sangat 
antusias mengatasi kekurangan daging ini agar kecerdasan generasi 
mendatang lebih tinggi lagi. 

Sambil menunggu studi Pulau Buru, proyek sapi-sawit seperti yang di Jambi 
ini bisa dijalankan lebih dulu. Pagi itu, di sebelah kandang sapi yang berisi 
50 ekor, diskusi serius dilakukan. Di samping ada Dirut PTPN VI, Iskandar 
Sulaiman, ada juga ahli serat kelapa sawit Dr Witjaksono. Juga doktor-
doktor peternakan yang menekuni bidang ini. Misalnya, Dr Bess 
Tiesnamurti: kelahiran Jogjakarta, lulus S-1 di Undip Semarang, S-2 di 
Amerika Serikat, dan mengambil doktor di Institut Pertanian Bogor (IPB).  

Tentu saya banyak bertanya kepada para ahli itu. Sesekali  menguji dan 
mengklarifikasi data. Ini karena pengetahuan saya di bidang peternakan 
sangat terbatas.  

Diskusi intensif perlu saya lalukan karena saya harus membuat keputusan 
yang strategis. Tidak boleh keterbatasan saya menjadi penghambatnya. 
Memang di masa remaja, saya adalah penggembala kambing. Bertahun-
tahun setiap pulang sekolah saya harus menggembalakan kambing milik 
tetangga --dengan upah kelak mendapatkan salah satu anak kambingnya. 
Saya juga biasa memandikan sapi atau kerbau asuhan teman-teman 
sepenggembalaan. Tapi saya tidak pernah sekolah peternakan. 

Diskusi itu terus dilakukan di sepanjang perjalanan kembali ke kota Jambi. 
Itulah sebabnya saya dan Dirut PTPN VI gantian mengemudikan mobil. Para 
ahli itu sebagai penumpangnya. Diskusi di dalam mobil tidak kalah serunya. 



Saling gantian mengemudi begini juga penting, sekaligus untuk mengubah 
citra bahwa direksi perkebunan itu feodalistik.  

Tiba di Jambi ratusan aktivis KAMMI Jambi sudah menunggu saya untuk 
sebuah dialog. Karena itu sementara saya terlibat diskusi dengan KAMMI, 
para ahli itu saya minta mengadakan rapat dengan manajemen PTPN VI. 
Saya ingin hasil peninjauan dan diskusi sepanjang pagi itu ada follow up-
nya. Para ahli itu, bersama direksi PTPN VI saya minta membuat business 
plan.  

Harapan saya, ketika diskusi dengan teman-teman KAMMI selesai, saya 
sudah bisa melihat business plan proyek sapi-sawit ini. Mereka ternyata 
benar-benar ahli. Sebelum saya selesai acara di KAMMI, rapat itu sudah 
selesai. Busniness plan sudah tersusun. Ini karena bahan-bahan rapat itu 
memang sudah didiskusikan secara mendalam sejak jam 5 pagi.  

Kombinasi ahli ternak dari Kementerian Pertanian dengan kemampuan 
manajerial direksi PTPN VI membuat pekerjaan bisa selesai cepat. Inilah 
yang membuat saya pernah mengemukakan di Metro TV bulan lalu bahwa 
eksekutif BUMN itu sebenarnya hebat-hebat. Bahkan dari lima kali pemilihan 
Marketeer of The Year yang dilaksanakan oleh Hermawan Kartajaya, empat 
di antaranya dimenangkan oleh dirut BUMN!  

Kami pun kembali ke kantor PTPN VI. Mendiskusikan busniness plan yang 
sudah dirumuskan. Berbagai angka diklarifikasi. Berbagai kesulitan 
dibayangkan. Berbagai hambatan diinventarisasi. Hasilnya: go! Peternakan 
sapi-sawit ini bisa dilaksanakan. PTPN VI Jambi, karena kebunnya yang 
hanya 32.000 ha (terkecil di antara perkebunan BUMN), menyanggupi 
dijatah 10.000 ekor sapi setahun.  

Mulai kapan? Dimulai tahun ini juga. Kandang sudah harus dibuat bulan April 
nanti. Sebelum musim kurban hari raya haji Oktober nanti sudah harus 
mulai panen 2.000 ekor.  

Business plan akan dimatangkan lagi dalam pertemuan antar direksi PTPN 
sawit seluruh Indonesia sebelum akhir bulan ini. Target 100.000 ekor sapi 
tahun ini harus dibagi di antara perkebunan yang ada. Tahun depan, kalau 
bisa, ditingkatkan menjadi 200.000 ekor. 

Target waktu tersebut tidak sulit dicapai. Model kandangnya dipilih yang 
praktis. Memang ada dua model kandang: model berlantai semen yang tiap 



hari harus dibersihkan atau model lantai jerami yang hanya tiap tiga bulan 
diperbaharui. Dua-duanya sama baiknya.  

Kalau model lantai semen yang dibuat agak miring, kotoran sapi itu bisa 
dimanfaatkan untuk bio gas. Sedang air kencingnya bisa untuk pupuk. 
Jangan meremehkan air kencing sapi. Kini harga air kencing itu sudah lebih 
mahal dari Coca-cola! Begitu bagusnya kandungan pupuk air kencing sapi, 
sehingga harganya kini mencapai Rp 10.000/liter! 

Kalau lantai kandang itu terbuat dari hamparan sabut, tidak perlu  
dibersihkan setiap hari. Biarlah tinja sapi bercampur dengan coca-colanya 
menyatu dengan sabutnya. Setiap tiga bulan lantai itu bisa diambil. Menjadi 
pupuk organik yang luar biasa. Pupuk inilah yang akan menyuburkan 
perkebunan sawit. Menggantikan hilangnya pelepah-pelepah yang selama ini 
dibiarkan membusuk di bawah pohon. 

Tentu ide ini masih bisa dikembangkan. Begitu banyak rakyat yang memiliki 
kebun sawit sendiri. Tentu kelak, setelah melihat praktik di PTPN, mereka 
juga bisa meng-kopi-paste. Karena itu proyek sapi-sawit PTPN ini harus 
berhasil:  menjadi contoh untuk rakyat sekitar.  

Bagi manajemen PTPN sendiri sebenarnya proyek ini kurang menarik. 
Hasilnya hanya serambut dibelah tujuh dibanding dengan hasil minyak 
sawitnya. Karena itu niat pengembangan sapi-sawit ini harus tidak sekadar 
bisnis. Melainkan juga untuk ikut menyelesaikan salah satu persoalan 
bangsa. 

Bagi saya, proyek seperti ini juga untuk melihat capacity yang sebenarnya 
dari sebuah manajemen di BUMN. Apakah sebuah BUMN sudah 
menggunakan kapasitas manajemennya secara maksimal? Apakah kapasitas 
besar yang dimiliki para direksi BUMN sudah sepenuhnya tercurah untuk 
kemajuan perusahaan? Atau masih banyak kapasitas yang terbuang di 
"arena lain"? 

“Arena lain” itu tidak boleh terlihat begitu menariknya bagi manajemen 
BUMN. "Arena lain” itu bisa menggeser fokus. Saya sendiri sudah diingatkan 
banyak teman untuk jangan tergoda sering menghadiri acara yang tidak ada 
hubungannya dengan pengembangan BUMN. Belakangan memang terlalu 
banyak permintaan untuk sebuah aktivitas di luar BUMN. Saya harus segera 
menyadari bahwa itu adalah godaan. Saya akan memperhatikan peringatan 
teman-teman seperti itu. 



Kembali ke fokus memang harus digalakkan: bekerja, bekerja, bekerja. 
Direksi BUMN yang selama ini hanya mengurus PSO (Public Service 
Obligation) misalnya, sudah harus mulai bergerak ke luar PSO. Agar 
kapasitas manajemen yang sebenarnya terlihat dengan nyata. PSO tetap 
harus dijalankan. Ini penugasan dari pemerintah. Tapi tidak boleh direksinya 
tidak bergerak di luar itu. Itulah sebabnya saya gembira ketika PT Pusri, PT 
Sang Hyang Seri, dan PT Pertani bersemangat menangani pembukaan 
sawah baru besar-besaran. Bulog juga akan ikut bergerak menangani 
program intensifikasi sawah mandiri. 

Kelemahan business as usual adalah: tidak akan bisa terlihat kapasitas 
manajemen BUMN yang sebenarnya. Business as usual tidak akan 
melahirkan manajemen yang tangguh. Dengan beban yang lebih banyak, 
dan target yang lebih tinggi, akan terlihat mana direksi yang benar-benar 
handal dan mana yang sebenarnya biasa-biasa saja. Peningkatan kapasitas 
direksi melalui penambahan beban seperti inilah jalan terbaik untuk capacity 
building.  

Capacity building model ini juga akan terjadi di kelompok kehutanan. 
Inisiatif Perhutani untuk menggarap hutan sagu menjadi industri pangan 
adalah capacity building dari manajemennya yang luar biasa. Perusahaan-
perusahaan BUMN kehutanan (terutama Inhutani 1, 2, 3, 4, 5) tidak akan 
lagi kerja rutin: mengerjasamakan lahan dan mengerjasamakan apa saja 
yang dimilikinya. Bagaimana kita bisa melihat apakah direksi Inhutani itu 
hebat atau tidak kalau semua pekerjaannya di-sub-kan ke pihak ketiga? 

BUMN PPA juga berubah. Tidak boleh lagi PPA menangani banyak hal yang 
kecil-kecil. Tahun 2012 ini PPA hanya akan menangani lima masalah saja 
tapi gajah-gajah. Sudah bertahun-tahun gajah-gajah-bengkak itu tidak ada 
yang berani menyentuhnya. Di sinilah akan terlihat management capacity 
PPA yang sebenarnya. Mungkin agak heboh-heboh sedikit, tapi bukankah 
manajemen yang besar memang harus untuk menyelesaikan persoalan yang 
besar? 

 

Kalau capacity building ini terjadi di semua bidang BUMN (perkebunan, 
pangan, gula, penerbangan, perbankan, kereta api, pelabuhan, kehutanan, 
energi, perkapalan, perhotelan dan seterusnya) hasilnya akan gegap-
gempita. Kita pun akan tahu apakah kapasitas manajemen di sebuah BUMN 



itu sudah memadai atau belum. Kita pun akan tahu dengan sebenar-
benarnya apakah semua kapasitas manajemen BUMN sudah termanfaatkan 
atau masih idle.  

Semua itu harus sudah terbaca sebelum 1 Juli 2012. 

Saat itulah ribuan sapi di kebun sawit sudah banyak yang mulai hamil. 

 

         Senin, 13 Februari 
2012 
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KALAU RAPAT TIDAK PERLU LAGI MAKANAN 
KECIL 
SUDAHKAH terbukti jumlah rapat-rapat di Kementerian BUMN turun 50% 
seperti yang saya inginkan? Angka pastinya masih dikumpulkan.  

Tapi dari penjelasan para direktur utama BUMN, terasa sekali jumlah rapat 
itu menurun drastis. “Rasanya turun 60%,” ujar Nur Pamudji, Dirut 
Perusahaan Listrik Negara. “Selama tiga bulan ini saya baru rapat dua kali di 
kementerian. Kira-kira menurun 75%,” ujar Karen Agustiawan, Dirut 
Pertamina. 

Rapat memang harus dikurangi. Kerja yang harus ditambah. Kerja, kerja, 
dan kerja. Di birokrasi, kesibukan rapat itu memang luar biasa. Jadi salah 
anggapan masyarakat selama ini kalau birokrasi itu malas. Birokrasi itu 
rajinnya bukan main. Kalau sudah rapat bisa panjang sekali. Bahkan untuk 
satu topik saja bisa dilakukan  berkali-kali.  

Tentu ada dampak negatifnya. Penghasilan sejumlah staf menurun. Dampak 
lainnya: banyak ruang rapat yang kosong. Saya suka turun-naik dari lantai 
ke lantai. Terasa benar ruang yang mahal itu terlalu boros penggunaannya. 
Padahal ruang rapat itu banyak yang ukurannya besar. Maka beberapa staf 
di Kementerian BUMN mengusulkan agar segera dilakukan penataan ulang 
seluruh ruang kerja.  

Tentu saya menghargai usul seperti itu dan harus segera dilaksanakan. 
Pepatah hemat pangkal kaya rupanya sudah banyak dilupakan di zaman 
yang serba ada ini. Digantikan oleh  adagium: boros itu meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi! Kalau semua orang berhemat, siapa yang belanja? 
Bagaimana nasib pabrik-pabrik? 

Boros ruangan tentu memberikan contoh yang kurang baik. Secara kasar 
bisa dihitung paling sedikit akan ada dua lantai dari gedung 22 lantai di 
dekat Monas itu yang bisa dihemat. Beberapa BUMN yang selama ini masih 
sewa kantor (ada satu BUMN yang untuk salah satu bagiannya harus sewa 
kantor Rp 50 miliar selama lima tahun!) bisa pindah ke gedung ini.  



Apakah menurunnya jumlah rapat di Kementerian BUMN itu sudah 
membuktikan otomatis BUMN-BUMN kini lebih banyak kerja, kerja, kerja? 
Tentu belum bisa dibuktikan seketika. Bukti yang terbaik adalah hasil tutup 
buku akhir tahun nanti. Benarkah kinerja BUMN meningkat? Ataukah 
berkurangnya panggilan rapat dari kementerian itu justru melonggarkan 
kontrol dan membuat BUMN kian malas? 

Berkurangnya jumlah rapat secara drastis di Kementerian BUMN itu 
sebenarnya bukan berarti menurunnya intensitas komunikasi. Sejumlah 
rapat itu kini sudah digantikan oleh terbentuknya grup BlackBerry 
Massanger. 

Misalnya ada satu grup BBM yang semua anggotanya eselon satu. Maka 
meski Rapim Kementerian BUMN hanya dilakukan satu minggu satu kali 
(tiap Selasa jam 07.00), pada dasarnya rapat itu berlangsung bisa beberapa 
kali sehari. Hanya forumnya tidak di ruang rapat dengan sebuah meja rapat, 
tapi di forum BBM. Peserta bisa di mana saja dan sedang melakukan apa 
saja. Yang jelas tidak ada hidangan makanan kecil dalam rapat seperti ini. 

Ada juga grup BBM yang anggotanya menteri, wakil menteri, seorang 
deputi, dan semua direktur utama BUMN yang bergerak di bidang pangan. 
Maka masalah-masalah peningkatan produksi beras di BUMN dibicarakan di 
“ruang rapat tanpa hidangan” ini. Demikian juga ada grup BBM bidang gula. 
Anggotanya menteri, wakil menteri, deputi bersangkutan, dan semua 
direktur utama yang membawahi urusan gula. Ada grup BBM energi. Dan 
sebentar lagi, setelah holding perkebunan terbentuk akan diadakan grup 
BBM perkebunan. 

Rapat melalui grup BBM seperti itu intensifnya bukan main. Juga hemat 
sekali waktu. Bahkan “rapat itu” berlangsung tidak mengenal hari dan jam. 
Bisa saja pada hari Minggu ada topik yang harus dibahas. Bahkan ada yang 
sampai jam 23.00 masih mengajukan pendapat. 

Isi dan kualitas pembicaraan tidak kalah dengan rapat yang dilaksanakan di 
ruang rapat sungguhan.  

Meski menggunakan BBM, jangan khawatir dimanfaatkan untuk yang bukan-
bukan. Tidak akan ada pembicaraan mengenai Apel Malang atau Apel 
Washington di situ. Sesekali ada yang memasukkan humor, tapi biasanya 
kalau lagi akhir pekan. Arifin Tasrif, Dirut Pusri Holding yang tergabung 
dalam grup BBM pangan, termasuk yang suka kirim humor. Hanya kadang 



saya sulit mengenali nama asli mereka karena banyak yang pakai nama 
maya. Arifin Tasrif, misalnya, di BBM menggunakan nama Kapal Selam. 
Rupanya dia sekalian jualan pempek Palembang. 

Tentu saya sangat menganjurkan agar semua BUMN membentuk grup-grup 
BBM seperti itu. Intensifnya luar biasa. Ini saya rasakan sewaktu masih di 
PLN. Waktu itu saya memiliki tujuh grup: grup khusus yang anggotanya 
semua direksi plus sekretaris perusahaan, grup saya dengan para general 
manajer se-Jawa-Bali, grup saya dengan para general manajer se-Indonesia 
barat, grup saya dengan semua general manajer se-Indonesia Timur, grup 
saya dengan para manajer perencanaan, grup saya dengan para manajer 
keuangan, grup saya dengan para manajer SDM, dan seterusnya.  

 

Keluhan masyarakat, info soal korupsi, pengaduan tender yang main-main 
dan segala persoalan yang berkembang bisa langsung dikomunikasikan 
melalui grup BBM. 

Model komunikasi manajemen seperti ini, sekaligus bisa menerabas batas-
batas hirarkhi dan birokrasi. Juga bisa lebih terbuka. Kekurangan di satu 
tempat langsung diketahui oleh siapa pun di tempat lain. Kalau tidak 
terbiasa memang seperti membuka aib dan kelemahan, tapi itulah cara yang 
efektif untuk melakukan perbaikan.  

Kalau niatnya sudah untuk melayani masyarakat, soal kelemahan yang 
dibuka di depan sesama manajer seperti itu tidak akan terasa sebagai aib 
lagi. Justru dengan cara itu tanggungjawab bisa muncul. Apalagi bukan 
hanya soal kekurangan yang dibeber di grup BBM. Tapi juga soal prestasi.  

Dulu sering saya memasukkan pujian dari pelanggan listrik yang dikirimkan 
via SMS ke handphone saya. SMS itu langsung saya masukkan ke dalam 
grup BBM. Sebagai pendorong bahwa hasil kerja keras mereka diapresiasi 
oleh masyarakat luas. Salah satu contoh ketika Peter Gontha memuji PLN 
via SMS yang merasa kaget petugas PLN begitu cepat datang ke rumahnya 
yang listriknya lagi bermasalah dan petugas itu tidak mau diberi uang tip. 
SMS itu saya masukkan ke grup BBM dan dalam waktu singkat menyebar 
luas ke jajaran PLN. 

Sungguh sangat banyak rapat yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan 
cara yang tidak perlu harus membuang waktu sampai lima jam (satu jam 



perjalanan, tiga jam rapat, satu jam perjalanan kembali). Kecuali kalau 
rapatnya benar-benar harus dan bisa mengambil keputusan saat itu. 

Tentang rapat pimpinan Kementerian BUMN sendiri, kini tidak lagi dilakukan 
di kantor kementerian BUMN. Tiap Selasa lokasi rapat itu berpindah dari 
BUMN satu ke BUMN lainnya. Sekaligus agar seluruh eselon satu 
Kementerian BUMN mengetahui dengan mata kepala sendiri markas BUMN 
yang selama ini sering mereka panggil.  

Sekalian untuk mengecek apakah di BUMN tersebut juga sudah dilakukan 
rapat pimpinan setiap Selasa jam 07.00. Rapat paling jauh dilakukan di 
BUMN Angkasa Pura II Selasa lalu. Sekalian untuk mengecek persiapan 
perbaikan Bandara Soekarno-Hatta. 

Perubahan memang sedang dilakukan. Ruang ATC/Tower sudah lebih disiplin 
dan bersih. Tidak ada lagi yang merokok di ruang kontrol lalu-lintas 
pesawat. Peningkatan kapasitas tower menjadi dua sisi juga sudah hampir 
selesai. Satu sodetan express taxy sudah selesai, tinggal membuat satu lagi. 
Bagian-bagian jalan yang sempit yang menjadi sumber kemacetan di sekitar 
bandara sudah dipagari seng, pertanda proyek pelebaran jalan sedang 
dilakukan.  

 

Yang tahun ini mulai dikerjakan adalah: pembuatan gedung parkir empat 
tingkat di tengah-tengah antara terminal satu dan dua. Di tengah-tengah itu 
tahun ini mulai dibangun juga stasiun kereta api. Gedung parkir dan stasiun 
itu harus selesai akhir tahun depan. 

Sementara menunggu gedung parkir, segera dilakukan pengaturan darurat: 
banyaknya mobil yang menginap di bandara akan disediakan lokasi khusus. 
Kendaraan karyawan bandara dan karyawan toko-toko di bandara akan 
dialihkan juga di lokasi lain. Ini agar lokasi parkir bandara lebih 
diperuntukkan melayani penumpang. 

Terminal 3, yang sekarang ini hanya seperti huruf I, akan dikerjakan 
menjadi huruf U lebar. Berikut apronnya sekalian. Dari Terminal 3 akan 
dihubungkan dengan kereta tanpa sopir menuju Terminal 1 dan 2. 
Pembangunan Terminal 3 ini juga harus sudah selesai akhir tahun depan. 
Kalau semua pekerjaaan itu selesai maka daya tamping Bandara Soekarno 
Hatta meningkat menjadi 60 juta penumpang. Sekarang ini sudah 50 juta 



penumpang per tahun yang memadati bandara yang mestinya hanya untuk 
22 juta penumpang itu. 

Memang masih ada proyek besar lainnya: membangun landasan nomor 3 
dan membangun Terminal 4. Tapi proyek ini memerlukan waktu lebih 
panjang. Masih harus membebaskan tanah 730 ha yang tentu tidak akan 
mudah. 

Dengan mengurangi kesibukan rutin berupa rapat-rapat yang kurang efektif, 
pemikiran memang bisa lebih dicurahkan untuk hal-hal yang lebih 
mendasar.  

Rapat, tentu saja penting. Tapi kebanyakan rapat bisa membuat orang 
sinting! 

 

        Senin, 19 Februari 2012 
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TEROBOSAN DUA PENYANDANG CACAT 
ORGAN 
BUKAN karena merasa sama-sama sebagai “penderita cacat organ” kalau 
saya dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sering membuat 
kesepakatan. Berbagai terobosan memang harus kami berdua buat. 
Terutama untuk mengatasi banyak masalah infrastruktur.  

Saya memang sesekali bertanya soal operasi jantung padanya. Dan beliau 
juga sesekali bertanya mengenai operasi ganti hati kepada saya. Tapi kami 
lebih sering berbicara mengenai bagaimana bisa mewujudkan jalan tol 
dengan cepat. Beliau adalah pemegang regulasi jalan tol, sedang BUMN 
memiliki perusahaan jalan tol seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 

Untuk mewujudkan jalan tol dari Semarang ke Solo, misalnya. Kami berdua 
membuat terobosan yang belum pernah terjadi. Ruas Semarang-Ungaran 
memang sudah selesai dikerjakan. Lalu Jasa Marga kini juga sedang 
mengerjakan ruas Ungaran-Bawen yang akan selesai awal tahun depan. Tapi 
bagaimana dengan ruas Bawen-Solo? 

Menurut perhitungan bisnis, ruas Bawen-Solo belum menguntungkan. Perlu 
subsidi negara sampai Rp 1,9 triliun. Tapi sungguh sulit mendapatkan 
suntikan dari pemerintah sebesar itu. Bahkan mendekati mustahil. Menteri 
Keuangan sangat keras dalam mendisiplinkan fiskal. Melihat gelagat itu saya 
memilih cari jalan memutar. Saya minta Deputi Bidang Usaha Infrastruktur 
dan Logistik Kementerian BUMN Sumaryanto Widayatin untuk menemukan 
jalan keluar, meski harus agak memutar. 

Akhirnya jalan memutar itu ditemukan. Syaratnya saya harus 
membicarakannya dengan Menteri PU. Intinya adalah: Jasa Marga bisa 
mengerjakan jalan tol Bawen-Solo kalau bisa mendapat izin dua jalan tol 
lainnya. Yakni jalan tol sepanjang 3 km dari Daan Mogot ke Cengkareng dan 
jalan tol dari Kawasan Berikat Nusantara ke pelabuhan Tanjung Priok. Kalau 
izin itu bisa diberikan maka keuntungannya banyak sekali. Jalan tol 
Semarang-Solo langsung bisa dikerjakan dan kemacetan ruas Daan Mogot 
ke Cengkareng serta keruwetan kawasan industri sekitar Bekasi ke Tanjung 
Priok juga terurai. 



Menteru PU langsung merespon dengan cepat. Bahkan kini deputi saya yang 
dikejar-kejar untuk segera memproses persyaratannya. Di depan Presiden 
SBY saya mengemukakan (dan didengar oleh Menteri PU serta menteri 
lainnya) bahwa bottle neck pembangunan jalan tol Semarang-Solo bisa 
diselesaikan  dengan pola “kaset seribu tiga”. Dua ruas yang ‘gemuk’ 
dipaketkan dengan satu ruas yang ‘kurus’. 

Pola “kaset seribu tiga” ini merupakan kesepakatan kedua saya dengan 
Menteri PU. Yang pertama adalah pembangunan jalan tol di Bali. Yakni jalan 
tol yang menghubungkan bandara Ngurah Rai yang baru ke kawasan wisata 
Nusa Dua melalui atas laut. Jalan tol di Bali itu nanti akan menjadi jalan tol 
di atas laut yang pertama di Indonesia. Di tengah laut nanti, akan ada 
interchange-nya yang meliuk-liuk. Kini jalan tol Bali itu sedang dikerjakan 
dengan kecepatan yang tinggi. Dua belas bulan lagi sudah akan bisa 
dinikmati. Proyek ini tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada terobosan yang 
kuat antara Menteri PU, Gubernur Bali, dan Kementerian BUMN. 

Kemarin malam saya dan Pak Djoko Kirmanto membuat kesepakatan baru 
lagi. Kali ini untuk menerobos Sumatera. Sudah lebih 10 tahun para 
gubernur di Sumatera menuntut segera dimulainya pembangunan jalan tol 
sepanjang pulau itu. Sumatera akan menjadi pulau yang memberikan 
pertumbuhan ekonomi yang luar biasa kalau listrik tercukupi dan jalan tol 
dibangun besar-besaran. 

Minggu lalu, saya bertemu dengan gubernur seluruh Sumatera. Tuan 
rumahnya Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin. Kami kemukakan 
bahwa beberapa terobosan sedang dilakukan di Jateng dan Bali. Mestinya 
terobosan yang sama juga bisa dilakukan di Sumatera.  

Para gubernur di Sumatera memang memiliki kemampuan keuangan lebih 
besar dari propinsi lainnya. Mereka juga ngebet ingin membangun 
konektivitas di antara propinsi di Sumatera. Maka kami tawarkan untuk 
bersama-sama memulai membangun jalan tol di seluruh Sumatera. Tentu 
banyak ruas di Sumatera yang secara bisnis masih kurang menguntungkan. 
Tapi tidak boleh perhitungan bisnis tersebut menghambat pembangunan. 

Yang kami tawarkan adalah membangun perusahaan patungan antara Jasa 
Marga dan masing-masing Pemda di Sumatera. Maka dalam rapat yang 
hanya tiga jam itu disepakati banyak hal. Misalnya kesamaan pandangan 
bahwa pembangunan jalan tol belum bisa menguntungkan pihak Jasa 



Marga, tapi sangat menguntungkan wilayah propinsi yang dilewati. Karena 
itu beban berat itu harus dipikul bersama antara Jasa Marga dan Pemda. 
Caranya, Pemda melakukan pembebasan tanah dan melakukan 
pencadangan sejumlah kawasan di sepanjang jalan tol. Kawasan itulah yang 
kelak akan dikelola bersama untuk sebuah proyek bisnis di masa depan. 

Hari itu juga kami sepakati pembentukan PT Jasa Marga Lampung, PT Jasa 
Marga Sumsel, PT Jasa Marga Jambi, PT Jasa Marga Riau, PT Jasa Marga 
Sumbar, PT Jasa Marga Sumut, dan PT Jasa Marga Bengkulu. Jasa Marga 
memegang saham mayoritas di masing-masing perusahaan itu. Sedang 
Pemda memegang sejumlah saham yang besar kecilnya ditentukan oleh 
kemampuan daerah. 

Terobosan ini segera saya komunikasikan dengan Menteri PU. Beliau pun 
segera mengamini. Tinggal urusan administrasi yang harus dipersiapkan. 
Dalam kesempatan menghadap Presiden SBY Jumat siang lalu, terobosan di 
Sumatera ini juga saya sampaikan. Tentu Presiden sangat menghargai 
kerjasama antara BUMN dan Kementerian PU seperti ini. Secara bergurau 
Presiden menambahkan: kapan dibangun PT Jasa Marga Pacitan? 

Di bagian akhir kesepakatan Palembang itu dikonkretkan pula jalan tol mana 
saja yang akan dibangun. Di Lampung akan dibangun mulai Bakauheni 
sampai Bandar Lampung ditambah dengan tol di dalam kota. Lalu tol yang 
menuju Sumsel. Di Sumsel sendiri ditentukan jalur dari Palembang ke 
Prabumulih, Palembang-Siapi-api, dan Palembang ke perbatasan Jambi. 

Di Jambi dibangun jalan tol dari perbatasan Sumsel ke kota Jambi. Juga dari 
kota Jambi ke Tanjung Jabung. Di Riau jalan tol dibangun dari Pekanbaru ke 
Dumai dan Pekanbaru ke Palalawan. Di Sumbar dibangun jalan tol dari 
Padang ke Padang Panjang dan langsung ke Bukittinggi terus sambung ke 
perbatasan Riau. Di Sumut jalan tol dibangun dari Medan ke Tebing Tinggi 
dan terus ke Kuala Tanjung. Juga dari Medan ke Binjai. 

Jumat sore lalu saya langsung ke Semarang. Di perkebunan kopi Banaran, 
kami mengumpulkan para manajer dari 10 pabrik gula yang paling sulit di 
Indonesia. Ini sebagai kelanjutan dari acara bahtsul masail kubro di 
Surabaya sebulan sebelumnya. Sampai menjelang tengah malam kami 
bahas bagaimana 10 pabrik tersulit itu bisa keluar dari ‘asfalas safilin’! 

Problem pokok pabrik gula adalah di pertanyaan yang mendasar ini: di 
manakah gula itu dibuat? 



Orang awam tentu menjawab: gula dibuat di pabrik gula! 

Itu salah! 

Yang benar, gula itu dibuat di sawah! 

Tanaman tebu yang semula kecil tumbuh menjadi besar lalu berisi gula. Ada 
tebu yang gulanya sedikit, ada tebu yang gulanya banyak. Tergantung dari 
bibitnya, cara tanamnya, pemeliharaannya, pemupukannya, dan seterusnya. 
Di sinilah ditentukan banyak sedikitnya gula akan diproduksi. Walhasil 
pabrik-pabrik gula harus kembali memperhatikan tata cara penanaman tebu 
yang benar. 

Pabrik gula bukanlah pembuat gula. Pabrik gula justru hanya membuang 
gula. Kadar gula dari sebatang tebu yang, katakanlah 1 kg, setelah digiling 
hanya keluar gula 0,6 kg. Bukankah ini berarti tugas pabrik gula itu justru 
hanya mengurangi gula? 

Malam itu, di Banaran, para manajer 10 pabrik gula ‘asfalas safilin’ 
menyepakati untuk back to basic. Tanaman tebu diperhatikan dan efisiensi 
pabrik ditingkatkan.  

Paginya, setelah ke Universitas Negeri 11 Maret Solo dan Universitas 
Muhammadiyah Solo, saya menuju Bantul dan Gunung Kidul. Saya diajak 
melihat program peningkatan produksi beras yang dilakukan dengan model 
korporasi. Pelaksananya PT Sang Hyang Seri, salah satu BUMN pangan kita. 

Di sawah di Bantul inilah untuk pertama kali saya mengemudikan mesin 
panen padi. Begitu cepat panen padi dengan menggunakan mesin. Rasanya 
seperti di Amerika Serikat saja. Sore itu kami diskusi dengan para petani. 
Ternyata sudah begitu berubah cara berpikir petani kita. Mereka serba 
menginginkan modernisasi. Mereka minta traktor, mesin panen, mesin 
perontok gabah, mesin blower untuk menghilangkan gabuk, dan mesin 
pengering gabah. 

Beda sekali dengan ketika saya sering kerja di sawah saat masih remaja 
dulu. Saya biasa ndaud benih, mencangkul di sawah, nggaruk, dan 
memegang ani-ani untuk panen. Kembali ke sawah di Bantul kali ini saya 
melihat kita semua, para pelayan petani, harus berubah berpikir secara 
total: petani kita sudah menghendaki modernisasi yang paripurna. 



Kini BUMN memang memiliki tiga program besar di bidang pangan: Gerakan 
Peningkatan Produksi Pagan berbasis Korporasi (GP3K), Proberas, dan Food 
Estate. GP3K adalah program bantuan untuk petani agar bisa mendapatkan 
benih unggul, pupuk yang cukup, dan obat hama yang diperlukan. Bantuan 
itu dikembalikan pada saat panen nanti. Istilahnya yarnen (bayar saat 
panen).  

Proberas adalah program untuk menampung sawah-sawah petani yang 
kurang produktif. Kini banyak petani yang hanya mengusahakan sawahnya 
dengan hasil 5,1 ton/ha. Daripada seperti itu lebih baik sawahnya 
diserahkan ke BUMN. Targetnya BUMN akan mengerjakannya secara intensif 
dan akan menghasilkan sekitar 6,7 ton/ha. Petaninya untung, negara pun 
memiliki produksi beras yang cukup.  

Sedang program Food Estate adalah pembukaan sawah baru 100.000 ha di 
Kaltim, yang kini lagi dalam tahap persiapan pengadaan lahannya.  

Terobosan memang harus banyak dibuat. Di jalan tol maupun di sawah-
sawah. 

        Senin, 27 Februari 2012 
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DREAM TEAM DI SUATU PAGI DI HARI 
MINGGU 
MINGGU pagi di Kementerian BUMN. Beberapa rapat diadakan di sepanjang 
hari tanggal 26 Februari 2012 itu. Salah satunya membicarakan dibentuknya 
dream team di seluruh perusahaan perkebunan milik negara. Di hari Minggu 
seperti itu, di saat tidak ada tamu dan banyak telepon, pembicaraan bisa 
lebih fokus. 

Seluruh calon direktur utama di 15 perusahaan perkebunan (PTPN I sampai 
XIV plus PT RNI) dihadirkan. Sesuai dengan komitmen pembentukan sebuah 
dream team (ada yang menginginkan istilah ini menjadi winning team), 
masing-masing calon direktur utama diminta mengajukan usulan. 
Khususnya siapa saja yang mereka pilih untuk menjadi direktur 
mendampingi dirinya. Menteri BUMN tidak lagi menunjuk begitu saja siapa 
menjadi direktur apa di perusahaan mana.  

Kini, Menteri BUMN lebih banyak mendengar usulan dari sang calon dirut. 
Proses ini sudah dimulai oleh Menteri BUMN sebelum saya, Bapak Mustofa 
Abubakar. Sewaktu saya ditunjuk menjadi direktur utama PLN dua tahun 
yang lalu, saya diberi hak untuk memilih siapa saja yang akan menjadi 
direktur PLN untuk mendampingi saya. 

Dengan cara seperti itu tim direksi BUMN bisa lebih solid. Ketidakcocokan 
antar direksi tidak terjadi. Konflik bisa dihindari. Pertengkaran bisa dicegah. 
Backing-backingan, sponsor-sponsoran, dan jegal-jegalan bisa terhindarkan. 
Dari sini bisa diharapkan untuk ke depan tidak akan banyak intervensi yang 
harus dilayani. Maka energi direksi yang dulu banyak terbuang untuk 
bertengkar bisa difokuskan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.  

Sambil melihat nama-nama yang diusulkan untuk menjadi direksi itu 
sebenarnya saya sekalian ingin melihat kemampuan para calon dirut itu 
dalam menyusun tim. Saya juga ingin melihat kemampuan mereka dalam 
memilih orang. Adakah unsur senang atau tidak senang. Adakah unsur 
pertemanan. Adakah unsur objektivitas. 

Kemampuan memilih orang, adalah salah satu kunci sukses tidaknya 
seorang pemimpin. Seorang pemimpin puncak, di samping harus memenuhi 



syarat kapabilitas manajemen, juga harus dilihat kemampuannya dalam 
memilih orang.  

Seringkali terbukti bahwa tugas utama seorang pemimpin hanyalah 
bagaimana memilih orang yang tepat. Begitu berhasil memilih orang yang 
tepat seringkali tugas seorang pemimpin sudah selesai. Setidaknya sudah 80 
persen selesai. Tapi begitu seorang pemimpin salah memilih orang, sang 
pemimpin tidak terbantu sama sekali, bahkan justru terbebani. 

 

Saya ingin rapat Minggu pagi itu sekalian untuk membiasakan memilih orang 
secara terbuka. Meski masih terbuka-terbatas. Minimal diketahui bukan saja 
oleh saya, tapi juga oleh sesama calon direktur utama. Saya juga ingin 
seminimal mungkin bertanya. Bahkan saya tidak mengajukan nama calon 
sama sekali. 

Nama-nama calon itu sudah ada di sebuah "gudang" calon direksi BUMN. 
Mereka adalah orang-orang yang selama ini sudah melewati proses seleksi 
calon direktur BUMN. Proses itu agak panjang. Mulai dari rekam jejak 
selama menjabat di BUMN, kesehatan, asesmen oleh lembaga asesmen 
independen, sampai ke fit and proper test. Nama-nama inilah yang diajukan 
kepada para calon direktur utama untuk dipilih dan "diperebutkan". 

Ke depan, bisa saja setiap minggu ada fit and proper test atau asesmen 
yang dilakukan lembaga independen. Tapi sifatnya tidak lagi seperti dulu. 
Tidak akan ada lagi fit and proper test untuk jabatan direktur di PT X atau PT 
Y. Yang ada adalah fit and proper test untuk jabatan direktur. Bisa direktur 
apa saja dan di mana saja. Mereka yang sudah lulus fit and proper test 
itulah yang namanya dimasukkan dalam sebuah "gudang calon direktur". 
Isinya bisa puluhan atau ratusan. Dari berbagai sumber dan berbagai 
kompetensi.  

Kelak, para calon direktur utamalah yang akan memilih mereka. Seseorang 
yang sudah lulus fit and proper test bisa saja hanya sebentar berada di 
"gudang" itu. Bisa juga sangat lama. Tergantung apakah mereka cepat 
"laku" atau tidak. 

Dengan cara ini maka tidak ada lagi keguncangan yang hebat di sebuah 
perusahaan BUMN. Selama ini, kalau di sebuah BUMN sudah ada beberapa 
manajer atas yang dipanggil untuk mengikuti fit and proper test, mulailah 



BUMN tersebut guncang. Sang manajer sudah merasa akan jadi direktur. 
Berarti akan ada direktur lama yang akan digusur. Mulailah terjadi perang 
urat-syaraf. Bahkan mulai menyusun barisan. Pengaruh-mempengaruhi. 
Bawahan menjadi terpolarisasi: mempertahankan direktur yang lama atau 
mendukung calon direktur yang baru.  

Proses ini kadang memakan waktu sampai satu tahun. Selama itu pula 
BUMN tersebut berada dalam suasana intern perang dingin. 

Lebih dari itu. Ada pula fit and proper test palsu! Awal-awal saya menjadi 
menteri, ada beberapa orang dipanggil ke kementerian untuk menjalani fit 
and proper test. Saat itu mereka diberitahu fit and proper test tersebut 
untuk mengisi jabatan direksi di PT Bukit Asam. Mereka percaya karena fit 
and proper test tersebut dilakukan di sebuah ruang di Kementerian BUMN. 
Padahal di hari pelaksanaan fit and proper test itu saya sudah 
menandatangani SK pengangkatan direksi Bukit Asam yang definitif. 

 

Ke depan tidal ada lagi fit and proper test untuk mengisi jabatan direksi di 
sebuah perusahaan tertentu. Yang ada adalah fit and proper test untuk 
mengisi "gudang" calon direksi BUMN. 

Bisa dibayangkan betapa serunya rapat hari Minggu pagi itu. Jabatan direksi 
dibuka begitu saja untuk diperdebatkan.  

Nama-nama yang muncul dibahas mengenai tepat atau tidaknya. 
Integritasnya, antusiasmenya, kapabilitasnya. Ada nama yang dimunculkan 
kemudian ditarik kembali oleh yang mengusulkan. Ini karena dia tidak mau 
dinilai sebagai orang yang salah pilih. 

Tentu, belum tentu cara ini paling ideal. Salah pilih bisa saja masih terjadi. 
Setidaknya tidak ada lagi salah pilih yang disengaja. 

Kamis lalu hasil pembicaraan di hari Minggu pagi tersebut sudah 
diumumkan. SK sudah ditandatangani. Serah terima sudah dilakukan. Hanya 
saja tidak akan ada pelantikan. Pelantikan direksi baru kini ditiadakan. Agar 
BUMN lebih berasa korporasi.  

Direksi baru harus segera bekerja, bekerja, bekerja. Kadang menunggu 
waktu kosong untuk melakukan pelantikan membuang hari kerja beberapa 
minggu. 



Dalam proses pembentukan dream team seperti itu, ada juga 
kelemahannya. Kadang seseorang yang secara individu sebenarnya hebat 
tidak berhasil masuk ke dalam tim. Seseorang yang sulit bekerja dalam 
sebuah tim, seseorang yang individualistisnya tinggi, dan seseorang yang 
memiliki potensi konflik biasanya tersisih dari organisasi yang 
mengutamakan kerja tim. 

Dalam kehidupan sehari-hari saya sering melihat seseorang yang 
integritasnya luar biasa baik, kejujurannya luar biasa hebat dan disiplinnya 
sangat tinggi tersisih dari sebuah tim. Kesan yang muncul lantas sangat 
negatif: tersisih karena jujur. Atau orang-orang yang jujur sengaja disihkan. 
Orang-orang yang pinter sengaja tidak dipakai. 

Karena itu untuk kebaikan semua pihak, saya berharap agar orang-orang 
yang jujur dan berintegritas tinggi bisa melengkapi dirinya dengan 
leadership. Agar semua orang jujur bisa masuk tim dan semua orang yang 
berintegritas tinggi bisa tampil memimpin.  

Sayang sekali kalau ada orang yang bersih tapi terlalu menyombongkan diri 
dengan kebersihannya. Akhirnya tercipta suasana seolah-olah hanya dia 
yang bersih. Apalagi kalau dia justru selalu menuduh orang-orang di 
sekitarnya tidak ada yang bersih. 

Orang yang kaku biasanya sulit diterima dalam sebuah tim. Termasuk orang 
bersih sekali pun. Karena itu kita sangat memerlukan orang-orang yang 
bersih dalam jumlah yang banyak tapi juga bukan orang-orang yang kaku, 
yang sepertinya ingin masuk sorga sendirian. 

 

Memang kaku atau fleksibel itu sangat nisbi. Simaklah SMS yang beredar 
luas ini:  
Jika seorang bos tetap pada pendiriannya disebut konsisten. 
Jika anak buah tetap pada pendiriannya disebut kaku. 
Jika bos sering berubah pendapat disebut fleksibel. 
Jika anak buah sering berubah pendapat disebut plin-plan. 
Jika bos bekerja lambat disebut teliti. 
Jika anak buah bekerja lambat disebut malas. 
Jika bos cepat mengambil keputusan disebut berani. 
Jika anak buah cepat mengambil keputusan disebut grusa-grusu. 
Jika bos melanggar prosedur dianggap penuh inisiatif. 



Jika anak buah melanggar prosedur dianggap tidak tahu aturan. 
Jika bos mengatakan sesuatu itu mudah dianggap optimistis. 
Jika anak buah mengatakan mudah dianggap sok tahu. 
Jika bos sering mengintertaint orang itu disebut lobby. 
Jika anak buah melakukannya disebut pemborosan. 

Walhasil, santai sajalah! 

 

         Senin, 5 Maret 2012 
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SAATNYA PUTRA PETIR HARUS MELAWAN 
 

Terbukti, 
Setiap Presiden Indonesia terjerat oleh BBM. 
Terbukti, 
Siapa pun presidennya, kapan pun masanya, harus menaikkan harga BBM. 
Terbukti, 
Setiap terjadi kenaikan BBM menimbulkan kehebohan nasional. 
Terbukti, 
Setiap kehebohan menguras energi nasional. 
Energi dihambur-hamburkan. 
Energi terbuang-buang sia-sia. 
Energi yang mestinya untuk mendorong maju menjadi energi yang habis 
untuk berputar-putar. 

Karena itu: 
Mari kita lawan BBM! 
Mari kita tolak BBM! 
Mari beralih dari BBM ke listrik! 

Mari! 
Kita lawan BBM! 
Untuk penyelesaian yang tuntas jangka panjang. 
Agar BBM tidak lagi menjerat-jerat presiden-presiden yang akan datang. 
Agar BBM tidak habis-habisnya menimbulkan kehebohan nasional. 
Agar tidak terus-menerus menguras energi nasional. 

Mari kita lawan BBM! 
Mari kita produksi mobil-motor listrik nasional. 
Kita pakai kendaraan listrik. 
Bukan kendaraan yang haus BBM. 

Jangan ketinggalan. 
Seluruh dunia mengarah ke kendaraan listrik. 
Seluruh dunia akan beralih ke kendaraan listrik. 
Seluruh dunia akan meninggalkan kendaraan BBM. 

 

Jangan sampai kita ketinggalan lagi. 
Hanya untuk terjerat-jerat BBM sepanjang masa. 



Hanya untuk berheboh-heboh tiada habisnya. 
Hanya untuk menguras energi semua manusia Indonesia. 

Mari kita produksi kendaraan listrik. 
Mari kita manfaatkan listrik murah ketika tengah malam. 
Ketika semua orang tidur dengan lelapnya. 
Ketika AC-AC kantor tidak bekerja. 
Ketika TV-TV tidak menyala. 
Ketika lift-lift gedung bertingkat beristirahat. 
Listrik tengah malam. 
Terbuang sia-sia. 
Listrik tengah malam. 
Alangkah bermanfaatnya bila untuk nge-charge kendaraan kita. 
Mari kita produksi motor listrik nasional. 
Mari kita produksi mobil listrik nasional. 

Kita! 
Putra-putri bangsa. 
Pasti mampu merealisasikannya. 
BUMN siap menjadi pelopornya. 
BUMN siap menjadi pemrakarsanya. 
Inpres hemat energi No 05/2006 harus menjadi nyata. 

 

AYO! 
Siapa pun Anda. 
Yang merasa sebagai putra bangsa. 
Yang sudah lama mimpi mobil-motor listrik nasional. 
Yang memiliki konsep, bukan yang hanya bisa mengeluh. 
Yang siap bekerja keras, bukan yang hanya bisa bicara keras. 
Yang bisa melakukan R&D sendiri. 
Yang bisa melahirkan kualitas motor listrik tidak seperti yang kita kenal hari 
ini. 
Yang siap bikin blueprint dan working prototype untuk produksi mobil/motor 
listrik nasional. 
Yang mampu menemukan teknologi tidak sekadar merakit yang sudah ada. 
Yang siap melibatkan lembaga pendidikan nasional jangka panjang. 
Yang siap untuk mengikuti sertifikasi pengujian nasional. 
Yang kalau dipatenkan bisa diterima. 
Yang siap membangun perusahaan nasional. 

Dan tentu. 
Yang siap bekerjasama dengan BUMN. 
Ayo kumpul di BUMN. 



Kita bicarakan bersama. 
Kita wujudkan bersama. 

Kita jalankan bersama. 
Ayo kita lahirkan motor listrik nasional. 
Ayo kita lahirkan mobil listrik nasional. 

Ayo! 
Jeratan nasional itu kita urai. 
Kehebohan nasional itu kita cegah. 
Pemborosan energi nasional itu kita akhiri. 

Ayo. 
Indonesia jangan ketinggalan lagi. 

Mari! 
Kita akhiri keluh-kesah. 
Kita ganti dengan motor listrik nasional. 
Kita ganti dengan mobil listrik nasional. 

Mari kita songsong bersama. 
Lahirnya…… 
Jabang bayi PUTRA PETIR ini! 

Keterangan: 

1). Tanggal 20 Mei 2012 adalah target kesepakatan mendirikan perusahaan 
nasional patungan BUMN-partner. Bertepatan dengan Hari Kebangkitan 
Nasional. 

2). Respons terhadap gagasan ini silakan email: 
dahlanlistrikiskan@gmail.com. 

3). Peminat serius menjadi partner usaha dan partner dalam konsep dan 
rancangbangun mobil-motor listrik nasional silakan email ke: 
dahlanmobillistriknasionaliskan@gmail.com paling lambat tanggl 21 April 
2012 bertepatan dengan Hari Ibu Kita Kartini. 

4). Pertemuan-pertemuan intensif dilakukan antara tanggal 21 April 2012 
sampai tanggal 15 Mei 2012. 

 

         Senin, 11 Maret 2012 
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HAMIL TUA UNTUK LAHIRNYA PUTRA PETIR 
DUKUNGAN untuk lahirnya Putra Petir terus mengalir. Sampai-sampai saya 
tidak mampu membalas satu per satu email yang masuk. Tanggapan tidak 
hanya datang dari seluruh Indonesia, tapi juga dari mancanegara.  

Putra-putra petir yang sekarang bekerja di luar negeri terlihat lebih antusias. 
Seorang doktor kita yang sejak S-1 sudah belajar di Jepang menulis bahwa 
kelahiran Putra Petir sebagai sebuah keharusan. Email juga datang dari ahli-
ahli ITS Surabaya, ITB Bandung, UGM Jogjakarta, USU Medan, dan banyak 
lagi.  

Dari luar kampus mengirimkan email yang juga sangat konkret. Seorang ahli 
yang sekarang menekuni microturbine (turbin dan generatornya berada 
dalam satu kemasan kompak yang sistemnya sudah bisa menyerap panas 
mesin itu sendiri menjadi energi listrik tambahan) langsung melangkah. Dia 
akan membeli mobil Kijang untuk diganti mesinnya dengan mesin mobil 
listrik. Dalam dua bulan sudah akan jadi mobil listrik yang bisa saya pakai ke 
kantor sehari-hari.  

Saya sampaikan padanya, jangan menggunakan merek mobil yang sudah 
ada. Kita belum minta izin kepada pemilik merek tersebut. Belum tentu kita 
boleh menggunakannya. Kalau sampai kita digugat energi kita habis untuk 
itu. Kita akan kelelahan. Kita akan susah. Kelahiran Putra Petir bisa gagal.  

Lebih baik kita ciptakan sendiri body mobil listrik nasional ini. Mungkin 
memerlukan waktu beberapa bulan, tapi lebih nasional. Atau kita minta izin 
saja ke Mendikbud Bapak Muhammad Nuh untuk bisa menggunakan body 
mobil Esemka. Desain mobil Esemka yang terbaru, yang sudah 
disempurnakan di sana-sini (seperti yang saya lihat di pameran mobil 
Esemka di Universitas Muhammadiyah Solo bulan lalu) sudah sangat keren.  

Atau kita pakai body mobil nasional Timor yang sudah tidak diproduksi lagi 
itu. Mobnas Timor cukup bagus dan enak dikendarai. Masyarakat juga sudah 
bisa menerima Timor. Masih ada ribuan Timor yang saat ini berlalu-lalang di 
jalan-jalan. Penampilannya yang baik bisa kita manfaatkan sebesar-
besarnya. Hanya saja saya masih belum tahu bagaimana prosedur 
perizinannya saat ini. Apakah masih harus minta izin ke Mas Tommy 



Soeharto atau cukup ke pemerintah, mengingat mobil Timor pernah disita 
BPPN pasca krisis berat 1998 lalu.  

Intinya, untuk melawan kenaikan harga BBM yang pernah terjadi, sedang 
terjadi, dan akan terus terjadi itu, tidak ada jalan terbaik kecuali kita musuhi 
BBM itu sendiri. Kita jadikan BBM musuh kita bersama. Kita demo BBM-nya 
ramai-ramai, bukan kita demo kenaikannya. Kalau setiap kenaikan BBM kita 
demo, kita hanya akan terampil dalam berdemo. Tapi kalau BBM-nya sendiri 
yang kita musuhi, kita akan lebih kreatif mencari jalan keluar untuk bangsa 
ini ke depan. 

Jalan terbaik adalah jangan lagi kita gunakan BBM. Kalau kita sudah tidak 
menggunakan BBM apa peduli kita dengan barang yang juga menjadi 
penyebab rusaknya lingkungan itu. Kelak, kita bersikap begini: biarkan dia 
naik terus menggantung sampai setinggi Monas! Kalau kita tidak lagi 
menggunakannya, mau apa dia!  

Tanpa ada gerakan yang nyata untuk melawan BBM, seumur hidup kita akan 
ngeri seperti sekarang ini. Seumur hidup kita harus siap-siap untuk 
melakukan demo. Seumur hidup kita tidak berubah! 

Kalau kita sudah tahu bahwa seumur hidup kita akan terjerat BBM seperti 
itu mengapa kita tidak  mencari jalan lain? Mengapa kita menyerah begitu 
saja pada keadaan?  “Mengapa? Mengapa?,” kata Koes Ploes. Anggaplah kita 
tidak takut kepada Koes Ploes. Tidakkah kita harus takut kepada yang 
menciptakan alam semesta ini? Berapa kali Allah mengatakan afalaa 
ta’qiluuun?. 

Kita pernah menjawab pertanyaan “mengapa?” itu beberapa tahun lalu. Saat 
program konversi minyak tanah ke elpiji dilakukan dengan sungguh-
sungguh. Bukan main sulit dan beratnya meyakinkan masyarakat untuk 
pindah dari minyak tanah ke elpiji. Bukan main bisingnya demo dan 
penentangan terhadap konversi saat itu. Bukan main kecaman yang 
dilontarkan, sampai-sampai program itu dianggap menyengsarakan rakyat 
kecil.  

Meski awalnya ditentang begitu hebat, didemo begitu seru dan dimaki-maki 
setengah mati, toh akhirnya “Purwodadi kuthane, sing dadi nyatane!”. 
Kenyataannya berhasil! Sekian tahun kemudian diakui bahwa konversi 
minyak tanah ke elpiji tersebut sebagai success story yang besar!  



Kalau saja tidak ada konversi itu, alangkah beratnya saat ini! Harga minyak 
tanah pun akan ikut naik. Yang terkena tidak lagi para pemilik mobil dan 
motor, juga ibu-ibu di dapur! Sekarang, naikkanlah harga minyak tanah! 
Ibu-ibu tidak peduli! Maka untuk mengenang kesuksesan konversi itu 
harusnya kini kita teriakkan: Hidup Putra-Petir! Eh, salah: Hidup SBY-JK! 

Yang diperlukan adalah tekad besar untuk mengatasi persoalan besar. 
Dengan membanjirnya dukungan pada program mobil-motor nasional listrik 
BUMN, rasanya tekad itu sudah sangat besar. Situasinya sudah seperti 
seorang ibu yang hamil tua. Harus segera dilahirkan! Kalau tidak, 
akibatnya…… tanya sendiri kepada ibu-ibu yang sekarang lagi hamil tua. 
Atau kepada ibu-ibu yang pernah hamil tua! Jangan tanyakan kepada 
bapak-bapak yang seperti hamil tua! Terutama yang hamilnya karena sudah 
kekenyangan menikmati bisnis BBM atau bisnis kendaraan BBM! 

Tantangan terbesar untuk mewujudkan mobil-motor listrik nasional adalah 
itu! Sudah terlalu besar bisnis mobil motor dengan bahan bakar BBM. Sudah 
terlalu besar keuntungan yang dinikmati dari bisnis kendaraan dengan 
bahan bakar BBM. Tidak gampang kita melawannya. Memang kita semua 
tentu termasuk yang harus tersindir sabda Tuhan ”Apakah kalian tidak 
menggunakan akal?,” itu.  Tapi memang tidak mudah keluar dari 
kungkungan mengguritanya bisnis yang ada.  

Kalau soal teknologi jelas tidak masalah. Harga baterai litium memang 
masih mahal. Tapi itu karena produksinya belum masal. Kalau semua beralih 
ke mobil/motor listrik, harga baterai itu akan turun drastis. Itu saja. Jelas ini 
bukan soal teknologi. Ini soal penguasaan pasar. Kalau soal teknologi, salah 
satunya bertanyalah kepada LIPI. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia! 
Ternyata LIPI sebenarnya sudah lebih 10 tahun terakhir ini merintis 
penciptaan mobil dan motor listrik yang kita maksud. Prototype-nya pun 
sudah jadi. Di luar LIPI masih banyak yang siap melakukannya! 

Seperti juga pernyataan pencipta microturbine tadi, LIPI pun mengatakan 
sangat siap. Kalau saya menghendaki segera naik mobil listrik yang 
mesinnya ciptaan LIPI, dalam hitungan dua-tiga bulan sudah bisa 
diwujudkan. Tinggal body-nya menggunakan mobil apa. LIPI tidak akan 
menciptakan body mobil. Bukan karena sulit, tapi karena sudah banyak 
yang mampu menciptakannya. 



 Kita memiliki banyak  industri karoseri yang handal. Sudah pula ekspor 
besar-besaran. Seperti di Malang, Magelang, Surabaya, dan Bekasi. Soal 
karoseri kita harus bangga dengan kemampuan dan ketrampilan bangsa 
sendiri.  

Tinggal mesin ciptaan LIPI itu kita bandingkan dengan mesin-mesin ciptaan 
para ahli dari universitas dan ahli dari kalangan praktisi. Bisa saja kita pilih 
salah satu, atau kita bicarakan bagaimana baiknya. 

Saya sendiri sudah menaruh perhatian pada kendaraan listrik ini sejak 
menjadi direktur utama PLN. Salah satu yang membuat saya berat 
meninggalkan PLN adalah belum terwujudnya kendaraan listrik ini. Dalam 
road map yang sudah saya sampaikan kepada direksi PLN saat itu (juga 
saya beberkan dalam rapat kerja nasional PLN di Karawaci tahun 2010), 
pada akhirnya PLN harus memproduksi kendaraan listrik di akhir tahun 
2013. Yakni setelah byar-pet teratasi, setelah wabah kerusakan travo beres, 
setelah wabah gangguan jaringan tuntas, dan setelah perang intern lawan 
BBM selesai.  

Waktu itu perang intern melawan BBM di PLN harus dimemangkan akhir 
tahun 2012. Tahun depan, rencana saya waktu itu, penggunaan BBM di PLN 
yang semula 9 juta kiloliter harus tinggal maksimum 2,5 juta kiloliter! Untuk 
itu saya membuat program “pembunuhan berencana”. Yakni mematikan 
pembangkit-pembangkit besar yang haus BBM seperti di Tambak Lorok 
(Semarang), Gresik (Jatim), Muara Karang (Jakarta), dan akhirnya Muara 
Tawar (Bekasi) plus Belawan (Medan).  

Semua yang saya sebut itu adalah vampir-vampir BBM. Vampir-vampir 
itulah yang membuat PLN memboroskan uang negara puluhan triliun rupiah.  

Untuk mendorong agar “pembunuhan berencana” terhadap pembangkit 
besar yang rakus BBM itu bisa cepat dilakukan, saya sampai menawarkan 
hadiah khusus. Tim PLN yang bekerja di lapangan yang bisa menyelesaikan 
dengan cepat pembangunan transmisi 150 kv dari Lontar ke Tangerang, 
akan saya beri hadiah mobil dari saya pribadi. Kalau transmisi ini berhasil 
dibangun, listrik untuk kawasan Jakarta utara sampai Priok tidak perlu lagi 
dari PLTG raksasa Muara Karang. Listriknya bisa datang dari sumber yang 
sangat murah di Lontar yang dialirkan dengan transmisi baru tersebut. 

Akhirnya tim itu benar-benar berhasil menyelesaikan proyek sulit tersebut. 
Memang terlambat satu bulan dari rencana, tapi hadiah tetap saya berikan. 



Mobil Avanza sudah dibeli. Sayang, masih belum mobil Putra Petir! 
Penyerahannya akan dilakukan bersamaan dengan dihapusnya BBM dari 
PLTG Muara Karang. Berkat penghapusan BBM di Muara Karang itu negara 
akan lebih hemat setidaknya Rp 2 triliun/tahun. 

PLTG boros BBM lain seperti Gresik sudah tahun lalu tidak menggunakan 
BBM lagi. Demikian juga PLTGU Tambak Lorok Semarang. Sudah tidak 
minum BBM lagi. Dari tiga lokasi itu saja setidaknya 3 juta kiloliter BBM 
sudah bisa dihemat.  

Tinggal tiga PLTG lagi yang masih “bandel”: Muara Tawar, Belawan, dan 
Bali. Masih perlu dua tahun lagi untuk menghapus BBM dari tiga lokasi itu. 
Untuk menghapus BBM di Belawan, masih menunggu selesainya revitalisasi 
LNG Arun. Dari Lhokseumawe ini akan dipasang pipa gas ke Belawan. Agar 
penggunaan BBM di Belawan digantikan dengan gas.  

Untuk menghapus BBM di Muara Tawar masih menunggu selesainya proyek 
terminal apung LNG di Lampung. Terminal apung ini dibangun di Lampung 
sekalian untuk memenuhi kebutugan gas industri-industri besar di Cilegon. 
Kebetulan dari Cilegon sudah ada pipa gas yang nyambung sampai Muara 
Tawar!  

Sedang untuk memerangi BBM di Bali, masih menunggu selesainya 
pembangunan transmisi 500 kv dari Jawa ke Bali. Ini transmisi yang 
towernya akan menjadi yang paling tinggi di dunia: 376 meter. Agar bisa 
menyeberangkan listrik melampaui selat Bali. 

Memerangi BBM tidak cukup hanya dilakukan untuk pembangkit-pembangkit 
listrik besar itu. Kita memiliki ribuan pulau kecil yang listriknya dibangkitkan 
dengan mesin diesel yang bahan bakarnya BBM juga. Ini juga harus dilawan. 
Tidak ada senjata yang lebih tepat kecuali tenaga surya. Karena itu industri 
tenaga matahari juga harus dibangun! 

Minggu lalu saya sudah memutuskan agar BUMN membangun industri PV. 
Saat ini sudah ada delapan pengusaha yang bergerak di industri listrik 
tenaga matahari. Namun sifatnya baru merakit. Bahan-bahan solar cell-nya 
masih harus diimpor. Inilah yang akan diatasi oleh BUMN. PT Lembaga 
Elektronika Nasional (PT LEN Industri), perusahaan BUMN yang di Bandung 
itu, saya tugaskan untuk mendirikan industri  tenaga matahari dalam 
pengertian yang sesungguhnya. SDM-nya sudah mampu. Ahli-ahlinya sudah 
banyak. Kesungguhan dan keteguhan hati yang diperlukan. 



Agar industri tenaga matahari itu nanti lebih hemat modal, tidak perlu 
membeli tanah dan membangun pabrik. Saya minta manfaatkanlah pabrik 
Industri Sandang di Karawang yang sudah lama tutup itu. Lokasinya sangat 
luas. Untuk 10 ha industri tenaga matahari ini hanya memerlukan sepertiga 
lokasi pabrik tekstil yang sudah lama mati itu. 

Kita sungguh malu kalau sampai Indonesia tidak memiliki industri tenaga 
matahari. Negara kita sangat luas. Berada di garis katulistiwa. Mataharinya 
begitu jreng. Pasar kita sangat besar. Tidak masuk akal kalau kita harus 
impor suku cadang tenaga matahari dari Malaysia. Atau dari negara bersalju 
yang tidak punya cukup matahari! “Mengapa? Mengapa?,” tanya Koes Ploes.  

Mau tidak mau BBM ini memang harus dilawan dari dua arah: dari gas dan 
dari listrik. Kendaraan umum yang besar-besar, silakan beralih ke gas. 
Kereta api harus beralih ke listrik, sebagaimana KRL. Kendaraan pribadi 
harus beralih ke listrik. Bukan hanya akan hemat BBM juga akan sangat baik 
untuk lingkungan hidup. Kendaraan listrik tidak menimbulkan emisi sama 
sekali! 

Jadi, ide mobil motor listrik ini tidak muncul tiba-tiba. Hanya saja kenaikan 
harga BBM yang menghebohkan itu harus dimanfaatkan sebagai momentum 
untuk melawan belenggu hantu BBM. Dua tahun lalu saya sudah mencoba 
sepeda motor listrik di Bandung. Ciptaan anak bangsa sendiri. Saya keliling 
kota Cimahi dengan motor listrik. Setelah itu saya membeli motor listrik 
sekaligus dua buah. Setiap hari motor itu digunakan oleh sopir yang ada di 
rumah saya di Surabaya. Saya minta segala macam kekurangannya dicatat.  

Setiap kali ke Surabaya saya diskusi dengan pak sopir mengenai kelebihan 
dan kekurangan motor listrik itu. Catatan itulah yang terus saya diskusikan 
dengan para pegiat motor listrik. 

Dulu, ketika masih bisa sering ke Tiongkok, saya juga mengunjungi pabrik 
mobil dan motor listrik. Tentu juga sering mencobanya. Saya tidak ragu lagi 
bahwa mobil-motor listrik harus segera di lahirkan di Indonesia. Putra Petir 
tidak boleh terlalu lama berada dalam kandungan. 

Situasinya sudah hamil tua. Harus segera dilahirkan! 

         Senin, 8 Maret 2012 
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Agar Wujud Bulog Tidak Ka ‘Adamihi 
  

LUPAKAN gerbang tol. Ada yang lebih aktual yang harus kita dukung: 
pengadaan beras oleh Bulog. Saat ini petani lagi panen raya. Dukungan atas 
tindakan saya yang keras dalam mengatasi kemacetan di pintu-pintu tol 
memang mendapat dukungan luas (10 persen lainnya mengecam saya 
sebagai sekadar melakukan pencitraan), tapi Bulog juga harus terus 
didorong untuk berubah. 

Hari-hari ini Bulog lagi all-out terjun ke sawah. Di musim panen raya 
sekarang ini Bulog tidak mau lagi disebut sekedar menjadi “tukang tadah”. 
Saat ini Bulog mulai  berani membeli gabah langsung dari petani. Tidak 
hanya membeli gabah melalui para tengkulak. Kali ini Bulog mencoba 
belajar jadi “tengkulak” itu sendiri. Direktur Utama Perum Bulog, Sutarto 
Alimoeso,  langsung terjun ke sawah-sawah.  

Hasilnya pasti belum maksimal. Juga belum bisa merata ke semua daerah. 
Maklum baru sekarang ini Bulog terjun langsung ke desa-desa secara all-
out. Bulog kali ini mencoba mengubah cara kerja. Tapi memang tidak 
mudah mengubah sesuatu yang sudah lama menjadi kebiasaan. Apalagi 
kalau sudah mengakar dan menggurita. “Membelokkan” kapal besar seperti 
Bulog tidak akan bisa spontan seperti membelokkan speedboat. Tapi 
perubahan di Bulog sudah dimulai.  

Waktu  mengadakan rapat kerja dua bulan yang lalu, semangat untuk 
berubah itu terlihat nyata. Dan tidak boleh mundur lagi. Dalam rapat kerja 
itu, misalnya, ditemukan cara agar Bulog bisa lebih lincah tanpa melanggar 
aturan. Pertama, aturan itu sendiri diubah. Kedua, mendayagunakan anak 
perusahaan untuk meningkatkan fleksibilitas pembayaran langsung kepada 
petani. Ketiga, melakukan kerjasama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 
untuk  pendanaan. 

Selama ini Bulog tidak mungkin bisa bersaing dengan para tengkulak: kalah 
lincah, kalah prosedur dan kalah dana. Akibatnya nama Bulog kian redup di 
mata petani. Rendahnya kepercayaan petani padi kepada Bulog sudah mirip 
rendahnya kepercayaan petani tebu kepada pabrik gula. 



Seperti juga pabrik-pabrik gula milik BUMN, kini Bulog juga lagi giat merebut 
kembali kepercayaan yang hilang itu. Tentu belum akan berhasil tahun ini, 
tapi setidaknya sudah dimulai. Kalau usaha ini tidak dilakukan maka dalam 
waktu yang tidak terlalu lama Bulog kian jauh dari petani. Bisa-bisa Bulog 
lama-lama menjadi “adanya seperti tiadanya (wujuduhu ka ‘adamihi)”. 

Tapi kehadiran tengkulak di tengah-tengah petani sebaiknya juga jangan 
dikecam. Bahkan harus disyukuri. Di saat Bulog seperti itu, terus terang, 
tengkulaklah yang menjadi juru selamat para petani. Tengkulaklah yang siap 
membeli gabah kapan saja dalam kualitas seperti apa saja. Tengkulak bisa 
membeli gabah fresh from the field. Tanpa perlu memeriksa apakah kadar 
airnya tinggi atau rendah. Tanpa memeriksa berapa persen gabah yang 
kopong. Petani sangat senang dengan cara ini: langsung bisa mendapat 
uang saat itu juga. 

Tentu petani tidak mungkin menunggu Bulog. Bisa-bisa seperti menunggu 
datangnya pesawat Adam Air yang pergi entah ke mana. Apa lagi dalam 
panen raya serentak seperti sekarang ini. Jutaan petani ingin dapat uang 
sekarang juga.  

Tahun ini, kelihatannya, panen raya akan maksimal. Di samping harga 
gabah sangat baik, panennya sangat berhasil. Tidak banyak hama dan tidak 
banyak bencana banjir. Insya-Allah. Kita doakan keadaan seperti ini tetap 
berlangsung setidaknya sampai musim panen selesai bulan depan. Tentu 
kalau bisa juga seterusnya. Setelah beberapa tahun panen banyak 
terganggu, tahun ini petani benar-benar akan bisa menikmati hasil 
sawahnya. 

Pak Marto Paimin, petani dusun Karang Rejo, desa Bener, Sragen, yang 
tahun ini menggarap sawah 0,7 ha, memperkirakan akan mendapat hasil 
(sekali panen) sekitar Rp 5 juta. Gabah yang sedang dia tumpuk di ruang 
tamu rumahnya itu, kira-kira akan bernilai Rp 13 juta. Sedang biaya 
menggarap sawahnya, termasuk benih dan pupuk, menghabiskan maksimal 
Rp 8 juta. 

Malam itu saya tidur dan ngobrol dengan asyiknya di rumah Pak Paimin. 
Sarapan oseng-oseng daun papaya dengan tempe goreng secara lesehan di 
lantai sebelah tumpukan gabah, benar-benar mengingatkan masa kecil saya. 
Lantai rumah itu yang masih berupa tanah dan dinding-dindingnya yang 
terbuat dari kayu, membuat udara malam itu cukup sejuk.  



Tapi mengapa gabah Pak Paimin masih ditumpuk? Tidak segera dijual? 
“Tunggu harga naik bulan depan Pak,” kata Pak Paimin. “Bulan depan harga 
akan lebih baik. Bisa mendapat tambahan kira-kira Rp 400.000,” tambah 
Supomo, anak bungsunya yang kini hampir selesai membangun rumah 
gedung persis di depan rumah bapaknya itu.  

Memang dia memiliki pinjaman pupuk dan benih dari BUMN PT Petrokimia 
Gresik.  Tapi masih ada waktu satu bulan lagi sebelum jatuh tempo. “Meski 
pun namanya yarnen (bayar di saat panen), kami memberi kelonggaran satu 
bulan,” ujar Arifin Tasrif Dirut PT Pupuk Sriwijaya Holding. 

 

Presiden SBY memang memerintahkan tiga BUMN, (Sang Hyang Sri, Pertani, 
dan Pupuk Kaltim/Sriwijaya/Petrokimia) untuk habis-habisan membantu 
petani meningkatkan produksi beras. Sawah-sawah yang hanya bisa 
memproduksi padi 5,1 ton/ha harus meningkat menjadi di atas 7 ton/ha. 
Rendahnya produktivitas itu kadang karena petani tidak punya uang untuk 
membeli benih unggul. Atau tidak punya uang untuk membeli pupuk tepat 
pada waktunya. Pemupukan yang tidak tepat waktu membuat pupuk tidak 
efektif. Itulah sebabnya tiga BUMN tersebut ikut terjun ke petani langsung. 

Bisa saja, kelak, sistem yarnen itu diganti dengan yarbah. Dibayar dengan 
gabah. Lalu tiga BUMN tersebut menyerahkan gabahnya kepada BUMN 
Perum Bulog. Dengan demikian Bulog tidak perlu bersaing dengan tengkulak 
di lapangan. Bulog juga tidak perlu terlalu banyak membeli gabah/beras dari 
pedagang. Sistem yarbah itu lagi dimatangkan setelah belajar banyak dari 
panen raya tahun ini. 

Kalau dari sistem yarbah itu belum cukup, BUMN masih punya dua program 
besar lain di bidang pangan: pencetaan sawah baru 100.000 ha di Kaltim 
dan gerakan ProBesar. Hasil dari dua-duanya bisa juga langsung dikirim ke 
Bulog. 

Program ProBeras adalah program kerjasama BUMN dengan petani yang 
tidak mampu menggarap sawahnya secara maksimal. Misalnya petani 
tersebut punya sawah tapi tidak punya tenaga. Anak-anaknya tidak ada lagi 
yang di desa. Tidak seperti Pak Paimin yang ketiga anaknya tetap jadi petani 
semua. 



Sawah-sawah yang seperti itu biasanya dikerjakan secara apa adanya. 
Akibatnya produktivitas per hektarnya rendah. Untuk itu BUMN bersedia 
menerima sawah tersebut. BUMN-lah yang mengerjakannya dengan sistem 
korporasi. BUMN punya benih unggul, punya pupuk komplit, punya mesin-
mesin pertanian, punya tenaga ahli dan punya dana. BUMN akan 
menjadikan sawah-sawah seperti itu sawah dengan produktivitas yang 
maksimal.  

Dengan menangani program Yarnen, ProBesar, dan Sawah Baru, BUMN 
kelak akan menggabungkan diri ke dalam satu BUMN pangan yang kuat. 
Mudah-mudahan bisa membantu mengatasi persoalan pangan terutama 
beras. Rapat-rapat di Menko Perekonomian yang dipimpin Hatta Rajasa 
terus memonitor program ini. 

Memang tetap ada pertanyaan besar: Kalau saja harga gabah tetap baik dan 
para tengkulak tetap agresif seperti sekarang, masih perlukah Bulog? Dari 
berbagai kunjungan saya ke daerah pertanian (Bantul, Gunung Kidul, 
Sragen, dan Jombang) saya melihat peran tengkulak sangat besar. Juga 
sangat luas. Penetrasinya juga sangat dalam. Hampir-hampir terasa ada 
atau tidak adanya Bulog tidak ada bedanya. 

  

Di desa yang saya kunjungi di Sragen itu misalnya, tengkulak tidak hanya 
agresif membeli gabah, tapi sudah sampai menebas padi ketika masih di 
sawah. Petani tidak perlu susah-susah memanen, merontokkan, dan 
mengeringkan. Tengkulak-penebas langsung membeinya ketika masih 
dalam bentuk padi menguning yang berdiri di sawah.  

Harga beras yang dinilai tinggi oleh konsumen ternyata dinilai baik oleh 
petani. Demikian juga harga beras internasional yang tinggi menimbulkan 
peluang bagi pedagang untuk menjadikan gabah sebagai barang dagangan. 
Tentu tidak hanya itu alasan petani untuk cenderung menebaskan saja 
padinya yang masih menguning di sawah. Sulitnya mencari tenaga untuk 
memanen dan merontokkan gabah ikut jadi alasan. Sulitnya mencari lahan 
hamparan untuk menjemur padi menambah-nambah alasan tesrebut. 

Peralatan pertanian itu begitu mendesaknya sekarang ini. Di Bantul saya 
menerima permintaan perlunya diberikan alat pemanen, perontok, dan 
pengering gabah. Di Jombang saya menerima permintaan agar ada program 
pembuatan hamparan penjemuran gabah. Mesin perontok dan pengering 



yang mulai diintrodusir tahun-tahun terakhir ini dinilai tidak cocok karena 
berbahan bakar minyak. Terlalu mahal biaya operasionalnya. Ada memang 
mesin perontok mekanik yang diputar oleh orang seperti naik sepeda statis, 
tapi petani maunya yang tinggal pijit tombol. 

Dalam berbagai kesempatan dialog di lingkungan perguruan tinggi soal ini 
saya kemukakan. Perlu diciptakan mesin-mesin pertanian sederhana yang 
cocok untuk petani kita. Sewaktu dialog dengan alumni Fakultas Teknik 
Unibraw Malang di Jakarta bulan lalu saya tawarkan peluang besar ini. 
Demikian juga waktu dialog dengan mahasiswa ITB Bandung.  

Di Bantul saya sudah mencoba panen dengan menggunakan mesin yang 
bentuknya mirip traktor. Hanya dalam dua jam bisa memanen padi satu 
hektar. Enak sekali dan cepat sekali. Padi pun otomatis masuk di kendaraan 
itu dan keluar di bagian belakangnya sudah dalam keadaan terpisah antara 
batang dan gabahnya. Dengan cara ini hampir tidak ada gabah yang 
tercecer. Beda sekali dengan masa remaja saya di desa ketika harus jadi 
buruh pemanen dengan menggunakan ani-ani. 

Meski mesin ini masih terlalu mahal, rasanya mau tidak mau kita harus 
menuju ke arah sini. Tenaga untuk memanen dan merontok benar-benar 
sulit sekarang ini. Apalagi lima tahun ke depan.  

Dengan demikian ke depan yang diperlukan tinggal “kendaraan panen” ini 
dan lahan penjemuran. Di Jombang diusulkan agar tanah desa diubah 
menjadi lahan penjemuran bersama. Di saat musim panen, hamparan itu 
untuk menjemur gabah. Di luar itu bisa untuk tempat bermain anak-anak. 
Kecuali bisa ditemukan mesin penjemur yang tidak berbahan bakar minyak. 
Misalnya mesin yang memanfaatkan panas matahari.  

Di perkebunan karet BUMN PTPN IX Jateng sudah dicoba pengeringan karet 
dengan tenaga matahari. Investasinya memadai karena digunakan 
sepanjang tahun. Saya sudah minta bagaimana mungkin proses itu 
disempurnakan untuk gabah. Memang perhitungan investasinya lebih sulit. 
Pengering gabah hanya akan dipakai maksimal tiga kali setahun. Yakni di 
saat musim panen saja. 

Intinya: masih banyak yang harus kita perbuat untuk puluhan juta petani 
kita. Terutama pada masa transisi seperti ini. Transisi dari cara lama ke cara 
baru. Transisi yang tidak bisa dihindari karena kian sulitnya tenaga kerja di 
sektor pertanian. Transisi dari cara-cara lama ke cara baru yang mereka 



anggap lebih mudah. Transisi dari berlama-lama uro-uro di sawah ke cepat-
cepat pulang nonton sinetron. 

Kalau pun belakangan ini saya banyak pergi ke sawah tidak lain untuk 
memberikan dukungan pada empat BUMN tersebut. Mumpung lagi panen 
raya. Apakah benar produktivitas sudah meningkat. Apakah benar problem 
pasca panennya bisa diatasi. Apakah benar Bulog masih diperlukan kalau 
menakisme pasar sudah sempurna.  

Bagi yang menganggap saya melakukan pencitraan sesekali boleh juga ikut 
ke sawah. Kita bisa, he he, mencitrakan diri bersama-sama. Akhir musim 
panen ini,  akan diadakan evaluasi di BUMN. Dengan ikut terjun ke sawah 
saya bisa ikut diskusi tidak hanya berpegang pada data di atas kertas. 

Tahun ini beban Bulog sangat berat. Harus mengadakan beras dari petani 4 
juta ton. Padahal tahun lalu hanya mampu 1,7 juta ton. Impor memang 
tidak harus dipersoalkan, tapi impor beras 1,8 juta tahun lalu, apakah harus 
terus-menerus begitu? 

         Senin, 26 Maret 2012 
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PILIHAN BARU: LIVE TV SUBSIDI ATAU E-
BBM 
MESKI DPR sudah memberi izin dengan ketentuan tertentu untuk menaikkan 
harga BBM, pemerintah tidak akan begitu saja menaikkannya. Demikian 
juga, meski DPR sudah menaikkan plafon subsidi BBM dari Rp 123 triliun ke 
Rp 137 triliun, kita  masih terus berdebar apakah nilai tersebut cukup untuk 
pengadaan BBM bersubsidi sampai akhir Desember 2012.  

Jangan-jangan pertengkaran antara Presiden Obama dan Iran terus 
meningkat sehingga harga minyak mentah dunia terus membumbung. 
Akibatnya angka subsidi yang sudah sebesar gajah bengkak itu masih belum 
cukup.  

Maka sambil memikirkan apakah harus menaikkan harga BBM atau 
melakukan konversi ke gas, atau melakukan pembatasan, atau cara-cara 
lainnya, sebaiknya kita memperbanyak doa: semoga Obama segera 
mencium pipi Ayatullah Khamenei. Semoga USA segera rukun dengan Iran. 
Semoga Obama segera mencabut ancamannya menyerang Iran. Dan Iran 
mencabut ancamannya menutup selat Hormuz yang jadi pintu keluar minyak 
mentah dari Arab Saudi, Kuwait, Emirat, Bahrain, Qatar, Irak, dan Iran 
sendiri itu. 

BUMN sendiri akan mengajukan usul kalau saja pemerintah memutuskan 
melakukan pembatasan. Caranya sangat modern, tepat guna dan sulit 
dimanupilasi oleh yang tidak berhak. Basisnya menggunakan teknologi 
informasi yang canggih.  

Selama ini, ide pembatasan BBM sulit dilaksanakan karena caranya 
dirancang sangat tradisional yang sulit dikontrol. Misalnya menggunakan 
stiker. Mobil-mobil yang layak disubsidi ditempeli stiker. Rasanya memang 
akan banyak persoalan dengan cara ini. 

Yang BUMN akan usulkan adalah: setiap mobil yang layak disubsidi 
dipasangi peralatan elektronik untuk kartu e-BBM. Para pemilik mobil bisa 
meminta peralatan tersebut dengan cara menunjukkan BPKB dan kartu 
penduduk. Data pokok dimasukkan dalam e-BBM. Misalnya berapa cc mobil 
tersebut, tahun berapa, dan siapa pemiliknya. Dan yang paling penting: 



kartu itu akan memuat data berapa jatah BBM bersubsidi yang pantas 
diberikan kepadanya. Misalnya 300 liter per bulan untuk mobil kelas 1.300 
cc.  

Peralatan ini ditaruh di dashboard mobil untuk memudahkan nanti kalau 
mau mengisi bensin. Di setiap SPBU akan dilengkapi mesin reader yang bisa 
membaca kartu e-BBM. Kalau Anda ingin membeli bensin bersubsidi, Anda 
tinggal menyerahkan kartu e-BBM. Petugas SPBU memasukkan e-BBM ke 
reader. Saat itulah diketahui apakah Anda layak menerima subsidi. Kalau 
pun layak, masih akan terbaca apakah jatah BBM bersubsidi Anda bulan ini 
masih berapa liter. 

Yang tidak memiliki kartu ini, dan yang jatah subsidi bulanannya sudah 
habis, harus membayar BBM dengan harga lebih tinggi. Masih disubsidi juga, 
tapi subsidinya lebih kecil. 

Salah satu BUMN yang selama ini bergerak di bidang elektronik akan mampu 
memproduksi dan menyediakan alat ini. Tentu bekerja sama dengan pemilik 
teknologi yang sudah terbukti andal. Teknologi ini sudah dipakai dengan 
sukses di Afrika Selatan, Chili, Venezuela, Columbia, dan beberapa negara 
Amerika Latin. 

Memang kira-kira diperlukan dana sekitar Rp 4 triliun untuk sekitar 6 juta 
mobil yang layak disubsidi. Yakni mobil yang cc-nya 1.300 ke bawah, mobil 
angkutan umum, dan terserah mobil yang seperti apa lagi. Penghematan 
subsidinya bisa Rp 30 triliun. Dan yang penting: subsidi bisa benar-benar 
tepat sasaran.  

Pengerjaannya juga lebih sederhana dibanding konversi gas yang biayanya 
lebih mahal. Belum lagi, perasaan pemilik mobil yang juga lebih nyaman. 

Selama ini, kalau saja diumumkan secara terbuka dan menggunakan layar 
digital mengenai berapa subsidi yang diberikan kepada pemilik mobil, bisa-
bisa akan jadi tontotan tukang baso yang menarik. Coba saja setiap mobil 
yang masuk SPBU ditayangkan live di TV. Setiap selesai isi bensin langsung 
ditayangkan mobil tersebut menerima subsidi berapa ratus ribu rupiah dari 
pemerintah. Katakanlah ada mobil sedan Toyota Altis (1.800 cc) masuk 
SPBU. Setelah mengisi bensin dengan penuh, langsung ditayangkan bahwa 
pemilik mobil tersebut baru saja menerima subsidi dari pemerintah sebesar 
Rp 120.000. 



Pasti para pedagang bakso, mie dorong, dan para penganggur akan asyik 
menonton live TV. Mereka akan bergerombol di depan TV melihat dan 
menghitung deretan mobil yang masuk SPBU. Dengan asyiknya mereka 
menyaksikan para pemilik mobil tersebut masing-masing mendapat bantuan 
berapa ratus ribu rupiah dari pemerintah.  

Mereka akan asyik bergerombol menonton live TV sambil membayangkan 
begitu mudah orang mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp 120.000 
hanya dengan syarat harus memiliki mobil Toyota Altis. Sedang dirinya yang 
hanya bisa berjualan bakso dan nasi goreng dorong, tidak bisa mendapat 
bantuan seperti itu hanya karena tidak memiliki sedan Toyota Altis.  

Meski mereka itu penjual bakso, nasi goreng, mie dorong, pedagang sayur 
keliling, dan para penganggur tapi mereka bukan orang bodoh. Mereka bisa 
berhitung. Mereka juga akan menonton live TV sambil niteni berapa kali 
sebulan Toyota Altis tersebut masuk SPBU. Mereka pun bisa berhitung 
bahwa pemilik sedan Toyota Altis atau pemilik mobil apa pun yang sejenis 
menerima bantuan pemerintah melalui subsidi BBM sebesar Rp 
480.000/bulan. Alias menerima bantuan pemerintah Rp 5.000.000 per 
tahun! 

Kalau saja setiap mobil yang masuk SPBU disiarkan live TV dan diperlihatkan 
nomor mobilnya lalu disebutkan bahwa mobil ini telah menerima bantuan 
pemerintah Rp 5 juta/tahun, maka rasanya tidak akan ada tontotan yang 
ratingnya lebih tinggi dari live show ini. Orang-orang miskin akan asyik 
menonton untuk memimpikan sesuatu dan mimpi itu adalah hiburan satu-
satunya bagi mereka. 

Maka setelah heboh-heboh BBM berlalu kita punya waktu untuk memilih: 
akan menyelenggarakan program live TV, atau melakukan pembatasan, atau 
konversi ke gas, atau menaikkan harga. Atau cara yang lain lagi yang belum 
terpikirkan. Tentu bicara terus juga tidak ada hasil nyatanya. Sambil 
menunggu pilihan yang tepat, saya tetap akan meminta salah satu BUMN 
untuk menyiapkan diri: siapa tahu pembatasan BBM model e-BBM tadi bisa 
dipilih. Dengan sekali pengeluaran Rp 4 triliun bisa menghemat sedikitnya 
Rp 30 triliun per tahun. 

Tentu, jangan lupa Putra Petir. 

Presiden SBY sudah memanggil rektor-rektor universitas besar untuk 
mempersiapkan mobil listrik nasional ini. Para rektor itu (Rektor UGM, 



Rektor ITS, Rektor UI, dan Rektor ITB) secara mengejutkan menyampaikan 
kepada Presiden bahwa konsep mobil listrik nasional ini sudah terwujud. 
Presiden tidak menyangka kalau para rektor begitu antusias dan begitu 
konkret menyambut gagasan mobil listrik nasional ini.  

Gerakan mobil listrik kini memang menggema di seluruh dunia. Bahkan 
harian New York Times dan International Herald Tribune edisi bulan lalu 
mengulasnya secara  panjang. Kepercayaan masyarakat juga sudah tinggi. 
Terbukti konsumen di Amerika Serikat sudah antre menaruh uang muka 
untuk membeli mobil listrik ke salah satu perusahaan pioneer di sana. 

Obama memang serius dalam program pengurangan ketergantuangan 
kepada minyak. Apakah ini juga pertanda dia tidak akan mau mencium pipi 
Ayatullah Khamenei? Dan kita terus tersiksa BBM karenanya? 

         Senin, 2 April 2012 
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ANTRE SEMEN SEBELUM MENYALIP DI 
TIKUNGAN 
 

SAYA berdiri di atas dermaga pelabuhan yang jauh menjorok ke laut. Saya 
hitung ada 13 kapal yang mengapung buang sauh di kejauhan sana. Kapal-
kapal itu  menunggu giliran dipanggil merapat ke dermaga untuk mengisi 
semen. Mereka antre semen. Kapal-kapal itu lama sekali menunggu dan 
menunggu di tengah laut, ada yang sampai mengapung di tengah laut dua 
minggu. 

Tidak jauh dari pelabuhan itu sebuah proyek baru lagi dikebut 
penyelesaiannya. Itulah proyek pembangunan pabrik semen unit 5 PT 
Semen Tonasa di Sulawesi Selatan. Antrean kapal seperti itu masih akan 
terus terjadi sampai pabrik baru itu bisa berproduksi. Lima bulan lagi. 
Dengan pabrik baru ini Semen Tonasa bisa menambah kapasitas 3 juta ton 
lagi per tahun. Meski selama ini sebenarnya Semen Tonasa sudah mampu 
berproduksi 4 juta ton per tahun, rupanya belum mampu mengimbangi 
melonjaknya keperluan semen di Indoensia Timur. 

Antrean kapal yang panjang itu memang menggambarkan banyak hal. 
Terjadi kekurangan semen yang luar biasa. Ini karena ekonomi lagi sangat 
baik. Di mana-mana orang membangun. Harga semen pun naik terus. 
Antrean kapal yang sampai dua minggu itu saja sudah menggambarkan 
bahwa biaya angkutan pasti meningkat. 

Kalau pabrik baru Semen Tonasa sudah beroperasi, bisa dibayangkan 
sendiri: pembangunan akan semakin cepat di wilayah timur. Apalagi banyak 
sekali pembangkit listrik ukuran besar (untuk ukuran Indonesia Timur) 
selesai di tahun 2012 ini: 2x50 MW di Barru, 2x100 MW di Jeneponto, 150 
MW PLTA di Poso, dan beberapa lagi. Dua bahan baku utama pembangunan, 
semen dan listrik, tidak akan jadi penghambat lagi. 

Pabrik Semen Tonasa memang akan menjadi salah satu andalan 
pembangunan di wilayah timur. Setelah pabrik kelima ini beroperasi, harus 
segera diputuskan untuk membangun pabrik yang keenam. Cadangan bahan 
baku di Tonasa seperti tidak terbatas. Pabrik itu terletak di bibir gunung 



kapur yang menjadi bahan bakunya. Tidak perlu biaya pengangkutan sama 
sekali. “Bahan baku di sini bisa untuk keperluan ratusan tahun,” ujar M 
Sattar Taba, Dirut PT Semen Tonasa. 

Penambahan kapasitas tidak hanya terjadi di Tonasa. Di Tuban, Jatim, 
Semen Gresik juga membangun pabrik baru. Bahkan sudah hampir 
beroperasi. InsyaAllah bulan depan. Pemasangan mesin-mesin dan 
komisioning sudah selesai. Hari Kamis minggu lalu saya ke Tuban untuk 
menyaksikan penyalaan api pertama pabrik baru itu. Berarti dari Tuban akan 
ada tambahan semen tiga juta ton lagi per tahun. Total menjadi 13 juta ton 
semen diproduksi di Tuban. 

Sebagai rasa syukur selesainya pembangunan pabrik unit 4 di Tuban ini, 
Dirut Semen Gresik Group Dwi Soetjipto mengadakan acara doa khusus. Dwi 
mengajak seluruh orang Tuban yang hafal Al Quran (hufadz) berkumpul di 
pondok pesantren Hidayatul Mubtadiin desa Jarorejo untuk khataman. Di 
pesantren pimpinan KH Ashari inilah saya ikut acara khataman itu. 

Grup Semen Gresik memang sedang ekspansi di segala penjuru Indonesia. 
Tidak hanya di Tuban dan Tonasa tapi juga di Sumatera. Perencanaan 
ekspansi di Padang sudah selesai. Dana sudah siap. Tinggal menyelesaikan 
masalah-masalah di daerah. Kalau pun ekspansi di Padang ini nanti 
terhambat, bisa saja dialihkan ke  Aceh. Pokoknya harus di Sumatera. Untuk 
mendukung percepatan pembangunan di Sumatera yang sangat kaya ini. 
Penentuan lokasi itu sudah harus diputuskan pertengahan tahun ini. Dana 
triliunan rupiah yang sudah disiapkan sayang kalau tidak diinvestasikan. 

Investasi BUMN tidak boleh ditunda, apalagi dibatalkan. Ini untuk 
mengemban misi negara dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang harus 
terus meningkat. Di saat banyak negara mengalami kesulitan ekonomi, 
saatnyalah Indonesia siap-siap menyalip di tikungan. Dengan investasi baru 
di Tuban dan Tonasa itu saja, Grup Semen Gresik sudah akan menjadi 
pabrik semen terbesar di Asia Tenggara.  

Thailand sudah akan kita kalahkan beberapa bulan lagi. Siam Cement 
(Thailand) dengan kapasitas 25 juta ton per tahun, sudah akan disalip 
Semen Gresik dengan kapasitas 26 juta ton per tahun. Apalagi kalau proyek 
semen Padang atau Aceh bisa dilakukan. 

Grup Semen Gresik memang punya kemampuan luar biasa untuk melakukan 
ekspansi. Unit 4 Semen Tuban itu misalnya, sama sekali tidak menggunakan 



dana dari bank. Semua menggunakan dana sendiri. Unit 5 Semen Tonasa 
yang semula direncakan 70% dana perbankan, tidak jadi dipakai 
seluruhnya. 

Dengan terus melakukan investasi seperti itu, di segala bidang, 
pertumbuhan ekonomi akan terjaga. Ekonomi Indonesia harus terus 
berkembang di saat ekonomi dunia melesu. Kepercayaan diri kita sudah kuat 
untuk bisa satu per satu menyusul negara-negara lain dan bahkan 
melewatinya. 

Apalagi ekonomi kita sudah mulai kebal terhadap gejolak politik. Heboh-
heboh  politik ternyata sangat kecil pengaruhnya. Di saat seru-serunya 
demo BBM yang lalu, harga saham di pasar modal justru naik. Kalau 
investasi bisa terus dilakukan, target pertumbuhan ekonomi 6,5% akan 
tercapai. Ibarat balapan mobil, di saat pesaing lagi punya problem, 
Indonesia harus menginjak gas lebih dalam. 

Ekspansi pabrik semen di Sumatera bukan hanya dilakukan grup Semen 
Gresik (kelak akan berganti nama menjadi Grup Semen Garuda). Tapi juga 
oleh BUMN lain: PT Semen Baturaja di Sumatera Selatan. PT Semen 
Baturaja, tahun ini go public. Punya kemampuan untuk ekspansi. 
Semen Baturaja akan membangun pabrik yang kedua dengan kapasitas 1,5 
juta ton per tahun. Harus dimulai tahun ini juga. Ini untuk memberikan 
dorongan perkembangan ekonomi Sumatera yang akan terus berkibar-kibar.  

Apalagi tahun depan banyak sekali pembangkit listrik yang sudah jadi. Dua 
hambatan dasar terbesar untuk pembangunan teratasi. Jalan tol pun dimulai 
dibangun di Sumatera. Semua itu akan membuat pembangunan di Sumatera 
tidak akan bisa tertahan lagi. 

Grup Semen Gresik memang sudah bisa menjadi contoh BUMN yang 
berkelas dunia. Bukan saja segera menjadi yang terbesar di Asia Tenggara 
tapi juga punya kesiapan berkembang di segala bidang. Bahkan sudah 
mampu membangun pabrik modern dengan cara swa kelola. Tidak perlu 
BOT, BOO, atau pun EPC. Unit 4 Semen Tuban dan unit 5 Semen Tonasa 
yang termodern itu, misalnya, dibangun sendiri oleh orang-orang Grup 
Semen Gresik. Untuk mencapai tahap ini, BUMN seperti Pertamina atau PLN 
pun masih tertinggal jauh. 

Tak ayal bila harga saham Semen Gresik, heemmm, terus melejit. Rekor 
baru terus dipecahkan. Terakhir mencapai rekor Rp 12.500 minggu lalu. Ini 



setara dengan Rp 120.000 per lembar seandainya lembar sahamnya tidak 
dipecah-pecah menjadi 10 lembar beberapa waktu lalu. 

Tiga-empat tahun lagi, rasanya, banyak BUMN yang mencapai tingkatan itu. 
Karena itu kalau selama ini kita dikenal sebagai negara yang “jual-jual-jual” 
BUMN ke asing, bisa jadi akan segera berubah menjadi “beli-beli-beli” di luar 
negeri. Tidak akan terjadi lagi privatisasi dengan cara lama: mencari 
strategic partner dari luar negeri. Kalau pun akan dilakukan strategic sale, 
pembeli strategisnya adalah BUMN sendiri! 

Tentu kita tidak boleh terlalu menyalah-nyalahkan mengapa dulu kita 
melakukan  “jual-jual-jual”. Kala itu negara kita memang lagi sangat lemah. 
Krisis ekonomi yang berat di tahun 1998, membuat pemerintah tidak 
memiliki anggaran untuk menjalankan roda pemerintahan. Negara dalam 
keadaan terancam. Keseluruhan APBN kita, waktu itu, hanya Rp 300 triliun. 
Alangkah kecilnya. Hanya sama dengan anggaran pendidikan kita tahun 
2012 sekarang ini. Atau hanya sedikit lebih tinggi dari anggaran subsidi yang 
kita hebohkan dua minggu lalu. 

Kini dengan kemampuan pemerintah yang begitu kuat (tahun lalu ekonomi 
Indonesia sudah mengalahkan ekonomi Belanda), dengan APBN yang sudah 
Rp 1.500 triliun, dengan asset BUMN yang Rp 3.000 triliun, privatisasi BUMN 
hanya boleh dilakukan melalui pasar modal. 
Saya pun akan terus mendorong BUMN untuk masuk pasar modal. Agar 
pengelolaan BUMN lebih transparan, lebih terbuka, lebih akuntabel. Siapa 
tahu, dengan cara ini, kapitalisasi pasar modal kita pun tidak lama lagi 
sudah bisa mengalahkan Singapura! Kalau bisa paling lambat tahun depan!  

Sekarang ini kita tinggal kalah sedikiiiit lagi. Saatnya, di sektor ini pun kita 
menyalip di tikungan. Kalau kapitalisasi pasar modal kita sudah bisa 
mengalahkan Singapura tahun depan, sejarah akan terus berbalik. Satu per 
satu. Tidak bisa ditahan lagi. ekonomi Indonesia berlari kencang. Lupakan 
politik. Kita kejar harga diri kita! 

Kejadian 13 kapal yang antre semen, telah berbicara banyak mengenai 
gambaran negara kita ke depan! 

         Senin, 9 April 2012 
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BENANG KUSUT KBI YANG SUDAH KELIHATAN 
UJUNGNYA 
 

ADA sebuah BUMN yang sebenarnya penting tapi bernama PT KBI: Kliring 
Berjangka Indonesia. Bukan karena namanya itu yang salah tapi memang 
sejak mendapatkan izin operasional sebagai lembaga kliring berjangka lebih 
10 tahun lalu, belum bisa menjalankan fungsinya. Tugasnya sebenarnya 
mulia tapi memang berkelok-kelok jalannya. Misinya jelas, tapi kabur dalam 
pelaksanaannya. 

KBI seharusnya mengurus "integritas perdagangan berjangka, pasar fisik 
komoditas, dan integritas informasi sistem resi gudang" tapi sampai hari ini 
baru 1 persen pelaksanaannya. 

 
Sebenarnya kalau KBI sukses sungguh bisa ikut memajukan pertanian dan 
perkebunan kita. Petani kita tentu juga ikut menikmati. Kita pun tidak akan 
ketinggalan lagi. Semua negara maju menyelenggarakan perdagangan 
komoditi berjangka. Kita yang masih belum. 
Dengan perdagangan komoditi berjangka ini fluktuasi harga produk 
pertanian bisa dicegah. Keluhan harga-harga hasil pertanian seperti jagung 
dan beras yang anjlok di musim panen bisa teratasi. Lalu-lintas fisik hasil 
pertanian juga tidak terlalu besar. Yang akan lebih mondar-mandir adalah 
angka-angka. 
 

Yang lebih penting lagi, hasil-hasil pertanian itu sudah bisa dimonetisasi 
tidak lama setelah panen terjadi. Volume perdagangan kita menjadi 
melonjak. Perhitungan terhadap GDP juga bisa berubah. 
 

Memang tidak gampang membuat sistem perdagangan komoditi ini berjalan. 
Direksi KBI sudah beberapa kali berganti tapi jalan juga belum bisa 
ditemukan. Ide begitu banyak di masa lalu tapi semuanya kuldesak. Ada 
benang kusut yang harus diurai. Hari Minggu akhir Maret lalu diskusi benang 
kusut itu diadakan di ruang kerja saya di lantai 19 Kementerian BUMN. 



Hasilnya: kekusutan itu belum akan bisa diurai, tapi sudah kelihatan dari 
mana mulai menguraikannya. 

 
Pertanyaan menggoda dalam diskusi itu: bagaimana KBI, sebagai 
perusahaan, bisa hidup lebih 10 tahun di tengah-tengah benang kusut 
seperti itu? Rupanya naluri manusia di mana-mana sama: harus bisa hidup. 
Seperti apa pun keadaannya. Bagaimana pun caranya. Seberat apa pun 
kondisinya. Segersang apa pun lahannya.  Naluri survival manusia inilah 
memang modal utama kehidupan. 
 

Tidak terkecuali manusia Surdiyanto Suryodarmodjo yang kini menjabat 
Direktur Utama PT KBI itu. Sus, begitu panggilannya, sebenarnya sudah 
berusaha menghidup-hidupkan perdagangan komoditi berjangka. Berbagai 
cara dia lakukan. Berbagai upaya dia tempuh. Tapi karena syarat-syarat 
hidupnya perdagangan komoditi berjangka itu banyak, tidak mudah 
menyatukannya. Bayangkan ada 11 lembaga di luar KBI yang juga harus 
berjalan kalau mau KBI bisa berfungsi. 

 
Perdagangan komoditi berjangka bisa berjalan baik manakala 12 lembaga ini 
bergerak bersama dalam satu irama. Ibarat sebuah mobil harus ada 
setirnya, gasnya, remnya, mesinnya, speedo meter-nya, gardannya, 
rodanya, dan jalan rayanya. Juga sopirnya dan bahan bakarnya. KBI 
hanyalah salah satu dari bagian itu. 

 
Dalam sebuah sistem perdagangan berjangka, harus ada lembaga kliring, 
asuransi, bank penyelesaian, penjamin, penerbit sertifikat, penjaga mutu, 
pengelola gudang, sistem informasi real time, stand by seller, stand by 
buyer, dan harus ada BAPPEBTI (seperti BAPEPAM-nya pasar modal). Tentu 
harus ada penjual dan pembeli utama. Yakni mereka yang mau mengikatkan 
diri menjadi anggota KBI sekaligus anggota pasar fisik komoditas. 
 

Persoalannya: bagaimana merangkai semua itu dalam satu proses. Salah 
satu saja tidak berfungsi, bubarlah sistem ini. Tidak berjalannya konsep resi 
gudang sebagai sarana untuk menolong petani beras kita, misalnya, antara 
lain karena memang secara keseluruhan system perdagangan komoditi 



berjangka ini belum berjalan. 
 

Kalau Sus menunggu bersatunya 12 lembaga itu, bisa-bisa PT KBI mati 
duluan. Agar perusahaan terus hidup dan karyawannya bisa tetap 
memperoleh gaji, untuk sementara KBI menjalankan bisnis sampingan: 
perdagangan saham. Hasil main samping ini ternyata sangat lumayan. Bisa-
bisa PT KBI keasyikan main samping dan lupa permainan yang menjadi 
pokok tugasnya. Main-main ini bisa menghasilkan omset Rp 60 miliar/tahun 
dengan laba Rp 40 miliar. 

 
Di satu pihak saya tentu sangat memuji naluri survival direksi KBI ini. 
Terima kasih Pak Sus! Anda pahlawan perusahaan dan pahlawan untuk 
karyawan-karyawan Anda! Di lain pihak tentu saya prihatin karena 99% 
aktivitas KBI masih di luar tugas pokoknya. 
 

Yang juga menyenangkan adalah Sus masih terus kelihatan gelisah. Dia 
masih berpikir waras: kalau cara main samping ini diterus-teruskan, lantas 
apa bedanya KBI dengan perusahaan sekuritas. Dia juga gelisah: kapan KBI 
bisa berfungsi sesuai dengan bidang usahanya yang mulia itu. 

Kesimpulan diskusi di hari Minggu itu sudah tepat: KBI tidak mungkin jalan 
tanpa pembenahan di bagian hulunya dulu. Hulunya yang harus disiapkan. 
Maka saya putuskan BUMN harus serius bergerak membenahi hulunya. 
Biarkan KBI tidak berjalan dulu. Biarkan KBI meneruskan permainan 
sampingnya dulu. 

Dalam satu tahun ke depan pembenahan hulu harus selesai. Agar tidak 
banyak masalah, biarlah BUMN-BUMN pangan yang menyiapkan hulunya itu. 
Pelan-pelan, kalau pasar sudah terbiasa, swasta pasti ikut dengan sistem 
modern ini. Tiga program besar BUMN di bidang pangan, bisa sekaligus 
dijadikan hulu sistem perdagangan komoditi berjangka. Program ProBeras 
BUMN harus sukses dulu. Demikian juga program Yarnen (bayar utang 
benih/pupuk BUMN saat panen), dan program perkebunan padi (pencetakan 
sawah baru) juga harus berhasil. 
 
Jaringan mereka inilah nanti (termasuk pabrik-pabrik penggilingan beras) 



yang akan menjadi anggota KBI, sekaligus menjadi anggota pasar fisik 
komoditi. 

Kalau BUMN pangan calon-calon anggota KBI ini sudah eksis dan tertata, 
baru kita melangkah ke yang lebih hilir: pergudangan. Tanpa sistem 
pergudangan yang baik, tidak mungkin sistem perdagangan komoditi 
berjangka ini berjalan. 

Semua komoditi harus masuk gudang. Bukan gudang biasa, tapi gudang 
 bersertifikat. Sekarang ini, jangankan gudang bersertifikat, berapa potensi 
gudang yang tersedia saja masih belum terkoordinasi. Pergudangan kita 
harus jadi kekuatan ekonomi yang penting. 

Senin lalu saya perlukan berkunjung ke Kalibaru Timur. Di situlah PT BGR 
(Bhanda Ghara Reksa) berkantor. Inilah BUMN yang bergerak di bidang 
pergudangan. BGR memiliki gudang sendiri sebanyak 160 buah, tapi seluruh 
gudang yang dikelolanya sebanyak 615 buah. Ini belum cukup. Gudang-
gudang milik BUMN lain harus dalam satu koordinasi. Misalnya gudang milik 
Bulog, gudang milik Pertani, dan gudang milik Pusri. Bahkan gudang-gudang 
milik pemerintah, seperti milik Kementerian Perdagangan, juga harus 
tergabung dalam sistem pergudangan nasional. 
 
Kalau tahun ini sektor hulu sudah selesai ditata, giliran tahun depan sektor 
pergudangan menjadi fokus kita. Sertifikasi gudang harus diurus mulai 
tahun ini, agar tahun depan bisa mengikuti pola pergudangan yang sudah 
dipelopori PT BGR.  Menurut Dirut PT BGR, Mulyanto, perbankan kita sudah 
mulai mengakui pentingnya peranan gudang bersertifikat dalam sistem 
pembiayaan nasional. "Barang yang ada di gudang bersertifikat sudah bisa 
diagunkan. Kami tinggal mengeluarkan bukti simpan. Bukti simpan ini sudah 
menjadi surat berharga," kata Mulyanto. 
 
Karena harus ada dua lini di hulu dan di tengah yang harus dikerjakan 
dengan serius dan tekun, rasanya sistem perdagangan komoditi berjangka 
baru bisa dikembangkan di tahun ketiga: 2014. Bersamaan 
dikembangkannya sistem resi gudang. Kita memang tidak sabar. Tapi tanpa 
ketelatenan membenahi hulunya, sampai kapan pun sistem perdagangan 
komoditi tidak akan terwujud. 
 



Jalan masih panjang, lorong-lorongnya berkelok-kelok, godaannya begitu 
banyak, tapi kalau langkah sudah diayunkan, tujuan akan tercapai. 

Kecuali ada interpelasi. 

 

        Senin, 16 April 2012 
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EMPAT PUTRA PETIR UNTUK PROF 
WIDJAJONO 
 

 
SAYA terkesan dengan logika berpikir Prof Widjajono, Wakil Menteri ESDM 
yang baru saja meninggal dunia di pendakiannya ke Gunung Tambora Nusa 
Tenggara Barat, Sabtu lalu: kurangi pemakaian bahan bakar minyak (BBM). 

Kalau sudah tahu bahwa produksi minyak kita terus menurun, kemampuan 
kita membangun kilang  juga terbatas dan pertambahan kendaraan tidak 
bisa dicegah, mengapa kita terus mempertahankan pemakaian BBM? 

Almarhum sering sekali mengajak saya berbicara soal itu. Almarhum merasa 
perdebatan soal BBM yang riuh-rendah selama ini sangat tidak mendasar. 
Tidak menyelesaikan akar persoalan. Hanya menimbulkan huru-hara politik. 
Saya sangat setuju dengan konsep almarhum untuk semakin beralih ke gas. 
Hanya saja memang diperlukan upaya yang ekstra keras untuk mengalihkan 
kebiasaan menggunakan BBM ke bahan bakar gas (BBG). 

Almarhum juga sangat setuju mobil listrik nasional diperjuangkan. Bahkan 
almarhum mengatakan BBM harus dikeroyok ramai-ramai dari segala 
jurusan. Terutama dari jurusan gas dan dari jurusan listrik. Tanpa usaha 
yang keras dari dua jurusan itu akan terus timbul kesan di masyarakat 
bahwa pemerintah, khususnya Pertamina, sengaja lebih menyukai impor 
BBM.  

Pertamina dikesankan lebih senang impor BBM karena bisa menjadi objek 
korupsi dan kolusi. Istilah mafia impor BBM begitu gencarnya ditudingkan --
entah seperti apa wujud mafia itu. 
Seserius-serius Pertamina berupaya memberantas korupsi, tuduhan itu akan 
terus berlangsung. Apalagi, kenyataannya, impor BBM-nya memang terus 
meningkat 

Tidak mungkinkah kita berhenti impor BBM? Tentu saja bisa. Tapi syaratnya 
berat sekali: kita harus memiliki kilang yang cukup. Minyak mentah itu baru 
bisa jadi BBM kalau sudah diolah di kilang. Kebutuhan BBM kita sekarang ini 



sekitar 50 juta kiloliter/tahun. Sedang kilang kita sendiri hanya bisa 
memproduksi BBM kurang dari separonya. 

Kalau kita menghendaki tidak mau impor BBM lagi, kita harus membangun 
kilang baru sebanyak dan sebesar yang telah ada sekarang. Saat ini kita 
punya tujuh kilang minyak: Pangkalan Brandan, Dumai, Musi, Cilacap, 
Balikpapan, Kasim, dan Balongan. Total kapasitas produksi BBM-nya kurang 
dari 25 juta kiloliter/tahun. 

Di sinilah pokok persoalannya. Mampukah kita membangun sekaligus kilang-
kilang baru sebanyak kekurangannya itu? 

Sejak 15 tahun lalu, kita memang tidak pernah punya kemampuan 
membangun kilang baru. Kilang terbaru kita umurnya sudah 18 tahun. Yakni 
kilang Balongan, Jabar, yang dibangun oleh Presiden Soeharto di tahun 
1994. Presiden-presiden berikutnya tidak sempat memikirkan pembangunan 
kilang baru. Padahal jumlah kendaraan terus bertambah. Akibatnya impor 
BBM tidak bisa dihindarkan. Bahkan terus meningkat. 

Baru tahun lalu Presiden SBY memutuskan membangun kilang tambahan di 
Cilacap. Tahun ini Presiden SBY juga sudah memutuskan membangun dua 
kilang lagi. Tapi Pertamina tidak mungkin membiayai pembangunan kilang-
kilang itu sendirian. Sebuah kilang dengan kapasitas 300.000 barel, 
memerlukan biaya investasi sampai Rp 70 triliun. Bayangkan kalau harus 
membangun tiga kilang sekaligus.  

Pertamina harus menggandeng investor. Mencari investor pun tidak mudah. 
Di samping biayanya sangat besar, masih ada kesulitan lain: sebuah kilang, 
baru bisa dibangun manakala sudah diketahui jenis minyak mentah seperti 
apa yang akan diproses di situ. Beda jenis minyak mentahnya beda pula 
desain teknologinya. 

Para pemilik minyak mentah tahu posisi strategisnya itu. Mereka bisa 
mendikte banyak hal: mendikte harga dan mendikte pasokan. Investor 
kilang yang ingin masuk ke Indonesia, misalnya, meminta berbagai syarat 
yang luar biasa beratnya: tanahnya seluas 600 ha harus gratis, pemerintah 
harus menjamin macam-macam, dan pajaknya minta dibebaskan dalam 
masa yang sangat panjang. 

Kalau dalam masa pemerintahan Presiden SBY ini berhasil membangun tiga 
proyek kilang  sekaligus, tentu ini sebuah warisan yang sangat berharga. 



Saya sebut warisan karena bukan Presiden SBY yang akan menikmati 
hasilnya, tapi pemerintahan-pemerintahan berikutnya. 

Dari gambaran itu, jelaslah bahwa sampai lima tahun ke depan impor BBM 
kita masih akan terus meningkat. Kecuali ide almarhum soal konversi ke gas 
itu berhasil dilakukan dan mobil listrik nasional berhasil dimassalkan. Kilang-
kilang baru itu, seandainya pun berhasil dibangun, baru akan menghasilkan 
BBM di tahun 2018. 

Kita tahu persis apa yang terjadi dalam lima tahun ke depan. Saat kilang-
kilang itu nanti mulai berproduksi kebutuhan BBM sudah naik lagi entah 
berapa puluh juta kiloliter lagi. Berarti, impor lagi. Impor lagi. 

Di sinilah Prof Widjajono geram. Kenaikan harga BBM, menurut beliau, 
seharusnya juga dilihat dari aspek pengendalian impor ini. Yang tidak 
menyetujui kenaikan harga BBM, menurut beliau, pada dasarnya sama saja 
dengan menganjurkan impor BBM sebanyak-banyaknya! 

Kalau Prof Widjajono sering mengajak saya bicara soal konversi gas, saya 
sering mengajak bicara beliau soal mobil listrik nasional. Termasuk 
perkembangan terakhirnya. Saya tahu konversi gas memang bisa dilakukan 
lebih cepat dari mobil listrik nasional. Namun kami sepakat dua-duanya 
harus dijalankan. Kami juga sepakat bahwa upaya ini tidak mudah, tapi 
pasti berhasil kalau dilakukan dengan semangat Angkatan 45. 

Saya bersyukur sempat menginformasikan perkembangan terakhir mobil 
listrik nasional. Ribuan email dan SMS mendukung dengan gegap-gempita 
kehadiran mobil listrik nasional itu. Dan yang secara serius mengajukan 
konsep, desain, dan siap memproduksikannya ada empat orang.  

Saya sudah melakukan kontak intensif dengan empat orang tersebut. Saya 
juga sudah membuat grup email bersama di antara empat orang tersebut. 
Kami bisa melakukan rapat jarak-jauh membicarakan program-program ke 
depan. Tanggal 21 April kemarin, kami menyelenggarakan rapat sesuai 
dengan program semula, meski pun rapat itu berlangsung di dunia maya. 

Empat orang tersebut adalah orang-orang muda yang luar biasa. 

Ada nama Mario Rivaldi. Dia kelahiran Bandung, pernah kuliah di ITB, 
kemudian mendapat bea siswa kuliah di Jerman. Mario bahkan sudah 
melahirkan prototype sepeda motor listrik dan mobil listrik. Saya sudah 



pernah mencobanya di Cimahi. Mario sangat siap memproduksi mobil listrik 
nasional. Selama ujicoba itu tiga tahun terakhir, Mario bekerjasama dengan 
LIPI dan ITB. 

Ada nama Dasep Ahmadi yang juga kelahiran Tanah Sunda. Dasep lulusan 
ITB (Teknik Mesin), yang kemudian sekolah di Jepang. Dasep pernah 
bekerja lama di industri mobil sehingga tahu persis soal permobilan. Kini 
Dasep mengembangkan industri mesin presisi dan memasok mesin-mesin 
untuk industri mobil. Dasep sangat siap melahirkan prototype mobil listrik 
nasional dalam dua bulan ke depan. Saat ini Dasep sedang mengerjakan 
mobil-mobil itu.  

Ada nama Ravi Desai. Anak muda ini lahir di Gujarat, tapi sudah lama 
menjadi warga negara Indonesia. Dia lulusan universitas di India dan kini 
menekuni banyak bidang inovasi. Dia mendirikan D Innovation Center 
dengan fokus ke energi. Ravi juga menekuni DC dan AC drive dan sudah 
memasarkannya sampai ke luar negeri. Saat ini Ravi sedang mengerjakan 
dua contoh mobil listrik nasional dan sudah akan selesai dalam dua bulan 
mendatang. 

Ada pula nama Danet Suryatama. Anak Pacitan ini setelah lulus ITS 
melanjutkan kuliah di Michigan, AS. Danet kemudian bekerja di bagian 
teknik pabrik mobil besar di Amerika Setikat, Chrysler, selama 10 tahun. 
Danet sangat siap memproduksi mobil listrik nasional. Saat ini, sambil 
mondar-mandir Amerika-Indonesia, Danet sedang menyelesaikan contoh 
mobil listrik nasional yang juga siap dikendarai dalam dua bulan ke depan.  

Tentu saya bisa salah. Lantaran email yang masuk jumlahnya ribuan, 
mungkin saja ada nama-nama lain yang tidak kalah hebat dan siapnya 
namun terlewat dari mata saya. Untuk itu saya siap menerima koreksi dan 
nama susulan. 

Kepada keempat orang itu saya juga sudah informasikan betapa besar 
perhatian Presiden SBY pada perencanaan mobil listrik nasional ini. Saya 
juga kemukakan suasana pertemuan antara Presiden SBY dan empat rektor 
perguruan tinggi terkemuka (ITB, UGM, UI, dan ITS) yang penuh dengan 
semangat.  

Waktu itu para rektor menyatakan sangat mendukung kelahiran mobil listrik 
nasional ini dan memang sudah waktunya dilahirkan. Para rektor juga 



mengemukakan masing-masing perguruan tingginya siap memberikan 
dukungan apa saja.  

Sebenarnya saya ingin menghadirkan Prof Widjajono dalam pertemuan 
dengan empat putra petir itu dalam waktu dekat. Tapi Prof Widjajono lebih 
dulu meninggalkan kita. Meski begitu Prof, saya berjanji kepada Profesor 
akan tetap meng-emailkan hasil pertemuan dengan empat putra petir itu ke 
alamat email Anda yang pernah Anda berikan kepada saya. Saya juga 
berjanji akan mengirimkan foto-foto mobil listrik nasional itu nanti ke alamat 
email Anda. 

         Senin, 23 April 2013 
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MBAH SURIP LOKAL UNTUK GARUDA 
 

AKAN ada hiruk pikuk lagi di BUMN beberapa hari mendatang. Di samping 
soal interpelasi, akan ada heboh soal penjualan saham Garuda dan susunan 
direksi baru perusahaan penerbangan itu. Akan ada juga heboh-heboh soal 
gula dan tebu. Lalu segera menyusul kehebohan soal direksi Telkom. Tentu 
itu belum semuanya. Kehebohan-kehebohan  lain bisa saja akan terus 
menyusul. 

Mengapa soal saham Garuda akan heboh? Ini boleh dikata merupakan 
"heboh turunan". Sejak penjualan perdana saham Garuda ke publik setahun 
yang lalu memang sudah heboh: Rp 750 per lembar saham dianggap terlalu 
mahal. Akibatnya, tiga perusahaan grup BUMN yang harus membeli 10 
persen saham Garuda waktu itu langsung kelimpungan. Ini karena sesaat 
setelah IPO harga saham Garuda nyungsep menjadi hanya Rp 570 per 
lembar. Bahkan pernah tinggal Rp 395 per lembar! 

Tiga perusahaan sekuritas milik BUMN itu (Danaeksa, Bahana, Mandiri 
Sekuritas) tiba-tiba harus menanggung kerugian ratusan miliar rupiah. Lebih 
parah lagi uang yg dipakai membeli saham itu adalah uang pinjaman. Sudah 
rugi harus membayar bunga pula. Tentu tiga perusahaan BUMN itu tidak 
akan kuat lama-lama memegang "saham panas" tersebut. Kalau terlalu lama 
digenggam saham panas itu akan membakar tubuh mereka: kolaps. 

Itulah sebabnya ketika saya menjabat  Menteri BUMN saya langsung 
mengizinkan keinginan tiga perusahaan tersebut untuk segera melepas 
saham Garuda. Dalam bisnis selalu ada prinsip ini: rugi Rp 200 miliar masih 
lebih baik daripada rugi Rp 400 miliar. Rugi Rp 400 miliar lebih baik daripada 
rugi Rp 600 miliar. 

Yang terbaik tentu jangan sampai rugi. Tapi hanya orang yang tidur seumur 
hidupnya yang tidak pernah rugi. 

Kalau saham panas itu harus segera dijual, kepada siapakah dilepas? Saya 
setuju dengan ulasan Kompas jumat lalu: dijual kepada partner strategis. 
Yakni perusahaan penerbangan internasional yang reputasinya baik, yang 



seperti lagunya Mbah Surip, akan bisa menggendong Garuda ke mana-
mana.  

Tiga perusahaan sekuritas tersebut tentu sudah melakukan itu. Bahkan 
mereka sudah menawar-nawarkan ke berbagai investor internasional. 
Hasilnya nihil. Ada memang yang menawar tapi maunya macam-macam: 
harganya harus murah, tidak mau hanya 10 persen, dan banyak permintaan 
lain lagi. 

Kalau itu dipenuhi pasti menimbulkan kebisingan yang luar biasa: mengapa 
dijual begitu murah? 

Mengapa jatuh ke tangan asing? 

Waktu untuk menunggu datangnya partner strategis juga terbatas. Kian 
lama menunggu kian termehek-meheklah nafas tiga perusahaan sekuritas 
BUMN tersebut: megap-megap. Itulah sebabnya saya berinisiatif 
menghubungi lima perusahaan besar nasional. Saya kirimkan SMS kepada 
mereka berlima dengan bunyi yang sama (hanya saya ganti nama 
pengusahanya): 

"Mohon pertolongan, berminatkah grup perusahaan Anda membeli saham 
Garuda yang dikuasai tiga sekuritas BUMN dengan harga pasar saat ini? 
Kasihan tiga sekuritas tersebut. Kalau tidak ada pengusaha dalam negeri 
yang ambil tentu akan dibeli asing. Saya tahu ini kemahalan dan kurang 
menarik. Tapi siapa tahu bisa bantu. Mohon gambaran berminat atau 
tidaknya. Salam.” SMS ini saya kirim ke Nirwan Bakrie, CT, Sandiaaga uno, 
Rahmat Gobel, Anthony Salim. 

Begitulah bunyi SMS saya kepada lima pengusaha itu. Saya tahu tidak 
mudah bagi mereka untuk bisa membantu tiga perusahaan sekuritas BUMN 
tersebut. Dalam dunia bisnis pernah ada pameo begini: "Untuk jadi jutawan 
itu mudah. Jadilah milyader dulu, lalu belilah perusahaan penerbangan,Anda 
akan segera jadi jutawan!" 

Saya juga merasa, pasti akan ada permintaan macam-macam dari para 
calon investor itu. Sebuah permintaan yang dalam dunia bisnis memang 
sudah menjadi standar praktik sehari-hari: diskon! Apalagi mereka tahu tiga 
perusahaan sekuritas tersebut dalam posisi lemah: help! help! help! 



Dari lima penawaran saya itu tiga pengusaha menyatakan berminat 
membantu. Lalu kepada mereka saya sampaikan: silakan hubungi langsung 
ke korporasi masing-masing. Tugas saya sebatas mencarikan calon pembeli. 
Setelah ada peminatnya saya serahkan sepenuhnya agar mereka melakukan 
transaksi sendiri: bagaimana caranya, seperti apa prosedurnya, berapa 
harganya, dan bagaimana cara memutuskannya. Silakan lakukan sesuai 
dengan prinsip yang dibolehkan. 

Tentu saya berharap keajaiban. Saya tahu  "tokoh membawa berita" adalah 
salah satu doktrin jurnalistik. Karena tiga tokoh telah menyatakan minat 
membeli 10 persen saham Garuda yang ada di tiga sekuritas itu maka berita 
di sekitar saham Garuda menjadi hangat. Tiba-tiba saja harga saham 
Garuda di lantai bursa seperti digoreng: melonjak menjadi Rp 650-an dan 
terus terbang sampai Rp 720 per lembar.  

Tiba-tiba saja nilai perusahaan Garuda bertambah triliunan rupiah. Garuda 
sangat diuntungkan! Namun tokoh-tokoh yang sudah terlanjur berminat tadi 
menjadi empot-empotan. Tiba-tiba mereka harus membeli saham Garuda 
jauh lebih mahal dari yang mereka bayangkan. Mereka tentu mengira akan 
membeli saham Garuda dengan harga Rp 570 per lembar seperti yang saya 
tawarkan.  

Tapi dengan kenaikan harga saham Garuda di bursa yang begitu tinggi, 
masih maukah mereka membeli? Atau, sebaliknya, masih maukah tiga 
sekuritas tersebut menjual? Bisa saja para pengusaha yang semula berminat 
tiba-tiba mengurungkan keinginannya. Sebaliknya bisa saja justru tiga 
sekuritas kita yang tidak mau melepas, misalnya, menunggu siapa tahu 
harga saham tersebut masih terus menanjak. 

Di sinilah kontroversi akan terjadi. Kehebohan akan muncul. Masing-masing 
pihak melontarkan pandangannya sendiri-sendiri. 

Kalau dilepas sekarang dan kemudian harga saham ternyata masih naik, 
para pengamat akan mengecam habis-habisan: kok dijual murah! Tapi kalau 
tidak dilepas sekarang dan ternyata harga saham turun lagi (batalnya 
transaksi ini bisa saja memukul balik harga saham) para pengamat juga 
akan menggebuki tiga sekuritas tersebut. 

Saya memilih untuk tidak mencampuri pilihan mana yang terbaik. Direksi 
tiga perusahaan tersebut adalah orang-orang yang sudah malang-melintang 
di bidang itu. Mereka adalah orang-orang yang hebat. Yang penting: 



putuskan! Risiko dikecam adalah bagian dari kehidupan yang sangat indah! 
Ambillah putusan terbaik dengan fokus tujuan demi kejayaan perusahaan!  

Kalau Anda menunda keputusan hanya karena takut heboh, perusahaanlah 
yang sulit. Kalau perusahaan menjadi sulit banyak yang akan menderita. 
Orang-orang yang dulu mengecam itu (atau memuji itu) tidak akan ikut 
bersedih! Jadikan kecaman-kecaman itu bahan mengingatkan diri sendiri 
agar jangan ada main-main di sini. Takutlah pada permainan pat-gulipat! 

Lalu bagaimana dengan heboh pembentukan direksi baru Garuda? Ini pun 
rupanya juga heboh turunan. Bahkan pergantian direksi Garuda beberapa 
tahun lalu bisingnya melebihi mesin 737-200. 

Setiap pergantian direksi memang akan selalu muncul pertanyaan: mengapa 
si A dipilih dan mengapa si B tidak. Padahal keduanya sama-sama hebat. 
Tentu yang terbaik adalah semua calon yang terbaik itu duduk di dalam satu 
tim direksi. Itu akan menjadi tim yang kuat. 

Namun ada kalanya tidak semua orang hebat bisa duduk bersama-sama 
dalam satu tim yang hebat. Kalau dipaksakan pun hasilnya bisa tidak baik. 
Orang Surabaya sering bergurau begini: soto yang paling enak dicampur 
dengan rawon yang paling enak rasanya justru jadi kacau! 

Para stars yang dipaksakan bergabung dalam satu tim belum tentu bisa 
memenangkan tujuan. Bahkan bisa saja justru terjadi perang bintang di 
dalam tim itu. Setidaknya bisa terjadi perang dingin di bawah selimut. 
Energi terlalu banyak terbuang untuk perang bintang (yang kelihatan 
maupun yang tersembunyi). Bahkan lantaran yang bersitegang itu adalah 
atasan, bawahan mereka bisa-bisa  ikut terbelah. 

Dalam hal seperti itu saya mengutamakan terbentuknya sebuah tim yang 
kompak, serasi, saling melengkapi, dan solid. Toyotomi Hideyoshi bisa 
menjadi panglima yang menyatukan Jepang di abad ke-16 dengan modal 
utamanya: kekompakan. Bahkan dia sendiri mengakui bukan seorang yang 
ahli memainkan pedang. Karena itu Hideyoshi mendapat gelar Samurai 
Tanpa Pedang. 

Tim direksi Garuda yang baru ini dibentuk dengan semangat itu. Juga 
dengan semangat menampilkan yang lebih muda. Presiden SBY sangat 
mendukung konsep pembentukan dream team di setiap BUMN. 



Munculnya tim yang kuat di Garuda ini, dan terjadinya transaksi 10 persen 
saham Garuda di tiga sekuritas BUMN, mendapat sambutan yang luar biasa 
dari pasar modal. Saham Garuda hari itu bukan lagi naik, tapi meloncat. 
Bayangkan, berapa triliun rupiah pertambahan asset Garuda hari Jumat 
minggu kemarin itu. 

Lantas bagaimana dengan orang-orang hebat yang tidak semuanya bisa 
masuk tim? Saya akan terus mengamati apakah mereka memang benar-
benar hebat. Orang hebat adalah orang yang tetap hebat ketika gagal jadi 
direksi sekali pun. Orang yang benar-benar hebat adalah mereka yang 
mementingkan peran melebihi jabatan. 

Kalau mereka bisa membuktikan diri tetap hebat dalam suasana duka sekali 
pun, saya harus memperhatikan orang-orang hebat dengan kepribadian 
hebat seperti itu: dijadikan direktur di tempat lain! Tapi ketika orang hebat 
itu tiba-tiba menjadi orang yang frustrasi di saat menjalani ujian hidup, 
berarti ternyata dia belum benar-benar hebat. Ingat: atasan yang baik 
adalah atasan yang pernah menjadi bawahan yang baik! Kini tim baru 
Garuda Indonesia, dengan Dirutnya yang tetap Emirsyah Sattar, harus bisa 
membuat Garuda terbang lebih tinggi. Garuda yang di Singapura kini sudah 
dipercaya menggunakan Terminal 3 yang mewah, harus tetap kerja, kerja, 
kerja, dengan kreatif. 

Tiga perusahaan sekuritas tadi pun, yang sudah lebih setahun lamanya 
menderita, tidak terlalu galau lagi. Saya yakin "Mbah Surip lokal" juga akan 
bisa menggendong Garuda ke mana-mana. (Jakarta, 30 April 2012) 
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HARI-HARI “HAMIL TUA” DI PABRIK GULA 
 
 

HARI-HARI ini situasi pabrik gula kita seperti menghadapi istri yang lagi 
hamil tua. Musim giling sudah di depan mata. Pertaruhan sedang dibuat: 
apakah pabrik gula kita masih akan kembali melahirkan bayi yang cacat? 

Tahun lalu dari 52 pabrik gula milik BUMN tinggal 20 yang masih baik. Yang 
22 dalam keadaan jelek dan jelek sekali. Ada pengamat yang bilang 
payahnya pabrik gula kita karena mesin-mesinnya yang sudah tua. 
Pengamat lain mengatakan kondisi payah itu karena manajemennya yang 
buruk. Ada juga yang bilang penyebabnya adalah tata tanam tebu yang kian 
sembarangan.  

Juga karena harga gula kita yang terlalu murah sehingga petani tebu kurang 
terangsang untuk maju. Di masa lalu harga gula itu selalu tiga kali lipat lebih 
mahal dari harga beras. Sekarang harganya hampir sama: padahal 
menanam padi hanya perlu waktu tiga bulan, sedang menanam tebu 
memerlukan masa 16 bulan.  

Banyak juga yang menyorot payahnya pabrik gula kita karena budaya 
korupsi yang sudah mengakar dan menggurita. 
 
Yang manakah penyebab sesungguhnya? Dari acara bahtsul masail gula di 
Surabaya tiga bulan lalu (dilanjutkan dengan pertemuan Banaran sebulan 
kemudian) diketahuilah bahwa penyebab yang benar adalah: ya semua itu 
tadi dijadikan satu. 

 
Karena itu langkah perbaikannya tidak hanya menggunakan satu jurus. 
Untuk pabrik-pabrik yang tua telah dilakukan perbaikan dan perawatan yang 
lebih khusus dari biasanya. Jalur-jalur pipa yang ruwet yang membuat boros 
uap sudah dibetulkan. Ketel-ketel yang tidak efisien diperbaiki. Mesin-mesin 
itu memang masih tetap tua, tapi mesin tua yang dirawat dan yang tidak 
dirawat tidak akan sama. Lihatlah Widyawati! Atau Ayu Azhari! 



 
Di samping itu, penentuan dimulainya musim giling pun kini disepakati 
tanggalnya. Tidak lagi masing-masing pabrik gula "mencuri start". Di masa 
lalu pabrik gula berebut mulai giling lebih awal dengan maksud agar bisa 
menyedot tebu dari wilayah pabrik gula yang lain. Akibatnya ada pabrik gula 
yang tidak kebagian tebu.  

Sedot-menyedot tebu inilah yang membuat lalu-lintas tebu kacau sekali. 
Tebu dari wilayah barat lari ke pabrik gula yang di timur. Tebu timur lari ke 
barat. Akibatnya, pabrik gula tidak perlu punya program membantu petani 
sekitarnya untuk menanam tebu yang lebih baik. Sedot saja tebu dari 
wilayah yang jauh.  

Caranya: memberi subsidi biaya angkut jarak jauh. Korupsi pun terbuka. 
Tebu dari wilayah sekitar dibukukan dari jauh agar ada biaya subsidi angkut. 
Akhirnya bisnis angkutan tebu bisa lebih menarik dari bisnis tebu itu sendiri.  

Memang ada juga tebu yang lari ke pabrik yang jauh dengan alasan yang 
rasional: pabrik yang jauh itu bisa memberikan hasil rendemen yang lebih 
tinggi. Ini bisa diterima akal. Namun harusnya hal itu menjadi bahan koreksi 
bagi pabrik yang tidak mampu menghasilkan rendemen yang tinggi.  

Karena itu di samping menyepakati tanggal dimulainya giling, saya juga 
membuat keputusan yang lebih mendasar: berikan jaminan rendemen 
minimal. Masing-masing pabrik gula harus memberikan jaminan kepada 
petani tebu di sekitarnya: berapa rendemen terendah. 

Dengan jaminan rendemen minimal itu tidak akan ada lagi petani yang 
merasa ditipu pabrik. Rendahnya rendemen yang diakibatkan 
ketidakefisienan sebuah pabrik gula tidak lagi dibebankan kepada petani 
tebu. Di mana dosa petani tebu kalau rendemen rendah itu akibat mesin 
ketel yang tidak efisien? Bukankah itu sepenuhnya dosa pabrik? Mengapa 
petani tebu harus ikut menanggung? 
 
Kalau yang demikian tidak diatasi, manajemen pabrik akan terus saja 
sembrono. Tapi dengan diberlakukannya jaminan rendemen minimal, mau 
tidak mau manajemen pabrik gula akan lebih disiplin. Kalau tidak pabriknya 
akan rugi karena uangnya habis untuk membayar jaminan rendemen 
minimal. 
 



Tentu jaminan rendemen minimal itu tidak boleh berdampak buruk. Misalnya 
membuat petani menanam tebu secara sembarangan. Toh sudah dijamin 
rendemennya tidak rendah. Memang hal itu mungkin saja terjadi. Tapi 
manajemen pabrik tidak akan bodoh. Pabrik akan lebih rajin melakukan tes.  

Tebu yang akan ditebang akan dites dulu untuk melihat rendemennya. Kini 
sudah ada alat yang sederhana yang bisa dipakai pabrik untuk melihat 
rendemen tebu yang akan ditebang. 
 

Rendemen memang persoalan sentral. Tebu yang ditanam tanpa mengikuti 
standar penanaman tebu yang baik tidak akan bisa menghasilkan gula 
dengan rendemen yang tinggi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa gula itu 
bukan dibuat di pabrik gula, melainkan dibuat di ladang tebu. 

Sebaliknya, jangan sampai terjadi, tebu yang baik tidak menghasilkan 
rendemen yang tinggi gara-gara pabriknya tidak efisien. Dengan kata lain 
sikap fair dari pabrik gula sangat diperlukan oleh petani tebu. Termasuk 
jangan sampai terjadi tebang pilih.  

Jangan sampai manajemen pabrik sengaja memilih kebun-kebun milik 
kerabatnya untuk ditebang pada puncak pembentukan rendemen gula. 
Sedang milik petani yang tidak punya koneksi ditebang agak awal (saat 
kadar gula dalam tebu belum tinggi) atau ditebang agak akhir (ketika kadar 
gula dalam tebu mulai menurun). 
 
Karena itu manajemen pabrik yang disiplin, teliti, fair, dan jujur menjadi 
andalan untuk memupuk kepercayaan petani tebu kepada pabrik gula. Para 
direksi PTPN yang membawahkan pabrik gula sudah melakukan 
pembenahan personalia di pabrik gula. Jajaran manajemen PG sekarang ini 
sudah siap menghadapi musim giling dengan sikap yang baru: berlaku fair 
kepada petani.  

Yang tidak mengikuti kebijakan baru ini akan terkena sanksi. 

Direksi PTPN kini sudah diberi keleluasaan untuk memilih personil yang 
terbaik untuk memimpin pabrik gula. Tidak lagi terbelenggu oleh aturan 
lama bahwa untuk memimpin pabrik gula harus sudah pernah menjabat 
jabatan-jabatan tertentu di berbagai bidang dan jenjang. Akibat aturan itu 
seorang kepala pabrik biasanya sudah pada umur yang produktivitasnya 



menurun. Padahal pabrik gula perlu dipimpin oleh generasi yang lebih muda 
yang masih bisa tidak tidur dua hari dua malam. 

Ternyata, setelah saya cek, peraturan tersebut hanyalah peraturan direksi. 
Karena itu saya minta peraturan tersebut  diubah. Dengan demikian kini 
direksi bisa lebih banyak pilihan untuk mengangkat seorang kepala pabrik 
(disebut Adm). Tenaga-tenaga yang potensial di PTPN tidak lagi terlalu lama 
antre yang ketika antrean sudah dekat usianya sudah terlalu tua. 

Keputusan mendasar lainnya adalah: pabrik gula harus memberikan dana 
talangan kepada petani tebu. Selama ini petani baru menerima uang hasil 
giling tebunya tiga minggu kemudian. Padahal petani-petani non tebu selalu 
bisa meneima uang begitu hasil panennya diserahkan ke pembeli. Akibatnya 
petani tebu selalu mencari uang ke pedagang gula dengan segala 
konsekwensinya. 
 

Dengan keputusan-keputusan baru yang mendasar itu barangkali pabrik-
pabrik gula memang akan lebih berat tahun ini, tapi akan berdampak baik 
tahun depan: petani memperbaiki kebunnya, mereka mulai percaya kembali 
kepada pabrik gula, dan manajemen pabrik gula kian profesional. 
Tentu di musim giling yang segera tiba ini, kebijakan baru itu segera diuji di 
lapangan. Tapi saya percaya dengan tekad baru seluruh jajaran manajemen 
pabrik gula saat ini perbaikan yang mendasar itu akan berhasil. 

Tahun depan kita kerja, kerja, kerja lebih keras lagi demi Indonesia. 
 

         Senin, 7 Mei 2012 
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IWAK PEYEK PUN TIDAK MENOLONG TEBU 
 
 
SAYA tertegun ketika berkunjung ke Pabrik Gula Madukismo, Yogyakarta, 
hari Minggu pagi kemarin. Terutama ketika melihat ada crane baru di situ. 
“Baru beli crane ya?” sapa saya kepada Ir Putu Aria Wangsa, Kabag Instalasi 
yang mendampingi saya naik turun tangga di pabrik gula itu.  

Crane pengangkat tebu ke  mesin penggilingan itu memang kelihatan masih 
baru. Catnya yang kuning mengkilap terasa kontras dengan mesin-mesin 
lain di sekitarnya yang sudah kelihatan karatan. 

“Itu bukan baru Pak. Itu crane Ayu Azhari,” jawab Putu sambil terlihat 
menahan tawa. Semula saya kurang paham apa maksudnya. Tapi tawa saya 
segera meledak ketika Putu menyebut isi Manufacturing Hope 25 yang saya 
tulis pekan lalu: peralatan pabrik yang tua-tua pun akan kelihatan ayu dan 
rapi kalau dirawat dengan baik. “Setelah membaca Manufacturing Hope itu 
kami langsung bersihkan dan mengecat crane itu,” tambahnya. 

Memang pabrik-pabrik gula milik BUMN umumnya luar biasa kotor dan 
semrawut. Besi-besi tua berserakan di mana-mana, termasuk di dalam 
pabrik dan di sekitar mesin. Atap-atap bolong terlihat di seluruh pabrik. 
Dinding-dindingnya banyak yang compang-camping. Gundukan berbagai 
materal terlihat di berbagai sudut halaman muka dan belakang. Besi-besi 
karatan mendominasi pemandangan. 

Pabrik Gula Madukismo yang didirikan tahun 1955, termasuk yang paling 
muda di jajaran pabrik gula BUMN. Juga termasuk yang masih relatif bersih 
dan teratur di banding 52 pabrik lainnya. Tapi tetap saja masih terasa 
seperti horor. Padahal, biar pun tua, kalau dirawat dengan baik pasti 
berbeda penampilannya. Apalagi ini pabrik yang mengolah makanan, yang 
seharusnya identik dengan kebersihan dan keindahan. 
 
“Crane Ayu Azhari” tadi menjadi contoh yang nyata. Betapa hanya dengan 
sedikit sentuhan saja penampilan Madukismo terlihat mulai berbeda. Apalagi 
kelak kalau bagian-bagian lain juga dirawat dengan cara yang sama. Saya 



yakin teman-teman di semua pabrik gula mampu mewujudkannya. 
 
Tentu pembenahan fisik itu tidak perlu dilakukan sekarang. Saat ini semua 
perhatian harus tercurah pada persiapan dimulainya musim giling. Semua 
energi fokus dulu ke situ. Apalagi seperti Madukismo ini sudah memutuskan 
memulai giling dua hari lalu, maju seminggu dari kesepakatan awal. 
Keputusan ini diambil untuk menolong petani tebu di sekitar Yogya dan 
Purworejo yang lagi berlomba melawan hama uret. Kian mundur dimulainya 
giling, kian luas hama itu menghancurkan tebu milik petani. 
 
Semula saya heran mengapa hama uret tidak bisa diatasi. Karena itu, 
setelah urusan di PG Madukismo selesai, saya minta diantar ke kebun-kebun 
yang terkena hama. Saya iba melihat kebun tebu yang meranggas, yang 
kekuningan, dan yang terlihat sakit-sakitan.  

Para petani di Sleman itu mengajak saya masuk lebih dalam ke areal yang 
terkena uret. Salah seorang di antaranya membawa cangkul. Dia ingin 
menunjukkan betapa sulitnya uret dikendalikan. Dia cangkul tanah di bawah 
tebu yang sakit-sakitan itu. Dalam beberapa kali cangkulan, dia sudah bisa 
memunguti ulat-ulat gemuk sebesar jari bengkak orang dewasa.  

“Dalam satu meter persegi bisa kita temukan 50 uret,” ujar ujar Gito 
Sudarno, petani tebu yang juga ketua DPD Asosiasi Petani Tebu Rakyat 
(APTR) Yogyakarta. 

Uret-uret itu memakan akar tebu. Di Sleman saja 300 ha yang terkena uret. 
Di Purworejo dua kali lipat luasnya. Itulah sebabnya tebu yang terkena uret 
harus segera ditebang. Berarti pabrik gula harus mempercepat musim 
gilingnya. "Yang sudah terkena uret pun masih bisa menghasilkan 60%," 
ujar Roby Hermawan, petani yang juga pengurus APTR  

Di masa lalu berbagai upaya melawan uret itu sudah dilakukan. Berbagai 
bahan kimia juga sudah dicoba. “Belum ada yang berhasil,” tambah 
Ristiyanto, petani tebu yang juga pengurus nasional APTR. 

Bahkan pernah dicoba gerakan membuat iwak peyek dari uret. Maksudnya 
agar mangsa tebu itu balik dimangsa manusia. Gagal juga. Pertama, iwak 
peyek dari uret tidak segurih iwak peyek dari kacang atau teri. Kedua, uret 
itu sembunyi ke dalam tanah yang dalam. Sedalam 3 meter pun masih 



ditemukan uret. Ini benar-benar tantangan bagi ahli dari universitas yang 
memiliki jurusan khusus bidang pemberantasan hama. 

Pernah petani mengubah tanaman tebu menjadi ketela rambat dan ubi 
kayu. Sama saja. Bahkan lebih hancur. Lalu ditanami jagung: idem ditto. 
Menurut para petani, satu-satunya yang tahan uret adalah tanaman wijen. 
Tapi hasilnya tidak nyucuk. 

Akhirnya tidak ada pilihan lain kecuali menanam tebu. Biar pun hanya 60% 
dari normal, masih lebih menghasilkan daripada tanaman lain. Karena itu 
para petani di kawasan tersebut berharap pabrik gula bisa membuat jadwal 
giling yang cocok untuk mereka. 
 

Cara terbaik untuk mengurangi dampak uret itu, menurut pengalaman para 
petani yang sudah puluhan tahun bergaul dengan uret, hanyalah: kejar-
kejaran waktu. Saat uret belum jadi semacam kepompong, tebu sudah 
harus ditanam. Agar tebu sudah bisa dipanen saat kepompon itu 
bermetamorfosis menjadi uret. Itu berarti bulan Juni (bulan depan) petani 
sudah harus kembali menanam tebu. 

Dalam proses metamorfosis, kepompong itu akan jadi binatang terbang 
semacam kwangwung dan menetaskan telur pada bulan tertentu. Saat itu 
nanti tebu sudah mulai tinggi. Sebaiknya tebu sudah matang untuk ditebang 
pada awal Mei, menjelang uret gencar-gencarnya menyerang.  

Itu menurut ilmu para petani berdasarkan pengalaman mereka yang 
puluhan tahun. Entahlah, cara ilmiahnya seperti apa. 
 
Memang uret tersebut hanya menyerang tebu di kawasan tertentu. Yakni di 
daerah yang tanahnya agak berpasir. Petani menyebutkan jenis tanah ini 
dengan istilah “tanah ngompol”. Tanah yang biar pun di musim kemarau 
yang kering masih menyimpan air di dalamnya. Tingkat kebasahan itulah 
yang membuat kelembaban di dalam tanah sangat ideal untuk berkembang 
biaknya uret. 

Dalam kasus seperti ini pabrik gula memang tidak boleh egois. Tebangan 
tahap pertama memang harus memprioritaskan tebu dari kawasan rawan 
seperti ini. Ini persoalan khas Madu Kismo. Saya belum mendengar pabrik 
gula yang lain mengalami problem yang sama. 



Meski begitu, minggu-minggu mendatang saya akan lebih banyak 
mengunjungi pabrik gula. Saya ingin melihat seberapa semangat masing-
masing pabrik gula berbenah diri. Seberapa kuat tekad mereka untuk keluar 
dari neraka kesulitan selama ini. Saya tahu bahwa di seluruh pabrik gula 
sudah mempunyai tekad baru. Kerja, kerja, kerja.  

Saya bangga ketika menerima informasi bahwa kini sudah ada pegawai yang 
berani menolak suku cadang pabrik yang tidak memenuhi spek. Itulah suku 
cadang yang kalau dipaksakan akan membuat pabrik lebih sering berhenti 
giling. 

Kalau saja pembenahan manajemen tahun ini berhasil, masih ada pekerjaan 
besar lainnya tahun depan. Yakni perang melawan lahan dan tanaman fiktif. 
Tidak boleh lagi pabrik memiliki lahan dan tanaman yang hanya ada di atas 
kertas, tapi kenyataannya tidak ada di lapangan. Biayanya sudah banyak 
keluar tapi tebunya tidak ada. 

Pekerjaan lainnya yang menanti adalah, itu tadi, pembersihan pabrik secara 
total. Ketika musim giling nanti selesai, pembenahan pabrik harus dilakukan. 
Bagian-bagian pabrik yang kumuh, tidak rapi, gundukan-gundukan, besi-
besi tua harus dirapikan. Memang ada kesalahan saya di sini: tidak segera 
mengubah peraturan Menteri BUMN yang menghambat terjadinya 
pembenahan ini.  

Saya berjanji untuk dalam satu-dua hari ini mencabut peraturan itu. Dengan 
demikian manajemen tidak ragu lagi dalam menyingkirkan benda-benda 
yang membuat kotor itu. 

Kabar baik yang lain datang dari Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Beliau 
sudah memutuskan yang boleh mengimpor raw sugar nanti adalah pabrik 
gula milik BUMN. Tujuannya untuk menambah efisiennya pabrik gula kita.  

Dulu memang ada janji bahwa importir raw sugar haruslah yang punya 
pabrik gula, atau yang berjanji segera membangun pabrik gula. Sampai hari 
ini, setelah sekian tahun impor raw sugar diberikan, memang belum ada 
yang membangun pabrik gula. 

Impor raw sugar itu nanti juga dijatuhkan tepat pada saat pabrik gula 
hampir selesai melakukan giling. Maksudnya, agar selesai menggiling tebu, 
pabrik gula bisa langsung menggiling raw sugar. Karena itu pabrik gula yang 



baik akan mendapat kesempatan menambah efisien dengan cara menggiling 
raw sugar. 

Hanya manajemen pabrik gula yang baik yang akan mendapat kepercayaan 
itu. Sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan. Hidup Ayu Azhari! 

 

        Senin, 14 Mei 2012 
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RIBUT-RIBUT PETRAL DAN PRINSIP C & C 
 

 

KADANG timbul. Kadang tenggelam. Kadang timbul-tenggelam. Begitulah 
isu korupsi di Pertamina. Siklus timbul-tenggelam seperti itu sudah 
berlangsung puluhan tahun. Belum ada yang mengamati: tiap musim apa 
mulai timbul dan mengapa (ada apa) tiba-tiba tenggelam begitu saja. 
 
Sejak sekitar tiga bulan lalu isu ini timbul lagi. Belum tahu kapan akan 
tenggelam dan ke mana tenggelamnya. Sebenarnya menarik kalau bisa 
dirunut, mengapa (ada apa) isu ini kembali muncul, tiga bulan lalu. Ada 
kejadian apa dan siapa yang pertama kali memunculkannya. Dari sini 
sebenarnya akan bisa diduga kapan isu ini akan tenggelam dan bagaimana 
cara tenggelamnya. 
 
Kadang isu yang muncul di sekitar sewa tanker. Kadang di sekitar ekspansi 
Pertamina di luar negeri. Kadang pula, seperti sekarang ini, soal anak 
perusahaan Pertamina yang bernama Petral. 
 
Petral adalah anak perusahaan yang 100% dimiliki Pertamina. Tugasnya 
melakukan trading. Jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari 
mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di 
Singapura. Petral memang didesain untuk didirikan di Singapura. Sebagai 
perusahaan Singapura Petral tunduk pada hukum Singapura. 
 
Isu pertama: mengapa dibentuk anak perusahaan? Kedua: mengapa di 
Singapura? Dulu, segala macam pembelian itu dilakukan oleh induk 
perusahaan Pertamina di Jakarta. Apakah ketika itu tidak ada isu korupsi? 
Sama saja. Isunya juga luar biasa. 
 
Tapi mengapa dipindah ke Singapura? Dan dilakukan anak perusahaan? 
Alasan pembenarnya adalah: supaya segala macam pembelian dilakukan 
oleh sebuah perusahaan trading. Direksi Pertamina jangan diganggu oleh 
pekerjaan trading. Alasan tidak formalnya: kalau transaksi itu dilakukan di 



Singapura dan tunduk pada hukum Singapura, intervensi dari mana-mana 
bisa berkurang. 
 
Bagi orang korporasi seperti saya, sangat gampang menerima logika 
mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura. Tapi bagi 
publik bisa saja dianggap mencurigakan. Bagi publik, munculnya pertanyaan 
(mengapa dibentuk anak perusahaan dan mengapa di Singapura) itu saja 
sudah sekaligus mengandung kecurigaan.Pertamina memang bisa 
membuktikan praktik di Petral sudah sangat clean dengan tender 
internasional yang fair. Tim-tim pemeriksa yang dikirim ke sana tidak 
menemukan praktik yang menyimpang. 
 
Kalau begitu apa yang masih diperlukan? Di sini kelihatannya bukan hanya 
clean yang perlu dipertunjukkan. Tapi juga clear. Perusahaan BUMN 
memang tidak cukup dengan clean: tapi juga harus C & C. Harus clean and 
clear. Clean berurusan dengan GCG, hukum, dan penjara. Clear 
berhubungan dengan public trust, alias kepercayaan publik. 
 
Perusahaan yang tidak clear, tidaklah melanggar hukum. Semua bisa 
dipertanggungjawabkan. Tapi perusahaan yang tidak clear tidak akan 
mendapatkan kepercayaan publik. Karena BUMN adalah perusahaan milik 
publik, maka praktik C & C menjadi sangat penting. 
 
Di manakah letak belum clear-nya praktik trading Petral di Singapura? 
 
Begini: Pertamina adalah perusahaan yang sangat besar. Bahkan terbesar di 
Indonesia. Sebagai perusahaan yang terbesar, posisi tawar Pertamina tidak 
akan ada bandingannya. Boleh dikata, dalam bisnis, Pertamina memiliki hak 
mendikte: mendikte apa saja, termasuk mendikte pemasok dan bahkan 
mendikte pembayaran. 
 
Inilah yang belum clear: sebagai perusahaan terbesar mengapa Pertamina 
belum bisa mendikte. Mengapa masih berhubungan dengan begitu banyak 
trader. Mengapa tidak sepenuhnya melakukan pembelian langsung dari 
pemilik asal barang: membeli BBM langsung dari perusahaan kilang dan 
membeli crude (minyak mentah) langsung dari perusahaan penambang 
minyak. 
 



Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan 
soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY 
jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-
ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana 
abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari 
Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, 
saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan 
mendapat backing dari Menteri BUMN! 
 
Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan 
menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen 
Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, 
tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. 
Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi 
Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-
balau. 
 
Memang kelihatannya banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini. 
Setidaknya ada tiga motif: 1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ihlas 
menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan 
nasional. 2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi 'ngobyek' dengan 
cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral. 3). 
Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak  kembali 
dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru. 
 
Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik 
anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan 
karena politik adalah satu keniscayaan. 
 
Misalnya ketika ada yang menyeru: bubarkan Petral sekarang juga! Saya 
pikir yang dimaksud sekarang itu ya pasti ada tahapannya. Ternyata tidak. 
Ternyata benar-benar ada yang menginginkan Petral bubar saat ini juga. 
Mereka tidak berpikir panjang kalau Petral bubar sekarang, siapa yang akan 
menggantikan fungsi Petral. Siapa yang akan mendatangkan bensin untuk 
keperluan bulan depan dan beberapa bulan berikutnya. 
 
Mungkin memang ada maksud terselubung: bubarkan Petral sekarang juga, 
biar terjadi kelangkaan BBM dan terjadilah gejolak sosial. Ini mirip-mirip 



dengan logika: jangan naikkan harga BBM dan pemakaiannya juga jangan 
melebihi 40 juta kiloliter setahun! Logika Joko Sembung yang tidak 
nyambung. 
 
Tentu saya tidak akan terpancing pemikiran pendek seperti itu. Yang harus 
dilakukan Pertamina adalah langkah yang lebih mendasar: sebagai 
perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-
tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara. Langkah seperti 
itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina. Tapi belum semua. 
Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral. 
 
Apakah kelak setelah Pertamina tidak lagi membeli minyak dari perantara 
otomatis tidak akan ada yang dipersoalkan? Tidak dijamin. Akan terus ada 
yang mempersoalkan. Misalnya: 
1) Mengapa membeli langsung kalau pedagang bisa memberikan harga lebih 
murah? (Dalam dunia bisnis, tidak dijamin pemilik barang menjual lebih 
murah dari pedagang. Bisa saja pedagang kuat membeli barang dalam 
jumlah besar dengan diskon yang tinggi. Lalu menjual kepada konsumen 
dengan harga lebih murah). 2) Pertamina (atau siapa pun) dapat komisi dari 
pemilik barang. 3) Mengapa membeli langsung kepada pemilik barang? 
Mengapa tidak pakai tender terbuka saja? 
 
Dan banyak lagi yang masih akan dipersoalkan karena pada dasarnya 
memang banyak orang yang hobinya mempersoalkan apa saja. 
 
Tapi ribut-ribut seperti itu tidak akan lama. Syaratnya manajemen 
Pertamina terus secara konsisten menjaga integritas. Tidak mudah memang. 
Dan memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan konsistensi itu. 
 
Tapi dalam menjaga integritas itu Pertamina tidak akan sendirian. 
Perkebunan sawit BUMN juga harus melakukan hal yang sama. Misalnya 
dalam pembelian pupuk. Sebagai perusahaan perkebunan terbesar di 
Indonesia, tentu aneh kalau PTPN masih membeli pupuk dari perantara. 
Perkebunan gula idem ditto. 
 
PLN juga harus membeli batubara langsung dari pemilik tambang. Dan ini 
sudah dilakukan sejak dua tahun lalu: semua pemasok adalah pemilik 
tambang . Tidak ada lagi perantara batubara di PLN dalam dua tahun 



terakhir. Awalnya memang ribut-ribut terus, tapi sekarang sudah kempes. 
 
Inilah prinsip yang harus dipegang: 
Dengan clean kita memang tidak akan masuk penjara secara fisik. 
Tapi dengan clear kita tidak akan masuk penjara secara rohani. 
Hukum cukup menghendaki clean. Publik menghendaki clean and clear. 

          Senin, 21 Mei 
2012 
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“PLOK-PLOK-PLOK” DI ISTANA JOGJA 
 

BELUM pernah soal mobil listrik dibahas seserius ini. Serius pembahasannya, 
tinggi level yang membahasnya, dan Presiden SBY sendiri inisiatornya. 
Bahkan beliau sendiri pula yang memimpin rapatnya. 

Ini terjadi Jumat sore lalu di Istana Negara Jogjakarta. Lebih separo menteri 
anggota kabinet hadir. Semua rektor perguruan tinggi terkemuka diundang: 
UI, ITB, ITS, UNS, UGM, dan lain-lain. Para rektor itulah yang menyiapkan 
presentasi hasil kajiannya. Saya sendiri menghadirkan Pendawa Putra Petir 
yang kini sedang menyiapkan prototipe mobil listrik nasional. 

Para rektor itu, di bawah koordinasi Mendikbud Muhammad Nuh dan 
Menristek Gusti Muhammad Hatta, secara mengejutkan menyajikan hasil 
kajian akademik yang sangat lengkap dan mendalam. Padahal Presiden SBY 
hanya memberi waktu 2,5 bulan kepada mereka. Presiden memang pernah 
mengundang para rektor itu ke Istana Jakarta. Untuk meminta pandangan 
mereka mengenai realistis tidaknya mobil listrik nasional. Presiden lantas 
minta kajian akademiknya. Waktu 2,5 bulan ternyata cukup untuk mereka. 

Karena itu saat Presiden menagih yang ditagih begitu siapnya. Rupanya 
Presiden dan para rektor sama-sama semangatnya. Ini seperti tumbu 
ketemu tutupnya, Anang ketemu Ashantinya!  

Ini juga menunjukkan bahwa dunia perguruan tinggi sebenarnya sudah lama 
memendam kesumat: melahirkan sesuatu yang bersejarah oleh kemampuan 
intelektual bangsa sendiri. 

Bahwa konsep itu bisa lahir begitu cepat pada dasarnya juga karena dunia 
perguruan tinggi sudah lama melakukan kajian, riset, dan ujicoba yang 
mendalam.  

Para mahasiswa pun sudah bisa membuatnya. Saya sudah mencoba yang 
buatan mahasiswa ITS, ITB, atau pun mahasiswa UGM.  Sudah bertahun-
tahun mereka memendam harapan: kapan hasil riset itu tidak sekadar 
berhenti sampai di peti. Mereka sudah lama mimpi kapan hasil kajian itu 
menjadi karya nyata untuk bangsa. Bahkan mereka pernah curiga jangan-



jangan kepentingan bisnis besarlah yang membunuh bayi mereka --sejak 
masih di dalam kandungannya. 

Maka begitu Presiden SBY memberikan sinyal yang kuat untuk lahirnya 
mobil listrik nasional ini, para rektor menyala  seperti bensin menyambar 
bara yang menganga. "Kami sampai kurang tidur dan tidak sempat 
mengajar," ujar doktor elektro UGM yang terlibat penyiapan konsep itu. 

Presiden SBY kelihatan amat puas mendengarkan presentasi Mendikbud dan 
Rektor UGM yang mewakili para rektor semua. Presiden juga memberikan 
komitmen yang kuat untuk kelanjutan proyek ini. Para rektor bertepuk 
tangan berkali-kali. 

Kesimpulan paparan akademik para rektor tersebut adalah: kelahiran mobil 
lisrik adalah suatu keharusan. Kata “keharusan” itu ditulis dengan huruf 
besar semua. Itu menandakan keniscayaannya. Sedang saat yang tepat 
untuk melahirkannya, kata kesimpulan itu: sekarang juga. Kata “sekarang” 
itu juga ditulis dengan huruf besar --menandakan jangan sampai kita 
mengabaikan momentum.  

Terlambat merealisasikannya, kata para rektor, hanya akan membuat 
Indonesia mengulangi sejarah buruk kita di masa lalu: jadi pasar empuk 
semata. Kita akan gigit jari untuk kesekian kalinya. 

"Secara teknologi, SDM, pasar, dan industrial kita mampu melakukannya," 
ujar Prof Dr Agus Darmadi, guru besar elektro UGM yang mewakili para 
rektor menyampaikan presentasi. 

Paparan para rektor itu tecermin juga dalam paparan tim Pendawa Putra 
Petir yang dihadirkan setelah itu. Yakni lima putra bangsa yang siap 
merealisasikannya. Lima orang ini merupakan hasil seleksi dari lebih seribu 
orang yang mendukung lahirnya mobil listrik nasional. Lima orang inilah 
yang memenuhi tiga syarat utama sekaligus: kemampuan akademik, 
pengalaman industri, dan passion untuk mewujudkannya.   

Dasep Ahmadi, engineer lulusan ITB dan pendidikan luar negeri sudah lama 
berada di industri mobil. Kini Dasep mampu memproduksi mesin presisi dan 
berhasil mengekspornya. Kalau sudah bisa membuat mesin presisi, semua 
mesin menjadi mudah baginya. Dasep kini lagi menyelesaikan tiga prototipe 
city electric car. Sudah hampir jadi. Sebulan lagi sudah bisa dikendarai. 



Bentuknya yang sudah kelihatan, mirip Avanza. Sudah dua kali saya 
mengunjungi workshopnya. 

Danet Suryatama, engineer lulusan ITS dengan gelar doktor dari Michigan 
USA, sudah lebih 10 tahun menjadi engineer di pabrik mobil AS. Saat 
pertemuan dengan Presiden SBY itu Danet baru tiba dari USA. Masih belum 
mandi. Hampir saja tidak sempat hadir. Pesawatnya dari AS terlambat 
berangkat.  

 

Saya sudah sekali mengunjungi workshop di Jogja yang akan mengerjakan 
mobil listriknya. Danet menyiapkan prototipe mobil listrik kelas mewah. 
"Agar jangan ada anggapan mobil listrik itu ecek-ecek," katanya. Desain 
mobilnya, yang hanya boleh ditayangkan amat sekilas, membuat penggemar 
Ferari bisa iri. Dua bulan lagi mobil ini jadi. 

Danet sudah siap pulang ke tanah air untuk mengabdikan diri bagi bangsa 
sendiri. Sudah 20 tahun dia berkarya untuk Amerika. Kini, ibunya yang 
kelahiran Pacitan, seperti memanggilnya pulang.  

Ravi Desai, lahir dan lulusan Gujarat. Ravi ahli dalam energi dan menekuni 
konversi energi. Ravi kini menyelesaikan konversi mobil lama yang ingin 
diubah menjadi mobil listrik. Saat meninjau proyeknya di Serpong minggu 
lalu, saya lihat ada dua sedan Timor di situ. Timor itulah yang dicopot 
mesinnya diganti motor listrik. Dua bulan lagi Timor baru itu sudah bisa 
meluncur di jalan raya. 

Mario Rivaldi, spesialis sepeda motor listrik. Lulusan Inggris dan Jerman 
yang pernah di ITB ini bukan baru membuat, tapi sudah membuat. Bahkan 
sepeda motornya sudah lolos uji sertifikasi dan sudah dipatenkan. Mario 
tidak mau karyanya ini disamakan dengan motor listrik dari Tiongkok yang 
kini beredar di Indonesia. Kelas motornya yang akan diberi merek Abyor itu 
jauh di atas yang ada. 

Tentu karya keempat engineer itu tidak akan bisa disebut mobil listrik 
nasional kalau komponen buatan dalam negerinya tidak memadai. Itulah 
sebabnya diperlukan si bungsu dari Pendawa:  umurnya masih sangat muda 
(termuda di antara sang Pendawa) tapi namanya masih harus dirahasiakan. 
Waktu diminta oleh Bapak Presiden SBY untuk bicara, dia juga hanya bicara 
seperlunya. 



Anak Padang ini ahli membuat komponen motor. Dia sudah punya belasan 
paten motor di luar negeri. Dia juga bersedia pulang. Untuk menjadi pelopor 
industri komponen motor di dalam negeri. Sudah 14 tahun dia di negara 
maju, kini saatnya dia kembali. Semangatnya untuk mengabdi pada bangsa 
sendiri ternyata begitu tinggi. 

"Dalam satu mobil," kata sang Sadewa ini, "diperlukan 150 motor". Kalau 
satu juta mobil diperlukan 150 juta motor. Semuanya impor. Satu pabrik 
gula besar bisa memerlukan 1.000 motor. Apa saja, memerlukan motor. 
Tapi kita belum bisa membuatnya. 

Sadewa dari Sumbar inilah yang akan mengubahnya. Kini dia sedang 
membentuk tim yang  

kuat. Dia akan keliling perguruan tinggi mencari tenaga yang handal untuk 
menjadi timnya. Dalam tiga bulan ke depan prototipe motornya akan lahir di 
Bandung. Tentu Sadewa akan memprioritaskan motor untuk mobil listrik 
nasional lebih dulu. 

 

Melihat tekad putra-putra bangsa itu Presiden SBY tidak bisa 
menyembunyikan keterharuannya. Wajah, mimik  dan kata-kata Presiden 
membuat suasana pertemuan sore itu campur aduk: haru dan bangga!  

Presiden memberikan dukungan penuh pada lahirnya babak baru ini. 
Misalnya dukungan regulasi dan insentif. Menperin MS Hidayat juga sangat 
bersemangat. Ia  komit memberi dukungan yang diperlukan. 

Lantas, kata penutup dari Presiden SBY dalam pertemuan itu seperti sapu 
jagad: dalam tiga bulan ke depan konsep regulasi yang diperlukan berikut 
insentif yang diinginkan sudah harus berhasil dirumuskan. Dan Presiden SBY 
akan menagihnya.  

Tepuk tangan pun menggemuruh: plok-plok-plok! 

 

         Senin, 28 Mei 2012 

 

 



29 

TEKAD BARU: HIDUP YANG POLOS-POLOS 
SAJA 
 
 

SAYA tidak menyangka persoalan seperti utang negara, impor garam, dan 
sulitnya swasembada gula sudah menjadi bisik-bisik tetangga di desa. 
Padahal desa ini berada di lereng Gunung Ciremai nun di Kabupaten 
Kuningan, Jabar. Saya beruntung Jumat malam lalu bisa bermalam di desa 
Bunigeulis dan berdialog dengan ratusan penduduk setempat. 
 

Mengapa penduduk desa sampai gelisah dan pusing memikirkan utang 
negara? Bahkan impor garam? Ternyata ada virus yang menjalar cepat: 
virus informasi setengah matang. Mereka hanya tahu sepotong tentang 
utang negara: jumlahnya yang meningkat. 
 

Saya minta seorang peserta dialog untuk berdiri. Saya ajukan pertanyaan 
padanya, baik mana Anda punya utang Rp 8 juta tapi kekayaan Anda Rp 10 
juta, dengan punya utang Rp 20 juta tapi kekayaan Anda Rp 100 juta. Benar 
bahwa utang itu  meningkat. Tapi juga benar kekayaannya meningkat 
drastis. Inilah yang tidak pernah sampai ke masyarakat. Mungkin memang 
tidak sampai, mungkin juga sengaja disembunyikan. 
 

Peserta dialog yang saya minta berdiri itu rupanya seorang humoris. Dengan 
nada bergurau dia menjawab, lebih baik kekayaannya meningkat tapi tidak 
punya utang!  Ini mah mirip khotbah Jumat yang pernah saya dengar: 
semua orang itu inginnya serba enak. Waktu kecil dimanja, waktu remaja 
foya-foya, waktu muda kaya raya, waktu tua sehat bahagia, waktu 
meninggal masuk sorga! 
 

Dari dialog di desa malam itu saya melihat penularan hope kalah cepat 
dengan penularan pesimisme. Begitu cepat virus pesimisme, sinis, keluh-



kesah, dan sebangsanya menjalar ke mana-mana. Ini tentu bahaya 
mengingat hope adalah salah satu faktor utama untuk kemajuan bangsa. 

 
Di sini hope menghadapi persoalan yang sangat berat. Menularkan 
pesimisme cukup hanya dengan kata-kata. Modalnya pun hanya gombal. 
Sedang membangun hope harus dengan kerja nyata plus hasil yang bisa 
dirasa. Setiap kesulitan harus diberikan jalan keluar. Setiap kebuntuan harus 
ada terobosan. Masyarakat yang ada dalam “kuldesak” yang terlalu lama 
hanya akan membuat virus anti kemajuan merajalela. 
 
Serbuan virus hopeless dari kota inilah yang kini harus dilawan di desa-desa 
dengan bukti nyata. Karena itu Bulog, Sang Hyang Sri, Pertani, Pupuk 
Indonesia, PT Garam, pabrik-pabrik gula, Perhutani, dan banyak BUMN 
lainnya, tahun ini harus bekerja all-out di lapangan. 
 

Bulog, dengan pasukan semutnya, ternyata bisa. Dalam lima bulan ini saja 
Bulog sudah berhasil menghimpun beras 2 juta ton! Prestasi yang sangat 
membanggakan. Kerja lima bulan ini sudah sama dengan hasil pengadaan 
beras selama dua tahun (2010/2011).  

Memang melelahkan, tapi itulah harga yang harus dibayar untuk 
memulihkan kepercayaan masyarakat. Memang harus muter terus -saya 
lihat sampai-sampai Dirut Bulog Sutarto Alimoeso kini ganti sepatu kets- 
tapi dengan hasil yang begitu nyata akan menambah kepercayaan diri kita. 

Memulai kerja keras memang sangat berat. Tapi kalau sudah terbiasa 
bekerja keras, semua pekerjaan akan menjadi mudah. 

Dalam dua minggu ini saya juga sudah keliling 14 pabrik gula di tiga 
propinsi. Sudah pula tampak perubahan: bukan saja pocong-pocong sudah 
bermetamorfosis  menjadi ‘Ayu-ayu Azhari’, tapi gigitannya pun sudah 
berotot. Semua pabrik gula sudah mampu meningkatkan rendemen awal. 
Semua pabrik gula juga sudah berani memberi jaminan rendemen minimal 
kepada petani.  

Hebatnya lagi semua pabrik gula juga sudah berani memberikan uang 
jaminan kepada petani tebu. Selama ini petani tebu terjerat oleh pedagang 
gula. Ini bukan salah si pedagang, tapi karena pabrik gula sendiri yang tidak 
berdaya: baru bisa membayar sebulan setelah petani menyerahkan tebunya. 



Sebaliknya pabrik-pabrik gula kini juga sudah berani menerapkan prinsip 
BSM kepada petani tebu: bersih, segar, manis. Tebu yang dikirim ke pabrik 
haruslah tebu yang bersih. Bukan tercampur dengan pucuk-pucuknya, 
tanah-tanahnya, dan anakan-anakannya. Tebu itu juga tebu yang segar, 
yang fresh from the field.  

Dan yang paling penting, tebu yang dikirim ke pabrik adalah tebu yang 
sudah cukup manisnya. Jangan menebang tebu sebelum dipastikan 
(diperiksa dengan alat pengukur) bahwa tebu tersebut sudah matang kadar 
gulanya. 
 
Saya melihat semangat yang tinggi di semua manajer dan karyawan pabrik 
gula yang sudah saya kunjungi. Juga semangat untuk “polos-polos saja”. 
Semula dahi saya mengkerut ketika mendengar istilah “polos-polos saja” itu. 
Saya tidak mengerti apa maksudnya. Ternyata itulah tekad baru untuk tidak 
mempermainkan angka. Angka rendemen, angka timbangan, angka pupuk, 
angka tanam, angka angkutan, dan angka-angka yang menggoda lainnya. 

 
Saya paham, membiasakan diri untuk “polos-polos saja”  juga sangat berat 
awalnya. Tapi kalau sudah terbiasa, hidup ini akan dimudahkan jalannya. 

Sang Hyang Sri, Pertani, dan Pupuk Indonesia (Pupuk Sriwijaya, Petrokimia 
Gresik, Pupuk Kaltim, dan Pupuk Kujang), juga bisa menjadi motor besar 
untuk menggerakkan hope di seantero desa: mendekatkan benih unggul, 
pupuk, dan pembasmi hama ke desa-desa. Puluhan ribu kios harus di 
bangun. Di mana-mana.  

Jangan sampai petani kesulitan cari pupuk yang akhirnya mendapat pupuk 
palsu. Sulit cari benih unggul yang akhirnya menanam padi seadanya. 
Program mendekatkan benih-pupuk ke desa-desa memang akan memakan 
waktu tapi harus istiqamah jalannya. 

Garam pun sebenarnya juga penuh dengan hope. Terutama untuk garam 
yang dimakan manusia. (Sebagian besar garam diperlukan oleh pabrik 
kertas!). Sebetulnya, kalau hanya untuk manusia Indonesia keperluan 
garamnya tidak banyak: 1,4 juta ton per tahun. Kita lebih menyukai yang 
manis-manis daripada yang asin-asin. 

Saya berterima kasih bahwa Menteri Perindustrian, Bapak MS Hidayat, 
menemukan cara baru: membranisasi ladang garam. Begitu pentingnya 



program membranisasi ini sehingga saya usul ke Pak Hidayat penyertaan 
modal negara (PMN) untuk berbagai industri dikurangi saja. Lebih baik 
dikonsentrasikan untuk menolong jutaan petani garam di seluruh Indonesia. 
Triliun rupiah PMN untuk Merpati, misalnya, hasilnya begitu-begitu saja. 
Merpati harus dicarikan jalan sendiri. Jalan korporasi. Bukan jalan subsidi. 

Kalau dari sekitar 20.000 hektar ladang garam di seluruh Indonesia bisa 
diberikan membran 10 persennya saja, hasilnya bisa mencapai 1,7 juta 
ton/tahun. Sudah melebihi keperluan garam untuk manusia Indonesia. 
 
Tapi membeli membran untuk 2.000 ha ladang garam memang memerlukan 
biaya besar. Tiap hektar memakan dana Rp 20 juta. Tapi angka itu tidak ada 
artinya dibanding dengan PMN untuk bidang lain. Padahal angka itu begitu 
besar artinya bagi petani garam. Belum lagi bagi harga diri bangsa yang 
selalu dihina dengan kalimat: garam pun harus impor! 
 
Sambil menunggu PMN saya akan minta bank-bank BUMN untuk 
menghitung. Mungkinkah skema kredit dilakukan untuk membranisasi itu. 
Menurut hitungan Dirut PT Garam, payback membran ini hanya dua tahun. 
Berarti petani garam bisa mengembalikan kredit itu dalam dua tahun. 
Apalagi kalau diizinkan menggunakan dana KPBL BUMN untuk membayarkan 
bunganya. Agar petani garam tidak dibebani bunga. 
 
Membran adalah sejenis plastik yang dihamparkan di tambak garam. 
Dengan dihampari membran, keuntungannya dobel: proses pembuatan 
garamnya lebih cepat (air lautnya lebih panas sehingga lebih cepat 
menguap), dan semua garamnya menjadi garam kelas satu. 
 
Tanpa membran, lapisan garam yang paling bawah pasti tercampur tanah 
dan lumpur. Ini membuat sekian persen garam menjadi garam kelas tiga. 
Sulit dijual. Murah pula harganya. Di Madura saja kini ada 350.000 ton 
garam jenis ini. Menumpuk. Tidak ada yang beli. Isunya pun negatif: BUMN 
tidak mau beli garam rakyat 
 
Membran adalah hope baru bagi petani garam. Ini juga belum banyak 
diketahui.  

Selesai salat Jumat di sebuah masjid di pinggir jalan di Cirebon minggu lalu, 
ketika mulai mengenakan sepatu DI-19, saya didatangi camat dan kuwu 



setempat. Sambil melirik DI-19, Pak Camat mengemukakan bahwa di depan 
masjid itu ada asset BUMN yang sudah puluhan tahun menganggur. Itulah 
bangunan milik PT Garam yang sudah lama ditinggalkan. 

Padahal ada sekitar 1000 petani garam di kawasan dekat masjid itu sampai 
ke Indramayu. PT Garam sebagai BUMN tidak pernah melakukan pembelian 
garam rakyat. Kepada Pak Camat saya berjanji untuk menelusurinya. Saya 
juga bertanya: apakah sudah ada petani garam yang menggunakan 
membran. Ternyata belum. Bahkan kata membran pun baru sekali itu dia 
dengar. 

Sambil mengemudikan mobil ke pabrik gula Jatitujuh, saya hubungi Dirut PT 
Garam. Benar. Tidak ada pembelian itu. Bahkan sudah sejak 1992. Tapi PT 
Garam yang baru mulai tahun ini bisa bernafas, sudah bisa memberikan 
hope. Tahun ini PT Garam bisa membeli garam rakyat di Cirebon-Indramayu 
sebanyak15.000 ton. Indikasi harganya pun sudah bisa disebut: antara Rp 
700 sampai Rp 720 per kilogram, tergantung kualitasnyana. Ini sudah lebih 
baik dari harga tahun lalu yang Rp 620 per kilogram. 

Untuk garam, kawasan Cirebon-Indramayu memang tidak sebagus Madura. 
Di Indramayu petani hanya bisa membuat garam sekitar empat bulan dalam 
setahun. Bulan ini saat Madura sudah bisa menghasilkan garam, Indramayu 
masih hujan. Tentu di atas langit masih ada langit. Sebagus-bagus Madura, 
masih lebih bagus lagi Kupang, NTT. Di sana garam bisa dibuat selama 
sembilan bulan dalam setahun!  

 

Hanya saja belum ada ladang garamnya. PT Garam baru akan ke sana 
setelah nafasnya genap. Mungkin tahun depan. 
 
Hope memang tidak membuat perut terasa kenyang. Tapi hope-lah yang 
bisa membuat hidup terasa lebih hidup! 

         Senin, 4 Juni 2012 
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GARUDA YANG KALAHKAN MAS  

DAN BATANTEK YANG MENGASIA 
 

DUA lagi perusahaan BUMN yang tahun ini melejit melampaui batas negara: 
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dan PT Batan Teknologi (Persero). 

Garuda, secara mengejutkan, saat ini sudah lebih besar dari Malaysia 
Airlines (MAS) dan Thai Airways, Thailand. Bahkan sudah lebih besar dari Air 
France! Value Garuda kini sudah mencapai Rp 18 triliun. Sudah sekitar Rp 1 
triliun lebih besar dari MAS dan Thai. Dengan demikian untuk Asia Tenggara 
kini Garuda tinggal kalah dari Singapore Airlines. 

Memang tidak ada alasan bagi Indonesia untuk serba kalah dari sesama 
negara ASEAN. Di antara 10 negara Asia Tenggara kekuatan ekonomi 
Indonesia sudah mencapai 51% sendiri. Baru yang 49% dibagi 9  negara 
lainnya. 

Di bawah direksi Garuda yang sekarang dengan Dirut Emirsyah Satar, 
prestasi itu akan terus bisa dipacu. Inilah direksi yang dari segi umur relatif 
masih  muda-muda. Inilah direksi yang berada di puncak antusias dan 
gairahnya. Iklim seperti itu secara otomatis akan menjalar dan mewabah ke 
jajaran di bawah dan di bawahnya lagi. 

Ekonomi Indonesia yang terus membaik memang bisa menjadi ladang yang 
subur bagi Garuda. Penambahan pesawat yang terus dilakukan, termasuk 
yang kelas 100 tempat duduk, akan membuat Garuda terbang kian tinggi. 

Langkah terbarunya untuk bisa dipercaya Kanada sebagai pusat perawatan 
pesawat Bombardier se Asia Pasifik, memberikan hope yang lebih besar lagi. 
Dengan demikian GMF AeroAsia, salah satu anak perusahaan Garuda, akan 
menjadi perusahaan kelas dunia juga. Ini karena pembuat mesin pesawat 
terkemuka di dunia lainnya, GE dari USA juga sudah mempercayakan 
perawatan mesin GE ke GMF AeroAsia. 



Seperti tidak kalah dengan prestasi Garuda dan enam BUMN kelas dunia 
lainnya (BRI, Bank Mandiri, Telkom, BNI, PGN, dan Semen Gresik) kini 
muncul  si cabe rawit: PT Batan Teknologi. 

 

Tahun ini di bawah Dirut baru Dr.Ir.Yudiutomo Imardjoko, BatanTek tidak 
hanya bisa bangkit dari kuburnya bahkan begitu bangkit langsung bisa 
berlari dengan kencangnya. Larinya pun ke mana-mana termasuk ke 
puluhan negara Asia. 

Padahal tahun 2010 lalu BatanTek sudah dicabut nyawanya. Ini gara-gara 
ada larangan internasional untuk melakukan pengayaan uranium tingkat 
tinggi. Ini dikhawatirkan bisa disalahgunakan menjadi senjata nuklir. 

Sejak itu PT BatanTek berhenti memproduksi radioisotop. Tim BatanTek 
sudah berusaha mengubah proses pengayaan uranium menjadi tingkat 
rendah, tapi tidak mampu. Bahkan BatanTek sudah mendatangkan ahli dari 
USA untuk menularkan pengetahuan proses uranium tingkat rendah. Tapi 
juga gagal. 

Akibatnya rumah-rumah sakit yang selama ini menggunakan radioisotop dari 
BatanTek memilih membeli dari sumber lain. Semua pelanggan marah dan 
memutuskan hubungan. BatanTek praktis mati.  

Untunglah Dr Yudiutomo datang dan menjadi dirut baru. Anak Maospati, 
Magetan, lulusan Fakultas Teknik Nuklir UGM ini memang bukan sembarang 
orang. Dia meraih gelar doktor di bidang nuklir di Iowa State University 
USA. 

Dr Yudiutomo mengajak ahli nuklir sealmamater di UGM, Dr.Ing Kusnanto 
untuk menjadi direktur produksi. Dr Kusnanto meraih gelar doktor nuklir 
dari Aachen, Jerman. 

Karena PT BatanTek masih dalam keadaan sulit, sejak awal  dua ahli nuklir 
ini memilih menghemat: menyewa satu rumah untuk dihuni berdua. 
Keluarga ditinggal di Yogya. 

Dua orang inilah yang tidak henti-hentinya berpikir bagaimana agar 
BatanTek bisa melakukan pengayaan uranium tingkat rendah. Siang malam 
dua ahli ini terus berdiskusi. Keputusan untuk tinggal satu rumah membuat 



diskusi mereka berlanjut setelah jam kantor sekalipun. Di rumah kontrakan 
itulah mereka bisa berdiskusi sampai jam 2 dini hari. 

Hasilnya luar biasa: mereka menemukan cara baru mengayakan uranium 
tingkat rendah. Bukan cara yang sudah dikenal di dunia sekarang ini, tapi 
cara baru yang untuk mudahnya saya beri saja nama "Formula YK" 
(Yudiutomo Kusnanto). 

Formula YK ini menggunakan prinsip electro plating. Menggantikan cara 
lama sistem foil target. Prinsipnya, sebelum dimasukkan reaktor nuklir 
uranium itu di-plating dengan rumus tertenu. Cara ini meski kelak diketahui 
oleh ahli lain pun akan sulit ditiru. Rumus angka-angkanya tidak akan 
diungkap. 

 

Masalahnya: dari mana perusahaan dapat tambahan modal? Reaktor 
nuklirnya sih bisa tetap menggunakan reaktor milik Badan Tenaga Nuklir 
Nasional (Batan) yang di Serpong itu, tapi banyak peralatan PT BatanTek 
yang harus diperbaharui atau diperbaiki. 

"Perlu berapa?" tanya saya saat rapat dengan dua ahli nuklir itu di Serpong. 

"Cukup besar pak, Rp 85 miliar," jawab Dr Yudiutomo. 

"Saya carikan!" 

Saya pun menghubungi Bank Rakyat Indonesia. Saya memang sangat 
kagum dan terharu melihat kejeniusan dua ahli ini. Saya bisa merasakan 
getaran semangatnya yang meluap. Dan saya juga melihat kilatan matanya 
yang menyiratkan keinginan untuk maju. Inilah ilmuwan yang memiliki 
kemampuan manajerial yang handal. Intelektual sekaligus entrepreneur! 

Dengan penemuan baru Formula YK ini Indonesia berhasil menjadi satu-
satunya negara di Asia yang mampu memproduksi radioisotop. Kini seluruh 
negara Asia datang ke BatanTek untuk membeli radioisotop! 

Radioisotop adalah bahan yang sangat penting untuk pemeriksaan 
kesehatan di rumah sakit. Radioisotop adalah bahan yang tidak bisa 
dipisahkan dengan kedokteran nuklir. Dengan radioisotop organ-organ di 
dalam badan bisa dilihat secara berwarna dan tiga dimensi. 



Ini sudah beda dengan radiologi yang hanya bisa hitam putih dan dua 
dimensi. 

Maka pemeriksaan melaui MRI, CT, gamma camera, serta operasi yang 
menggunakan pisau gamma mutlak memerlukan radioisotop. Jepang pun 
tidak memproduksinya sehingga pasar radioisotop kita amat besar. Apalagi 
Tiongkok. 

Waktu saya mendampingi Presiden SBY makan siang dengan Presiden Hu 
Jintao di Beijing yang lalu, saya pun promosi radioisotopnya BatanTek. 
Kebetulan saya berada di sebelah menteri perdagangan Tiongkok. Selama 
makan siang itu saya terus minta agar Tiongkok membeli radioisotop kita. 

Dengan kemampuan Dr Yudiutomo dan timnya menembus pasar Jepang, 
Tiongkok, Malaysia, dan negara-negara Asia lainnya, maka masa depan PT 
Batan Teknologi amat cerah. Tahun ini omsetnya langsung bisa mencapai Rp 
200 miliar. Tidak mustahil bakal bisa mencapai Rp 1 triliun dan kemudian Rp 
3 triliun di kemudian hari. 

Amerika dan Australia, meski mampu membuat radioisotop, mereka bukan 
pesaing kita. Umur radioisotop ini hanya 60 jam. Setelah itu daya radiasinya 
habis. Untuk kebutuhan Tiongkok 10 curie, misalnya, Tiongkok harus 
membeli 60 curie. Yang 50 curie hilang di jalan. Karena itu pengirimannya 
harus dengan pesawat. Harus dihitung waktu pengirimannya sejak dari 
Serpong ke bandara dan seterusnya.a 

Saya tentu ingin dua ahli kita ini tidak berhenti di radioisotop. Keduanya 
juga optimis pengetahuannya akan sangat berguna untuk pertanian dan 
pengeboran minyak. 

Tapi biarlah BatanTek maju dulu. Jadi raja Asia dulu. Dua tahun lagi kita 
bicara nuklir untuk mengamankan pangan kita. 

    

         Senin, 11 Juni 2012 
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MENYERAHKAN PKBL KEPADA AHLINYA 
 
DI BULAN Puasa nanti saya ingin mengundang lembaga-lembaga 
masyarakat yang selama ini menangani penyaluran dana untuk pengusaha 
kecil dan mikro. BUMN ingin mencari partner yang handal untuk menangani 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). 
 
Lembaga itu haruslah yang reputasinya tinggi, punya pengalaman panjang, 
teruji, dan benar-benar manfaatnya telah dirasakan oleh pengusaha kecil 
dan mikro. Lembaga itu juga harus punya kapasitas, sistem dan manajemen 
yang memadai untuk membina pengusaha kecil dan mikro dalam jumlah 
besar. 
 
BUMN seperti PLN, Pertamina, PGN, PTPN, Garuda, Telkom, Semen Gresik, 
dan seterusnya adalah perusahaan yang tidak disiapkan untuk membina 
pengusaha kecil dan mikro. BUMN tersebut tidak punya keahlian, kapasitas 
dan manajemen untuk itu.  
 
PLN atau Semen Gresik, misalnya, adalah perusahaan yang sarat dengan 
teknologi yang perhatian seluruh manajemennya harus tercurah habis untuk 
kemajuan di bidangnya. Bahkan seperti PLN harus ditambah dengan tugas 
pelayanan yang harus prima. Tugas PLN adalah mengatasi byar-pet, mencari 
jalan agar kerusakan travo dan jaringan jangan lagi jadi alasan mati lampu, 
dan bagaimana melakukan pemeliharaan tanpa pemadaman.  
 
Sama sekali manajemen PLN tidak disiapkan untuk membina pengusaha 
kecil dan mikro yang begitu rumit apalagi massal. 
 
Tapi BUMN-BUMN tersebut punya kewajiban harus menyalurkan sebagian 
labanya untuk membina pengusaha kecil dan mikro. Nilainya juga sangat 
besar. Kalau ditotal seluruh BUMN bisa mencapai triliunan juga. 
  
Akibatnya perhatian manajemennya terbagi. Bahkan bisa-bisa terjerat oleh 
keruwetan pertanggungjawaban keuangayang njelimet. Saya tidak rela 
kalau manajemen masing-masing BUMN gagal menjalankan tugas utamanya 
karena tersedot perhatiannya ke masalah ruwet yang di luar tugas 
utamanya. 
 
Bagi lembaga-lembaga yang sudah sangat profesional membina pengusaha 
kecil dan mikro pekerjaan tersebut bisa jadi tidak berat. SDM-nya memang 
disiapkan untuk itu. Sistem dan manajemennya sangat spesialis. Mungkin 



mereka ini juga pusing kalau harus memikirkan listrik karena memang tidak 
disiapkan untuk itu. 
 
Mungkin bekerjasama dengan lembaga yang sudah teruji dan terpercaya 
akan lebih tepat untuk menyelesaikan tugas BUMN dalam membina usaha 
kecil dan mikro. Saya tahu ada Komunitas Tangan di Atas, ada Rumah 
Zakat, Dompet Dhuafa, Ustadz Syafii Antonio, ESQ, dan sebangsanya. Di 
Jateng juga ada lembaga seperti Qoryah Thoyyibah. Saya yakin masih 
banyak lembaga lain yang saya belum mengetahuinya. 
 
Ustadz Syafii Antonio, misalnya, sudah berpengalaman menyalurkan kredit 
untuk pengusaha kecil dan mikro untuk lebih 1 juta orang. Dengan 
pengalaman, sistem, dan pengendalian kontrol yang profesional pastilah 
lebih mampu dibanding manajemen BUMN yang memang tidak disiapkan 
untuk itu. 
 
Begitu banyak usaha kecil yang bisa berperan besar untuk mengembangkan 
perekonomian rakyat bawah. Jenis usahanya pun tidak terbatas. Minggu 
sore kemarin misalnya (17/6/2012), saya melihat pengembangan ternak 
kelinci di Cimahi, Jabar. Begitu mudah dan sederhana peternakan kelinci ini. 
Pasar daging kelinci pun hampir tak terbatas. 
Tapi kita, secara nasional, baru bisa memproduksi daging kelinci 100 kg per 
hari. Keperluannya ribuan ton! Pasar Eropa juga terbuka karena daging 
kelinci praktis tidak mengandung kolesterol dan memiliki kadar serat yang 
baik untuk pencernaan. 
 
Kandangnya pun sederhana. Ada kandang bambu untuk kelinci jantan. 
Petugas tinggal memasukkan kelinci betina ke situ dan menunggunya 
sebentar untuk menyaksikan perkawinan mereka. Dalam waktu kurang 10 
menit kelinci itu sudah kawin dua kali. Cukup. Si betina dikembalikan ke 
kandangnya sendiri. 
 
Dua bulan setelah perkawinan itu, si benita sudah melahirkan. Anaknya pun 
sekali melahirkan bisa 12 ekor. Paling sedikit 6 ekor. Si anak dibiarkan 
selama dua bulan berkumpul dengan ibunya untuk mendapatkan 
pertumbuhan maksimal dari ASI sang ibu. Bulan ketiga si anak dipisahkan 
karena si ibu sudah hamil tua lagi. Bulan keempat, saat sang ibu sudah 
melahirkan lagi, si anak sudah memiliki berat 4 kg dan sudah bisa 
disembelih.  
 
Begitulah, dalam setahun si ibu bisa melahirkan enam kali dengan anak 
yang begitu banyak. 
 



Dalam hal bina lingkungan yang juga menjadi salah satu tugas BUMN 
kelihatannya belum perlu kerjasama dengan lembaga lain. Beberapa BUMN 
telah membentuk satu badan usaha khusus menangani lingkungan. 
Namanya PT Hijau Lestari. Tugas utamanya sekarang ini adalah 
menyelamatkan DAS Citarum yang rusak parah. Sebelum melihat kelinci 
kawin saya naik bukit di lereng Gunung Tilu. Di situlah, di ketinggian 1.800 
meter, saya bertemu para petani yang mengikuti program penyelamatan 
DAS Citarum itu. 
 
Kesulitan utama menyelamatkan DAS Citarum adalah karena tanah-tanah di 
gunung tersebut adalah milik rakyat. Bukan hutan negara. Hak rakyat 
sepenuhnya untuk menanam apa saja atau tidak menanam apa saja. Tugas 
BUMN adalah "merayu" rakyat untuk mau menanam pohon besar dengan 
pendekatan korporasi. 
 
Rakyat tentu tidak mau menanam pohon-pohon besar seperti pohon petai, 
durian, nangka, dan sebagainya karena baru akan memperoleh hasil 6 tahun 
kemudian. Rakyat perlu makan hari itu juga. Akibatnya lahan di sana 
sepenuhnya untuk sayur dan holtikultura. Tidak ada lagi yang bisa menahan 
menahan erosi. 
 
Dari temuwicara dengan rakyat di lereng Gunung Tilu kemarin, saya optimis 
usaha "merayu" rakyat itu berhasil. Mereka mau menanam pohon besar asal 
bibit disediakan dan tetap boleh menanam holtikultura di sela-selanya. 
Tentu pohon besarnya jangan terlalu rapat. 
 
Saat ini ada sekitar 30 anak muda yang memilih tinggal di lereng Gunung 
Tilu untuk membina petani. Beda dengan proyek penghijauan biasa, di sini 
BUMN menjaga pohon yang baru ditanam itu selama tiga tahun. Tidak 
ditanam lalu ditinggal begitu saja. 
 
Tugas itu kini di tangan 30 pemuda tersebut. Ada alumni tehnik mesin ITB, 
ada alumni UIN jurusan filsafat, dan tentu ada alumni IPB yang kini bangga 
dengan temuan baru mereka: bisa melakukan apa saja, apalagi bidang 
pertanian -sebagai pengganti ejeken lama: bisa melakukan apa saja kecuali 
bidang pertanian..  
 
 
Senin, 18 Juni 2012 
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INISIATIF SENDIRI UNTUK MENCARI SOLUSI 
 
TANPA diminta oleh Kementerian BUMN, para pimpinan tiga perusahaan ini 
berkumpul: Garuda Indonesia, Angkara Pura I, dan Angkasa Pura II. Mereka 
saling curhat, kemudian mencari jalan keluar. Tiga perusahaan BUMN 
tersebut memang saling terkait. Yang satu bisa menghambat kemajuan 
yang lain. Atau sebaliknya. 
 
Garuda memang tidak mau berhenti berprestasi. Setelah April lalu 
mengalahkan Malaysian Airlines dan sebulan kemudian mengalahkan Thai 
Airways, kini Garuda juga sudah diklasifikasikan sebagai penerbangan 
bintang empat. 
 
Tentu Garuda ingin naik kelas ke bintang lima. Di Asia, baru lima 
penerbangan yang tergolong bintang lima: Singapore Airlines, Qatar 
Airways, Cathay Pacific Hongkong, Asiana Korea Selatan, dan jangan kaget: 
Hainan Airlines, sebuah penerbangan Hainan, pulau yang akan dijagokan 
menjadi ‘Balinya’ Tiongkok. 
 
Sebagai penerbangan bintang empat, Garuda kini sudah sejajar dengan 32 
perusahaan penerbangan dunia seperti Air France Prancis, JAL Jepang, 
Dragonair Hongkong, Qantas Australia, Korean Air Korea dan lainnya. 
Garuda sudah keluar dari jajaran bintang tiga seperti Canadian Air Kanada, 
Royal Brunei, Saudian Airlines Arab Saudi, dan 116 perusahaan 
penerbangan lainnya. 
 
Dalam pertemuan tersebut di mana saya hadir hanya sebagai pendengar 
dan saksi, disepakati banyak hal. Ada 32 masalah yang akan dipecahkan 
bersama secara bertahap. Sebagian bisa langsung dikerjakan, sebagian lagi 
harus berkoordinasi dengan instansi lain. Soal pelayanan imigrasi, visa on 
arrival, karantina, dan klinik kesehatan, misalnya, sama sekali di luar sistem 
komando kepala bandara. Masing-masing punya atasan sendiri. 
 
Yang bisa diatasi sendiri misalnya soal troli, kebersihan, keindahan, 
ketertiban parkir, dan sebagainya. Mulai awal Juli nanti, misalnya, interior 
Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta akan diperbaharui, menjadi setingkat 



interior hotel binang lima. Mungkin penumpang agak terganggu oleh 
renovasi itu, namun demi kejayaan bersama harus kita lakukan. 
 
Disadari sepenuhnya bahwa semua perusahaan penerbangan yang 
berbintang lima selalu didukung oleh bandara yang juga berbintang lima. 
Singapore Airlines dapat dukungan Bandara Changi yang begitu bagus. 
Cathay Pacific dapat dukungan bandara bintang lima Chep Lap Kok. Asiana 
dapat dukungan bandara yang sangat hebat seperti Incheon. 
 
Direktur Utama Angkasa Pura II Tri S Sunoko, yang antara lain 
membawahkan Bandara Soekarno Hatta, juga bertekad mengakhiri sistem 
yang primitif dalam pemungutan uang servis bandara. Akhir tahun ini 
pungutan itu akan langsung masuk ke harga tiket pesawat. Tahap pertama 
untuk Garuda dulu yang sistemnya siap dipadukan dengan sistem milik 
bandara.  
 
Dengan demikian penumpang tidak perlu lagi membayar di loket khusus dan 
diperiksa lagi saat boarding. 
 
Yang saya juga gembira adalah ketika mendengar tekad para direksi 
Angkasa Pura I dan II untuk berkaca ke tingkat internasional. Selama ini 
tidak ada keberanian untuk memasukkan bandara kita ke dalam sistem 
ranking internasional. Dengan demikian kita tidak tahu bandara kita itu 
termasuk bintang lima, empat, tiga, dua, satu, atau tidak berbintang sama 
sekali.  
 
Dalam pertemuan tersebut disepakati bandara Soekarno Hatta Jakarta, 
Juanda Surabaya, Ngurah Rai Bali, Hasanuddin Makassar, dan Kuala Namu 
Medan didaftarkan untuk diranking di tingkat internasional. Apa pun hasilnya 
akan diterima secara terbuka. Toh ada kesempatan untuk melakukan 
perbaikan, lalu dinilai lagi tahun berikutnya. Kalau ketakutan itu terus 
dipelihara, tidak akan ada dorongan yang kuat untuk berbenah. 
 
Bagaiamana dengan pelayanan yang di luar wewenang kepala bandara? 
Sambil mencari sistem yang terbaik, pihak bandara akan melakukan lomba 
berhadiah uang yang cukup besar. Penumpang akan dilibatkan menilai 
pelayanan yang diberikan instansi-instansi tersebut.  
 
Instansi yang mencapai standar yang telah ditetapkan akan mendapat 
hadiah uang cukup besar, yang dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan mereka. 
 
Saya melihat keseriusan pimpinan tiga perusahaan ini. Pelebaran jalan-jalan 
di sekitar bandara Cengkareng sudah mulai berfungsi dan memang terasa 



lebih lapang. Penataan parkir akan segera menyusul. 
 
Usaha mengatasi masalah sendiri seperti itu juga dilakukan oleh teman-
teman di menara kontrol bandara Soekarno Hatta. Setelah empat kali 
berkunjung secara mendadak ke tower itu, saya mendapat giliran diundang 
oleh mereka. Saya pikir saya akan didemo atau setidaknya dikeroyok. Ketika 
masuk ke ruang pertemuan yang terletak di bagian bawah tower, pertemuan 
sedang berlangsung. Sekitar 50 orang memenuhi ruangan itu. 
 
Yang membuat saya kaget, tidak hanya teman-teman yang berprofesi 
petugas ATC yang hadir di situ. Terlihat juga para pilot dan manajer 
perusahaan penerbangan. Mereka sedang saling curhat: para pilot curhat 
mengenai pengalaman mereka mendarat atau take off di Soekarno Hatta, 
dan awak ATC curhat mengenai kesulitan mereka sendiri. 
 
Sayangnya banyak pembicaraan itu yang kurang saya mengerti. Maklum 
mereka banyak menggunakan bahasa langit. Tapi kurang lebih saya bisa 
menangkap maksudnya. Para pilot, manajer perusahaan penerbangan, dan 
crew ATC menyepakati banyak hal. Berbagai perubahan akan dilakukan.  
 
Termasuk sepakat agar pembicaraan antara menara kontrol dan pilot tidak 
perlu menggunakan kalimat basa-basi atau sopan santun. Langsung saja 
pakai bahasa formal, singkat, tegas, agar lalu-lintas pembicaraan bisa lebih 
padat. 
 
Disepakati juga, dalam hal Bandara Soekarno Hatta benar-benar sangat 
padat, menara kontrol Jakarta akan menghubungi bandara di luar Jakarta, 
tempat pesawat tersebut akan berangkat menuju Jakarta. Lebih baik 
keberangkatan pesawat ditunda beberapa menit, daripada tetap berangkat 
tapi sampai di Jakarta tidak bisa segera mendarat: berputar-putar dulu di 
langit Jakarta.  
 
Ini menjadi keluhan yang berat karena membuat perusahaan penerbangan 
rugi besar. Penggunaan bahan bakar pesawat itu luar biasa boros dan 
mahal. Untuk jenis 737, setiap jam menghabiskan 3.500 liter BBM. Berarti 
sekitar Rp 33 juta per jam. 
 
Tim ATC Jakarta juga sedang memikirkan bagaimana dua landasan yang ada 
bisa ditingkatkan kemampuannya. Sekarang ini, dua landasan tersebut 
hanya bisa melayani pendaratan/tinggal landas pesawat 52 kali setiap satu 
jam. Jumlah itu sebenarnya masih bisa ditingkatkan, sebagaimana yang 
terjadi di bandara-bandara modern. Bahkan masih bisa ditingkatkan menjadi 
72 kali.  
 



Kalau peningkatan ini bisa dilakukan tentu antrean mendarat dan tinggal 
landas tidak terlalu berat lagi. Salah satu pilihan yang sedang disimulasi 
sekarang adalah mengubah sistem: salah satu landasan hanya khusus untuk 
take off, dan satunya lagi khusus untuk landing. Masih disimulasikan apakah 
pilihan ini akan lebih baik. 
 
Kalau saja Bandara Kuala Namu Medan selesai akhir tahun ini dan bandara 
baru Ngurah Rai Bali selesai pertengahan tahun depan, setidaknya wajah 
bandara kita akan berubah banyak.  
 
Begitu banyaknya pekerjaan yang harus kita lakukan. Begitu rumitnya 
persoalan. Tapi dengan kemauan yang keras kita akan bisa melakukannya. 
Untuk bisa naik kelas, memang tidak cukup dengan hanya bicara dan bicara. 
Perlu bekerja, bekerja, dan bekerja! 
 
Senin, 25 Juni 2012 
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MAYAT ITU BERJALAN LAGI BUKAN SEBAGAI 
KUNTILANAK   
   
APA kabar PT Kertas Leces (Persero)? Yang sudah lebih dari dua tahun mati 
suri? Yang selama itu nasib karyawannya tidak menentu? Yang diyakini tidak 
akan bisa hidup lagi kalau tidak digerojok uang negara rp 200 miliar?   
 
  Sejak dua minggu lalu pabrik kertas yang sangat besar yang berlokasi di 
selatan Probolinggo ini sudah mulai siuman. Tanda-tanda kehidupan sudah 
mulai kelihatan. Suara mesin sudah kembali menderu. 
 
Leces hidup lagi!     

Bukan sebagai mayat berjalan, tapi sebagai pasien yang sudah bisa dipaksa 
berjalan.   
   
Semula negara sudah setuju kembali menggerojok uang Rp 200 miliar ke 
Leces. Tapi ketika saya diangkat jadi Menteri BUMN rencana penggerojokan 
itu saya minta ditunda. Saya ingin lihat dulu apakah benar persoalan 
pokoknya pada modal. Apakah bukan pada manajemen. Ini harus saya 
pelajari dulu, agar negara tidak mudah begitu saja menggerojokkan dana 
ratusan miliar. 
 
Belum tentu dengan dana tersebut pabrik kertas, atau bisnis apa pun yang 
lagi kesulitan, bisa diselamatkan.     

Kadang satu manajemen memiliki kecenderungan untuk mencari jalan yang 
paling mudah. Alasan ketidakcukupan modal adalah kambing hitam yang 
sangat lezat disate dan disuguhkan. Tapi dari pengalaman saya belum tentu 
akar masalahnya di modal. 
 
Sering kali pokok persoalannya di manajemen itu sendiri.   
   



Memang banyak yang sewot ketika saya menyetop pengucuran dana itu. 
Untuk apa distop? Kan sudah disetujui? Tinggal dicairkan? Kok bodoh amat 
diberi uang ratusan miliar tidak segera ditangkap?   
   
Tentu saya tidak akan tergoyahkan dengan penilaian seperti itu. Kalau 
memang ada jaminan dengan pencairan dana tersebut Leces pasti hidup, 
saya pun akan langsung setuju. Masalahnya jaminan pasti hidup itu yang 
tidak ada. 
 
Terbukti gerojokan uang ratusan miliar di tahun-tahun yang lalu juga tidak 
berhasil menghidupkan Leces. Uang itu habis lagi dan habis lagi. Dan 
kecenderungannya akan minta lagi dan minta lagi.   
   
Untuk Leces saya melihat persoalan pokok di manajemen. Itu bisa saya 
rasakan ketika saya bermalam di komplek pabrik kertas Leces di malam Idul 
Adha lalu. Saya melihat manajemen sudah betul membangun boiler baru 
dengan bahan bakar batubara. Itu akan membuat biaya energi Leces jauh 
lebih murah. Saya salut dengan pemikiran dan langkah itu.   
 
  Tapi untuk menghidupkan Leces tidak cukup hanya dengan satu langkah. 
Dia membutuhkan puluhan, bahkan ratusan terobosan. Itulah sebabnya 
diperlukan manajemen yang lebih kuat. 
 
Tidak gampang menemukan tim manajemen yang tangguh. Apalagi untuk 
'dijerumuskan' ke dalam perusahaan yang sedang pingsan. Tim manajemen 
yang kuat tentu ingin masuk ke perusahaan yang besar dan bagus.   
 
  Leces rupanya masih bernasib baik. Seseorang yang bernama Budi 
Kusmarwoto mau dijebloskan ke situ. Pengalamannya yang panjang saat 
menjadi direktur anak perusahaan PLN (PT PLN Engineering) 
memudahkannya menganalisis kondisi Leces. 
 
Orangnya juga tidak egois. Ketika diminta membentuk dream team untuk 
manajemen Leces, Budi tidak serta merta mengajak rombongan dari luar 
masuk ke Leces. Budi memilih orang-orang dalam untuk menjadi timnya.   
   
Sebagai mantan Dirut PLN tentu saya mengenal Budi dengan baik. 
Antusiasmenya meledak-ledak. Gairah kerjanya tidak pernah padam. 



Kecintaannya pada pekerjaan membuat motto hidupnya hanya kerja,kerja, 
kerja!             

Antusiasme itu yang juga terlihat menular ke seluruh tim Leces sekarang ini.   
   
Sebagaimana saya, Budi juga berpandangan ini: untuk menghidupkan Leces 
tidak perlu gerojokan dana dari kas negara. 
 
Kini Leces hidup lagi tanpa mendapat modal baru satu rupiah pun. Kalau 
kelak Leces berhasil maju kembali, seluruh karyawannya tentu akan sangat 
bangga: bisa maju tanpa modal!   
  Karyawan bisa menunjukkan bahwa tambahan modal bukan segala-galanya!   
   
Tentu, karena sudah terlanjur disetujui, Budi tetap berharap dana Rp 200 
miliar itu bisa cair. Bukan lagi untuk modal, tapi untuk membayar utang 
lama. Di masa lalu, Leces meninggalkan utang hampir Rp 1 triliun. 
Manajemen Leces berhasil melakukan negosiasi: kalau Leces mau bayar Rp 
150 miliar utang hampir Rp 1 triliun itu dianggap lunas. 
 
Utang yang sudah berumur lebih 10 tahun itu harus dibayar. Kalau tidak, 
utang itu akan memusingkan manajemen baru yang sedang dituntut untuk 
maju.   
   
Budi juga berencana menggunakan dana sisanya untuk membangun hutan 
tanaman industri. Untuk mencukupi bahan baku Leces di masa depan. Tentu 
saya setuju dengan dua rencana itu: bayar utang dan hutan tanaman 
industri. 
 
Persoalannya, belum tentu anggaran yang sudah disetujui untuk modal bisa 
dialihkan untuk bayar utang. Di sinilah BUMN akan selalu kalah lincah 
dengan swasta.   
   
Apa pun kasus menghidupkan kembali Leces ala Budi akan menjadi 
perhatian saya. Maksud saya perusahaan seperti galangan kapal IKI 
Makassar yang juga sudah lama mati, bisa hidup kembali dengan cara yang 
sama. Demikian juga pabrik PT Iglas yang lagi dalam kesulitan.   
   
Kelak, kalau Leces sudah sehat, harus segera di-go public-kan. Industri 
kertas tidak lagi menempati posisi strategis bagi negara. Tidak selayaknya 



lagi negara terus menggerojokkan dana untuk industri seperti Leces. 
Semakin banyak modal publik masuk ke dalamnya akan semakin baik.   
   
Leces memang belum teruji akan menjadi perusahaan yang pasti akan hidup 
sehat. Masih harus dilihat dalam satu periode tertentu. 
 
Tapi setidaknya Leces kini sudah kembali berjalan: bukan sebagai 
kuntilanak, tapi sebagai badan yang sudah lengkap dengan rohnya. Roh 
antusias dan roh penuh kiat!               

 

Senin, 2 Juli 2012 
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MENGHINDARI PERKAWINAN INCES DI PADANG 
SAVANA 
 
 

DARI NT ke NTT. Itulah jadwal perjalanan Presiden SBY pekan lalu. Dari 
North Teritory (NT) di Australia ke NTT (Nusa Tenggara Timur) di belahan 
timur Indonesia. Wilayahnya berdekatan, kondisi alamnya mirip-mirip, dan 
keduanya jadi andalan untuk produksi daging bagi negara masing-masing.  
 
Bedanya, produksi ternak di NT berlebih untuk Australia, sedang produksi 
ternak NTT tidak cukup untuk Indonesia. Tahun lalu Indonesia harus impor 
sapi sampai 350.000 ekor, kebanyakan dari NT. 
 
Problem itulah yang jadi fokus kunjungan Presiden SBY ke NT. Ini sangat 
serius karena bisa jadi impor ternak dari NT akan terus bertambah yang 
ujung-ujungnya kelak Indonesia akan tergantung Australia. Apalagi 
konsumsi daging kita akan terus membumbung seiring dengan terus naiknya 
kelas menengah di Indonesia. Menurut laporan Bank Dunia, jumlah kelas 
menengah kita naik drastis dalam delapan tahun terakhir. Tahun lalu sudah 
mencapai 56,5% (131 juta), dari hanya 37% di tahun 2003. 
 
Karena itu kali ini Presiden SBY membawa misi dua jalur: silakan pengusaha 
NT terus mengeskpor sapi ke Indonesia, tapi juga harus diimbangi dengan 
investasi ternak di NTT. Atau di propinsi lainnya di kawasan timur Indonesia.  
 
Melihat kuatnya imbauan presiden soal investasi ternak ini, saya 
menafsirkannya begini: kalau Australia tidak juga mau investasi ternak di 
Indonesia, jangan salahkan Indonesia kalau satu saat nanti ada investor lain 
(asing maupun lokal) yang menanam modal di NTT dan akhirnya Indonesia 
tidak akan impor sapi lagi! 
 



Dalam perjalanan pulang ke NTT, Presiden SBY menegaskan agar para 
menterinya aktif menindaklanjutinya. Karena itu, ketika masih di dalam 
pesawat, saya minta izin: mengunjungi  padang savanna Kabaru, 100 km 
dari Waingapu. Saya ingin tidur di savana Kabaru untuk melihat peternakan 
besar di situ. Saya berjanji pagi-pagi sudah akan tiba kembali di Waingapu 
untuk ikut penerbangan pesawat kepresidenan kembali ke Jakarta. 
 
Di savana Kabaru, BUMN memiliki 7.000 ha padang gembalaan. Di bangun 
tahun 1973, padang gembalaan ini pernah berjaya. Dananya dari Bank 
Pembangunan Asia (ADB) dan manajemennya dipegang oleh ahli dari 
Australia. Tapi kejayaan proyek ini tidak lama. Sejak tahun 1980an, tidak 
terlalu diurus lagi. Terakhir proyek ini, entah mengapa, berada di bawah 
naungan PTPN 14 yang tugas pokoknya mengurus perkebunan. 
 
Selama ini sebenarnya sudah ada BUMN yang mengurus peternakan: PT 
Berdikari. Tapi Berdikari juga tidak terlalu fokus. Di samping memiliki 
peternakan seluas 6.000 ha di Sidrap, Sulsel, PT Berdikari juga mengurus 
bisnis asuransi, pupuk, dan bahkan meubel.  
 
Dengan hasil kunjungan Presiden ke NT itu mau tidak mau PT Berdikari 
harus lebih fokus. Urus peternakan saja, tapi habis-habisan. Bidang usaha 
asuransi, pupuk, dan meubelnya harus dilepas ke BUMN lain. Sebaliknya, 
PTPN 14 juga harus fokus ke perkebunan dengan cara menyerahkan 
peternakan di savana Kabaru, Sumba ini ke PT Berdikari. 
 
Saat saya tiba di savana Kabaru hari sudah malam. Sudah pukul 20.00. 
Mestinya sudah gelap. Tapi langit Sumba sangat terangnya: rembulan nisfu 
sya’ban mejeng dengan menornya. Musim dingin di Australia membuat 
Sumba kebagian pula sejuknya. Sebuah purnama di padang savana yang 
sangat sempurna. Sebuah malam yang tidak mungkin didapat di Jakarta.  
 
Malam itu, di gazebo yang diterangi api unggun dan bulan purnama, masa 
depan padang penggembalaan itu dibicarakan. Di situ ada Dirut PTPN 14 
Budi Purnomo, Dirut PT Berdikari Librato El Arif, dan Dirut PTPN 12 Singgih 
Irwan Basri. Ada juga Pak Wayan manajer peternakan yang sudah tinggal di 
situ sejak 30 tahun yang lalu. Pak Wayanlah saksi hidup pembangunan, 
kejayaan, dan kemerosotan peternakan BUMN ini.  
 
Sementara rapat sedang berlangsung, di dapur rumah Pak Wayan puluhan 
ibu sedang memasak: ayam goreng kampung, telur tanpa kimia, daun 
pepaya, dan sambal terasi. Rapat pun diskors ketika aroma ayam goreng 
dan sambal terasi terbawa angin sepoi savana ke gazebo. Makan malam pun 
berlangsung di bawah langit malam yang terang disaksikan bulan purnama 
yang sangat ceria!  



 
Menjelang tengah malam, kesimpulan pun disepakati: peternakan ini harus 
berjaya kembali. Tentu di bawah manajemen PT Berdikari. Bahkan seperti 
yang ditekadkan oleh manajemen PTPN 3, peternakan-peternakan di seluruh 
perkebunan sawit pun akan diserahkan pengelolaannya ke PT Berdikari. 
Dengan demikian program Sa-Sa (Sapi-Sawit) juga akan mendapatkan 
manajemen yang tepat. 
 
Yang masih memerlukan kajian lebih lanjut adalah: perlukah peternakan ini 
dikombinasikan dengan tanaman sorgum. Perlukah mengadopsi sistem 
kombinasi antara peternakan lepas dan peternakan kandang. Perlukah 
membangun rumah potong hewan di situ, agar tidak mengalami keruwetan 
pengiriman sapi lewat laut ke Jawa.  
 
Memang aneh, di pusat peternakan sapi seperti Sumba belum ada industri 
pemotongan hewan. 
 
Ketika masih jaya-jayanya pun, untuk menjualnya, sapi hasil Kabaru ini 
harus digiring ke pelabuhan Waingapu yang berjarak hampir 100 km 
jauhnya. Rombongan sapi itu digiring melalui savana selama tiga hari tiga 
malam (malam hari sapi ditidurkan di perjalanan). “Saya sering ikut 
menggiring dengan cara naik kuda,” kata Pak Wayan. 
 
Susutnya berat sapi dalam proses pengiriman ke Jawa ini tentu tidak akan 
terjadi kalau ada pemotongan hewan di Sumba. Proses pengiriman 
dagingnya pun juga bisa lebih sederhana. Di masa lalu mungkin tidak 
gampang mencari ahli pemotongan dan sumber listrik untuk cold storage-
nya. Namun dengan adanya kemajuan pembangunan belakangan ini 
mestinya berbagai hambatan itu tidak seberat dulu.  
 
Kini, dengan pengelolaan seadanya pun, masih terdapat 3.700 sapi di 
Kabaru. Jumlah ini sebenarnya perkiraan saja. Menghitung sapi yang dilepas 
liar di padang yang begitu luas tentu tidaklah mudah. Setiap periode semua 
sapi memang dikumpulkan di satu kawasan untuk dihitung ulang. Tapi sapi 
yang terus bergerak sulit dihitung.  
Pernah suatu saat dipakai cara ini: sapi yang sudah dihitung dipotong 
buntutnya. Agar ketahuan mana yang sudah dihitung dan mana yang belum. 
Tapi cara ini menyiksa. Bahkan banyak juga sapi yang sembunyi di gulma-
gulma liar yang sulit dimasuki kuda. 
 
Kelak, cara yang lebih modern harus dilakukan. Misalnya di setiap telinga 
sapi  dipasangi chip yang bisa dimotitor di komputer. Ini sekaligus untuk 
mengetahui adakah sapi yang dicuri dan apakah ada yang disate di savana 
itu sendiri. 



 
Yang juga harus dilakukan adalah mendatangkan pejantan murni. Impor 
pejantan kelihatannya harus dilakukan secara rutin. Yang terjadi selama ini, 
sapi-sapi di savanna tersebut sudah saling kawin silang. Bisa jadi pejantan 
yang ada sudah mengawini ibunya atau neneknya sendiri. Inilah yang 
menyebabkan sapinya kian mengecil sehingga kurang menguntungkan.  
 
Ini berbeda dengan masa jaya dulu. Di samping didatangkan sapi khusus 
pejantan, dilakukan pula gerakan pengebirian massal. Setiap lahir sapi 
jantan, langsung dikebiri. Memang kasihan sapi jantan di situ yang tidak 
pernah bisa menikmati kejantanannya, namun itulah cara untuk 
menghindari perkawinan inces yang hanya akan memerosotkan kualitas 
ternak. 
 
Kekurangan 350.000 ekor sapi setiap tahun bukanlah perkara yang mudah 
mengatasinya. Satu padang penggembalaan yang begitu luas di Kabaru pun 
 hanya bisa menghasilkan 5.000an sapi per tahun. Kalau pun nanti 
dikombinasikan dengan sistem kandang, paling hanya bisa meningkat 
menjadi 10.000 ekor. Betapa banyak peternakan yang masih harus 
dibangun.  
 
Tapi bukankah untuk mencapai seribu langkah tetap saja harus ada ayunan 
pertama? 
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ABAH SORGUM YANG MENDORONG TEPUNG 
ANTIAUTIS 
 
SEJUMLAH ahli sorgum berkumpul di Kementerian Riset dan Teknologi. Saya 
dan Menristek Dr Gusti M Hatta ikut hadir. Mereka bukan saja yang ahli 
dalam hal keilmuan seperti Prof  Dr Sungkono dari Universitas Lampung 
(dan IPB), tapi juga para praktisi yang sudah mempraktikkan menanam 
sorgum di berbagai wilayah. 
 
Kita memang punya problem yang kelihatannya sulit dipecahkan seumur 
hidup kita:  kita ini akan terus impor gandum besar-besaran setiap tahun. 
Sejak lebih 40 tahun lalu dan sampai entah berapa ratus tahun lagi. 
 
Kebiasaan kita makan mie dan roti tidak akan bisa dibendung lagi. Berarti 
pemakaian gandum akan terus meningkat. Padahal kita tidak bisa menanam 
gandum di Indonesia. Tanah kita dan iklim kita tidak cocok untuk tanaman 
gandum.  
 
Kecuali ahli-ahli pertanian kita menemukan cara baru kelak. Yakni cara 
memanfaatkan lahan yang tidak subur untuk gandum. Kita tidak mungkin 
menggunakan sawah-sawah subur kita karena akan mengancam tanaman 
padi. 
 
Itulah sebabnya, setelah belajar dari apa yang dilakukan BUMN PT Hijau 
Lestari di Jabar, saya terpikir untuk mengembangkan sorgum. Tanaman ini 
tidak asing bagi saya. Waktu kecil saya pernah menanam sorgum di desa 
saya. Waktu itu disebut jagung cantel. Bisa untuk nasi, bubur, camilan 
ataupun tepung. Bisa juga untuk marning (popcorn dalam bentuk yang lebih 
kecil). 
 
Menristek, Pak Gusti M Hatta menginformasikan di lingkungannya banyak 
ahli yang bisa digali ilmunya. Tidak hanya tentang menanam sorgum, tapi 
juga industri hilirnya. Termasuk yang dari IPB, Unpad, dan Unila. Mereka 
itulah yang berkumpul pekan lalu. Pertemuan pun berlangsung dengan 
dinamisnya.  



 
Bahkan mata Prof Sungkono sampai berlinang-linang. Saking terharu dan 
semangatnya. "Saya ini ahli sorgum yang baru sekarang didengar pendapat 
saya. Inilah mimpi saya. Sorgum diperhatikan," ujarnya. 
 
Putusan pun dibuat hari itu. BUMN akan mencari 15.000 ha tanah tidak 
subur untuk ditanami sorgum secara besar-besaran. Selama ini di Jabar 
BUMN memang sudah membina petani untuk menanam sorgum, tapi kecil-
kecilan. Ini karena lahannya milik petani yang luasannya memang terbatas.  
 
Tapi banyak petani lahan kering yang jatuh cinta. Sampai-sampai ada 
seorang petani yang aslinya bernama Supardi yang tinggal di Soreang, 
Kabupaten Bandung, mendapat panggilan baru: Abah Sorgum. Itu karena 
dia sangat gigih meyakinkan petani lain untuk menanam sorgum. Juga 
karena Abah Sorgum terus menciptakan makanan berbasis tepung sorgum. 
 
Pengalaman Jabar itulah yang memberikan keyakinan untuk pengembangan 
besar-besaran. Lahan-lahannya siap didapat: Jatim (Banyuwangi Timur Laut 
yang kurang subur), Sulsel, Sultra, dan Sumba. Di lokasi-lokasi tersebut 
BUMN memang memiliki tanah tandus yang sangat luas yang kurang 
produktif. Akhir tahun ini lahan-lahan tersebut sudah harus berubah menjadi 
kawasan sorgum. 
 
Tentu dalam waktu yang dekat  diperlukan benih sorgum dalam jumlah 
besar. Sampai 50 ton. Tapi tidak akan sulit. Bisa disiapkan lahan 100 ha 
yang akan ditanami sorgum khusus untuk benih. 
 
Kelebihan sorgum ini, saat untaian buahnya siap dipanen, batang dan 
daunnya masih hijau. Ini sangat seksi untuk makanan ternak. Tiap hektar 
bisa menghasilkan batang/daun sampai 50 ton. Karena itu tanam sorgum 
dalam skala besar akan dikaitkan dengan program peternakan sapi skala 
besar pula. Baik yang di Sumba, Sulsel, Sultra, maupun Jatim. 
 
Memang tepung sorgum memiliki kelemahan: tepungnya tidak bisa 
mengembang. Tidak seperti terigu. Karena itu tepung sorgum tidak bisa 
untuk membuat roti. Harus dicampur gandum. Kalau dicampur gandum 
rotinya justru akan lebih baik. Dengan demikian impor gandum bisa 
berkurang 30 persen. Satu jumlah yang sangat besar. 
 
Tapi sorgum memiliki kelebihan yang luar biasa. Di samping harganya lebih 
murah, tepung sorgum tidak mengandung unsur gluten, zat yang bisa 
membuat anak menjadi autis. Karena itu untuk makanan seperti kue dan 
biskuit yang tidak memerlukan proses mengembang, sorgum adalah 
jawabnya. 



 
Walhasil sorgum akan menjadi unggulan BUMN di samping program pangan 
lainnya seperti Proberas, Yarnen, pencetakan sawah baru, pengadaan beras 
Bulog, peningkatan produksi gula, garam, pabrik sagu, dan ternak sapi.  
 
Semuanya berat tapi bukan tidak mungkin terwujud.  
 
Senin, 16 Juli 2012 
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MOGOK DI HARI PERTAMA, 100 KM/JAM HARI-HARI 
BERIKUTNYA 
 
 
"MOGOK lagi ya Pak?" tanya seorang wartawan melalui SMS. Rupanya 
sekitar pukul 17.00 itu twitter sudah ramai berkicau bahwa ujicoba hari 
kedua Mobil Listrik Ahmadi ini mogok lagi. Bukan main senangnya mereka 
yang berharap proyek mobil listrik ini gagal.  
 
Maka untuk menambah kegembiraan itu, saya pun menjawab sekenanya: 
Mogoooooook! Hehehe! 
 
Saat itu sebenarnya ujicoba belum dimulai. Jam-jam itu (Selasa, 17 Juli 
2012) saya masih bersama wartawan di restoran di Depok, 2 km dari 
workshop milik Dasep Ahmadi. Ujicoba baru akan dimulai pukul 19.00. 
Memang, awalnya ujicoba dilakukan pukul 15.00. Yakni setelah saya kembali 
dari mengikuti Bapak Presiden SBY menghadiri HUT GP Ansor di Solo. 
 
Begitu tiba di Depok ternyata mobil belum siap. Belum mulai di-charge. 
Bahkan belum bisa di-charge. Masih ada persoalan yang belum terpecahkan: 
mengapa charging-nya tidak berfungsi.  Beberapa teknisi (anak-anak lulusan 
SMK, D-3,  dan Madrasah Aliyah) masih mencari-cari di mana kabel yang 
tidak nyambung. Dasep Ahmadi, pencipta mobnas listrik ini, terlihat batuk-
batuk kecil. Wajahnya kusut dan rambutnya berantakan.  
 
Kelihatan sekali Dasep kurang tidur. Sudah seminggu memang Dasep dan 
anak-buahnya begadang siang-malam. 
 
Mereka terus mencari penyebab  ‘mogoknya’ mobil listrik ini di ujicoba hari 
pertama. Sungguh penasaran: mengapa Mobnas Listrik Ahmadi ini tiba-tiba 
kehilangan power justru ketika perjalanan sejauh 50 km itu tinggal kurang 1 
km lagi. 



 
Memang perjalanan itu akhirnya tiba juga di pintu masuk gedung BPPT, 
tujuan akhir perjalanan. Namun 1 km terakhir itu (antara Bundaran Hotel 
Indonesia ke BPPT) dilakukan dengan sangat pelan dan beberapa kali 
terhenti. 
 
Syukurlah, pengecekan satu per satu kabel yang banyak itu akhirnya 
menemukan penyakit yang dicari: ada sambungan kabel menuju accu yang 
ternyata tidak nyambung. Jam sudah menunjukkan pukul 15.00. Tidak 
nyambungnya itu tidak gampang dilihat karena connecting-nya di dalam box 
kecil. 
 
Pantas listrik untuk ujicoba hari pertama itu hanya cukup untuk dari Depok 
ke bundaran Hotel Indonesia. Pantas untuk bisa menyelesaikan sisa 1 km 
terakhir itu harus berhenti dulu beberapa saat. Ternyata charging malam 
menjelang ujicoba pertama itu tidak bekerja. Berarti uji coba hari pertama 
itu hanya menggunakan sisa setrum yang lama. 
 
Tentu itu bukan masalah yang besar. Bahkan amat sepele. Begitu 
connector-nya diberesin, charging bisa dilakukan lagi. Jreng! Charging 
berjalan lancar. Aliran listrik masuk ke dalam accu dengan derasnya. 
 
Sambil menunggu pengisian listrik itulah kami menuju restoran dengan 
perasaan lega. Bahwa di twitter sudah beredar mobnas mogok lagi, saya 
anggap sebagai lauk santap sore. 
 
Lantaran charging baru dimulai pukul 16.00, berarti ujicoba kedua ini baru 
bisa dilakukan paling cepat pukul 19.00. Hari sudah malam. Tapi kami 
mensyukurinya. Sekalian bisa diuji apakah lampunya berfungsi. Ternyata 
tidak masalah.  
 
Masalah baru justru ketika menapaki tanjakan terjal yang ternyata gagal. 
Dasep Ahmadi yang berada di sebelah saya langsung mengambil 
kesimpulan: pengaturan gear-nya kurang tepat. RPM-nya terlalu besar. 
Ibarat  mobil biasa yang menanjak dengan gigi 5. 
 
Persoalan tanjakan ini tentu lebih serius daripada persoalan mogok di hari 
pertama. Tapi saya yakin Dasep akan bisa mengatasinya. Lulusan Teknik 
Mesin ITB yang memperdalam ilmunya di Jerman dan Jepang ini sangat 
mampu di bidang ini.  
 
Bukankah Dasep sudah mampu membuat, memproduksi, dan mengekspor 
mesin NCR? Mesin yang fungsinya untuk membuat mesin itu? Ini jauh lebih 
sulit daripada membuat mobnas listrik. Dia sudah terbukti bisa membuat 



‘ibunya’ mesin. Tentu persoalan pindah gear bisa dia atasi. 
 
Malam itu untuk mencapai puncak tanjakan terpaksa harus didorong. 
Setelah melewati tanjakan itu mobil meluncur kembali dengan gesitnya. 
Apalagi ketika memasuki jalan tol Jagorawi. Sangat mulus dan cepat. Satu-
satunya ‘hantu’ di otak adalah  bayangan kehabisan setrum. Karena itu 
teman-teman Jasa Marga menyiapkan fasilitas charging di pintu-pintu tol. 
 
Ternyata hantunya tidak muncul. Staf Jasa Marga yang sudah terlanjur siap 
di pintu tol tidak perlu turun tangan. Mereka melambai-lambaikan tangan 
saat mobnal listrik hijau ngejreng ini melewati pintu tol tanpa persoalan. 
 
Di jalan tol inilah kesempatan uji kecepatan dilakukan: 60, 70, 80, 90, dan 
akhirnya 100 km/jam. Stabil dan cepat. ♫♫♫...    alangkah senang hatiku, 
hidup bersama denganmu ... ♫♫♫. Baru di dekat Taman Mini Indonesia 
Indah kecepatan harus diturunkan: hujan turun meski tidak deras. Wah, 
sekalian dapat ‘bonus’ bisa ujicoba kestabilan dan penyapu kaca. Nema 
problema! 
 
Bahkan saat melewati Cawang yang agak menanjak itu, mobil meluncur 
dengan kecapatan 60 km/jam. Di sepanjang tol kawasan Gatot Subroto juga 
sing-sing-so. Maka kami tiba di Pacific Place dengan horeee...! Saya berhenti 
sejenak di sini karena harus memenuhi undangan Menteri BUMN yang 
sebenarnya, Tanri Abeng. Setelah itu kami memacu lagi mobnas listrik ini ke 
acara yang lain di Wisma Antara di dekat Monas itu. 
 
Menjelang tengah malam mobil saya bawa pulang. Sekalian sudah saatnya 
di-charge lagi. Saya menggunakan colokan listrik Pacific Place karena rumah 
saya dekat-dekat situ. Besok paginya akan saya gunakan ke Monas: olah 
raga di sana. 
 
Tentu saya masih penasaran pada kegagalan melewati tanjakan malam itu. 
Di hari ketiga ini saya coba menaiki tanjakan di halaman gedung 
Kementerian BUMN yang juga terjal. Ternyata sama sekali tidak masalah. 
Saya muter sekali lagi untuk mengulanginya. Juga tidak masalah. Saya 
ulangi untuk yang ketiga kalinya: juga laa musykilah! Kabar baik ini segera 
saya sampaikan ke Dasep Ahmadi. Untuk tambahan bahan analisis. 
 
Siangnya ujicoba dilanjutkan menuju Bandara Soekarno-Hatta. Saya 
memang harus ke Solo-Magetan-Yogya. Menjelang Semanggi timbullah was-
was: bagaimana kalau tidak kuat menanjaki jembatan Semanggi yang selalu 
macet itu? Kalau sampai mogok alangkah macetnya! 
 



Tapi tidak boleh mundur. Tidak boleh ragu-ragu. La tahzan! Hanya saja saya 
siapkan juga langkah darurat: mobil khusus mengikutinya dari belakang. 
Kalau tidak kuat menanjak dorong saja dengan mobil itu. Paling rusak 
sedikit. Ternyata mobnas listrik ini bisa merambati tanjakan itu dengan 
mulus. Segera pula kami kabarkan ke Dasep Ahmadi. 
 
Lolos tanjakan Semanggi, tentu tidak ada lagi tantangan berikutnya. 
Rasanya tidak akan ada faktor yang menyebabkan saya ketinggalan 
pesawat. Bahkan di tol menuju bandara ini saya sempat memacu 70, 80, 90, 
dan akhirnya 100 km/jam. Terlihat beberapa mobil mengejar kami, 
membuka kaca dan melambaikan tangan mereka. 
 
Praktis, ujicoba di hari ketiga ini tidak mendapatkan pelajaran baru: 
semuanya lancar dan mulus. 
 
Hari berikutnya, tidak banyak kesempatan ujicoba. Saya baru tiba dari 
Yogya tengah hari. Dari bandara langsung mengikuti sidang kabinet di 
Istana. Maka mobnas listrik Ahmadi saya minta menjemput di Istana 
Merdeka. Usai sidang kabinet, saya meninggalkan Istana dengan 
mengendarai mobnas listrik ini.  
 
Dalam hati saya berjanji untuk tidak mengecewakan Istana. Saya bangga 
dengan dukungan yang begitu kuat dari Bapak Presiden SBY untuk kelahiran 
mobil listrik ini. Saya juga bertekad untuk tidak mengecewakan para rektor 
yang telah membeberkan hasil riset mereka yang mendalam mengenai 
mobil listrik ini. 
 
Sepanjang perjalanan pulang dari Istana saya banyak tersenyum. Di 
samping karena mobnas listrik sudah masuk Istana, dalam sidang kabinet 
sore itu Presiden SBY juga menggunakan bahasa terang: seluruh menteri 
dan anak buahnya, termasuk seluruh jajaran BUMN, tidak boleh main 
kongkalingkong dengan DPR dalam soal anggaran negara!  
 
Saya akan kian tegas menerapkan penegasan Presiden SBY ini ke dalam 
jajaran BUMN! 
 
Hari kelima, Jumat 12 Juli 2012, ujicoba dimulai puku 05.00: menuju Monas. 
Setelah berolahraga, saya mencoba lagi tanjakan di halaman Kementerian 
BUMN beberapa kali. Tidak ada masalah. Lantas saya bawa mobnas listrik ini 
ke PLN Pusat. dan saya tinggal di situ. Begitu banyak teman PLN yang 
mencobanya: Dirut Nur Pamudji, Direktur Murtaqi Syamsudin, Direktur 
Harry Jaya Pahlawan, dan seterusnya. 
 
Selama lima hari ujicoba, rasanya persoalan tanjakanlah yang terberat. 



Kalau persoalan ini terpecahkan, kita benar-benar menaruh harapan akan 
proyek ini.  
 
Benar kesimpulan penelitian UI, UGM, ITB, ITS, dan UNS yang disampaikan 
di sidang kabinet di Yogyakarta dua bulan lalu: sudah saatnya mobil listrik 
harus diproduksi. Sekarang juga. 
 
Setelah lima hari ujicoba itu saya selalu membayangkan: alangkah sehatnya 
hidup ini kalau tidak harus menghirup asap knalpot yang begitu tebal setiap 
hari. Alangkah leganya nafas kita kalau semua kendaraan beralih ke listrik. 
Langit Jakarta akan cerah kembali. Paru-paru akan bernafas lega.  
 
Dan, tidak akan ada lagi demo BBM yang begitu masif dan begitu ributnya! 
 
Bus listrik LIPI sudah lahir dengan sempurna. Saya sudah mencobanya 
dengan kesimpulan yang meyakinkan: sudah handal di tanjakan. Mobil listrik 
Ahmadi sudah lima hari diujicoba. Tiga minggu lagi, lahir pula tiga mobil 
listrik berikutnya. 
 
Era mobil listrik Indonesia segera tiba! 
 
Senin, 23 Juli 2012 
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BUMPER-BUMPER BESAR DI TENGAH KRISIS BESAR 
 
SAMBIL mengikuti sidang kabinet yang membicarakan pertumbuhan 
ekonomi di Kementerian Perindustrian Jumat lalu, saya iseng-iseng 
mengingat di luar kepala proyek apa saja yang akan dikerjakan BUMN untuk 
mendukung pertumbuhan ekonomi itu.  
 
Saya buat daftarnya di kertas. Ternyata banyak sekali.  
 
Tahun ini saja 15 pabrik besar harus mulai dibangun. Ketika Presiden SBY 
menyebut dampak krisis ekonomi Eropa pada pertumbuhan ekonomi kita, 
saya pun punya tekad bulat: tidak boleh satu pun dari 15 proyek tersebut 
yang batal atau ditunda. Krisis ekonomi yang kian berat memang 
mengerikan, tapi BUMN harus bisa jadi salah satu bumper bagi ekonomi 
Indonesia.  
 
Setiap pembatalan atau penundaan proyek tersebut bukan saja membawa 
dampak pada penurunan aktivitas ekonomi, tapi juga membawa dampak 
pskologis yang bisa membuat orang bersikap wait and see. 
 
Semua pihak memang harus bertekad menjaga agar target pertumbuhan 
ekonomi seperti yang diinginkan Presiden SBY di atas 6% bisa tercapai.   
 
Lima belas pabrik baru tersebut termasuk: Oleokimia di Sumatera. Selama 
ini BUMN hanya berhenti memproduksi CPO dari kelapa sawit. Tidak berani 
masuk ke hilir. Akibatnya, nilai tambah dari kelapa sawit tidak dinikmati di 
dalam negeri. Karena itu tiga bulan lalu saya memutuskan agar PTPN berani 
membangun industri oleokimia skala di atas satu juta ton setahun. Akhir 
tahun ini juga sudah harus dimulai. Inilah pabrik oleokimia pertama yang 
akan dimiliki BUMN. 
 
Perhutani harus membangun pabrik gondorukem yang besar di Pemalang, 
Jawa Tengah. Hutan pinus yang luas milik Perhutani di Jateng harus 
mempunyai nilai tambah bagi Indonesia. Pohon-pohon pinus itu bisa 



dideres, getahnya menjadi gondorukem. Gondorukem diolah menjadi 
derivatif yang merupakan bahan cat, parfum, campuran kertas, bahan tinta, 
bahan campuran untuk ban mobil, dan sebagainya.  
 
Yang lebih penting, dengan berdirinya pabrik itu ada 10.000 lapangan kerja 
baru. Diperlukan banyak sekali getah pinus yang hanya bisa didapat kalau 
ada 10.000 tenaga penderes. Sebuah lapangan kerja yang besar untuk 
pedesaan di sekitar Pemalang. Inilah, seperti dikemukakan CEO Perhutani 
Bambang Sukmanantio,  pabrik pertama gondorukem milik Perhutani 
sendiri. 
 
Mendadak jajaran BUMN kini juga berpikir bagaimana agar tanah-tanah 
Perhutani dan PTPN bisa dimanfaatkan untuk menanam tempe, eh, kedelai 
secara besar-besaran. Terutama di kebun yang tanamannya masih belum 
berumur tiga tahun. Di sela-selanya tentu bisa dimanfaatkan untuk bahan 
baku tahu, tempe, dan tauco.  
Semula soal ini sebenarnya baru akan kami bicarakan tahun depan. Yakni 
setelah tiga prioritas BUMN pangan tahun ini bisa menggelinding di 
lapangan: membantu menaikkan produksi beras, gula, dan ternak. Tapi 
dengan datangnya krisis kedelai di dunia yang begitu menggemparkan, 
pemikiran ini harus dimajukan.  
 
Tentu kami masih akan melihat dulu kemampuan internal BUMN. Terutama 
apakah kalau melebar ke soal tahu-tempe, program utama beras, gula, dan 
ternak tidak akan terganggu.  
 
Memang ada puluhan ribu hektar tanah di Perhutani dan PTPN yang bisa 
dimanfaatkan untuk kedelai atau jagung. Selama ini secara kecil-kecilan 
sebenarnya juga sudah mulai dicoba. Tapi untuk dijadikan skala raksasa 
memerlukan infrastruktur dan kapasitas yang baru. 
 
Semen Indonesia (yang membawahi Semen Gresik, Semen Padang, dan 
Semen Tonasa) juga harus membangun pabrik semen yang baru di Padang. 
Memang perluasan pabrik semen di Tuban dengan kapasitas tiga juta ton 
per tahun baru saja rampung. Bahkan perluasan pabrik Semen Tonasa 
belum selesai. Namun perluasan pabrik Semen Padang harus dimulai tahun 
ini.  
 
Pertumbuhan ekonomi seperti yang digariskan Presiden SBY akan sulit 
tercapai tanpa meningkatkan kapasitas pabrik semen. Karena itu PT Semen 
Indonesia (nama baru holding PT Semen Gresik nanti) harus mulai juga 
membangun pabrik semen baru di Rembang.  
 



PT Semen Indonesia memiliki kemampuan dan kapasitas yang besar. 
Proyek-proyek baru itu memang bisa membuat nafas ‘termehek-mehek’, 
tapi manajemen PT Semen Indonesia sudah terbukti sangat andal. Mampu 
lari marathon plus halang-rintang. Manajemen di bawah CEO Dwi Soetjipto 
terbukti telah menjadikannya perusahaan semen terbesar di Asia Tenggara.  
 
PT Semen Indonesia Sudah mengalahkan raja Asia Tenggara, Siam Semen 
Thailand, dan semua pabrik semen di 10 negara lainnya. 
 
Tentu tersedianya semen yang cukup sangat membantu pertumbuhan 
ekonomi. Karena itu pembangunan pabrik baru Semen Baturaja di Sumatera 
Selatan juga harus dimulai tahun ini. Memang proses go public-nya masih 
terhambat soal SK 236 yang dipersoalkan DPR itu, namun ekspansi pabrik 
semen Baturaja tidak boleh ikut terganggu. Bisa cari dana dulu dari sumber 
lain.  
 
Proyek ini terlalu penting untuk terganggu. Juga sangat menguntungkan. Di 
samping tentu sangat vital untuk pembangunan di Sumatera. 
 
Di Papua, tiga proyek besar juga harus dimulai tahun ini. Pabrik sagu di 
Sorong Selatan, sudah selesai disurvei oleh tim Perhutani. Izinnya yang 
semula seret, juga sudah keluar. Kini perencanaan sedang dibuat dengan 
melibatkan IPB dan Universitas Papua di Manokwari.  
 
Universitas Papua memiliki ahli terkemuka yang meraih doktor pertama di 
bidang sagu: Dr Leo Retaubun. Sedang untuk pabriknya didesain oleh ITS 
Surabaya. 
 
Pembangunan pelabuhan Sorong juga sangat prestisius. Pelabuhan baru ini 
ibarat matahari yang terbit di timur. Akan langsung bisa dimasuki kapal 
yang membawa 3.000 kontainer. Langsung lebih dalam dibanding pelabuhan 
Surabaya dan Makassar. Inilah tekad RJ Lino CEO Indonesia Port 
Corporation, (IPC, nama baru Pelindo II).  
 
Pelabuhan Surabaya saja hanya bisa dimasuki kapal yang membawa 1.300 
kontainer dan pelabuhan sekelas Makassar hanya bisa dimasuki kapal yang 
membawa 1.100 kontainer. Sedang Sorong akan meloncat langsung ke 
skala 3.000 kontainer. Tentu pelabuhan Surabaya dan Makassar juga segera 
diperdalam sehingga akan bisa seragam: bisa dimasuki kapal yang 
membawa 3.000 kontainer. 
 
Proyek ketiga di Papua tidak kalah besarnya: pembangunan pembangkit 
listrik tenaga air (PLTA) skala raksasa di Wamena. Minggu ini saya akan 



menyertai direksi PLN ke Wamena untuk memulai pembangunan jalan dan 
beberapa jembatan menuju lokasi PLTA tersebut.  
Jalan yang akan dibangun panjangnya 25 km ke arah Yahukimo. Inilah jalan 
yang akan dipakai untuk mengangkut bahan dan peralatan. Tentu juga 
sangat bermanfaat untuk penduduk sekitar. 
 
Listrik PLTA ini bisa untuk menerangi seluruh kawasan tengah Papua dan 
menjadi proyek raksasa pertama di pedalaman Papua. Saya berharap masih 
kuat jalan kaki sejauh 25 km di pegunungan Wamena itu seperti yang saya 
lakukan persis setahun yang lalu. 
 
Krakatau Steel juga harus memulai pembangunan pabrik baja baru. 
Dananya, lokasinya, dan pasarnya sudah tersedia. Inilah pabrik baru dengan 
teknologi baru yang lebih efisien. Tidak seperti pabrik lama yang karena 
teknologinya sangat tua harga jual di pasarnya bisa lebih mahal 100 dolar 
per tonnya. Proyek ini juga sekaligus untuk mengimbangi agar Krakatau 
Steel tidak terlihat seperti fosil di depan pabrik baja baru kerja samanya 
dengan Posco Korea di sebelahnya, yang akhir tahun depan sudah bisa uji 
coba produksinya. 
 
Di Jatim juga segera dimulai pembangunan pabrik gula baru Banyuwangi. Ini 
akan menjadi pabrik gula terbesar milik BUMN. Juga menjadi pabrik gula 
yang modern di tengah 52 pabrik gula manula.  
 
Memang banyak tuntutan untuk melakukan revitalisasi pabrik-pabrik gula 
yang tua itu, tapi sebaiknya itu baru dilakukan dua tahun lagi. Yakni setelah 
pembenahan manajemen di seluruh PG selesai. Manajemen adalah segala-
galanya. Biar pun pabriknya baru kalau manajemennya payah, pabrik 
tersebut bisa tiba-tiba tua.  
 
Menghadapi tuntutan seperti itu saya selalu menegaskan kepada 
manajemen mereka: buktikan dulu dengan pabrik yang tua bisa berkinerja 
yang baik. Pabrik gula adalah pabrik yang serba mekanik. Berarti bisa 
berumur panjang. Sepanjang manajemennya andal.  
 
Terbukti dengan pembenahan manajemen yang dilakukan awal tahun tadi, 
kini semua pabrik gula mampu meningkatkan produksi dan memperbaiki 
mutu. Saya seperti tidak sabar menunggu selesainya musim giling tahun ini 
untuk melihat prestasi baru seluruh manajemen pabrik gula BUMN.  
 
Setelah ini saya pun ingin di setiap kelompok pabrik gula terbangun satu PG 
yang berstandar internasional. Untuk dijadikan benchmark bagi yang lain. 
Misalnya PG Krebet Baru di Malang, Tasikmadu di Bantul, Pesantren di 
Kediri, Rajawali II di Purwadadi, Subang, dan beberapa lagi. 



 
Masih lima proyek baru lagi yang tidak kebagian tempat untuk diuraikan di 
sini. Belum lagi pembangunan puluhan pabrik kelapa sawit (PKS) yang juga 
dilakukan tahun ini. Begitu banyaknya, pembangunan PKS itu sehingga 
sudah menjadi seperti kegiatan rutin saja.  
 
Yang masih mengganjal adalah ini: kapan Pertamina bisa membangun kilang 
minyak sendiri! Pertamina masih terlalu sibuk dengan urusan-urusan 
rutinnya! 
 
 
Senin, 29 Juli 2012 
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SETELAH HIDUP DIPERPANJANG LIMA TAHUN 
 
HARI ini, Senin 6 Agustus 2012, genap lima tahun saya ‘hidup baru’. Allahu 
Akbar! Kalau teringat begitu parahnya kondisi badan saya lima tahun yang 
lalu, rasanya tidak terbayangkan saya masih bisa hidup hari ini. Allahu 
Akbar! Apalagi dengan kualitas hidup yang nyaris sempurna seperti 
sekarang ini. Allahu Akbar! 

Sejak saya muntah darah tujuh tahun lalu, dan kemudian diketahui 
sepanjang saluran pencernaan saya sudah penuh dengan gelembung darah 
yang siap pecah (akan diikuti dengan muntah darah atau buang air darah), 
harapan hidup waktu itu hampir hilang. 

Harapan hidup itu lebih tipis lagi setelah diketahui bahwa limpa saya sudah 
membesar. Sudah tiga kali lipat lebih besar dari limpa normal. Itu berarti 
limpa tersebut sudah siap meledak yang menjadi penyebab kematian kapan 
saja. Apalagi hati saya yang terkena virus hepatitis B pun, statusnya sudah 
meningkat menjadi sirosis, mengeras dan tidak berbentuk hati lagi. 

Vonis bahwa umur saya maksimal tinggal enam bulan lagi, harus saya 
terima setelah dipastikan bahwa di dalam hati saya sudah penuh dengan 
kanker. Ukuran kankernya pun sudah besar-besar. Sudah ada yang 2 cm, 4 
cm dan 6 cm. Bibit-bibit kanker lainnya masih puluhan jumlahnya. 

Saya tidak akan lupa ucapan seorang dokter ahli di Singapura, yang sudah 
begitu pasrahnya. Terutama ketika saya mengeluh kesakitan setiap kali 
mengenakan sepatu. Kaki saya sudah bengkak begitu besarnya. Sepatu 
saya tidak muat lagi.  

“Ya ganti sepatu saja!” Ujar dokter yang pasiennya 80% orang dari 
Indonesia itu. Padahal, waktu itu, saya mengharapkan jalan keluar 



bagaimana agar bengkak kaki saya itu bisa diatasi. “Tidak ada jalan lain. 
Ganti sepatu. Kalau bengkaknya sudah lebih besar lagi, ganti sepatu lagi!”  

Saya tidak jengkel dengan ucapannya itu. Bahkan saya tersenyum karena 
terasa ada lucunya. Itulah cara dokter untuk memaksa saya melakukan 
transplantasi. Tidak ada jalan lain lagi.  

Hanya transplant yang bisa menyelamatkan. Itu pun tidak bisa transplant 
separo hati (diambilkan dari hati istri atau anak atau pendonor), karena 
seluruh hati saya sudah hancur.  

Harus hati sepenuh hati yang berarti hanya bisa didapat dari orang yang 
meninggal. 

“Kalau pun itu bisa didapat, dan kalau pun itu nanti sukses,” kata dokter 
tersebut, “paling hanya bisa menambah umur lima tahun.” Saya juga tidak 
akan lupa ucapan dokter itu berikutnya: “Tapi, tambah umur lima tahun kan 
lumayan. Waktu itu nanti umur Anda kan sudah 61 tahun. Sudah lebih 
pantas meninggal.”   

Saya memang akrab dengan dokter itu sehingga sekeras apa pun ucapannya 
tidak membuat saya kecewa. Sang dokter juga tahu bahwa saya cukup 
intelek untuk menerima kata-kata yang meskipun bernada keras, tapi 
sangat ilmiah. 

Mengapa hasil transplant itu hanya bisa memperpanjang umur lima tahun? 
Secara ilmiah bisa diterangkan begini: virus hepatitis B dan sel-sel kanker 
hati saya itu, logikanya, sudah ikut beredar di darah. Berarti virus hepatitis 
B dan sel-sel kanker hati saya itu sudah berada di mana-mana. Ketika saya 
mendapatkan hati baru, dan hati baru tersebut dilewati darah yang sudah 
membawa virus hepatitis B dan sel-sel kanker, maka virus dan sel-sel 
tersebut otomatis hinggap lagi di hati yang baru.  

Lalu virus hepatitisnya berkembang lagi, hati menjadi sirosis lagi, muntah 
darah lagi, bengkak lagi, dan kanker merajalela lagi. 

Teori seperti itulah yang membuat tekad untuk melakukan transplant 
kadang mengendur. Untuk apa transplant. Mahal sekali dan belum tentu 
berhasil. Berhasil pun hanya untuk lima tahun. Pun, tambahan hidup lima 
tahun itu belum tentu bisa dinikmati. Bisa jadi kualitas hidup pasca 
transplant tersebut adalah kualitas hidup yang sangat rendah: harus minum 



banyak obat, sering masuk rumah sakit,  menyusahkan keluarga, dan 
menghabiskan banyak uang. 

Tapi orang hidup itu tidak boleh pesimistis. 
Tidak boleh putus asa. 
La taiasu! 
La tahzan! 
Ingat ajaran agama: Berikhtiar itu bukan mubah, bukan sunnah, tapi wajib! 

Jadilah saya memutuskan transplantasi hati. 

Tapi saya juga tidak terlalu berharap banyak. Takut kecewa. Orang yang 
tidak berharap banyak hidupnya bisa lebih bahagia. 

Termasuk, saya tidak membayangkan bahwa setelah transplant nanti saya 
bisa jalan-jalan jauh. Saya pikir, saya nanti bisa hidup tapi dengan aktivitas 
yang terbatas. Kalau sebelum transplant saya putuskan membeli helikopter, 
antara lain untuk persiapan siapa tahu bisa membantu mobilitas saya. 

Allahu Akbar! 
Transplantasi hati saya berhasil. 

Kualitas hidup saya setelah transplant ternyata tidak selemah seperti yang 
saya bayangkan. Ternyata saya bisa bekerja, bisa ke mana-mana dan bisa 
di mana-mana. Saya bisa berolahraga setiap hari selama 1,5 jam!  

Bahkan kalau Monas lagi hujan, saya bisa berolah raga dengan cara menaiki 
tangga darurat gedung-gedung pencakar langit milik BUMN di Jakarta: 
gedung Kementerian BUMN di dekat Monas, gedung Pertamina di dekat 
Masjid Istiqlal, gedung BTN di Harmoni, gedung Bank Mandiri di Jalan Gatot 
Subroto, gedung Bank Rakyat Indonesia di dekat Jembatan Semanggi, dan 
terakhir gedung Bank BNI di dekat patung Jenderal Sudirman. Tidak ada lagi 
gedung tinggi milik BUMN yang belum saya naik-turuni.  

Rekor amatir saya: 16 menit naik, 12 menit turun! 

Ulang tahun kelima Senin hari ini, tidak ada acara khusus karena ada dua 
kali sidang kabinet. Tapi, kemarin, sehari penuh, 1.000 penghafal Al Quran 
(Hufadz) berkumpul di Jakarta untuk khataman. Nanti sore, istri saya yang 
pertama, kedua, ketiga, dan keempat yang, hehe..., semuanya bernama 
Nafsiah Sabri, mengundang kelompok pengajian ibu-ibu untuk berbuka 
bersama. 



Selama empat tahun hidup baru, saya selalu berada di lokasi yang berbeda. 
Ketika baru setahun “hidup baru”, saya berada di Kashmir yang saat itu lagi 
amat tegang oleh perang saudara. Tahun kedua saya sudah diajak Bapak 
Presiden SBY ke USA, Meksiko, Peru, dan Brasil.  

Saya agak was-was menempuh perjalanan begitu jauh dan berat saat itu. 
Tapi ternyata tidak ada masalah yang besar.  

Tahun ketiga saya ke Tiongkok untuk check-up total. Dan tahun keempat, 
tanpa disangka-sangka, saya menjadi CEO PLN dan mengundang 1.000 
Hufadz untuk khataman Al Quran. 

Allahu Akbar! 

Hari ini, lima tahun terlewati dengan penuh berkah. Allah memberikan 
nikmat jauh melebihi dari yang saya gambarkan. Jauh sekali. 

Semula, tidak lama setelah saya siuman dari pengaruh anestesi selama 13 
jam, setelah saya menyadari bahwa operasi saya berhasil (meski masih 
untuk sementara), setelah saya mengucapkan rasa syukur, saya pun 
bertekad untuk tidak lagi mau mengurus perusahaan. Terutama karena 
selama dua tahun saya sakit toh perusahaan tetap berkembang. 

Lalu saya hanya ingin mau mengerjakan tiga hal saja: menjadi guru 
jurnalistik, menulis buku, dan kembali mengurus pesantren keluarga. 
Kebetulan keluarga kami memiliki lebih dari 100 buah madrasah yang 
tergabung dalam Pesantren Sabilil Muttaqien, yang didirikan oleh seorang 
mursyid tarekat Syathariyah. Saya merasa bersalah karena selama itu saya 
terlalu sibuk ‘mencari duit’ sehingga kurang ikut mengurus pesantren ini. 

Sama sekali tidak membayangkan kalau suatu saat saya diminta oleh Bapak 
Presiden SBY untuk menjadi CEO PLN. Saya sudah merasa sangat bahagia 
kalau bisa menjadi guru jurnalistik, menulis buku, dan mengurus pesantren. 
Tidak ada bayangan sama sekali menjadi pejabat.  

Saya pun sudah mencoba menolak mati-matian jabatan CEO PLN itu, tapi 
pada akhirnya ini: dengan memperpanjang umur saya, mungkin Allah punya 
kehendak lain yang harus saya kerjakan. Saya pun menerima takdir itu. Pun 
ketika kemudian harus menjadi Menteri Negara BUMN.  

Toh saya masih tetap bisa mengajar jurnalistik, menulis buku, dan 
mengurus pesantren keluarga. 



Pekerjaan penting menjelang lima tahun ‘hidup baru’ ini tentu harus saya 
lakukan: memeriksa apakah ada sel-sel kanker di badan saya, sisa-sisa 
kanker yang dulu. 

Allahu Akbar! 
 

Senin, 6 Agustus 2012 
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DARI SAKIT HATI KE PROKLAMASI HARGA DIRI 
 
 
SAKIT hati, ada kalanya sangat penting. Banyak orang sukses bermula 
karena sakit hati: kepada saudara, tetangga, teman, mantan pacar, mantan 
kongsi,  atau kepada pesaing yang pernah mengalahkannya.  
 
Sakit hati kadang juga menyangkut harga diri. Banyak orang sukses bukan 
karena ingin kaya, tapi karena tidak ingin harga dirinya diremehkan. Mereka 
ini golongan yang, setelah sukses, tidak kelihatan menikmati kekayaannya 
untuk kemewahan hidupnya.  
 
Sakit hati juga biasa datang dari orang pandai yang merasa kepandaiannya 
tidak dimanfaatkan. Bisa juga datang dari orang yang merasa terjajah, yang 
kemudian ingin mengalahkan bekas penjajahnya. 
 
Bisakah sakit hati dilakukan secara berjamaah? Oleh satu kelompok? Agar 
kelompok itu sukses secara bersama-sama? Bisakah sakit hati dilakukan 
secara nasional? Sehingga bangsa itu secara keseluruhan bisa sukses? 
 



Sebagai orang yang pernah sakit hati, saya mencoba mengumpulkan banyak 
orang yang sudah lama sakit hati. Yakni para engineer yang selama ini 
bekerja di perusahaan-perusahaan BUMN. Mereka inilah yang merasa sakit 
hati setiap kali melihat kemampuan mereka diremehkan.  
 
Salah satu puncaknya adalah saat mereka melihat proyek pembangkit listrik 
10.000 MW. Mereka mempertanyakan: mengapa untuk pembangkit yang 
sekecil 2x7 MW pun harus mentah-mentah didatangkan dari Tiongkok? 
Apalagi ketika pada akhirnya proyek itu sama sekali tidak bisa dikatakan 
murah -oleh berbagai sebab, termasuk penyebab dari dalam negeri. 
 
Rabu pagi tanggal 8 Agustus 2012 lalu, mereka berkumpul di aula kantor 
pusat Pertamina. Selama ini mereka benar-benar sakit hati. Hanya saja 
mereka cuma berani mengeluhkannya  secara diam-diam dan sendiri-
sendiri. Mereka adalah kelompok sakit hati yang meskipun tidak destruktif 
tapi juga tidak aktif. Mereka pada dasarnya “sakit hati, tapi setengah tidak 
berdaya”. 
 
Padahal kemampuan mereka luar biasa. Asal ada yang mempersatukan dan 
mengkoordinasikan.  
 
Selama ini mereka kurang diberi kesempatan sehingga kapasitas itu 
tercerai-berai di berbagai BUMN. Mereka bukan saja tidak bersinergi, bahkan 
sering saling jegal! 
 
Lihatlah pabrik di Pasuruan ini. Siapa yang menyangka bahwa BUMN yang 
kelihatan setengah sekarat itu –PT Boma Bisma Indra (BBI)- mampu 
membuat kondensor. Alat yang menjadi bagian sangat penting dalam 
pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). 
Waktu saya berkunjung ke PT BBI Pasuruan tiga minggu lalu tiga kondensor 
sudah terlihat jadi. Siap diekspor ke Eropa. Kondensor itu memang dipesan 
oleh pabrikan besar di Eropa. Untuk dipasang di PLTU di seluruh dunia. 
 
Tapi PT BBI sedang kelimpungan. Ini akibat buruknya manajemen di masa-
masa yang lalu. Utangnya ke Bank Mandiri sudah macet selama 10 tahun! 
Bunga dan dendanya terus menggunung. Assetnya banyak tersandera 
sebagai jaminan bank yang tidak bisa diapa-apakan. Perusahaan ini di-
blacklist oleh bank mana pun.  
 
PT BBI juga masih punya utang dagang pada PT Krakatau Steel (KS) yang 
sangat besar.  Juga sudah macet lebih 10 tahun. Sebagian asset PT BBI juga 
ditahan oleh KS sebagai jaminan sehingga tidak bisa digerakkan. 
 



Akibatnya, kemampuan yang tinggi yang dimiliki para ahli dan karyawan PT 
BBI tersandera oleh keadaan perusahaan yang ‘termehek-mehek’. Mereka 
sakit hati dan frustrasi. Ahli tapi tidak berdaya.  
 
Mereka ahli membuat kondensor, boiler, pabrik kelapa sawit, dan pekerjaan 
engineering lainnya, tapi mereka tidak ahli dalam menyelesaikan problem 
utang macet yang membelit perusahaannya.  
 
Maka saya bersyukur ketika Dirut PT BBI yang sekarang, Dr Ir Lalak 
Indiyono,  punya ide brilian untuk menguraikan benang kusut itu. Dengan 
skema yang cerdas, akhir tahun ini saya targetkan benang kusut tersebut 
sudah harus selesai. Agar tahun depan sudah bisa berlari, mengubah sakit 
hati menjadi ‘balas dendam’ untuk kemajuan bersama. 
 
Dalam forum rapat akbar engineering BUMN Rabu lalu itu, Dirut PLN, Ir Nur 
Pamudji, juga menawarkan pembangunan 30 unit PLTU di seluruh 
Indonesia. Terutama yang ukurannya 20 MW ke bawah. PLTU-PLTU ini harus 
 dibangun sepenuhnya oleh putra-putra bangsa sendiri. Baik BUMN maupun 
BUMN dan swasta nasional. 
 
Inilah “Proyek 30 PLTU Merah Putih”, yang kami proklamasikan menjelang 
perayaan 17 Agustus 2012 untuk segera dikerjakan.  
 
Pembagian tugas pun diputuskan: turbin dibuat PT NTP Bandung, anak 
perusahaan PT Dirgantara Indonesia. Dengan membuat 30 turbin sekaligus, 
para engineer di PT NTP akan sibuk dan bisa mencapai skill yang tangguh.   
 
Generatornya dibuat oleh PT Pindad Bandung. Membuat 30 generator 
sekaligus bisa sangat efisien. Boilernya dibuat PT Barata Surabaya. PT BBI 
membuat kondensornya. Dan PT Wika membangun sipilnya. Secara teknik, 
perusahaan-perusahaan BUMN tersebut benar-benar mampu 
mengerjakannya. 
  
Selama ini mereka terserak, tidak terkoordinasi, dan bahkan saling 
menjatuhkan. 
 
Dalam forum itu para engineer BUMN juga memproklamasikan "Pabrik Gula 
Merah Putih".  BUMN memang akan membangun pabrik gula baru di 
Glenmore, Banyuwangi. Pabrik baru yang akan menjadi yang terbesar di 
Jawa itu, 100 persen akan made in Indonesia!  
 
Kalau proyek ini sukses (dan harus sukses) maka revitalisasi pabrik-pabrik 
gula tua di seluruh Indonesia akan dikerjakan sendiri oleh putra-putra 
bangsa. 



 
Alangkah akan sibuknya para engineer kita. Alangkah hidupnya pabrik-
pabrik rekayasa permesinan kita. Alangkah berkembangnya kemampuan 
insinyur-insinyur kita. 
 
Belum lagi proyek monorail Jakarta yg mangkrak sejak lebih 10 tahun lalu 
itu. Kalau Gubernur Jakarta mengeluarkan izinnya, satu BUMN yang selama 
ini banyak dosanya, PT Adhi Karya, akan menebus dosanya itu dengan 
pengabdian nyata.  
 
Monorail Jakarta itu akan selesai dalam 26 bulan. Adhi Karya akan didukung 
dua BUMN lainnya, PT LEN untuk sistem elektroniknya dan PT INKA untuk 
keretanya. Maka begitu pilkada selesai izin akan diajukan. 
 
Yang masih akan dirumuskan adalah: bagaimana agar putra-putra bangsa 
juga bisa segera memiliki kemampuan mengerjakan proyek petrochemical 
dan oleochemical. Sedang untuk teknologi hidrogen dan fuel cell yang kelak 
akan jadi alternatif sumber tenaga untuk mobil listrik juga sedang 
dirancang. 
 
Kita sudah punya ahli fuel cell yang kini bekerja di BPPT dan di LIPI. Mereka 
sudah setuju untuk membuat prototipe fuel cell pertama di Indonesia 
dengan biaya dari BUMN. 
 
Dalam enam bulan, kita akan bisa melihat apakah Dr Ir Ennya Lestyani Dewi 
yang sekolah S1 sampai S3-nya di Jepang (atas biaya BJ Habibie) itu bisa 
melahirkan teknologi fuel cell Indonesia.  
 
Seperti yang sudah dibuktikan minggu lalu, salah satu putra bangsa kita 
juga sudah berhasil membuat prototipe permanent magnetic motor pertama 
di Indonesia. PMM 25 kv itu sdh terbukti berhasil dipasang di mobil listrik 
buatan Pindad dan berfungsi dengan sempurna. 
 
Untuk teknologi fuel cell pun, saya melihat di balik jilbab Dr Ennya Lestyani 
Dewi, putri Secang, Magelang, ini menyinarkan otak encernya. 
 
Saat ini, dari Makkah saya berdoa untuk Dr Ennya yang lagi merancang 
teknologi fuel cell-nya. 
 
Sakit hati, kelihatannya memang perlu sering-sering terjadi. Asal terbuka 
penyalurannya. 
 
Senin, 13 Agustus 2012 
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MEMBENAHI “PETRUK BERMOTOR” UNTUK MERAK 



INI kisah tentang seorang pemimpin baru. Pemimpin yang levelnya kelas 
menengah sehingga bisa kena petir dari atas dan kena bara dari bawah. 

Ini kisah seorang pemimpin kelas menengah yang dalam posisinya yang 
tanggung, harus melakukan pembenahan, perombakan, dan perbaikan. 

Ini kisah seseorang yang sebenarnya hanya manajer, tapi karena 
tindakannya jadilah dia seorang pemimpin. 

Kisah ini bermula dari krisis keadaan.   

Tentu masih ingat keruwetan tiga bulan lalu. Keruwetan di pelabuhan 
penyeberangan Merak. Banyak kapal feri rusak. Dermaga tidak kunjung 
selesai diperbaiki. ‘Petruk’ ada di mana-mana. 

Antrean mobil yang hendak  menyeberang ke Sumatera mengular kobra. 
Bahkan sampai ke jalan tol. Berkilo-kilo meter. Berhari-hari. Ruwet. Kisruh. 

Banyak yang pesimistis keadaan bisa segera diurai. Padahal tidak lama lagi 
musim mudik lebaran tiba. Alangkah amburadulnya mudik lebaran itu nanti. 

Menteri Perhubungan, Pak  Mangindaan, beserta seluruh jajarannya, sampai 
harus terjun ke lapangan. Dirut PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Danang 
S Baskoro, turun tangan langsung. Kami (Kemenhub + Kementerian BUMN) 
sepakat untuk mengatasi bersama tanpa saling lempar tanggung jawab.  

Rakyat tentu tidak mau tahu siapa punya tugas apa. Rakyat tahunya hanya 
satu: pemerintah. 

Kami pun sepakat bersama-sama memberikan dukungan pada ASDP. Bukan 
hanya untuk mengurai keruwetan hari itu, tapi juga sekaligus 
mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang di hari yang lebih 
krusial: mudik lebaran. Bayangkan kalau keruwetan itu berlanjut ke hari 
lebaran. Alangkah marahnya pengguna jasa penyeberangan. 

Direksi ASDP sampai pada kesimpulan: harus ada pemimpin baru di Merak. 
Persoalan di Merak sudah menggurita sehingga tambal sulam akan kalah 
oleh gurita persoalan. Direksi ASDP memilih satu nama ini: Supriyanto.  

Dia dinilai berhasil membenahi penyeberangan Gilimanuk-Banyuwangi. Kali 
ini ditugasi membenahi Merak.  



Karir Supriyanto di ASDP cukup panjang. Bahkan berliku. Ia pernah sakit 
hati lantaran jadi korban gurita di masa lalu. Dia dibuang ke Kalbar dengan 
level turun tiga tingkat. 

Tapi dia tumpahkan sakit hatinya pada pekerjaan. Dia buat penyeberangan 
di Kalbar dari rugi menjadi untung. Dalam waktu hanya enam bulan. Tentu  
banyak yang tidak senang. Terutama yang kehilangan obyekan. Dia pun 
tidak peduli dengan ancaman: santet maupun parang. 

Apa yang pertama-tama dia lakukan saat diterjunkan ke Merak yang begitu 
ruwet? Pelajaran apa yang bisa diberikan kepada jajaran manajemen tingkat 
menengah di semua BUMN? 

"Saya awali tugas di Merak dengan mengambil alih apel pada setiap 
pergantian regu. Selama tujuh hari berturut-turut," jelasnya.  Apel ini wajib 
diikuti oleh semua karyawan/wati organik, outsourcing, security, dan 
cleaning service. 

"Saya sampaikan bila mereka melakukan penyimpangan, saya tidak akan 
segan-segan memberikan sanksi," katanya. Dia pernah men-skors 33 orang 
yang membandel di Ketapang. 

Tentu seluruh direksi ASDP juga terjun ke Merak lebih intensif. Demikian 
juga pengawasan dari Kemenhub. Mulai dari menteri, wamen, sampai dirjen. 

Tapi tanpa komandan lapangan yang tangguh sulit membayangkan bisa 
dilakukan pembenahan keadaan yang begitu ruwet. 

Alhamdulillah, sejak 11 Juni 2012 antrian truk yang biasanya mengular 
panjang sampai di jalan tol tidak terjadi lagi. 

Tapi di balik itu bukan tidak ada cerita. Misalnya kisah dipotongnya atap 
loket nomor 4 dan 5. 

Di masa lalu, untuk memotong atap seperti itu saja diperlukan proses 
keputusan yang panjang. Usulan harus diajukan, dianggarkan dan dibahas. 
Belum tentu pula disetujui. Padahal yang membahas dan yang harus 
menyetujui belum tentu merasakan dampak atap itu pada kelancaran arus 
kendaraan. Hanya yang sehari-hari di situlah yang lebih tahu. 

Supriyanto langsung ambil risiko: dia potong atap loket no 4 dan 5 itu. 
Hasilnya, truk bisa dilayani di dua loket itu.  



Sungguh sepele tapi selama ini dibuat ruwet. 

Di masa lalu tindakan manajer seperti ini bisa disalahkan. Bisa dianggap 
melanggar prosedur. Bahkan bisa dipakai alasan untuk menyingkirkannya! 

Sebagai orang lama ASDP, Supriyanto paham benar ini: untuk mendapatkan 
persetujuan tidaklah mudah. Maka untuk yang satu ini pun dia tidak 
menunggu persetujuan: menambal sendiri jalan masuk yang berlubang-
lubang. Jalan yang berlubang dia lihat menjadi salah satu penyebab 
macetnya antrean truk di Merak. 

Lihatlah: memotong atap dan menambal jalan berlubang. Alangkah 
dianggap sepelenya problem seperti ini dalam sebuah manajemen. 

Supriyanto juga memutuskan sendiri pembuatan cainstein (beton pemisah) 
jalur keluar  dari side ramp Dermaga III dan MB Dermaga II. Agar tertata 
rapi. Jika tetap menggunakan barier gate seperti selama itu, akan sering ada 
truk bersenggolan dan terjadilah keruwetan. 

Tentu tidak mudah jalan bagi pemimpin baru yang banyak action seperti itu. 
Apalagi saat dia sampai pada kesimpulan harus mengganti manajer operasi. 
Penentangan pun datang dari atas dan bawah. Dari luar dan dari dalam. 
Tidak hanya penentangan tapi juga ancaman. Tapi Supriyanto tetap 
melantik Nana Sutisna sebagai manajer operasi yang baru.   

Dengan tim yang baru Supriyanto mulai membenahi jantung persoalan. Dia 
sangat tahu, Merak adalah penyeberangan yang banyak pungli, semrawut, 
kotor, dan kumuh. 

Lebih parah lagi, pengaturan muatan kapal sebenarnya dikendalikan oleh 
orang luar! Di Merak mereka biasa disebut petruk (pengurus truk). Petruklah 
yang dengan leluasanya berlalu lalang keluar masuk pelabuhan melalui toll 
gate dengan menggunakan sepeda motor.  

Petruk naik motor! Tidak ada yang berani melarang. Kesannya di Merak ini 
tidak memliki aturan. 

"Saya memiliki rasa optimis dan keyakinan yang kuat bahwa Merak dalam 
satu tahun menjadi yang terbaik di Indonesia," ujar Danang S Baskoro, yang 
bangga pada anak buahnya itu. 



Danang sendiri terjun langsung di Merak selama lebaran, tapi kini dia 
disertai komandan lapangan yang lebih bisa diandalkan. 

Maka kalau selama mudik lebaran tahun ini Merak banyak dipuji orang, 
pembenahan mendasar memang dilakukan di sana. Direksi ASDP Indonesia 
Ferry sedang menyiapkan yang lebih besar lagi untuk kebanggaan baru di 
Merak. (Senin, 27 Agustus 2012) 
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TIDAK BAYI TERGENCET, AKUARIUM PUN JADI 
 
HARI itu wartawan foto berbondong ke Stasiun Pasar Senen, Jakata. Semua 
wartawan (he he he,  saya pun dulu begitu) sudah hafal ini: stasiun Senen 
adalah objek berita yang paling menarik di setiap menjelang lebaran.  
 
Tidak usah menunggu perintah redaksi, wartawan pun tahu. Ke Senenlah 
cara terbaik untuk mendapat foto terbaik (baca: foto yang menyedihkan): 
antrean yang mengular, bayi yang terjepit di gendongan,  orang tua yang 
tidur kelelahan di dekat toilet, anak kecil yang dinaikkan kereta lewat 
jendela, wanita yang kegencet pintu kereta, dan sejenisnya.  
 
Menjelang lebaran tahun ini objek-objek yang “seksi” di mata wartawan foto 
itu tiba-tiba lenyap bak ditelan bumi. Tidak ada lagi desakan, himpitan, 
gencetan, dan jenis penderitaan lain yang menarik untuk difoto. Para 
wartawan pun banyak yang terlihat duduk hanya menunggu momentum. 
Dan yang ditunggu tidak kunjung terlihat. 
 
Maka dengan isengnya, seorang petugas stasiun mengirimkan foto ke HP 
saya. Rupanya dia baru saja memotret kejadian yang menarik: seorang 
wartawan yang karena tidak mendapatkan objek yang menarik, memilih 
memotret akuarium yang ada di stasiun. Foto “wartawan memotret” itu pun 
dia beri teks begini: tidak ada objek foto, wartawan pun memotret 
akuarium! 
 
Seorang penumpang jurusan Malang, yang sehari sebelumnya ikut upacara 
HUT Kemerdekaan RI di kantornya, mengirimkan SMS ke saya: seumur 
hidup mudik lebaran,  baru lebaran tahun ini saya merasakan kemerdekaan! 
  
Tentu, saya merasa tidak layak mendapat SMS pujian setinggi langit seperti 
itu. SMS itu pun segera saya forward ke Direktur Utama PT Kereta Api 
Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan. Jonanlah (dan seluruh jajaran direksi 
dan karyawan kereta api) yang lebih berhak mendapat pujian itu.  



 
Banyak sekali SMS dengan nada yang sama. Semua saya forward ke Jonan. 
Pak Dirut pun menyebarkannya ke seluruh jajaran kerata api di bawahnya. 
 
Keesokan harinya memang terlihat tidak satu pun koran memuat foto utama 
mengenai keruwetan di stasiun kereta api. Harian Kompas bahkan 
menurunkan tulisan panjang di halaman depan: memberikan pujian yang 
luar biasa atas kinerja kereta api tahun ini. Banyak pembaca mengirimkan 
versi online tulisan di Kompas itu itu ke email saya, khawatir saya tidak 
membacanya.  
 
Tentu saya sudah membacanya. Dan meski saya pun tahu Jonan pasti sudah 
pula membacanya, tetap saja saya emailkan juga kepadanya. 
 
Beberapa hari kemudian, Kompas kembali mengapresiasi kerja keras itu. 
Sosok Jonan, ahli keuangan lulusan Harvard USA itu, ditampilkan nyaris 
setengah halaman.  
 
Di hari yang sama, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus 
Abadi, menulis artikel panjang di Suara Pembaruan: juga memuji perbaikan 
layanan KAI belakangan ini. 
 
Membenahi kereta api, saya tahu, bukan perkara yang mudah. Jonan sendiri 
sebenarnya "kurang waras". Betapa enak dia jadi eksekutif bank Amerika, 
Citi, dengan ruang AC dan fasilitas yang menggiurkan. Di BUMN awalnya dia 
memimpin BUMN jasa keuangan PT Bahana. Kini dia pilih berpanas-panas 
naik KA dari satu stasiun ke stasiun lainnya. Dekat dan jauh. Besar dan 
kecil. Dia benahi satu per satu. Mulai layanan, kebersihan, dan perkara-
perkara teknis.  
 
Padahal membenahi kereta api itu musuhnya banyak dan lengkap: luar, 
dalam, atas, bawah, kiri, kanan, muka, belakang. Bahkan kanan-luar dan 
kiri-luar. Kanan dalam dan kiri dalam. Bisa saja terjadi, gawangnya jebol 
bukan karena hebatnya serangan bola dari musuh, tapi karena barisan 
belakang kereta apinya yang bikin gol sendiri.  
 
Tapi sorak-sorai supporter yang menginginkan kereta api terus bisa 
mencetak gol tidak henti-hentinya bergema. Para penyerang di barisan 
depan kereta api pun tidak lelah-lelahnya membuat gol. Membuat gol sekali, 
kebobolan gol sekali. Membuat lagi gol dua kali, kebobolan gol lagi sekali. 
Tapi gol-gol berikutnya lebih banyak yang dibuat daripada yang masuk ke 
gawang sendiri.  
 



Jonan, sebagai kapten tim kereta api terus memberi umpan ke depan sambil 
lari ke muka dan ke belakang. Untung badannya kecil dan kurus sehingga 
larinya lincah. Untung gizinya baik sehingga tidak perlu minggir untuk 
minum. Untung (meski si kapten kadang main kayu dan nada teriaknya 
kasar), wasitnya tidak melihat, atau pura-pura tidak melihat.  
 
Kalau saja timnya tidak bisa bikin banyak gol, pastilah dia sudah terkena 
kartu merah: baik karena tackling-nya yang keras maupun teriakan-
teriakannya yang sering melanggar etika bermain bola. 
 
Saya tahu Jonan orang yang tegas, lurus, dan agak kosro (saya tidak akan 
menerjemahkan bahasa Surabaya yang satu itu, karena Jonan adalah arek 
Suroboyo). Tapi dalam periode sekarang ini kereta api memang memerlukan 
komandan yang seperti itu. Saya kagum dengan Menteri BUMN Sofyan 
Djalil, kok dulu bisa menemukan orang unik seperti Jonan.  
 
Untuk menggambarkan secara jelas sosok orang yang satu ini, motto 
majalah Tempo “enak dibaca dan perlu” bisa dikutip, tapi harus dimodifikasi 
sedikit: "menyebalkan dilihat dan perlu". 
 
Tapi kereta api memang memerlukan orang yang "menyebalkan" seperti 
Jonan. Dia menyebalkan seluruh perokok, karena sejak awal tahun ini dia 
melarang merokok di kereta api. Bahkan di kelas ekonomi yang tidak ber AC 
sekali pun! Bayangkan betapa besar gejolak dan resistensi yang timbul. 
Sesekali Jonan hanya kirim SMS ke saya. “Pak Dis, ini diteruskan atau 
tidak?”. Jawaban saya pun biasanya pendek saja: Teruuuuus! 
 
Tidak lama kemudian dia pun mengeluarkan kebijakan yang sangat sensitif: 
tidak boleh ada asongan yang berjualan dengan cara masuk ke gergong-
gerbong kereta api. Belum lagi reaksi reda, muncul instruksi Bapak Presiden 
agar kiri-kanan jalan kereta api ditertibkan. Ini sungguh pekerjaan yang 
berat. Dan makan perasaan. Lahir dan batin. Tapi Jonan, dengan cara dan 
kiat-kiatnya, bisa melaksanakan instruksi tersebut dengan, tumben he he, 
agak bijak. 
 
Gol demi gol terus dia ciptakan. Dia keluarkan lagi kebijakan ini: tiap 
penumpang harus mendapat tempat duduk. Termasuk penumpang kelas 
ekonomi. Ini berarti penjualan karcis harus sama dengan jumlah tempat 
duduk. Tidak boleh lagi ada penumpang yang berdiri.  
 
Banyak orang yang dulu hobinya berdiri di pintu KA (seperti kebiasaan saya 
di masa remaja), tidak bisa lagi meneruskan hobinya itu. Reaksi keras atas 
kebijakannya ini sungguh luar biasa.  
 



Mengapa?  
 
Kebijakannya kali ini ibarat belati yang langsung mengenai ulu hati orang 
dalam sendiri. Di sinilah tantangan terberat Jonan. Tidak lagi dari luar atau 
dari penumpang, tapi dari jaringan ilegal orang dalam sendiri. Jaringan yang 
sudah turun-temurun, menggurita, beranak-pinak, dan kait-mengait.  
 
Marahnya orang luar bisa dilihat, tapi dendamnya orang dalam bisa seperti 
musuh dalam selimut: bisa mencubit sambil memeluk. Orang Surabaya 
sering mengistilahkannya dengan hoping ciak kuping: sahabat yang 
menggigit telinga. 
 
Peristiwa karcis ganda, penumpang tidak dapat tempat duduk, harga karcis 
yang jauh di atas tarif, kursi kosong yang dibilang penuh, dan 
ketidaknyamanan lainnya, pada dasarnya, ujung-ujungnya adalah 
permainan jaringan yang sudah menggurita itu.  
 
Berbagai cara untuk menyelesaikannya selalu gagal. Spanduk “berantas 
calo!”, “tangkap calo!”, dan sebangsanya sama sekali tidak ada artinya. 
Seruan seperti itu hanyalah omong kosong. Jonan tahu: teknologilah jalan 
keluarnya. Tapi teknologi juga harus ada yang menjalankannya. Dan yang 
menjalankannya harus juga manusia. Dan yang namanya manusia, apalagi 
manusia yang lagi marah, ngambek, jengkel dan dendam, bisa saja 
membuat teknologi tidak berfungsi. 
 
Tapi Jonan sudah menaikkan gaji karyawannya. Sudah memperbaiki 
kesejahteraan stafnya. 
Seperti juga terbukti di PLN, orang-orang yang mengganggu di sebuah 
organisasi sebenarnya tidaklah banyak. Hanya sekitar 10 persen. Yang 
terbanyak tetap saja orang yang sebenarnya baik. Yang mayoritas mutlak 
tetaplah yang menginginkan perusahannya atau negaranya baik.  
 
Hanya saja mereka memerlukan pemimpin yang baik. Bukan pemimpin yang 
justru membuat perusahaannya bobrok. Bukan juga  pemimpin yang justru 
menyingkirkan orang-orang yang baik. Jonan yang sudah meninggalkan 
kedudukan tingginya di bank asing, bisa menjadi pemimpin yang tabah, 
tangguh, dan sedikit ndablek. 
 
Di PT Kereta Api Indonesia pun sama: mayoritas karyawan sebenarnya 
 menginginkan kereta api berkembang baik dan maju. Buktinya, langkah-
langkah perbaikan yang digebrakkan manajemen akhirnya bisa dijalankan 
oleh seluruh jajarannya. Bahwa ada hambatan dan kesulitan di sana-sini, 
adalah konsekwensi dari sebuah organisasi yang besar, yang kadang 



memang tidak lincah untuk berubah. Tapi organisasi besar KAI, dengan 
karyawan 20.000 orang, ternyata bisa berubah relatif cepat.  
 
Transformasi di PT KAI sungguh pelajaran yang amat berharga bagi 
khasanah manajemen di Indonesia. 
 
Lebaran tahun 2012 ini, harus dicatat dalam sejarah percaloan di Indonesia. 
Inilah sejarah di mana tidak ada lagi calo tiket kereta api. Semua orang bisa 
membeli tiket dari jauh: dari rumahnya dan dari ratusan outlet mini market 
di mana pun berada. Orang bisa membeli tiket kapan pun untuk pemakaian 
kapan pun. Orang pun bisa melihat di komputer masing-masing, kursi mana 
yang masih kosong dan kursi mana yang diinginkan. Orang juga bisa 
melihat kereta yang mereka tunggu sedang di stasiun mana dan kereta itu 
akan tiba berapa menit lagi. 
 
Naik kereta api juga harus menggunakan boarding pass. Setiap penumpang 
akan diperiksa apakah nama yang tertera di tiket sama dengan nama yang 
ada pada ID si penumpang. Dengan cara ini, bukan saja orang tanpa tiket 
tidak bisa masuk kereta, yang dengan tiket pun akan ditolak kalau namanya 
berbeda. Persis seperti naik pesawat. 
 
Dengan cara ini, memang praktis tidak memberi peluang calo untuk 
beroperasi. Tapi jasa membelikan tiket bisa saja tetap hidup, bahkan 
berkembang dengan legal.  
 
Dengan gebrakan terakhir ini, jumlah penumpang kereta api menurun. Tapi, 
anehnya, dalam keadaan jumlah penumpang menurun, penghasilan kereta 
api naik 110 persen! 
 
Tentu masih banyak yang harus dilakukan. Program kereta ekonomi ber-AC, 
tempat turun penumpang yang kadang masih di luar peron (sehingga harus 
loncat dan terjatuh), membuat kereta lebih bersih lagi, mengurangi 
kerusakan, mempercantik stasiun, dan menata lingkungan di sekitar stasiun 
adalah pekerjaan yang juga tidak mudah.  
 
Toilet-toilet juga akan banyak diubah dari toilet jongkok menjadi toilet 
duduk. Selama ini wanita yang mengenakan celana jeans mengalani 
kesulitan dengan toilet jongkok. Gaya hidup penumpang kereta memang 
sudah banyak berubah sehingga pengelola kereta juga harus menyesuaikan 
diri. 
 
Kini banyak sekali penumpang yang merasa nyaman di KA: charger HP 
sudah tersedia di semua kursi. Kompor gas di kereta makan tidak ada lagi. 



Toilet-toilet di stasiun sudah lebih bersih (bahkan di beberapa stasiun sudah 
lebih bersih daripada toilet di bandara). 
 
Perbaikan manajemen ini akan mencapai puncaknya 18 bulan lagi: saat jalur 
ganda kereta api Jakarta-Surabaya selesai dibangun. Di pertengahan 2014 
itu, di jalur Jakarta-Surabaya memang belum ada Sinkansen, tapi harapan 
baru kereta yang lebih baik sudah di depan mata!   
 
Senen, 3 September 2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 
 
SATU PUKULAN LINO UNTUK 130 TAHUN 
 
 
INILAH bukti bahwa birokrasi kita tidak jadi faktor penghambat. Kata-kata 
itu diucapkan dengan semangat oleh RJ Lino, Direktur Utama PT Indonesia 
Port Corporation, nama baru PT Pelindo II (Persero).  
 
Nadanya seperti promosi. Juga seperti melawan arus besar yang hidup di 
masyarakat. Tapi Lino memberikan bukti. 
 



Mungkin Lino sendiri kaget bahwa proyek besar yang dia prakarsai itu 
akhirnya bisa berjalan. Tidak gagal, misalnya, karena ruwetnya birokrasi. 
Padahal proyek yang dia gagas dan dia perjuangkan ini bukan proyek 
sembarangan. Besar skalanya, besar urusannya, dan besar biayanya. Inilah 
proyek pelabuhan baru Tanjung Priok yang akan menelan biaya Rp 40 
triliun.  
 
Lino, dengan ucapannya yang agak bombastis itu sebenarnya bukan hanya 
ingin memuji birokrasi, tapi juga ingin mengkhotbahkan prinsip bahwa 
seberat apa pun persoalan asal diurus sungguh-sungguh akan berhasil.  
 
Jadi, kuncinya di sungguh-sungguh itu. 
 
Banyak orang mengatakan sudah bersungguh-sungguh tapi tidak juga 
berhasil. Untuk orang seperti ini, rasanya perlu diukur kadar 
kesungguhannya itu. Seperti juga emas, sungguh-sunggu itu ada beberapa 
macam. Ada sungguh-sungguh yang 24 karat, tapi ada yang 22 karat, 20 
karat, dan bahkan ada yang hanya 18 karat. Jangan-jangan ada sungguh-
sungguh yang tidak berkarat sama sekali. 
 
Lino tentu termasuk yang sungguh-sungguhnya 24 karat. Kalau hanya 20 
karat tidak mungkin dia berhasil. Untuk menggambarkan beratnya merintis 
proyek ini, saya bisa mengatakannya dengan satu kalimat: mungkin hanya 
proyek Jembatan Selat Sunda yang lebih sulit dari ini. 
 
Inilah proyek yang kalau jadi nanti bisa mengubah peta logistik nasional. 
Inilah SATU proyek yang kalau jadi nanti nilainya lebih besar dari apa yang 
sudah dibangun di Tanjung Priok selama 130 tahun.  
 
Inilah proyek yang akan membuat pelabuhan di Indonesia sejajar dengan 
pelabuhan-pelabuhan besar di dunia. Kalau pun tidak menang, kita tidak 
akan kalah lagi dari Malaysia atau Singapura. Inilah pelabuhan yang 
dalamnya sampai 16 meter sehingga kapal terbesar di dunia pun bisa 
bersandar di Jakarta. 
 
Inilah The New Tanjung Priok. 
 
Dunia perkapalan memang punya kecenderungan baru; kian tahun kian 
besar saja ukuran kapal yang dibuat. Ini untuk mengejar efisiensi angkutan 
barang. Kian besar kapalnya kian banyak yang bisa diangkut. Dan kian 
murah biaya angkutannya. Akibatnya kian banyak saja kapal yang tidak bisa 
mampir ke Indonesia.  
 



Indonesia pun kian terkucil. Pelabuhan-pelabuhan Indonesia hanya bisa jadi 
feeder untuk pelabuhan-pelanbuhan besar di negara lain. 
 
Sekarang ini misalnya sudah ada kapal yang begitu besarnya sehingga bisa 
mengangkut 18.000 kontainer. Pelabuhan kita kian jauh dari itu. Pelabuhan 
sebesar Tanjung Perak Surabaya pun hanya mampu menerima kapal 3.000 
kontainer. Medan, Makassar, dan Batam hanya bisa menerima kapal 1.000 
kontainer. Betapa jauhnya kapasitas yang harus kita loncati. 
 
Lino tergolong CEO BUMN yang tidak pantang menyerah. Dia tembus semua 
kesulitan. Dia gedor semua pintu. Dia hadapi semua persoalan. Wajar jika di 
ajang Anugerah BUMN tahun lalu di mendapat gelar CEO BUMN Paling 
Inovatif. 
 
Tapi Lino juga beruntung. Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri 
Keuangan Agus Martowardojo, Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof Armida 
Alisyahbana, dan terutama Menteri Perhubungan EE Mangindaan, berada 
dalam satu barisan. Bahkan Presiden dan Wakil Presiden memonitor terus 
proyek ini. 
 
Masalah terakhir yang sangat melegakan adalah ketika Menhub EE 
Mangindaan memberikan hak konsesi selama 70 tahun. Dengan keluarnya 
keputusan itu tidak ada lagi masalah birokrasi yang dinanti. Kini semuanya 
tinggal menjadi tanggung jawab Lino. Mulai dari bagaimana membangun 
fisiknya hingga bagaimana mencari uangnya yang sebesar gajah bengkak 
itu.  
 
Proyek ini memang tidak menggunakan dana dari negara sama sekali. Tidak 
ada dana dari APBN. Begitu kuatnya keinginan agar proyek ini segera 
terealisasikan (tahap satua harus sudah bisa diresmikan tahun 2014), 
sebelum hak konsesi didapat pun semua persiapan sudah diselesaikan. 
Dengan demikian begitu semua perizinan beres proyek langsung bisa 
dimulai.  
 
Minggu ini kontrak pekerjaan sudah bisa ditandatangani antara Lino dan 
Bambang Triwibowo Dirut PT PP (Persero) Tbk. PP adalah BUMN yang sudah 
sangat berpengalaman membangunm pelabuhan. Saya akan minta begitu 
hari itu tanda tangan kontrak dilakukan, besoknya PT PP sudah harus mulai 
bekerja. 
 
Lantaran letak pelabuhan baru ini di tengah laut (untuk mendapatkan 
kedalaman yang cukup),  maka Lino juga menggagas perlunya jalan tol baru 
yang langsung menuju pelabuhan ini. Sekaligus ikut mengatasi padatnya 
lalu lintas truk di kawasan Priok. Proyek jalan tol sepanjang 7 km inilah yang 



Jumat lalu juga disepakati untuk langsung saja dibangun oleh PT Jasa Marga 
(Persero) Tbk. Proyek ini juga melibatkan PT Kawasan Berikat Nusantara 
(Persero) karena harus menggunakan tanah miliknya.  
 
Begitu pelabuhan baru dan jalan tol baru mulai dikerjakan, empat 
perusahaan BUMN yang bergerak di bidang pelabuhan mulai menjalankan 
program peningkatan kapasitas di beberapa pelabuhan utama.  
 
Dengan demikian pelabuhan seperti Medan, Batam, Surabaya, dan Makassar 
akan berubah menjadi pelabuhan yang  bisa dimasuki kapal 3.000 
kontainer. Mereka juga akan membuat pelabuhan baru yang langsung 
berukuran besar di Sorong. 
 
Semua perubahan tersebut tentu perlu segera diantisipasi oleh kalangan 
bisnis, terutama bisnis perkapalan. Misalnya saja sampai saat ini belum ada 
pengusaha kapal kita yang memiliki kapal kelas 3.000 kontainer. Tentu 
sekarang perlu menyiapkan diri agar kelak bisa benar-benar menjadi tuan 
rumah di negeri sendiri. 
 

Senin, 10 September 2012 

Catatan: 

Tulisan ini saya buat di BB sambil tiduran di sela-sela pemeriksaan 
kesehatan di rumah sakit SGH setelah flu yang tidak sembuh-sembuh sejak 
pulang dari Mekkah dan Baghdad, dua pekan lalu  
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MEMBUAT PANGAN TIDAK LAGI SENGGOL-
SENGGOLAN 
 
MESKI pengadaan beras tahun ini sudah mencapai 3,1 juta ton, Dirut Perum 
Bulog Sutarto Alimoeso masih terus keliling daerah. 
 
Hari Minggu kemarin, misalnya, Sutarto masih “liburan” di sawah-sawah di 
sekitar Jogja. “Tahun ini, target kami 3,6 juta ton,” katanya. Sebuah target 
yang ambisius yang membuat seluruh jajaran Bulog kerja keras tanpa 
weekend. 
 
Bulog memang seperti sedang “balas dendam”: target satu tahun itu dibuat 
sama dengan hasil pengadaan beras selama dua tahun sebelumnya 
dijadikan satu. Bulog pun mengerahkan “pasukan semut” yang merayap ke 
desa-desa dan ke sawah-sawah di seluruh Indonesia. 
 
Seluruh jajaran pemerintah memang terlihat all-out tahun ini. Besarnya 
impor beras tahun lalu (dan tahun sebelumnya) memang cukup membuat 
kita malu. Menko Perekonomian Hatta Rajasa hampir tiap minggu 
mengadakan rapat pengadaan beras. Menteri Keuangan Agus Martowardojo 
tahun ini mencairkan uang muka pengadaan beras lebih cepat dari biasanya.  
 
Dan Tuhan memberikan iklim yang luar biasa. 
 
Tahun ini iklim sangat bagus bagi seluruh petani beras, tebu, dan tembakau. 
Hujan tahun ini sangat deras di awal tahun, berkurang di pertengahan, dan 
kering di musim kemarau. Panen padi melimpah di mana-mana. Panen 
tembakau mencapai puncak panen rayanya. Dan panen tebu menghasilkan 
rendemen yang luar biasa. 
 
Di tengah krisis pangan dunia saat ini, iklim yang begitu bagus yang 
diberikan Tuhan tahun ini memang harus disyukuri dengan kerja keras. 
Apalagi kalau bulan depan Tuhan sudah memberikan hujan untuk Jawa. Saat 
ini hujan memang sudah sampai di Sumatera dan semoga, seperti 
diramalkan oleh ahli cuaca, bulan depan sudah tiba di Jawa. 
 
“Kalau sampai akhir Oktober belum ada hujan, kita memang harus waspada. 
Pengadaan beras bisa-bisa tidak mencapai target,” kata Sutarto.  



 
Itu karena petani sudah sangat pandai. Begitu pertengahan Oktober belum 
ada hujan, petani tidak akan jual gabah lagi. Gabah itu akan ditahan di 
rumah masing-masing untuk cadangan pangan. Ini karena petani tahu kalau 
hujannya mundur, musim tanamnya juga akan mundur, yang berarti musim 
panen berikutnya juga mundur. Mereka perlu cadangan pangan lebih banyak 
di rumah masing-masing. 
 
Saat ini seluruh gudang Bulog penuh dengan beras. “Hari ini, beras kami 
yang ada di gudang mencapai 2,1 juta ton,” ujar Sutarto. Angka itu perlu 
dikemukakan karena belum pernah Bulog memiliki beras dari pengadaannya 
sendiri sebanyak itu. “Entah sudah berapa tahun kami belum pernah 
mencapai angka rata-rata setinggi ini,” katanya. 
 
Kalau begitu, apakah tahun ini Indonesia sudah terbebas dari keharusan 
impor beras? Teoritis, beras memang sudah cukup. Impor tidak perlu lagi. 
Namun keputusan untuk tidak impor beras sebaiknya juga tidak perlu 
kesusu. Kalau pun Indonesia perlu impor beras, tujuannya bukan lagi untuk 
mencukupi kebutuhan, melainkan sekadar untuk “jaga-jaga”.  
 
Jumlahnya pun tentu tidak akan besar. “Jaga-jaga” itu juga penting 
mengingat kecukupan beras tidak bisa disepelekan --misalnya sekadar 
karena untuk gagah-gagahan. 
 
Semangat petani menanam padi memang menyala-nyala. Dengan harga 
beras sekarang ini, petani “lupa” menanam yang lain, misalnya kedelai. 
Sepanjang harga kedelai hanya sedikit di atas harga beras (apalagi sama 
dengan harga beras), tidak akan ada petani yang mau menanam kedelai.   
 
Saat ini tanaman yang bisa bersaing dengan padi hanyalah tebu. Dengan 
perbaikan manajemen di seluruh pabrik gula BUMN, hasil gula yang diraih 
petani saat ini sangat memuaskan. 
 
BUMN sendiri akan terus meningkatkan bantuannya untuk dua komoditi itu. 
Bahkan di musim tanam yang akan datang, program BUMN yang disebut 
Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi (GP3K), dengan 
program yarnen alias bayar setelah panen, dinaikkan dua kali lipat. Dalam 
program yarnen ini, BUMN memberikan pinjaman bibit unggul dan pupuk 
yang semuanya tepat waktu. 
 
Dengan demikian petani tidak asal membeli benih (misalnya cari benih yang 
murah yang disesuaikan dengan kemampuan keuangannya). Demikian juga 
petani tidak asal membeli pupuk, bahkan kadang tertipu pupuk palsu. 
 



Mengingat hasil program yarnen tahun ini sangat menggembirakan, maka 
BUMN meningkatkan program yarnen hingga mencapai 3,2 juta hektar. 
Dengan program ini, sawah yang semula hanya menghasilkan 5,5 ton/ha 
bisa menghasilkan 7 ton/ha. Di atas kertas program ini akan 
menyumbangkan kenaikan produksi beras sebesar 1,5 juta ton setahun (dua 
kali panen). 
 
Seluruh BUMN bidang pangan (PT Sang Hyang Seri, PT Pertani, PT Pupuk 
Indonesia, dan Perum Bulog) terjun secara “total-football”. Masing-masing 
mendapat jatah  “yarnen” sekian ratus ribu hektar. Lengkap dengan 
kewajiban pembinaannya. 
 
Manajemen di masing-masing perusahaan itu (termasuk anak-anak 
perusahaan mereka) memang sudah selesai ditata. Sudah siap terjun ke 
sawah lebih dalam. Konsep dream team tidak hanya berlaku untuk masing-
masing perusahaan tapi juga untuk seluruh klaster BUMN bidang pangan.  
 
Tidak boleh lagi di antara perusahaan itu yang, misalnya, senggol-
senggolan. Apalagi sikut-sikutan. Semua harus menyatu untuk kesuksesan 
program pemerintah di bidang pangan. 
 
Bentuk kekompakan itu juga harus bisa dilihat di lapangan. Mereka sudah 
memutuskan untuk melakukan rayonisasi. Tidak akan ada lagi istilah 
“rebutan” lahan. Kalau di satu kecamatan sudah ada PT Sang Hyang Seri, 
misalnya, tidak boleh lagi PT Pertani masuk ke kecamatan itu. Apalagi 
dengan program yang berbeda. Itu akan membuat petani bingung.  
Maka minggu-minggu ini akan ada “serah-terima”  wilayah. Siapa yang 
harus mundur dari kecamatan tertentu dan siapa yang harus maju di 
kecamatan tersebut. Satu perusahaan punya tanggungjawab wilayah yang 
jelas. 
 
Pemetaan sudah selesai. Terkomputerisasi. Bagi yang ingin tahu kecamatan 
apa di bawah binaan perusahaan yang mana bisa dilihat di data-base BUMN 
bidang pangan. Lengkap dengan data kios-kios pertaniannya. 
 
Perkiosan ini juga ditata ulang. Tidak berjalan sendiri-sendiri dengan 
modelnya sendiri-sendiri. Kios milik PT Sang Hyang Seri, misalnya, harus 
juga menjual produk PT Pertani, PT Pupuk Indonesia, dan Perum Bulog. 
Demikian juga sebaliknya. 
 
Tidak boleh lagi petani dibuat mondar-mandir. Misalnya, untuk membeli bibit 
unggul harus mencari kios SHS. Lalu untuk membeli pembasmi hama harus 
lari ke kios PT Pertani. Dan untuk membeli pupuk harus mencari kios PT 



Pupuk Indonesia. Semua barang harus ada di semua kios. BUMN mana pun 
pemiliknya. 
 
Karena penataan ini menyangkut seluruh infrastruktur di seluruh kabupaten 
di seluruh Indonesia, maka perlu juga dikontrol pelaksanaannya. Mana yang 
sudah sempurna dan mana yang masih belum berjalan. Seluruh direksi 
BUMN pangan sudah all-out mengusahakannya, tapi siapa tahu masih ada 
yang terlena. 
 
Arifin Tasrif, Dirut PT Pupuk Indonesia yang menjadi “ketua kelas” kelompok 
ini juga sudah menyiapkan pasukan khusus: brigade hama. Di setiap 
kabupaten disiapkan satu brigade hama. Dilengkapi dengan sarana dan 
bahan-bahan yang diperlukan. Termasuk data jenis-jenis hama yang biasa 
muncul di suatu kawasan.  
 
Brigade hama ini sudah terlatih. Nama-nama anggota brigade pun sudah 
ditentukan untuk setiap kabupaten lengkap dengan nomor hand-phone 
mereka. Mereka juga wajib tinggal di kabupaten itu dan aktif memonitor 
lapangan. 
 
Pembagian yang jelas tidak hanya menyangkut wilayah binaan, tapi juga 
bidang usaha.  Dirut Sang Hyang Seri yang baru, Kaharuddin, memilih 
mengkhususkan diri di bidang penyediaan benih unggul. Titik. Tidak akan 
main-main di pupuk. Untuk 3,2 juta hektar program yarnen tersebut, 
misalnya, semua benihnya dicukupi oleh SHS. 
 
PT Pertani, konsentrasi di bidang pasca panen. Dirut PT Pertani yang baru, 
Eddy Budiono, tidak perlu lagi rebutan dan jegal-jegalan untuk 
memenangkan proyek benih, misalnya. Atau memenangkan proyek pupuk. 
PT Pertani akan konsentrasi pada penanganan gabah. 
 
Gedungnya yang baru di daerah Pasar Minggu nanti pun akan diberi nama 
Graha Gabah. 
 
Sedang PT Pupuk Indonesia akan sepenuhnya bertanggungjawab untuk 
penyediaan pupuk dan brigade hamanya. 
 
Ditingkatkannya program yarnen secara drastis ini sekalian untuk 
mengkompensasi kemungkinan mundurnya program pencetakan sawah 
baru, akibat lahan yang dicadangkan di Kaltim ternyata tidak tersedia.  
 
Program pangan ini memang besar, menantang, dan mulia. Manajemen 
yang diperlukan juga amat khas dan njelimet. Tapi pengalaman menarik 



dalam menangani yarnen tahun ini, telah menimbulkan optimisme yang 
besar untuk mampu melipatduakannya tahun depan.  
 
Melihat senangnya para petani yang terlibat di program ini, menimbulkan 
gairah untuk terus dan terus meningkatkannya. 
 
Deputi Menteri BUMN bidang ini, M Zamkhani, juga masih sangat muda dan 
enerjik untuk mengkoordinasikan semua itu. Musim tanam yang akan 
datang, insya-Allah dua bulan lagi, adalah kick-off yang sebenarnya. 
 
Senin, 17 September 2012 
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PROBLEM SUSU ETAWA DI BUKIT MENOREH 
 
SUDAH terlalu malam ketika saya tiba di Sumowono, sebuah desa di 
gugusan Bukit Menoreh, Purworejo, Jawa Tengah. Sudah terlalu gelap untuk 
bisa melihat kandang-kandang kambing di desa itu.  
 
Saya salah perhitungan. Berbekal alamat saja ternyata tidak cukup. Rencana 
untuk tiba di desa itu pukul 17.00 pun meleset. 
 
Jarak Jogja-Purworejo yang diperkirakan bisa ditempuh satu jam ternyata 
harus tiga jam. Untuk bisa keluar dari Jogja saja sudah memerlukan waktu 
satu jam sendiri. Proyek fly over di ujung ring road Jogja itu membuat lalu-
lintas sore hari macet-cet.  
 
Tapi, itu bukan menyebab utama. Kesalahan fatalnya karena saya salah 
memilih jalan: untuk ke desa Sumowono ternyata bisa lewat Godean. Tidak 
perlu masuk kota Purworejo. Tapi nafsu besar untuk bisa menikmati dawet 
hitam yang terkenal itu membuat saya ingin masuk kota Purworejo. 
 
Akhirnya saya baru masuk desa itu pukul 20.30. Sepi. Gelap. Pak Lurah 
Maryono pun tidak di rumah. Untung bisa dicari untuk segera pulang. Sudah 



lama saya ingin ke desa ini karena keistimewaan kambingnya. Tapi tidak 
mungkin di kegelapan seperti itu saya bisa melihat di mana letak kecantikan 
kambing-kambing Sumowono. 
 
Maka saya putuskan saja bermalam di desa itu. Baru pagi-pagi keesokan 
harinya keinginan melihat kambing istimewa itu terlaksana. Sambil 
menikmati hawa sejuk pagi hari di Bukit Menoreh. 
 
Malam itu, di rumah Pak Maryono yang belum sepenuhnya jadi, kami bisa 
ngobrol lesehan dengan beberapa penduduk yang memelihara kambing 
bantuan BUMN. Saya ingin melihat sendiri kenyataan di lapangan apakah 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN itu benar-benar 
sebaik yang dilaporkan. 
 
Kian malam obrolan kian menarik. Suguhan singkong goreng dan pisang 
rebusnya enak sekali. Apalagi Bu Lurah Maryono juga menyuguhkan susu 
hangat dari kambing etawa, yang manisnya berasal dari gula aren produksi 
desa sendiri. 
 
Obrolan di lantai malam itu kian lengkap karena Pak Bupati Purworejo, Drs 
Mahsun Zain, tiba-tiba muncul ikut lesehan. Inilah obrolan yang penuh 
canda karena banyak juga membicarakan masalah seks! Terutama 
hubungan seks antar kambing. 
 
"Kalau terjadi hubungan seks, di sini, pihak wanitanya yang harus bayar," 
ujar Marwan, seorang penerima bantuan kambing etawa BUMN PT Jasa 
Raharja (Persero). "Sekali hubungan Rp 50.000," tambahnya. 
 
Waktu itu, 1,5 tahun lalu, Marwan bersama 23 orang penduduk Sumowono 
menerima pinjaman Jasa Raharja masing-masing Rp 15 juta. Bunganya 
hanya 6% setahun. Tiap orang bebas menentukan strateginya sendiri. Boleh 
membeli lima kambing kecil-kecil, boleh juga membeli tiga kambing yang 
sudah besar. Marwan membeli tiga kambing etawa: dua induk dan satu 
calon induk.  
 
Sabtu kemarin, ketika saya di sana, kambing Marwan sudah 14 ekor! Hanya 
dalam waktu 1,5 tahun. 
 
Marwan termasuk warga yang cerdas dalam menentukan strategi mengenai 
jenis kambing yang harus dibeli dengan uang Rp 15 juta itu. Sama-sama 
dapat pinjaman Rp 15 juta, ada yang saat ini baru memiliki 10 ekor 
kambing. Program ini memang sangat berhasil. Dari 23 orang yang 
tergabung dalam kelompok Ngudi Luwih, tidak satu pun yang gagal. Semua 
kambing mereka berkembang. Semuanya mampu membayar cicilan 



pertama sebesar Rp 5 juta. 
 
Kalau toh ada yang belum memuaskan, program ini belum menyentuh 
penduduk yang termiskin di desa itu. 
 
Soal inilah yang malam itu kami obrolkan sampai malam: bagaimana 
penduduk yang termiskin bisa dientas lewat program yang sama. Menurut 
Pak Lurah, masih ada 100 KK (dari 350) yang sangat miskin. Seratus KK 
tersebut kami kelompokkan: mana yang bisa segera ditangani dan mana 
yang harus tahap berikutnya.  
 
Ternyata ada 40 KK yang bisa segera dibikinkan program yang sama. Pak 
Lurah bersama penduduk yang sudah terbukti mampu mengembangkan 
kambing, sepakat untuk bersama-sama menuntun 40 orang itu.  “Baik Pak. 
Kami akan ikut membina mereka,” ujar Pak Lurah. 
 
Awalnya, bantuan tersebut ditawarkan kepada siapa saja di desa itu. Tentu 
harus untuk membeli kambing etawa. Ini karena memelihara etawa sudah 
mendarah mendaging di pegunungan itu. Sudah sejak zaman Belanda. Tapi, 
ternyata, mereka yang tergolong termiskin tersebut tidak mau mendaftar. 
 
Mengapa? “Mereka pada takut. Takut punya utang dan takut tidak bisa 
mengembalikan,” ujar Pak Lurah. Tapi setelah melihat banyak penduduk 
yang berhasil, sebagian dari 100 orang tersebut kini mulai berani. 
 
Misalnya Pak Habib Abdul Rosyid. 
 
Habib adalah imam di masjid kecil di desa itu. Bacaan ayat-ayat Al Qurannya 
sangat baik. Habib hanyalah tamatan madrasah tsanawiyah (setingkat SMP), 
yang karena kemiskinannya tidak melanjutkan ke tingkat yang lebih atas. 
Sehari-hari Habib (42 tahun) menjadi buruh tani, mencangkul atau mencari 
rumput. Habib juga memelihara 6 ekor kambing tapi milik orang lain. Habib 
hanya menggadu. 
 
Usai salat subuh yang dia imamnya, saya ngobrol lesehan dengan seluruh 
jamaah di teras masjid. Tentu obrolan mengenai kambing etawa. Habib tiba-
tiba mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan Jasa Raharja.  
 
“Mengapa tidak ikut kelompok yang pertama dulu?” Tanya saya.  
“Waktu itu saya takut Pak. Ternyata bapak-bapak ini berhasil semua,” 
ujarnya.  
“Sekarang sudah berani?” Tanya saya.  
“Berani Pak. Saya harus berhasil. Saya harus maju. Dan lagi anak saya tiga. 
Sudah mulai ada yang masuk SMP. Sudah mulai memerlukan banyak biaya,” 



tambahnya. 
 
Habib juga segera ingin berubah. Dari memelihara kambing biasa milik 
orang lain menjadi memelihara kambing etawa milik sendiri. Kambing biasa, 
kata Habib, memerlukan makan sangat banyak. “Dua kali lipat dari kambing 
etawa,” tambahnya. “Kambing etawa hanya sekali makan. Kambing biasa 
tidak henti-hentinya makan. Menjelang tidur pun masih makan,” kata Habib.  
 
“Di musim kemarau seperti ini saya harus cari rumput sampai lima kilometer 
jauhnya,” katanya. 
 
Salon Kambing 
 
Kambing etawa adalah kambing yang dipelihara bukan karena dagingnya, 
tapi karena kecantikannya. Tubuhnya tinggi (90 cm), besar, indah, dan 
bulunya (khususnya bulu panjang yang tumbuh di bagian pantatnya) sangat 
seksi. Bentuk wajahnya manis seperti ikan lohan. Telinganya panjang 
menjuntai dengan bentuk yang mirip hiasan di leher. 
 
Memang, orang memelihara kambing etawa karena harga jualnya yang 
tinggi. Satu ekor bisa mencapai Rp 10 juta. Mengalahkan harga kerbau 
sekali pun. Memang, memelihara kambing etawa seperti memelihara ikan 
lohan atau burung cucakrowo: untuk hobi. Karena itu peternak etawa harus 
amat rajin merawat kambingnya. Agar terlihat selalu cantik. Kalau perlu 
sesekali membawa kambingnya ke salon kambing. 
 
Pagi itu kebetulan lagi hari pasaran kambing etawa di Kaligesing. Pak Bupati, 
yang pagi-pagi kembali ke Sumowono, mengajak saya ke pasar hewan. 
Seru! Inilah satu-satunya bursa kambing etawa di republik ini. Pemilik etawa 
datang dari berbagai kabupaten. Menurut catatan pintu retribusi, lebih 700 
ekor etawa yang ditransaksikan hari itu.  
 
Di tengah-tengah bursa itulah salon kambing dibuka. Pagi itu saya lihat 
banyak pemilik kambing yang antre: ada yang ingin mempercantik 
tanduknya ada pula yang ingin memotongkan kuku kambing mereka. 
 
Dari segi penyakit pun, hanya satu yang ditakutkan: kanker payudara. 
Karena itu peternak harus rajin meraba-raba payudara kambing mereka. 
Begitu payudara itu terasa lebih panas dari suhu tangan yang meraba, 
haruslah segera disuntik. Kalau tidak, payudara itu akan mengeras, 
membiru, dan tidak sampai seminggu akan mati.  
 



Apalagi, dalam setiap lomba, keindahan payudara termasuk yang dinilai. 
Kian indah payudaranya, kian mahal harga jualnya. 
 
Tapi yang paling menentukan adalah kemampuannya memproduksi anak. 
Untuk itu peternak harus hafal kapan kambingnya mulai birahi. Ini bisa 
dilihat dari kemaluannya yang memerah, atau yang sepanjang malam 
gelisah, tidak mau tidur dan terus mengembik. Kalau sudah begini, peternak 
harus segera membawanya ke pejantan untuk dikawinkan. 
 
Betina yang lagi birahi tersebut dimasukkan ke kandang pejantan. 
Pemiliknya harus selalu mengintip. Ini untuk memastikan apakah 
perkawinan sudah terjadi. Biasanya tidak lama. Dalam waktu setengah jam, 
perkawinan sudah terjadi dua kali. Cukup. Betinanya segera dikeluarkan dan 
dibawa pulang. Tentu setelah membayar Rp 50.000.  
 
Setengah bulan kemudian, kalau belum terjadi tanda-tanda kehamilan, sang 
betina dikawinkan lagi. Kali ini gratis. 
 
Di satu desa Sumowono ini hanya ada tiga pejantan handal. Satu milik 
bersama di kelompok Ngudi Luwih. Yang dua ekor lagi milik perorangan. 
“Satu pejantan bisa melayani 40 betina dalam sebulan,” ujar Marwan. 
Berarti satu pejantan menghasilkan uang Rp 2 juta sebulan.  
 
“Tidak boleh terlalu sering mengawini. Kualitas keturunannya bisa kurang 
baik,” tambahnya. Semua peternak mengharapkan kualitas kambing mereka 
 baik agar harga jualnya kelak bisa tinggi. 
 
Tidak boleh juga habis mengawini satu betina langsung mengawini betina 
lainnya. “Pernah terjadi”, kata Marwan, “yang diharapkan lahir kambing 
dengan kepala hitam, ternyata yang lahir merah,” katanya. Padahal 
jantannya berkepala hitam dan betinanya juga berkepala hitam. “Ini karena 
jantannya baru saja mengawini betina yang berkepala merah,” katanya.  
 
Entahlah. 
 
Yang jelas mayoritas peternak menginginkan bagian kepala sampai leher 
dan dada berwarna hitam. Batas warna hitam dengan warna putih di bagian 
tubuhnya juga harus rapi. Telinganya juga harus hitam yang panjangnya 
mencapai 30 cm. Untung-untungan seperti inilah yang membuat tidak 
semua peternak bernasib baik. “Ada peternak yang waris dan ada yang tidak 
waris,” katanya. 
 
Tentu saya akan meminta Jasa Raharja untuk meneruskan program ini. 
Sampai yang 100 orang termiskin tersebut bisa tertangani. Desa ini 



memang sudah berhasil keluar dari status desa tertinggal, tapi 100 KK 
termiskin tersebut masih mengganjal.  
 
Apalagi BUMN Hutama Karya juga sedang membangun jembatan yang roboh 
di desa itu dan sudah mengaspal jalan sepanjang 500 meter yang menanjak 
ke gunung. 
 
Tentu masih ada lagi yang belum memuaskan: susunya! Belum ada upaya 
yang sungguh-sungguh untuk mengkoordinasikan susu kambing etawa ini. 
Penduduk memang sudah mulai biasa minum susunya, tapi belum sampai 
tingkat melakukan pemerahan tiap hari. Ini karena belum ada perusahaan 
yang bisa sepenuhnya menampung seluruh susu kambing etawa di 
Kaligesing.  
 
Padahal di kecamatan ini terdapat 70.000 ekor kambing etawa. Padahal 
keistimewaan kambing ini, sebenarnya, karena kualitas air susunya itu! 
 
“Satu liter susu sapi hanya berharga Rp 6.000. Satu liter susu kambing 
etawa Rp 15.000!” Ujar Agus Suherman, kepala bidang di Kementerian 
BUMN yang mengurus PKBL. 
 
Apalagi minat ber-etawa terus meningkat. Pak Solikun, misalnya. 
 
Tahun lalu Pak Solikun memiliki 6 ekor kerbau. Kini kerbau itu dia jual 
semua. Dia belikan etawa. Memelihara kerbau, katanya, bukan main 
susahnya. (Ini saya benarkan  karena waktu kecil saya juga sering 
memandikan kerbau). Padahal harga seekor kerbau kalah dengan seekor 
etawa yang baik.  
 
Tak ayal bila di seluruh desa ini kini hanya tinggal ada lima ekor kerbau. Ini 
pun rasanya tidak akan lama. Kerbau akan segera hilang dari desa etawa 
ini. 
 
Senin, 24 September 2012 
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MEMBRANE DI BAWAH BULAN PURNAMA KAPAT 
 
BULAN purnama lagi mejeng dengan sangat menornya di atas langit ladang 
penggaraman yang luas di selatan Sampang, Madura. Orang-orang Bali 
merayakannya sebagai purnama kapat dengan sembahyang di pura. Orang 
Tionghoa sedunia merayakannya sebagai zhong jiu yue dengan saling 
membagi kue bulan yang terkenal itu. 
 
Tapi, di Madura, di ladang garam ini, para petani sedang meradang: harga 
garam mereka sedang jatuh-jatuhnya. "Di satu pihak harga garam turun 
drastis, di lain pihak  ongkos angkutnya naik," ujar Haji Ulum, seorang 
petani garam di situ. "Tahun ini kami seperti terpukul dari kanan dan kiri," 
tambahnya. 

Malam Minggu kemarin itu, di bawah sinar bulan purnama kapat yang menor 
itu, saya memang lagi weekend di Sampang. Kombinasi pancaran sinar 
bulan yang terang, dengan langit biru yang cerah dan hamparan luas 
putihnya garam yang mengkristal, membuat suasana malam itu seperti lagi 
di alam maya: tidak siang, tidak malam, tidak pagi, dan tidak senja.  

Pencipta puisi seperti Taufiq Ismail pasti akan bisa menggambarkan 
kemayaan suasana malam itu, sebagus puisinya tentang padang savana 
Sumba yang dibacakan penyair Umbu Landu Paranggi itu! 

Sayangnya kelompok-kelompok petani garam di Madura ini bukan seperti 
bait-bait puisi. Mereka justru seperti lagi kompak menyenandungkan tanya: 
mengapa di saat panen garam seperti ini impor garam terus terjadi! 
 
Memang secara teori garam luar negeri itu hanya untuk industri. Tapi semua 
bersaksi bahwa garam impor itu juga masuk ke pasar konsumsi. Maka 
panen raya garam yang luar biasa tahun ini (berkat kemarau yang terik) 
yang semula menimbulkan harapan besar untuk penghasilan yang lebih, 
berakhir dengan hampa. 

Tentu bukan berarti tidak ada hope. Menteri Perdagangan Gita Wirjawan 
sudah memutuskan menghentikan kebijakan lama. Mulai tahun depan tugas 
mendatangkan garam untuk industri hanya bisa dilakukan oleh BUMN PT 
Garam (Persero). Dengan demikian bisa lebih terkontrol. Hanya saja 
memang harus menunggu tahun depan.  Izin-izin lama impor garam itu baru 
berakhir pertengahan 2013. 

Hope yang lain adalah ini: membranisasi ladang garam. Program yang saya 
promosikan tahun lalu itu, kini sudah mulai ada hasilnya. Saya sengaja ke 



Sampang malam itu memang khusus untuk melihat dan mengevaluasi 
percobaan penggunaan membrane tersebut. Saya ingin tahu keadaan yang 
sebenarnya. Yang tidak hanya berbentuk laporan di atas kertas.  
 
Diam-diam dan agak mendadak saya meluncur ke Sampang. Kesimpulannya 
-meminjam istilah pelawak Tukul- ruaarrrr biasa! 
 
PT Garam sudah mencoba geomembrane ini di tiga lokasi: Sampang, 
Pamekasan, dan Sumenep. Semuanya di Madura, Jawa Timur. Di Sampang, 
geomembrane dipasang di areal seluas 30 ha. “Hasilnya naik 40 persen,” 
ujar Yulian Lintang, Dirut PT Garam yang malam itu mendadak saya ajak ke 
Sampang.  
 
Bukan hanya jumlah produksi yang meningkat tapi juga kualitas garamnya. 
Dengan geomembrane, tidak ada lagi garam kualitas dua atau kualitas tiga. 
Semuanya kualitas satu. Bahkan dengan geomembrane ini, PT Garam sudah 
mulai bisa menghasilkan garam pada bulan Mei. Tanpa geomembrane, 
panen pertama  baru terjadi di bulan Juli. 

Geomembrane seperti lembaran plastik tipis yang sangat lebar, selebar 
petak-petak ladang garam. Ukurannya sekitar 30 x 60 meter. Lembaran 
membrane tersebut dihampar di dasar ladang. Seperti tambak udang. Lalu 
air laut yang akan dijadikan garam dialirkan ke petak tersebut. Dalam waktu 
lima hari, kristal-kristal garamnya sudah mulai terlihat dan mulai 
mengendap. 
 
Ini beda dengan cara tradisional yang dasar ladangnya adalah tanah. Dua 
bulan lamanya petani harus membuat dasaran ladang garam. Yakni dengan 
cara membiarkan dan meratakan garam-garam awal musim berkali-kali. 
Setelah itu barulah bisa membuat garam yang sebenarnya. Itu pun ketika 
panen masih saja ada yang tercampur dengan tanah. Inilah yang 
menyebabkan munculnya garam kualitas dua dan tiga. 

Begitu PT Garam sudah bisa panen di bulan Mei, petani garam di sekitar 
lokasi tambak BUMN itu  terperangah. Bagaimana mungkin di bulan Mei 
sudah bisa panen. Mereka pun berbondong-bondong melihat teknologi baru 
itu. Apalagi ketika mereka melihat seluruh garam di atas membrane itu 
berkualitas satu. Para petani pun terpana. 

“Saya langsung mendaftar untuk mendapatkan geomembrane itu,” ujat Haji 
Taufik, seorang petani yang malam itu berbincang dengan saya. 
“Mendaftar ke mana?” Tanya saya. 
“Ke Dinas Perindusterian Sampang,” jawab Taufik. 
“Memangnya akan ada pembagian geomembrane?” Tanya saya lagi. 



“Saya dengar begitu. Tapi entahlah,” jawab Taufik. 
 
Tidak hanya Taufik yang tergiur dengan teknologi geomembranenya BUMN. 
“Saya juga sudah mendaftar,” ujar Haji Wasil, 43 tahun, petani garam yang 
lulusan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang.  
 
Bagaimana dengan Haji Ulum, 37 tahun, yang juga bertani garam di situ? 
“Saya pun sudah mendaftar,” katanya.  
“Lho! Semuanya sudah mendaftar?” Tanya saya. 
“Iya Pak. Total ada lima kelompok yang sudah mendaftar. Kira-kira 50 
orang,” ujar Ulum yang mengaku hanya tamat Madrasah Ibtidaiyah 
(setingkat SD), namun berkat ketekunannya bertani garam kini sudah 
memiliki sebuah Honda Jazz, satu pick-up, dan dua buah truk. 
 
Melihat hasil penggunaan geomembrane yang begitu nyata, saya 
memutuskan agar PT Garam menggunakan geomembrane 100% tahun 
depan. Yulian, Dirut PT Garam yang asli Lintang, Lahat, Sumsel, dan baru 
menjabat Juli lalu, bertekad akan melaksanakan keputusan ini. Bukan saja 
untuk BUMN sendiri tapi juga untuk memberikan contoh kepeloporan bagi 
petani garam secara keseluruhan. 

“Dari mana uangnya?” Tanya saya kepada Yulian Lintang. 
“Bisa dari pinjaman bank Pak,” jawab Yulian. 
“Bisa mengembalikan bunga dan pokoknya?” Tanya saya lagi. 
“Dalam dua tahun pinjaman sudah bisa lunas. Asal musimnya sebagus tahun 
ini,” ia menjawab tegas. 
 
Mendengar dialog tersebut para petani garam juga tersulut. Mereka 
bertekad akan menempuh cara yang sama. “Kalau memang tidak ada 
pembagian, saya juga mau lewat kredit,” ujar Haji Taufik, petani garam 
tamatan sekolah Pendidikan Guru Agama 6 Tahun yang sehari-hari naik 
Honda CRV. Taufik yang pernah diangkat menjadi guru agama tapi 
mengembalikan surat pengangkatannya itu memang petani garam yang 
cerdas. 

Taufik tidak hanya berladang garam. Ia juga mendirikan pabrik garam. Dia 
beli garam-garam kualitas tiga dari para petani sekitar. Dia beli mesin 
pencuci garam seharga Rp 500 juta. Dia cuci garam tersebut sehingga bisa 
naik menjadi kualitas dua. Atau dia cuci garam kualitas dua untuk bisa 
menjadi kualitas satu. 

Bahkan Taufik sebenarnya tidak ingin menunggu pembagian atau kredit. 
“Kalau saja harga garam tahun ini tidak jatuh, saya akan langsung membeli 
geomembrane,” ujarnya.  



 
Haji Ulum juga punya pikiran yang sama. “Sayangnya harga garam tahun ini 
jatuh. Saya lagi mikir lagi bagaimana bisa mendapatkan geomembrane,” 
katanya. 

Dengan geomembrane proses peningkatan suhu air laut memang bisa lebih 
cepat. Air laut yang disedot dan dimasukkan ke ladang garam suhunya 
hanya 3 derajat. Suhu itu harus terus dinaikkan. Caranya: air diputar-putar 
(dialirkan) dari satu petak ke petak lain sampai suhunya mencapai 20 
derajat. Semua itu karena panas matahari.  

Dalam proses pindah-memindah air laut inilah terjadi juga pengendapan 
unsur-unsur kimia seperti FE, CACO3, dan CA Sulfat. Zat-zat itu harus 
ditinggal agar mutu garam bisa lebih baik. Artinya dengan mengurangi zat-
zat tersebut NACL dalam garam bisa sangat tinggi. 

Setelah mencapai suhu 20 derajat itulah, air dimasukkan (dialirkan) ke 
petak/kolam terakhir. Hanya petak terakhir inilah yang perlu dilapisi 
geomembrane di dasarnya. Di petak terakhir ini air akan dibiarkan mencapai 
suhu 25 sampai 28 derajat. Inilah suhu yang bisa menghasilkan garam. 
Penggelaran geomembrane di dasarnya ikut membuat peningkatan suhu 
tersebut lebih cepat.  
 
Dalam lima hari, air laut di atas membrane tersebut sudah berubah menjadi 
kristal-kristal garam. Saat inilah ditentukan apakah garam yang dihasilkan 
akan dibuat menjadi kristal-kristal kecil atau kristal-kristal besar. Sesuai 
dengan keinginan pasar. 
 
Melihat tumpukan garam hasil dari ladang bergeomembrane ini rasanya 
seperti melihat mutiara-mutiara yang indah. Apalagi diterpa sinar bulan 
purnama yang sempurna. 
 
Maka seandainya BUMN dan semua petani garam di Madura sudah 
menggunakan geomembrane, Madura saja akan mampu memproduksi 1,2 
juta ton garam setahun. Tinggal kurang 200.000 ton lagi untuk bisa 
mencukupi kebutuhan garam konsumsi secara nasional. Kekurangan itu bisa 
diperoleh dari Cirebon, Indramayu, dan Medan. Ini kalau semua petani di 
tempat-tempat tersebut juga ketularan menggunakan geomembrane. 

Kalau semua kebutuhan garam konsumsi sudah bisa dipenuhi, tinggal kita 
memikirkan kebutuhan garam untuk industri. Sayangnya kebutuhan garam 
untuk industri ini jauh lebih besar dari kebutuhan garam untuk konsumsi: 
1,8 juta ton. Inilah yang masih harus diimpor.  
 
Sampai kapan? 



 
Harapan satu-satunya adalah NTT. Ada 5.000 ha lahan yang bisa 
dipergunakan untuk ladang garam di Kabupaten Kupang. Hampir sama 
dengan luasan seluruh ladang garam Madura. PT Garam sudah siap ekspansi 
ke sana. Namun lahan tersebut masih harus diselesaikan.  

Menyelesaikannya pun mungkin tidak mudah. Ini karena pemerintah sudah 
terlanjur memberikan izin Hak Guna Usaha (HGU) kepada sebuah 
perusahaan dari Jakarta. Perusahaan ini ingin membuat ladang garam 
raksasa dengan cara  modern. 

HGU itu sudah diberikan sejak 27 tahun yang lalu. Tapi sampai 27 tahun 
kemudian, hari ini, lahan itu masih tetap sama seperti 27 tahun yang lalu. 

Garam rasanya memang asin. Tapi kalau jumlahnya sudah mencapai 3,2 
juta ton, manisnya bukan main. (Senin, 1 Oktober 2012) 
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BAYANG-BAYANG PAK SUM DI ATAS LAUT BENOA 
 
SISTEM “keroyokan” ini ibarat balap antar BUMN. Inilah yang terjadi di Bali, 
dalam proyek pembangunan jalan tol di atas laut yang menghubungkan 
Bandara Ngurah Rai, Nusa Dua, dan Tanjung Benoa.  

“Kami memang sudah tidak melihat untung rugi.  Proyek ini harus jadi tepat 
waktu,” ujar M Choliq, Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) yang 
bersama Hutama Karya dan Adhi Karya mengerjakan proyek itu. 

Di mata saya, ini juga seperti proyek penebusan dosa. Terutama bagi 
sebagian BUMN karya yang dulu sering diberitakan terlibat kasus sogok-
menyogok. Peluang nyogok memang tidak mungkin di sini: pemilik 
proyeknya BUMN, pendanaannya BUMN, dan kontraktornya BUMN. 

Sistem “keroyokan” ini juga akan menjadikan proyek jalan tol Bali menjadi 
yang tercepat pembangunannya dan tercantik penampilannya. Juga akan 
menjadi jalan tol di atas laut yang pertama di Indonesia. 

Inilah proyek jalan tol yang memberi inspirasi untuk pebangunan jalan tol di 
atas laut lainnya. Seperti jalan tol yang akan menghubungkan basis industri 
di Kawasan Berikat Nusantara ke dermaga baru pelabuhan New Tanjung 
Priok di Kalibaru Jakarta Utara. 



Waskita Karya mengerjakan proyek ini dari arah Benoa. Pelebaran jalan 
lama sudah dilakukan. Pemancangan tiang-tiang pancang di atas Teluk 
Benoa sudah jauh sampai di atas laut. Sudah lebih 2.000 titik tiang pancang 
yang diselesaikan. “Tidak ada kendala yang berarti,” ujar Tito Karim, Dirut 
PT Jasa Marga Bali Tol yang akan menjadi pemilik proyek ini. 

Hutama Karya yang memulai proyek ini dari arah Ngurah Rai juga tidak 
kalah cepat. Tiang pacangnya sudah terlihat jauh menjorok ke laut. Bahkan 
bundaran yang akan menjadi pintu masuk dari arah Ngurah Rai sudah 
memasuki tahap pemasangan beton.  

Saya berkali-kali menyampaikan terima kasih dan pernghargaan kepada tim 
Hutama Karya. Tim inilah yang menemukan teknik bagaimana mempercepat 
pemancangan tiang di laut. Terutama teknik untuk mengurangi 
ketergantungan kepada ponton.  

“Pemancangan tiang dengan ponton tidak bisa dilakukan 24 jam. Pada saat 
air laut surut pekerjaan harus berhenti. Dengan teknik ini kami bisa bekerja 
24 jam,” ujar Tri Widjajanto Joedosastro, Dirut PT Hutama Karya (Persero). 

Teknik ini lantas ditularkan ke Adhi Karya yang memulai proyek ini dari sisi 
Nusa Dua. Pemancangan pun bisa lebih cepat. Selama tiga bulan pertama 
proyek ini hanya berhasil dipancangkan 1.000 tiang pancang. Setelah ada 
cara baru itu, setiap bulan bisa dipancangkan 1.000 tiang pancang. 

Kalau target penyelesaian itu bisa tercapai memang sangat bersejarah. 
Betapa jauh bedanya dengan yang pernah terjadi di Surabaya. 
Pembangunan jalan tol sepanjang 12 km dari Waru ke Juanda Surabaya 
 memakan waktu 12 tahun. Proyek jalan tol di Bali ini, dengan panjang yang 
kurang lebih sama, bisa diselesaikan hanya dalam 16 bulan. 12 tahun 
berbanding 16 bulan! 

Kalau jalan tol di atas laut Benoa ini nanti jadi, kendaraan dari arah bandara 
yang ingin menuju Nusa Dua tidak lagi harus berjubel melewati jalan satu-
satunya sekarang ini. Bisa langsung menuju bundaran, lalu naik ke jalan tol 
menuju tengah laut. Di tengah laut itu ada interchange yang cantik, 
bercabang-cabang, dan meliuk-liuk. 

Di interchange tengah laut itu semua kendaraan bisa langsung memutar ke 
kiri menuju Sanur. Atau ke kanan ke arah Nusa Dua. Atau ke arah barat ke 



bandara Ngurah Rai. Interchange yang melingkar-lingkar di atas laut itulah 
bagian yang paling indah dari proyek ini. 

Setiap kali melakukan peninjauan ke proyek ini, saya selalu teringat nama 
ini: Ir Sumaryanto Widayatin, Deputi Bidang Infrastruktur dan Logistik  
Kementerian BUMN. Dialah penggagas jalan tol di atas laut ini. Dia pula 
yang sangat aktif menemukan dan mewujudkan berbagai terobosan. 
Terutama agar proyek jalan tol ini bisa terwujud dengan cepat. 

Hampir setiap hari Pak Sum, begitu nama panggilannya, menerobos ruang 
kerja saya untuk minta blessing berbagai ide gilanya. Mulai ide jalan tol, 
pelabuhan, bandara, sampai pembenahan perusahaan-perusahaan yang ada 
di bawah koordinasinya. 

Saya sungguh cocok dengan orang ini. Agak terasa kurang sopan, kurang 
ajar, meledak-ledak, ngotot, tapi logikanya sangat baik. Kalau berdebat 
suka melawan, tapi kalau keputusan sudah diambil dia sangat loyal. 

Saya mendengar, beberapa bulan sebelum saya menjadi menteri, di sebuah 
rapat dengan salah satu instansi, Pak Sum disiram kopi oleh pejabat tinggi 
di instansi tersebut. Saya pun kadang ingin juga menyiramkan kopi ke 
wajahnya, tapi saya tidak minum kopi. 

Sesekali saya memang mengalami, dua-tiga hari setelah keputusan diambil, 
dia datang lagi dengan ide baru. Rupanya dia tidak puas dengan keputusan 
yang sudah diambil. Tapi dia juga tidak ngotot dengan ide lamanya. 
Kelihatannya dia terus berpikir dan berpikir. Lalu menemukan ide yang lebih 
baru. Yang hebat, dia tidak  pernah takut mengemukakan ide yang lebih 
baru itu kepada saya. 

Dan saya tidak pernah malu untuk mencabut keputusan saya yang memang 
kalah baik dari idenya. 

Kini, Pak Sum dirawat di Singapura. Enam bulan lalu, lewat tengah malam, 
ia mengalami stroke. Untung istrinya segera melarikannya ke rumah sakit. 
Tidak sampai kehilangan golden time yang sangat vital bagi penderita 
stroke. Nyawanya selamat. 

Meski mengalami kelumpuhan sampai tidak bisa berbicara, tapi 
semangatnya untuk sembuh luar biasa. Itulah yang membuat kondisinya 



kian hari kian baik. Apalagi di tangan istrinya yang sangat telaten merawat 
dengan sepenuh hati dan melatihnya.  

Belakangan Pak Sum sudah bisa duduk di atas kursi roda. Untuk dibawa 
berjemur di bawah matahari pagi. Bahkan minggu-minggu ini Pak Sum 
sudah bisa dibawa kembali ke Jakarta. 
Ketika diadakan acara pemancangan tiang pertama proyek ini bulan 
Desember lalu, dia hadir dengan mengenakan baju batik yang agak 
kedodoran. Dia memang termasuk orang yang penampilannya agak asal-
asalan dan cenderung urakan. 

Dari atas podium saya minta dia berdiri. Saya sampaikan kepada seluruh 
hadirin bahwa dialah yang memiliki ide jalan tol di atas laut Bali ini. 
Terutama untuk menghindari keruwetan pembebasan tanah. Pak Sum juga 
yang memiliki ide menggabungkan berbagai kekuatan BUMN agar bisa kerja 
keroyokan 

Dia memang punya kemampuan teknis dan memiliki kekuatan untuk 
melakukannya. 
Saat menjenguknya beberapa waktu lalu, saya sempat membisikkan ke 
telinganya mengenai perkembangan proyek yang dia gagas ini. Saya 
membisikkannya sambil mencengkeram jari-jari tangannya.  

Dia memang sudah bisa berada di kursi roda, tapi masih belum bisa 
menggerakkan seluruh tubuhnya. Juga belum bisa berkata-kata. 

Saat berbisik ke telinganya, wajahnya kelihatan berseri dan matanya 
kelihatan bergerak-gerak. Cengkeraman jari tangannya juga terasa 
menguat. 

Kalau saja Pak Sum bisa melihat perkembangan proyek itu sekarang, 
alangkah bangganya. Apalagi tim BUMN karya yang di lapangan bekerja 
sungguh-sungguh dan menemukan banyak cara untuk mempercepatnya. 

Saya minta berbagai terobosan itu dicatat dan dijadikan buku. Dalam acara 
peresmian kelak, buku tentang pembangunan jalan tol ini sudah harus jadi. 
Untuk pembelajaran bagaimana sebuah proyek bisa terwujud cepat hanya 
karena kuatnya  kemauan. Di banyak hal, kita ini tidak bisa mewujudkan 
sesuatu bukan karena tidak bisa, tapi karena lemahnya kemauan. 

Tidak “Ya Begitulah” 



Di samping meninjau proyek jalan tol, pagi itu, sebelum menyampaikan 
pidato ilmiah di acara Dies Natalis ke-50 Universitas Udaya, saya melihat 
proyek pembangunan bandara baru Ngurah Rai. Ini juga kerja keroyokan 
tiga BUMN: Adhi Karya, Waskita Karya, dan Angkasa Pura I. 

Ini juga proyek yang tidak lagi menghitung untung rugi. Ini adalah proyek 
yang harus jadi tepat pada waktunya. 

Lantai satu dan dua sudah selesai. Saya naik ke lantai tiga. Di sinilah lokasi 
check-in, ruang tunggu keberangkatan, sampai boarding dilakukan. Berada 
di lantai tiga proyek ini, saya baru merasa bangga. Terasa luasnya. Lantai 
tiga ini akan terasa sangat lapang dan longgar. Ini karena tinggi ruangan itu 
sampai 17 meter.  

Jarak antara pilar satu dan pilar lainnya sampai 60 meter. Pilar itu sendiri 
garis tengahnya sampai 8 meter. Berupa ruang kosong yang menembus 
langit. Di tengah setiap pilar kosong inilah kelak akan ditanam pohon besar. 

Memang tidak gampang melaksanakan pembangunan proyek ini. Lapangan 
untuk kerjanya sangat sempit. Manuver peralatannya terbatas. Bahkan 
jadwal pembangunan masing-masing bagian harus disesuaikan dengan 
keperluan penumpang pesawat saat ini.  

Inilah risiko membangun bandara baru di lokasi bandara lama. Sambil 
membangun harus tetap menjaga agar semua fungsi pelayanan tidak 
terganggu. 

Memang mulai ada keluhan. Koridor untuk jalan kaki menuju tempat 
keberangkatan domestik sangat jauh. Tapi tidak banyak pilihan untuk 
mencapai kemajuan. Apalagi, setelah saya rasakan sendiri, sebenarnya tidak 
juga lebih jauh dari umumnya bandara di luar negeri. Kebiasaan lama yang 
serba dekat telah menimbulkan dampak psikologis mengenai jarak sebuah 
koridor. 

Saya hanya mengajukan beberapa pertanyaan. Salah satunya: akan seperti 
bintang berapakah bandara Ngurah Rai nanti? Banyak bandara baru kita 
bangun tapi finishing-nya hanya setingkat bintang tiga. Saya khawatir 
Ngurah Rai pun seperti itu.  

“Tidak,” jawab Yanus Suprayogi, pimpinan proyek bandara baru ini. 
“Bandara baru Ngurah Rai akan setingkat bintang lima,” ucap Yanus tegas. 



Malam itu saya pun tidur dengan nyenyaknya. Apalagi di kamar baru di hotel 
baru milik BUMN yang belum diresmikan: Grand Inna Kuta. Mungkin masih 
perlu waktu sebulan lagi bagi hotel ini untuk beroperasi. Masih ada beberapa 
koreksi dan pemasangan “jembatan” menuju hotel Inna Kuta yang lama. 
Tapi, setidaknya, wujudnya sudah jelas.  

Hotel Inna Kuta tidak akan menjadi bahan ejekan, bahwa semua hotel milik 
BUMN  “ya begitulah”. 

Setelah ini, fokus berikutnya adalah pembangunan hotel bintang lima di 
Nusa Dua: Grand Inna Putri Bali yang kini kelasnya juga “ya begitulah”. Saat 
ini bangunan lama sedang dirobohkan. Di atas lahan 7 ha itu akan dibangun 
hotel baru dengan perancang Kamil Ridwan, arsitek kebanggaan Indonesia 
yang lagi ngetop itu.  

Konsepnya pun berubah. Dulu pantai itu dianggap “halaman belakang”. 
Kelak pantai adalah “halaman depan” yang harus dimanfaatkan 
kekuatannya. 

Kualitas “ya begitulah” memang harus segera lenyap dari dunia BUMN! 

Senin, 8 Oktober 2012 
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MENGGERAKKAN TANGAN KIRI BUMN 22 KALI 
 
UNTUK apa negara memiliki BUMN? Bukankah negara bisa maju dan 
makmur tanpa 
BUMN? Seperti Amerika Serikat dan Jepang? Juga seperti Inggris yang 
dulunya memiliki banyak BUMN dan kemudian dihilangkan sama sekali? 

Bukankah negara didirikan semata-mata untuk menyejahterakan rakyatnya? 
Apakah ada suatu negara didirikan dengan tujuan untuk melakukan bisnis? 
Bukankah sektor bisnis seharusnya diberikan kepada rakyatnya? Mengapa 
negara ikut terjun ke bisnis yang berarti negara akan menyaingi rakyatnya 
sendiri di bidang bisnis? 

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus saya jawab ketika saya diangkat 
menjadi Menteri BUMN setahun yang lalu. Harus bisa dijelaskan mengapa 
negara memiliki BUMN. Juga harus bisa dijelaskan untuk apa negara 
memiliki BUMN.  

Rakyat juga tidak akan bisa menerima kalau para pengelola BUMN tidak bisa 
menjawab untuk apa bekerja di BUMN. 

Rakyat akan marah kalau pengelola BUMN bukan saja tidak tahu tujuan 
BUMN, bahkan menjadikan BUMN sebagai lahan obyekan dan sumber 
kenikmatan semata. 

Setelah mendapatkan arahan pertama Presiden dan melakukan dialog 
dengan berbagai kalangan, terutama kalangan ahli dan universitas, saya 
menetapkan harus ada tujuan yang jelas di mana peran BUMN dan akan ke 
mana. Garis inilah yang menjadi pedoman kerja selama setahun ini, dan 
akan terus menjadi pedoman ke depan.  

Pertama, BUMN harus bisa dipakai sebagai alat ketahanan nasional. Industri 
strategis masuk kelompok ini. Bahkan saya memasukkan BUMN sektor 
pangan ke dalam kelompok “ketahanan nasional”. Ini berarti BUMN-BUMN 
pangan harus mendapat perhatian serius, diperkuat, dan dibesarkan. Tidak 
boleh ada logika BUMN pangan kita lebih lemah dari BUMN non pangan. 

Kedua, BUMN harus bisa berfungsi sebagai engine of growth. Mesin 
pertumbuhan ekonomi. Proyek-proyek penting yang akan bisa 
menggerakkan ekonomi secara nyata harus dimasuki BUMN. Swasta tentu 
tidak mau masuk ke proyek yang secara bisnis belum bisa memberikan laba. 



Kalau proyek itu sangat penting, BUMN harus mengerjakannya. Misalnya: 
pelabuhan, bandara, jalan tol, dan industri hulu solar cell.  

Ketiga, BUMN harus bisa dipergunakan untuk menumbuhkan kebanggaan 
nasional. Sejumlah BUMN tidak boleh hanya bisa menjadi jago kandang. 
Harus menjadi kebanggan bangsa di dunia internasional. Memang kita belum 
bisa mendapatnya dari sepak bola, namun bukan berarti kita akan kalah di 
semua bidang. Bank, penerbangan, semen, telekomunikasi, dan kedokteran 
nuklir adalah beberapa contoh yang akan bisa menjadi kebanggaan bangsa 
di dunia internasional. 

Secara singkat, tiga tujuan itu sebenarnya bisa dirangkum dalam sebuah 
kebijakan yang digariskan Presiden SBY berikut ini: BUMN harus bisa 
menjadi “tangan kedua” pemerintah.  

Penegasan ini diulangi sekali lagi oleh beliau di depan sekitar 1.000 orang 
yang menghadiri pertemuan besar BUMN di Jogja Rabu lalu. 

 Untuk menggerakkan pembangunan, kata Presiden SBY, pemerintah sudah 
punya satu “tangan”:  APBN. Tapi hanya punya satu “tangan”  tidak lengkap. 
Pembangunan akan bisa lebih maju dan lebih cepat kalau memiliki “tangan” 
kedua: BUMN. Ibarat manusia, dengan memiliki dua tangan memang bisa 
lebih sempurna. 

Pertemuan besar BUMN dengan Presiden SBY di Jogja itu sangat semarak. 
Semua direktur dan komisaris BUMN hadir. Juga hadir 14 orang menteri, 
Jaksa Agung Basrief Arief, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Kepala BPKP 
Mardiasmo. 

Para direksi BUMN, termasuk direktur utamanya, hari itu mengenakan baju 
yang biasa dipakai pegawai golongan terendah di masing-masing BUMN. Di 
dalam lift, saat mengantar Bapak Presiden ke tempat acara, saya laporkan 
tentang tidak dipakainya jas dan dasi dalam pertemuan besar tersebut. Ini 
sebuah simbol bahwa direksi BUMN harus siap meninggalkan kemewahan 
yang berlebihan mengingat BUMN harus lebih efisien, bersih, dan menjadi 
contoh untuk lokomotif pertumbuhan. 

Memang baru sekali ini ada pertemuan khusus antara seluruh 
direksi/komisaris BUMN dan Presiden. Presiden sendiri yang menghendaki 
adanya pertemuan tersebut. Presiden ingin memastikan bahwa BUMN benar-
benar siap menjadi “tangan kedua” pemerintah. Banyak hal penting dan 



mendasar yang tidak bisa dikerjakan melalui APBN, harus bisa dikerjakan 
oleh BUMN. 

Presiden tidak ingin pembangunan berjalan lambat hanya karena, antara 
lain, proses politik APBN yang panjang. Di samping karena keterbatasan 
APBN sendiri. “Di semua negara demokrasi, proses politik memang harus 
seperti itu. Harus kita terima sepenuhnya. BUMN harus mengisi bagian-
bagian yang memerlukan percepatan pembangunan,” ujar Presiden. 

Kemampuan investasi “tangan kiri” BUMN memang bisa mencapai Rp 250 
triliun per tahun. Kurang lebih sama dengan kemampuan investasi “tangan 
kanan” APBN. Kemampuan investasi tersebut akan bisa meningkat 
manakala, misalnya, BUMN bersama-sama dengan swasta bisa “merebut” 
kue yang amat besar di BP Migas.  

Di depan Presiden di acara tersebut saya mengemukakan tekad untuk 
mengajak swasta secara bersama-sama mengincar anggaran Rp 250 triliun 
setahun (sekali lagi: setahun!) yang ada di BP Migas yang selama ini lebih 
banyak dikerjakan perusahaan asing.  

Pertemuan-pertemuan dengan BP Migas yang dipimpin Kepala BP Migas R 
Priyono, sudah dilangsungkan. Dalam pertemuan itu “pasukan BUMN” 
dipimpin oleh menterinya sendiri. Tim-tim kerja sedang disusun. 
Kemampuan BUMN dan swasta harus digabung untuk bisa bersaing dengan 
perusahaan asing yang memang hebat-hebat itu.  

BUMN saja tidak kuat. Swasta nasional saja tidak mampu. Tapi kalau 
kemampuan keduanya bisa bergabung, kue yang begitu besar akan bisa 
lebih banyak dikerjakan oleh perusahaan dalam negeri. 

Tidak perlu ada perlakuan khusus dan fasilitas khusus. Harus ada persaingan 
yang sehat, termasuk dengan perusahaan asing. Ini agar industri dalam 
negeri kian cepat dewasa. Lebih baik BUMN fokus “merebut” kue di BP Migas 
itu, daripada misalnya, ikut rebutan proyek-proyek kecil di APBN.  

Kemampuan BUMN harus selalu “naik kelas” dan bukan justru “turun kelas” 
ke proyek-proyek kecil yang sudah bisa ditangani swasta. Proyek-proyek di 
BP Migas umumnya memang proyek yang skalanya besar dan memerlukan 
kemampuan teknologi yang lebih tinggi. 

Mati Suri 



Tentu, dalam presentasi di depan Presiden selama 45 menit itu, tidak 
mungkin semua kemajuan BUMN dilaporkan. Forum itu terlalu besar dan 
berharga untuk dibuat menceritakan hal-hal “remeh-temeh”. Hanya yang 
benar-benar hebat yang saya sajikan kepada beliau. Atau dalam istilah yang 
dipergunakan Presiden dalam sambutannya, saya hanya menampilkan para 
“stars dan super stars”.  

Tentu BUMN masih banyak memiliki calon-calon “stars” dan “super stars”. 
Salah satu calon super stars itu menemui saya usai rapat akbar tersebut. 
“Kami bisa menerima bahwa kami belum bisa ditampilkan. Tapi seluruh 
direksi kami darahnya mendidih. Kami sepakat untuk bisa segera menjadi 
super stars,” ujar seorang direktur utama BUMN yang “bernasib kurang 
baik” tidak ikut saya tampilkan hari itu.  

Tentu mereka juga akan mendapatkan giliran untuk ditampilkan. Terutama 
kalau “darah semua direksi yang mendidih” itu bisa menggerakkan 
perusuhaannya untuk menjadi super star beneran. Apalagi, saat 
meninggalkan acara tersebut, di dalam lift yang kecil, Presiden mengatakan 
kepada saya, “perlu secara periodik acara seperti ini dilaksanakan lagi.”  

Presiden kelihatannya ingin terus memonitor apakah “tangan kiri”-nya bisa 
digerakkan maksimal untuk mengimbangi gerak “tangan kanan”-nya. 

Tentu masih banyak kerja, kerja, dan kerja yang harus dilakukan. Misalnya, 
akan diapakan perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak bisa masuk dalam 
kategori “ketahanan nasional”, tapi juga tidak bisa masuk kategori “engine 
of growth”, dan tidak bisa juga menjadi “kebanggan nasional”.  

Mereka harus bermetamorfosis atau tergilas oleh keadaan. 

Demikian juga bagaimana dengan perusahaan-perusahaan BUMN yang pada 
dasarnya sudah lama berstatus “mayat” namun belum sempat dikuburkan. 
Sebagian “mayat” itu memang masih bisa dimasukkan ke “ICU”, ditangani 
“dokter ahli”, dan diberi “oksigen”. Pelan-pelan mereka bisa bernafas 
kembali.  

Bahkan beberapa di antaranya, seperti galangan kapal IKI Makassar, sudah 
bisa berjalan pelan-pelan.  



Bisa saja mereka akan menjadi sehat dan bisa berlari. Tapi bisa saja ambruk 
di tengah jalan, karena pada dasarnya roh mereka belum sepenuhnya 
kembali ke jasadnya. 

Presiden kelihatan terus tersenyum ketika presentasi saya memasuki dunia 
“mayat” tersebut. Sebagai Presiden yang amat santun, beliau dalam 
sambutannya, tidak mau menggunakan kata “mayat”. “Lebih baik saya 
menggunakan istilah mati suri,” ujar beliau sambil tersenyum. Hadirin pun 
bertepuk tangan dengan riuhnya. 

Entah berapa kali hadirin bertepuk tangan sore itu. Tapi ada yang 
menghitung, dalam sambutan 30 menitnya itu, Presiden mengucapan kata 
“saya senang” atau “senang sekali” sebanyak 22 kali. 

Saya tidak menghitungnya karena saya terlalu sibuk mencatat esensi arahan 
itu di otak saya. 

Senin, 15 Oktober 2012 
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GANGNAM STYLE SEPANJANG TAHUN 
 
PANTAI Losari, Minggu pagi, 21 Oktober 2012. Senam pagi. Keringat pun 
bercucuran oleh gerak yang kian keras dan matahari Makassar yang kian 
tinggi. Apalagi setelah  lagu Korea dipakai sebagai gerakan penutupnya: 
semua peserta seperti sedang menunggang kuda liar: gangnam style. 
 
“Selamat ya!” Ujar seorang teman mengajak salaman. “Saya memang sudah 
latihan Gam Lan Style beberapa hari terakhir ini bersama grup senam saya 
di Monas,” jawab saya.  
 
Ternyata bukan itu yang dia maksud. “Selamat ulang tahun,” katanya. Saya 
lupa kalau hari itu genap satu tahun saya menjabat Menteri BUMN. Saya 
pikir dia menyalami karena gerakan saya di “gangnam style”. 
 
Usai senam itu saya ingin melihat rencana pembangunan pelabuhan baru 
Makassar. Tapi diam-diam saya ingin belok dulu ke sebuah perusahaan 
BUMN yang setahun lalu masih berstatus “mayat”: PT Industri Kapal 
Indonesia (IKI). Saya ingin tahu  begaimana keadaannya sekarang. Setelah 
hampir setahun manajemen di IKI diperbaiki. 
 
Memang, hampir setahun yang lalu, tengah malam, saya diam-diam ke IKI. 
Tidak ada yang tahu. Satpam di situ sedang tidur dan pintunya tidak 
terkunci. Memang tidak ada harta berharga di situ. Sebulan kemudian, 
tengah hari, saya datang lagi. Meski tidak memberi tahu, rencana itu bocor 
di menit-menit terakhir.  
 
Karyawan yang sudah lebih dua tahun tidak menerima gaji melakukan 
demo. Tapi persiapan demonya tidak bisa sempurna. Terburu-buru.  
 
Saya sudah terlanjur masuk ke galangan ketika mereka berkumpul di pintu 
gerbang. Tapi mereka masih bisa mencegat ketika saya hendak keluar. Saya 
pun mendatangi mereka. Setidaknya untuk memberitahu bahwa spanduk 
yang mereka bentangkan terbalik. 
 
Beberapa bulan kemudian saya masih datang lagi ke IKI. Dan kedatangan 
saya Minggu pagi kemarin itu adalah untuk yang keempat kalinya. Saya 
pikir, karena hari Minggu, IKI pasti sepi. Tidak mungkin direksinya ada di 
tempat. Tidak apa-apa. Toh niat saya memang hanya ingin melihat 
kondisinya yang terkini. 



 
Ternyata dari pintu gerbangnya terlihat banyak sekali manusia: laki-laki, 
wanita, dan anak-anak. Mereka membukakan pintu gerbang tapi segera 
kaget ketika melihat pengemudi mobil tersebut adalah saya. Semua 
berlarian ke arah mobil: bukan untuk demo tapi untuk menyalami. 
 
“Ada apa ini?” Tanya saya. 
“Ulang tahun IKI yang ke-35 Pak,” jawab mereka. 
 
Saya pun didaulat untuk turun dari mobil. Tapi saya minta izin untuk bisa 
melihat-lihat dulu seluruh kawasan galangan kapal itu. Direksi IKI pun, yang 
ternyata lengkap hadir di acara itu, ikut keliling lokasi. Saya kaget sudah 
begitu banyak kapal yang diperbaiki di situ. Ada kapal tunda, ada tongkang, 
ada pula kapal barang. Di graving dok yang dulu seperti kolam tua itu, kini 
sudah diisi dua kapal. 
 
“Hebat! Sudah banyak kapal ya?” Tanya saya. 
“Alhamdulillah, Pak. Sudah banyak sekali pekerjaan. Bahkan kapal yang 
minta diperbaiki di sini sudah harus antre,” ujar Bandung Bismono, Dirut PT 
IKI yang baru. “Kami akan terus menambah alat agar lebih banyak lagi 
kapal yang bisa diperbaiki di sini,” ujar Bandung yang asli Semarang ini. 
 
“Sudah berapa karyawan yang bisa bekerja?” Tanya saya. Saya ingat 200 
karyawan PT IKI sudah lama menganggur dan tidak menerima gaji. 
 
“Sudah lebih 200 orang. Semua sudah bekerja kembali. Bahkan kami segera 
merekrut karyawan baru. Sudah kekurangan karyawan,” tambah Bandung 
Bismono. 
 
Dalam hati saya memuji kehebatan direksi baru PT IKI ini. Perusahaan ini 
bisa hidup lagi tanpa disuntik modal sama sekali. Saya hanya menyuntikkan 
kepercayaan diri. Padahal dulu-dulunya selalu saja muncul ancaman ini: 
kalau tidak ada suntikan modal tidak mungkin PT IKI bisa hidup lagi. Mereka 
selalu minta modal dari negara. Nilai yang mereka ajukan pun Rp 200 miliar. 
 
Saya ingat betapa gigih direksi PT IKI yang dulu memperjuangkan modal 
baru itu. Bahkan, kesan saya, kesibukan direksinya justru lebih banyak 
untuk mengurus penambahan modal itu daripada untuk bekerja di lapangan. 
Mereka marah kepada saya karena saya tidak mau meneruskan permintaan 
itu ke pemerintah dan DPR. Saya pun menunjuk direksi baru yang sanggup 
menghidupkan PT IKI tanpa sikap yang cengeng. Namanya: Harry 
Sampurno.  
 



Saya punya prinsip direksi sebuah perusahaan tidak boleh cengeng. Modal 
besar sekali pun, di tangan sebuah direksi yang cengeng, akan habis begitu 
saja. 
 
Dalam enam bulan, direksi baru PT IKI sudah menunjukkan hasil yang 
nyata. Tanda-tanda kehidupan kian jelas. Saya tahu pengorbanan Harry 
Sampurno sangat besar. Korban lahir dan batin. Karena itu ketika PT IKI 
sudah kelihatan bisa jalan, saya pun memindahkan Harry Sampurno untuk 
memegang perusahaan yang lebih besar.  
 
Dia kini menjabat Dirut PT Dahana, yang memproduksi bahan peledak itu. 
Aslinya dia memang orang PT Dahana. Dia ke IKI untuk sementara, sebagai 
“Kopassus” yang harus membereskan PT IKI. 
 
Usai meninjau lapangan, saya pun bergabung dengan seluruh karyawan dan 
keluarganya. Dari dialog di halaman itulah saya baru tahu mengapa ulang 
tahun ini terasa meriah. “Kami sudah 10 tahun tidak pernah mengadakan 
ulang tahun,” ujar Sekretaris Perusahaan, Ansyarif.  
 
“Kali ini kami adakan ulang tahun karena kami sangat senang perusahaan 
ini hidup lagi. Kami ingin terus maju,” katanya. 
 
Salah seorang karyawan kemudian minta salaman sambil minta maaf. 
“Maafkan kami dulu mendemo bapak,” katanya. 
 
Karyawan bertepuk riuh ketika saya memberitahukan bahwa hari itu saya 
pun berulang tahun: genap setahun menjadi menteri. 
 
Misteri Modal 
 
Lokasi PT IKI ini tidak terlalu jauh dengan rencana pengembangan 
pelabuhan peti kemas Makassar yang baru. Inilah pelabuhan baru yang 
harus bisa dimasuki kapal dengan bobot 3.000 TEUs. Tiga kali lipat dari 
pelabuhan Makassar yang ada sekarang.  
 
Kini, Dirut Pelindo IV Harry Susanto, sedang mengurus perizinannya di 
Kementerian Perhubungan. Begitu izin keluar, pembangunan langsung 
dilakukan. Pelindo IV sendiri yang akan mengusahakan dananya. Tidak perlu 
APBN. 
 
Pelindo IV kini juga sudah menyelesaikan pembangunan pelabuhan peti 
kemas baru di Kariangau, Balikpapan. Inilah pelabuhan yang akan 
diresmikan Presiden SBY hari Rabu lusa.  
 



Pelindo IV juga menghadapi tantangan berat bersama Pelindo II untuk 
membangun pelabuhan baru yang amat besar di Sorong. Sebesar yang ada 
di Makassar. Beda dengan IKI tadi, kali ini Pelindo mampu menyediakan 
modal sendiri. 
 
“Modal,” memang sering seperti misteri. Ada perusahaan yang benar-benar 
perlu modal. Tapi banyak juga “modal” yang dimaksud hanyalah berupa 
dukungan kepercayaan. Percaya kepada pemegang sahamnya, percaya 
kepada direksinya (percaya bahwa direksinya akan mau kerja keras), dan 
kadang cukup percaya bahwa ada orang lain yang mempercayainya. 
 
Dalam hal PT IKI, dukungan bahwa PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) 
akan membantunya, bisa menimbulkan kepercayaan. Padahal akhirnya PT 
DPS tidak perlu benar-benar memberikan dukungan. PT IKI bisa bangkit 
semata-mata oleh direksi dan karyawannya sendiri! 
 
Demikian juga PT Batantekno yang melakukan pengayaan uranium sistem 
rendah untuk memproduksi radioisotop. BUMN yang bergerak di kedokteran 
nuklir ini begitu terseok-seoknya. Dirinya sendiri sudah kehilangan 
kepercayaan. Apalagi orang luar.  
 
Kepercayaan mulai muncul ketika direksi barunya adalah orang-orang yang 
tidak hanya ahli di bidang nuklir, tapi juga mau menderita (sampai tinggal di 
rumah kos-kosan). Dan mau bekerja keras. Bukan direksi yang selalu 
memikirkan “kalau saya kerja keras” saya akan “dapat apa”. 
 
Memang, setelah itu diperlukan dana. Batantekno tetap tidak bisa 
berkembang kalau tidak disediakan dana yang besar. 
 
“Berapa besar?” Tanya saya. 
 
“Besar sekali Pak. Bisa Rp 80 miliar,” ujar Dr Yudiutomo Imardjoko, direktur 
utama PT Batantekno yang ahli nuklir itu. Dialah satu-satunya orang di 
dunia yang mampu melakukan pengayaan uranium dengan sistem rendah. 
 
“Kalau uang itu saya usahakan, pendapatan perusahaan bisa mencapai 
berapa setahun?” Tanya saya. 
 
Dia pun menghitung-hitung. Dia melihat negara-negara di Asia ini tidak ada 
yang mampu memproduksi isotop. Pun tidak, Singapura dan Jepang. 
Amerika pun, kalau dua tahun lagi peraturan baru diterapkan, tidak akan 
bisa memproduksinya. Yakni peraturan bahwa uranium tidak boleh lagi 
dikayakan dengan sistem tinggi. Negara-negara itu, selama ini bisa 



memproduksi radioisotop dengan cara pengayaan sistem tinggi yang bisa 
disalahgunakan untuk senjata nuklir. 
 
Pasar radioisotop sangat luas. Semua orang yang sakit, yang memerlukan 
MRI atau CT scan, pasti memerlukan cairan radioisotop. Cairan inilah yang 
disuntikkan ke dalam tubuh agar dokter bisa melihat keadaan dalam tubuh 
kita mengandung penyakit apa saja. Setelah mempertimbangan semua itu, 
Dr Yudi pun menggoreskan angka. 
 
“Setahun pendapatan perusahaan bisa mencapai Rp 2 triliun, Pak,” kata Dr 
Yudi sepuluh menit kemudian. 
 
“Ok. Saya carikan dana Rp 80 miliar. Anda laksanakan semua program itu,” 
tegas saya. 
 
Setelah mengucapkan kata-kata itu, saya pun berpikir. Bank mana yang bisa 
memberikan pinjaman modal sebesar itu. Kekayaan PT Batantekno belum 
memenuhi syarat untuk punya pinjaman sebesar itu. 
 
Akhirnya BRI bisa diyakinkan. Ditandatanganilah perjanjian kredit Rp 80 
miliar. 
 
Mendengar PT Batantekno mendapat dukungan dana, muncullah 
kepercayaan diri para direksi dan karyawannya. Bahkan orang luar pun 
giliran mempercayai Batantekno. Produksi pun meningkat. Ekspor pun 
dilakukan. Bahkan sampai ke Tiongkok dan Jepang. 
 
Dari transaksi ekspor itulah PT Batantekno bisa mendapaatkan L/C di depan. 
Perusahaan menjadi punya uang. Tanpa pinjaman. Termasuk tanpa 
pinjaman dari BRI yang sudah disetujui tersebut.  
 
Direksi Batantekno juga bukan termasuk direksi yang “mata duitan”. Tidak 
mau sembarangan mencairkan uang kalau memang tidak sangat diperlukan. 
Tidak ada sikap mengada-ada untuk sekadar agar uangnya cair. 
 
Sebaliknya BRI tentu merasa dirugikan. Saya pun seperti mendapat teguran 
ketika hari Minggu kemarin bertemu direktur BRI yang membidangi kredit-
kredit untuk BUMN. 
“PT Batantekno belum memanfaatkan kreditnya lho Pak,” ujar Asmawi 
Syam. 
 
Di satu pihak tentu saya memuji direksi Batantekno. Tapi di lain pihak saya 
memaklumi problem pengaturan dana di BRI. Yang jelas saya tetap 
mengucapkan terima kasih kepadanya. “Tanpa kesanggupan kredit dari 



Anda, direksi PT Batantekno tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk 
berkembang,” kata saya. 
 
“Tapi alokasi kreditnya sudah terlanjur ada Pak,” katanya. 
 
Tentu, saya tahu, bank bisa dirugikan kalau kredit yang sudah dialokasikan 
tidak dicairkan. Saya pun percaya PT Batantekno akan memerlukannya. 
Suatu saat. Untuk mengembangkan diri lebih besar lagi. Terutama kalau 
Batantekno jadi ekspansi ke luar negeri tahun depan. Yakni membangun 
reaktor nuklir di AS dan memproduksi cairan kedokteran nuklir di sana. 
 
Dari dua contoh kasus PT IKI dan PT Batantekno tersebut nyatalah bahwa 
kepercayaan adalah segala-galanya. Itulah sebabnya program holdingisasi 
BUMN juga harus dilihat sebagai upaya untuk memperbesar kepercayaan 
itu. PT Semen Gresik sudah membuktikannya. Demikian juga PT Pupuk 
Indonesia.  
 
Saya sungguh berharap, sebelum akhir tahun ini holdingisasi BUMN 
perkebunan dan kehutanan bisa terlaksana. 
 
Mungkin memang masih perlu gerak “gangnam style” di sepanjang tahun 
kedua saya di BUMN ini.(Senin, 22 Oktober 2012) 
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TEMUAN INEFISIENSI YANG MESTINYA MELEBIHI RP 37 
TRILIUN 
 
BENARKAH BPK menemukan inefisiensi di PLN sebesar Rp 37 triliun saat 
saya jadi Dirutnya? Sangat benar. Bahkan angka itu rasanya masih terlalu 
kecil. BPK harusnya menemukan jauh lebih besar dari itu. 
 
Contohnya ini: Rabu subuh kemarin, saya mencuri waktu sebelum mengikuti 
acara peresmian pelabuhan kontainer Kariangau Balikpapan oleh Bapak 
Presiden SBY. Masih ada sedikit waktu untuk saya menyelinap ke Senipah. 
Jaraknya memang 1,5 jam dari Balikpapan, tapi dengan sedikit ngebut 
masih akan oke. 
 
Di Senipah sedang dibangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) 80 MW. 
Awalnya, sebelum saya menjabat Dirut PLN, proyek ini menghadapi 
persoalan birokrasi besar. Saya datang ke Senipah di dekat muara Sungai 
Mahakam itu. Persoalan selesai. Proyek bisa dibangun.  
 
Ini penting bukan saja agar kekurangan listrik di Kaltim segera teratasi, tapi 
PLN pun bisa berhemat triliunan rupiah. Lebih efisien. Kasus Kaltim ini (juga 
Kalselteng) sangat memalukan bangsa. Daerah yang kaya energi justru 
krisis listriknya terparah. 
 
Kini, ketika pembangunan PLTG Senipah itu hampir selesai, ada persoalan 
lagi. Untuk membawa listrik itu ke Balikpapan dan Samarinda harus 
melewati tanah Pertamina. Saya pun harus mencarikan jalan keluar.  Beres. 
Tiga bulan lagi proyek ini sudah menghasilkan listrik. Efisiensi triliunan 
rupiah segera terwujud.  
 
Dengan kata lain, selama ini telah terjadi inefisiensi triliunan rupiah di 
Kaltim. Inefisiensi ini tidak ditemukan oleh BPK. 
 
Contoh lain lagi: krisis listrik di Jambi juga termasuk yang paling parah. 
Padahal di Jambi banyak ditemukan sumber gas. Tapi PLN membangkitkan 
listrik dengan BBM. Terjadilah inefisiensi triliunan rupiah di Jambi. BPK juga 
tidak menemukan inefisiensi di Jambi ini.  
 
Saya segera memutuskan pembangkit yang sudah nganggur di Madura 
dibawa ke Jambi. Sejak kabel listrik untuk Madura dilewatkan jembatan 
Suramadu, tidak ada lagi kekhawatiran Madura kekurangan listrik. Jambi 
pun lebih efisien. 



 
Ada lagi gas Jambi yang sudah bertahun tidak digunakan. Berapa triliun 
inefisiensi telah terjadi. Ini juga tidak ditemukan BPK. Saya segera 
memutuskan membangun CNG (compressed natural gas) di Sei Gelam, di 
luar kota Jambi. Agar gas yang ditelantarkan bertahun-tahun itu bisa 
dimanfaatkan. 
 
Minggu lalu, tengah malam, dalam rangkaian meninjau proyek sapi di Jambi, 
saya bersama Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, meninjau proyek CNG ini. 
Sudah hampir selesai. Saya bayangkan betapa besar efisiensinya. Bahkan, 
Jambi yang dulunya krisis listrik akan bisa "ekspor" listrik. 
 
Contoh lagi: Suatu saat pemerintah membuat keputusan yang tepat: gas 
jatah PLN dialihkan untuk industri yang kehilangan pasokan gas. Jatah gas 
PLN dikurangi. Akibatnya PLN berada dalam dilema: menggunakan BBM atau 
mematikan saja listrik Jakarta. Pembangkit besar di Jakarta itu (Muara 
Karang dan Muara Tawar) memang hanya bisa dihidupkan dengan gas atau 
BBM. Tidak bisa dengan bahan bakar lain. 
 
Tentu PLN tidak mungkin memilih memadamkan listrik Jakarta. Bayangkan 
kalau listrik Jakarta dipadamkan selama berbulan-bulan. Maka digunakanlah 
BBM.  
 
Kalau keputusan tidak memadamkan listrik Jakarta itu salah, saya siap 
menanggung risikonya. Saya berprinsip seorang pemimpin itu tidak boleh 
hanya mau jabatannya tapi tidak mau risikonya. Maka dia harus berani 
mengambil keputusan dan menanggung risikonya. 
 
Kalau misalnya sekarang saya harus masuk penjara karena keputusan saya 
itu, saya akan jalani dengan ikhlas seikhlas-ikhlasnya!  
 
Saya pilih masuk penjara daripada listrik Jakarta padam secara masif 
berbulan-bulan, bahkan bisa setahun, lamanya. Saya membayangkan mati 
listrik dua jam saja orang sudah marah, apalagi mati listriknya berbulan-
bulan. 
 
Sikap ini sama dengan yang saya ambil ketika mengatasi krisis listrik di 
Palu. Waktu itu saya sampai menangis di Komisi VII. Saya juga menyatakan 
siap masuk penjara. Daripada seluruh rakyat Palu menderita terus bertahun-
tahun. 
 
Akibat keputusan saya untuk tidak memadamkan listrik Jakarta itu memang 
berat. PLN inefisiensi triliunan rupiah. Tapi pabrik-pabrik tidak tutup, PHK 
ribuan buruh terhindarkan, dan Jakarta tidak padam selama setahun! 



 
Apakah PLN harus memberontak terhadap putusan pemerintah itu? Tentu 
tidak. Putusan itu sendiri sangat logis. Kalau industri tidak dapat gas, berapa 
banyak pabrik yang harus tutup. Berapa ribu karyawan yang kehilangan 
pekerjaan. Alangkah ributnya. Indonesia pun kehilangan kepercayaan.  
 
Sekali lagi, jangankan dipanggil Komisi VII. Masuk penjara pun saya jalani 
dengan sikap ikhlas seikhlas-ikhlasnya! 
 
Ini mirip Pertamina yang juga tidak mungkin tidak menyalurkan BBM ke 
masyarakat meski kuota BBM bersubsidinya sudah habis. Atau juga seperti 
BUMN lainnya, PT Pupuk Indonesia, yang November/Desember nanti tidak 
mungkin tidak menyalurkan pupuk ke petani. Padahal kuota pupuk subsidi 
sudah akan habis. 
 
Saya tahu pepatah ini: kian tinggi kian kencang anginnya. Tapi saya juga 
tahu lelucon ini: kian besar kembung perut, kian besar buang anginnya! 
 
Contoh lain lagi: Secara mendadak, saat menjadi Dirut PLN saya 
memutuskan membangun transmisi dari Tentena ke Palu lewat Poso. Sejauh 
60 km. Harus melewati hutan dan gunung. Tahun depan transmisi ini harus 
jadi. Ini akan bisa mengalirkan listrik dari PLTA Poso milik Pak Kalla yang 
begitu murah tarifnya ke kota Palu. 
 
Kalau tidak ada transmisi ini  PLTA di Sulteng tidak bisa untuk melistriki 
Sulteng, tapi justru melistriki propinsi lain. Akibatnya, inefisiensi di PLN 
Sulteng akan terus terjadi. Dengan nilai triliunan rupiah. Ini juga tidak 
ditemukan oleh BPK. 
 
Saya terus memonitor pembangunan transmisi ini agar inefisiensi yang 
sudah terjadi bertahun-tahun itu segera berakhir.  
 
Belakangan ini ada masalah besar di proyek itu. Terutama sejak dua polisi 
Poso tewas di hutan oleh teroris. Para pekerja yang memasang transmisi itu 
tidak berani masuk hutan. Dua polisi tersebut pernah ikut mengamankan 
proyek ini.  
 
Begitu pentingnya proyek ini  saya minta PLN tidak menyerah pada ancaman 
teroris. Kalau perlu minta tolong Zeni TNI AD untuk mengerjakannya.  
 
Efisiensi yang akan terjadi triliunan rupiah. Listrik untuk Palu pun lebih 
terjamin. Program ini tidak boleh gagal oleh gertakan teroris. 
 



Contoh lain yang lebih menarik: di laut utara Semarang ditemukan sumber 
gas. Pemilik sumur gas itu sudah setuju menjual gasnya ke PLN. Harganya 
pun sudah disepakati. Tapi bertahun-tahun perusahaan yang memenangkan 
tender untuk membangun pipa gas itu tidak kunjung mengerjakannya. 
Bukan PLN yang mengadakan tender. PLN hanya konsumen.  
 
PLN gagal mendapatkan gas sampai 100 MMBtu. Di sini PLN inefisiensi 
triliunan rupiah. BPK juga belum menemukan inefisiensi ini. 
 
Contoh-contoh inefisiensi seperti itu luar biasa banyaknya. Dan triliunan 
rupiah nilainya. Itulah sebabnya mengapa saya benar-benar ingin menjabat 
Dirut PLN sedikit lebih lama lagi. Agar saya bisa melihat hasil-hasil 
pemberantasan inefisiensi di PLN lebih banyak lagi. 
 
Apakah Komisi VII DPR tidak tahu semua itu? Sehingga memanggil saya 
untuk menjelaskannya? 
 
Saya tegaskan: Komisi VII sangat tahu semua itu. Kalau pun merasa tidak 
tahu, kan ada Dirut PLN yang baru, Nur Pamuji. Pak Nur bisa menjelaskan 
dengan baik, bahkan bisa lebih baik dari saya. Apalagi waktu itu beliau 
menjabat Direktur PLN urusan energi primer.  
 
Hampir tidak ada relevansinya memanggil Menteri BUMN ke Komisi VII. 
Tapi, kalau pun saya dipanggil lagi, saya akan hadir: saya juga sudah 
kangen pada mereka. Dan mungkin mereka juga sudah kangen saya. Sudah 
setahun saya tidak melucu di Komisi VII.  
  
Senin, 29 Oktober 2012 
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GILIRAN MENENGOK ANAK-ANAK DAN CUCU-CUCU  
 
MEMASUKI tahun ke-2 sebagai menteri BUMN saya bisa melangkah ke 
program yang lebih dalam. Misalnya pembenahan anak-anak dan cucu 
perusahaan. Meski jumlah BUMN itu "hanya" 141 buah, tapi anak-anak dan 
cucunya banyak banget. 
 
Tiap minggu Rapim Kementerian BUMN yang secara konsisten dilakukan tiap 
Selasa pukul 07.00 itu akan ditambah satu agenda: evaluasi anak dan cucu 
perusahaan. Rapatnya memang lebih panjang tapi tahap pembenahan anak-
cucu perusahaan itu sudah waktunya dilakukan. 
 
Efisiensi sudah waktunya dilakukan sampai ke anak cucu. 
 
Pekan lalu sudah dimulai mengevaluasi anak-cucu perusahaan di kelompok 
industri strategis. Beberapa anak perusahaan yang hanya terus menerus 
menyusu ke induknya harus disapih: tidak boleh induk perusahaan terus 
digerogoti anak perusahaan. Baik penggerogotan keuangan maupun 
penggerogotan energi. Jangan sampai ada anak perusahaan yang membuat 
"anak polah bapak kepradah". 
 
Tentu banyak anak perusahaan yang harus dipertahankan. Terutama anak 
perusahaan yang justru memperkuat induknya. Baik memperkuat posisi 
pasar maupun memperkuat keuangan. 
Anak perusahaan PT Krakatau Steel yang bergerak di industri hilir baja, 
misalnya, perlu dipertahankan. Tapi cucu perusahaan yang melakukan bisnis 
pembuatan air minum kemasan harus dilepaskan. Terlalu kecil skalanya dan 
terlalu jauh dari core business-nya. 
 
Demikian juga anak-anak perusahaan PT PAL Surabaya. Hanya satu yang 
boleh diteruskan. Tiga anak perusahaan lainnya harus dilepas. Apalagi di 
anak perusahaan tersebut PT PAL hanya memegang saham minoritas. 
 
PT PAL harus fokus pada pembuatan kapal. Dan pemeliharaan atau 
perbaikan. Terutama pembuatan kapal perang. Kementerian Pertahanan kini 
memiliki anggaran pengadaan persenjataan sangat besar. Ini harus 
ditangkap semaksimal mungkin. Caranya: membuat Kementerian 
Pertahanan puas. Mutu kapal yang dibuat sangat baik dan penyelesaian 
ordernya tidak molor. Kelemahan lama PT PAL di bidang itu tidak boleh lagi 
terjadi. 
 



Tidak ada artinya PAL memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang 
pembuatan boiler dan turbin. Apalagi melangkah lebih jauh lagi: menjadi 
kontraktor EPC pembangkit listrik. Anak-anak perusahaan tersebut harus 
ditinggalkan. Terlalu jauh dari bisnis utama PAL. Akhirnya hanya 
mengganggu reputasi dan nama baik PAL. 
 
Waktu awal-awal saya menjabat dirut PLN, saya menemukan proyek listrik 
yang macet bertahun-tahun: proyek geothermal Ulumbu di Flores Barat. 
Akibatnya listrik di kota Ruteng harus menggunakan genset dengan bahan 
bakar BBM yang mahal. 
 
Kontraktor proyek itu ternyata PT PAL. Macet, cet! PAL tidak punya 
kemampuan dana dan daya untuk menyelesaikannya. Saya pun menulis 
"Sumpah Ulumbu" ketika pergi ke Ruteng. Proyek ini harus jadi. Dalam 
waktu kurang dari dua tahun geothermal Ulumbu menghasilkan listrik yang 
murah. Efisiensi di PLN pun terjadi. 
 
Pembenahan di PAL ini (juga di BUMN lain nanti) akan membuat PT PAL lebih 
konsentrasi menyehatkan perusahaan. Sudah terlalu banyak energi yang 
dicurahkan untuk menyelamatkan PAL di masa lalu. Sudah terlalu banyak 
uang negara yang digelontorkan ke sana. Semua seperti sia-sia. Tahun lalu 
PAL masih rugi ratusan miliar rupiah. 
 
Tahun ini, di bawah manajemen yang baru, PAL melakukan konsolidasi 
besar-besaran. Tentu banyak yang marah. Tapi ibarat kapal yang sudah 
hampir tenggelam harus ada pengorbanan. Pembenahan dan pengorbanan 
itu akhirnya benar-benar ada hasilnya. PT PAL akan segera keluar dari 
kerugiannya. Tahun ini juga. 
 
Anak dan cucu BUMN yang jumlahnya mencapai ratusan perusahaan, harus 
terkendali. 
 
Setelah anak-anak dan cucu itu pun masih banyak pekerjaan berikutnya: 
penertiban yayasan-yayasan, dana pensiun, dan koperasi-koperasi di bawah 
BUMN. Huh! Begitu banyak pekerjaan. Begitu sedikit waktu. Begitu ruwet 
persoalan! Belum lagi urusan kongkalikong! 
 
Senin, 5 November 2012 
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ROTI, SOSIS, NOGOSARI SETELAH RADIASI 
 
PROGRAM menanam sorgum itu, rasanya, seperti baru diputuskan 
“kemarin”. Makanya  seperti tiba-tiba ketika Sabtu lalu saya sudah diminta 
untuk melakukan panen pertama.  
 
Waktu begitu cepat berlalu. Pantaslah orang yang tidak biasa kerja cepat 
begitu mudah digilas oleh waktu. 
 
Memang, seperti dikatakan Direktur Utama PTPN XII, Singgih Irwan Basri, 
anak buahnya langsung action dua hari setelah keputusan. Mereka pilih 
lahan 7,5 ha di Banyuwangi. Lahan yang marjinal. Lahan yang tidak bisa 
ditanami padi. Lima jenis benih sorgum pun segera ditanam di situ. 
 
Inilah ujicoba untuk menentukan sorgum jenis apa yang paling cocok untuk 
iklim dan tanah di Indonesia. Hasilnya akan menentukan jenis mana yang 
akan ditanam secara besar-besaran mulai Februari nanti. 
 
Mengapa sorgum? 
 
Sorgumlah yang akan bisa mengurangi impor gandum kita yang mencapai 7 
juta ton per tahun itu. Kita ini tidak bisa menanam gandum di Indonesia. 
Iklim kita yang dua musim tidak cocok untuk tanaman empat musim. 
Padahal kita kian doyan mie dan roti. Akibatnya kita harus terus-menerus 
impor gandum secara besar-besaran dari negara seperti Amerika Serikat.  
 
Kita yang miskin terus menghidupi petani negara maju. Angka impor itu 
akan naik terus seiring dengan kegemaran kita makan mie dan roti yang 
terus meningkat. 
 
Impor daging bisa saja akan berakhir kalau kita mau meningkatkan produksi 
ternak. Negara kita cocok untuk peternakan. Tinggal mau atau tidak mau. 
Demikian juga, kita bisa mengakhiri impor beras kalau kita mau 
meningkatkan produksi kita. Tapi kita tidak akan bisa mengakhiri impor 
gandum. Kita tidak bisa menanamnya. Kita hanya bisa menyeruput mie dan 
melahap rotinya! 
 
Harapan baru muncul ketika para ahli sorgum berkumpul di Kementerian 
Ristek empat bulan yang lalu. Saya dan Menteri Ristek Gusti Muhammad 
Hatta  mengajak para ahli itu berdialog. Apa yang bisa kita lakukan untuk 



mengurangi impor gandum yang begitu besar. Muncullah kesimpulan bahwa 
sorgumlah yang bisa diandalkan.  
 
Salah satu ahli sorgum waktu itu, Prof Dr Sungkono, sampai berlinang 
terharu ketika kemudian diputuskan bahwa BUMN akan menggalakkan 
sorgum. Secara besar-besaran. Apalagi BUMN memiliki lahan yang luas yang 
belum semuanya bisa dimanfaatkan. Terutama lahan yang tidak bisa untuk 
tanaman padi, sawit, karet, teh, dan kopi.  
 
Sang profesor sangat gembira karena ahli lulusan IPB itu merasa tidak sia-
sia. Ketekunannya mendalami sorgum sejak muda sampai menjadi profesor 
akan sangat berarti. 
 
Dari hasil panen perdana Sabtu lalu jelaslah bahwa setidaknya dua jenis 
sorgum sangat baik hasilnya. “Satu untaian bisa mencapai 1 ons. Ini 
melebihi yang tertera di literatur yang menyebutkan satu untaian hanya 0,5 
ons,” ujar Irwan Basri Dirut PTPN XII. 
 
Dua benih unggul itu belum punya nama. Untuk sementara disebut Citayam 
(karena dibenihkan di desa Citayam) dan Numbu B. Jenis-jenis lain hanya 
menghasilkan separo dari itu. 
 
Yang hebat, benih Citayam dan Numbu B adalah hasil mutasi genetik yang 
dilakukan oleh para ahli kita sendiri di Batan. Penyilangan-penyilangan 
genetiknya dilakukan melalui proses radiasi sinar gamma. Yakni melalui 
radiasi nuklir Co-60. Ahli-ahli di Batan mencari gen-gen terunggul untuk 
disilang dan dijadikan benih yang terbaik. 
 
Dengan hasil Banyuwangi ini, BUMN sudah memanfaatkan temuan dan 
fasilitas yang ada di Batan. Yakni benih sorgum dan proses pembuatan radio 
isotop untuk kedokteran nuklir. Kerjasama yang erat antara Batan (Ristek) 
dan PT Batantekno (BUMN) ternyata bisa membuat temuan-temuan dan 
fasilitas yang ada di Batan menjadi komoditi yang secara komersial sangat 
menguntungkan negara.  
 
Berkat fasilitas yang ada di Batan, Dirut Batantekno Yudi Utomo Imardjoko 
bisa mengaplikasikan temuan termodernnya untuk memproduksi radio 
isotop yang sekarang mulai berproses untuk menguasai pasar Asia. 
 
Beda dengan padi, sekali tanam sorgum ini bisa untuk tiga kali panen. 
Begitu panen pertama, batangnya dipotong sampai pangkalnya. Lalu akan 
tumbuh batang sorgum lagi. Tiga bulan kemudian sudah bisa dipanen lagi. 
“Kami akan lihat berapa hasil panen dari ratoon pertama. Lalu akan kami 
tunggu lagi ratoon yang kedua,” ujar Irwan.  



 
Dengan demikian sebelum penanaman besar-besaran Februari nanti, hasil 
panen ratoon pertama pun sudah bisa diketahui. 
 
Citayam dan Numbu B masih punya kelebihan lain. Batangnya tinggi dan 
besar. Ketika saya menyelusup ke dalam kebun yang siap panen itu, tidak 
bisa disangkal: ternyata tubuh saya ini pendek. Batang sorgum itu hampir 2 
meter. Dengan batang yang tinggi, makanan ternak dari batang itu bisa 
lebih banyak. Demikian juga niranya. 
 
Batang sorgum tersebut bisa menghasilkan nira sebagaimana tebu. Hanya 
saja nira sorgum cuma bisa dipakai untuk gula cair. Tidak bisa untuk gula 
kristal. 
 
Maka sekali tanam sorgum kita bisa mendapat tepungnya, niranya, dan 
makanan ternaknya.  
 
Itulah sebabnya dalam panen perdana tersebut Dirut PT Berdikari (Persero) 
Librato El Arif ikut hadir. Berdikarilah yang akan menjadi pembeli seluruh 
makanan ternak tersebut. Ini karena PT Berdikari mendapat tugas untuk 
fokus mengembangkan ternak secara besar-besaran. Tidak boleh lagi 
mengerjakan bisnis yang lain. Bisnis lamanya seperti meubel dan asuransi 
harus dilepas. 
 
Tapi PT Berdikari kelihatannya harus gigit jari. Jauh-jauh datang ke 
Banyuwangi dia tidak akan kebagian makanan ternak itu. Bupati 
Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas,  yang kini lagi mengembangkan ternak 
sapi rakyat secara massal, minta agar makanan ternak itu untuk 
pengembangan sapi di Banyuwangi sendiri. Tentu saya mendukung 
permintaan Pak Bupati ini. Saya lihat beliau sangat serius dalam 
mengembangkan sapi di sana.  
 
Banyuwangi berubah drastis di tangan bupati yang masih sangat muda ini 
(38 tahun). Semua tahu hambatan utama pengembangan ternak adalah 
makanan ternak yang kian mahal. Dengan kebun sorgum yang mencapai 
ribuan hektar di Banyuwangi, sumber makanan ternak itu akan teratasi.  
 
Secara nasional hasilnya sama saja. Sapi itu datang dari Banyuwangi atau 
dari Sumatera tidak ada bedanya. Yang penting bisa mengurangi impor sapi 
yang sangat besar itu. 
 
Dan lagi, sorgum juga akan ditanam secara massal di Sulawesi oleh PTPN 
XIV dan oleh Berdikari sendiri. Lahan peternakan PT Berdikari di Sulsel yang 
mencapai 6.000 ha sudah diputuskan juga harus ditanami sorgum dalam 



skala yang besar. 
 
Tahun depan adalah tahun pembuktian. BUMN harus menanam sorgum 
hingga mencapai 15.000 ha. Ini bukan kerja sembarangan. Hanya kemauan 
yang keras yang akan bisa mewujudkannya. 
 
BUMN bertekad akan mewujudkan keyakinan bahwa kita ini mampu 
melakukan apa saja asal kita mau. Kita sering tidak bisa melakukan sesuatu 
bukan karena tidak mampu, tapi karena tidak mau! 
 
Ibu-ibu dari PTPN XII pun punya kemauan yang keras. Sabtu lalu itu, untuk 
suguhan para tamu di Banyuwangi itu ibu-ibu membuat berbagai macam 
kue yang semuanya menggunakan bahan berupa tepung sorgum: roti, sosis, 
nogosari…. Saya coba memakan semuanya. Saya rasakan enaknya. 
 
Senin, 12 November 2012 
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MEMASUKI ERA BUMN MULTINATIONAL 
COORPORATION 
 
 
Telah lahir: BUMN Multinational Coorporation. 
Tanggal lahir: 12 November 2012. 
Nama bayi: PT Semen Gresik (Persero) Tbk. 

MAKA PT Semen Gresik yang sebentar lagi bernama PT Semen Indonesia itu 
resmi menjadi perusahaan BUMN pertama yang berstatus multinasional. 
Hari itu, Direktur Utama PT Semen Gresik, Dwi Soetjipto, menandatangani 
perjanjian pembelian sebuah pabrik semen di Vietnam. 

Nama pabrik semen itu, Thang Long (berarti: Naga Terbang), sangat 
terkenal di Vietnam. Thang Long termasuk salah satu pabrik semen terbesar 
dan termodern di sana. Kapasitasnya 2,3 juta ton, lebih besar dari pabrik 
semen Baturaja di Sumsel. Mesin-mesinnya buatan Eropa dan masih 
tergolong baru: mulai beroperasi tahun 2008. 

Dengan pembelian itu PT Semen Gresik yang baru saja menggeser posisi 
Siam Cement (Thailand) sebagai pabrik semen terbesar di Asia Tenggara, 
kian kokoh di depan. Dua bulan lalu, dengan mulai beroperasinya Unit 4 
Tuban dan Unit 5 Tonasa, PT Semen Gresik memang sudah menggeser 
posisi Siam Cement sebagai yang terbesar di ASEAN.  

Kini dengan membeli pabrik semen di Vietnam itu posisi nomor satu Semen 
Gresik kian tidak terkejar. Apalagi grup ini masih merencanakan 
membangun pabrik baru di Rembang dan menambah pabrik baru di Padang. 

Duta Besar Vietnam untuk Indonesia yang hadir dalam acara di Kementerian 
BUMN itu menyebut perkawinan PT Semen Gresik dan Thang Long itu 
sebagai langkah memperkokoh ASEAN. Juga sebagai wujud komitmen kedua 
kepala negara untuk meningkatkan hubungan ekonomi kedua negara. 

Saya menambahkan sedikit humor: perkawinan itu mengulangi peristiwa 
hampir seribu tahun lalu. Yakni ketika raja Majapahit mengawini putri 
Champa. Pabrik semen Thang Long itu lokasinya memang di dekat ibukota 
Hanoi, tapi salah satu unitnya berada di dekat kota kecil Champa.  



Vu Van Thian, CEO grup perusahaan yang membawahkan pabrik semen itu 
merasa cocok kawin dengan Semen Gresik. Meski lidah Vietnamnya begitu 
sulit mengucapkan kata "Semen Gresik" atau kata "Dwi Soetjipto", tapi 
rangkulannya yang erat saat perjanjian itu ditandatangani menunjukkan 
kesungguhannya dalam berpartner. 

Saya sangat iba melihat begitu susahnya Vu Van Thian mengucapkan kata-
kata yang khas Indonesia dalam sambutannya. Karena itu saya minta 
padanya agar dicarikan nama Vietnam untuk Dwi Soetjipto. Ini biasa 
dilakukan oleh orang-orang di Tiongkok untuk memudahkan memanggil 
nama-nama partner mereka. Nama Dahlan Iskan, misalnya, tidak dikenal di 
antara teman-teman saya di Tiongkok. Mereka memberi nama saya: Yu Shi 
Gan. 

Saya juga berpesan kepada Vu Vi Tho (nama Vietnam untuk Dwi Soetjipto) 
agar membuka restoran Indonesia kecil-kecilan di dekat pabrik itu. 
Setidaknya agar bisa membuat orang-orang Vietnam mulai terbiasa 
 menikmati rendang, kepala ikan, nasi goreng, atau sejumlah makanan 
Indonesia lainnya yang punya potensi menginternasional. Ini juga untuk 
menyeimbangkan agar jangan hanya kita yang mendadak menyukai pho 
(baca: fe), mie Vietnam yang tiba-tiba menyebar ke setiap mal besar kita 
itu.  

Dengan kemampuan PT Semen Gresik, terutama di bidang engineering-nya, 
pabrik di Vietnam itu bisa terus diperbesar dan diperbesar. Bahkan bisa jadi 
merembet ke negara-negara tetangga Vietnam. 

Di samping PT Semen Gresik, tahun depan PT Timah (Persero) Tbk di bawah 
Dirut Sukrisno juga mengikuti jejak Vu Vi Tho. PT Timah baru saja selesai 
melakukan langkah cerdasnya: mengusahakan penguasaan tambang timah 
(bauksit) di Myanmar. Maka mulai tahun depan PT Timah sudah beroperasi 
di Myanmar.  

Ini juga menunjukkan bahwa tidak hanya perusahaan asing yang bisa 
menambang di Indonesia, tapi perusahaan Indonesia juga bisa menambang 
di luar negeri. 

PT Timah yang mengalami kesulitan menghadapi penjarahan tambangnya di 
Bangka Belitung memang harus berpikir keras dan tidak mudah menyerah. 
Penegak hukum betul-betul tidak bisa diandalkan untuk pengamanan aset 
PT Timah di Babel.  



Bagaimana bisa, produksi timah gelap dari lahan PT Timah lebih besar dari 
produksi PT Timah sendiri. Ini mirip dengan tidak berfungsinya penegak 
hukum di Sumsel yang membiarkan terjadinya pencurian minyak mentah 
Pertamina secara masif, terbuka, terang-terangan, di mana-mana, dengan 
menggunakan teknologi kelas berat. 

Di tengah persoalan dalam negeri yang berat itu PT Timah tetap harus 
mengambil peran sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional.  

Demikian juga PT Antam (Persero) Tbk. Harus mempercepat langkahnya 
untuk membangun pabrik alumina di Kalbar. Tahun depan PT Inalum di 
Sumut sudah kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Siapa yang akan 
menjadi pemasok bahan baku untuk Inalum? Selama 40 tahun di tangan 
Jepang tentu Jepanglah yang memikirkan pasokan untuk Inalum. Tapi begitu 
kembali ke pemerintah Indonesia, harus ada yang menggantikannya. 
Kebetulan Antam sudah merencanakan membangun pusat peleburan 
alumina di Kalbar.  

Di samping Semen Gresik dan PT Timah, beberapa BUMN besar juga 
didorong untuk terus mengembangkan sayap. Kalau dulu kita dikenal 
sebagai suka menjual BUMN, kini berubah total: giliran BUMN yang beli, beli, 
beli.  

Dulu, setelah krisis, negara kita memang miskin dan lemah. Untuk menggaji 
pegawai negeri saja hampir-hampir tidak mampu. Pemerintah di waktu itu 
memilih menjual beberapa BUMN. Itulah yang menimbulkan kesan jual, jual, 
jual. Tapi kejadian di masa lalu itu tidak perlu terus-menerus disesali. Kita 
tidak boleh terlalu larut dalam penyesalan.  Apa yang telah terjadi di masa 
lalu harus jadi pendorong semangat untuk memperbaiki masa depan.  

Yang penting kita tidak lagi mengulangi cara jual, jual, jual itu. 

Tahun depan PT Telkom (Persero ) Tbk juga mulai “membeli”. PT Telkom 
melakukan ekspansi ke luar negeri: Timor Leste. Selama ini telekomunikasi 
Timor Leste dikuasai perusahaan Portugal. Tahun depan PT Telkom mulai 
beroperasi di Timor Leste. Tekad direksi Telkom tidak kecil: menguasai 
pasar telekomunikasi negara tetangga itu.  

PT Telkom, sebagaimana dikemukakan Dirutnya, Arief Yahya, punya 
kemampuan untuk itu. Kemampuan manajerial, peralatan, maupun 
pendanaan.  



Telkom yang kemampuan keuangannya melonjak tahun ini, juga sedang 
menyiapkan langkah ke beberapa negara tetangga, namun belum perlu 
disebut di sini. 

Dua bank besar kita (Bank Mandiri dan BRI) sebenarnya juga sangat mampu 
beli, beli, beli. Namun di dunia perbankan aturannya amat ketat. Cabang 
Bank Mandiri di Singapura, misalnya, tetap masih dilarang menjadi bank 
umum yang bergerak ke ritel. Padahal bank-bank milik Singapura di 
Indonesia begitu bebasnya. 

Begitu juga di Malaysia. Begitu banyak larangan untuk bank kita di sana. 
Padahal bank-bank Malaysia di Indonesia menikmati longgarnya aturan kita. 

Saya yakin kalau Bank Mandiri, BRI, dan juga BNI mendapat perlakuan yang 
sama di Singapura dan Malaysia, mereka bisa segera jadi jagoan kita di Asia 
Tenggara. 

Tahun depan memang akan menjadi tahun politik. Dunia politik akan 
bergejolak. Tapi BUMN tidak boleh terpengaruh, apalagi terseret dan larut ke 
dalamnya. 

Di tahun depan yang bakal kian panas itu, BUMN harus tetap berada di jalur 
motto ini: kerja, kerja, kerja! 

 

Senin, 19 ovember 2012 
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ADA BRIGADE 200K DI PERTAMINA 
 
MALAM Minggu kemarin, bukan malam untuk hura-hura bagi direksi 
Pertamina. Malam itu, mereka berkumpul di suatu tempat untuk menandai 
dimulainya pekerjaan besar yang rumit: menaikkan produksi minyak 
sebesar 200.000 barel per hari dalam waktu dua tahun! 

Tekad itu seperti mengada-ada. Seperti menggantang asap. Tapi Dirut 
Pertamina, Karen Agustiawan, Direktur Hulu Muhamad Husen, Komisaris 
Utama Sugiharto, Komisaris Luluk Sumiarso, Dirut Pertamina EP Syamsu 
Alam, dan hampir 200 generasi muda Pertamina sudah membulatkan satu 
tekad: kerja keras mewujudkannya. 

Mereka sudah bertekad untuk membuat Pertamina menjadi perusahaan 
kelas regional dalam waktu dua tahun! Mereka pun ramai-ramai 
membubuhkan tanda tangan di panggung dan berkomitmen untuk 
melaksanakannya. 

Sebagai pelaksana di lapangan, Direksi Pertamina membentuk apa yang 
mereka sebut “Brigade 200K” dan “Brigade 100K”. Brigade ini sepenuhnya 
terdiri dari anak muda Pertamina yang umurnya paling tinggi 29 tahun! 
Bahkan ada di antaranya yang umurnya baru 25 tahun. Tujuh orang, seperti 
juga Dirut Pertamina: wanita! 

Brigade 200K sepenuhnya akan bertanggung jawab terhadap kenaikan 
produksi minyak Pertamina sebesar 200.000 (200K) barel per hari. Sedang 
Brigade 100K bertanggung jawab akan lahirnya energi terbarukan melalui 
percepatan proyek geothermal sebesar (equivalen) 100.000 barel per hari. 

Dengan tambahan produksi itu maka Pertamina sudah bisa dibilang 
memasuki level perusahaan minyak kelas regional. Memang harus bekerja 
sangat keras. Keras sekali. Di situlah kuncinya. Tapi mereka juga tahu 
bahwa capaian yang diraih melalui kerja keras akan tinggi nilainya. Tidak 
sama dengan sukses yang didapat dengan melimpahnya fasilitas. 

Selama ini Pertamina memang ketinggalan jauh. Jauh sekali. Itu juga 
disadari dengan sesadar-sadarnya oleh insan Pertamina sendiri. Mereka pun 
bertekad sudah saatnya Pertamina berusaha menjadi kebanggan rakyatnya. 



Sebagai perusahaan yang -Malaysia pun dulu belajar ke Pertamina- bisa 
diandalkan sebagai jagoan Indonesia di dunia internasional.  

Tentu banyak sekali dalih yang bisa dikemukakan mengapa Pertamina 
ketinggalan jauh dari perusahaan minyak negara tetangga. Banyak sekali 
kambing hitam yang bisa disajikan. Banyak juga salah-menyalahkan yang 
bisa dilakukan.  

Tapi saya tidak mau berputar-putar di situ. Hambatan adalah untuk diatasi, 
bukan untuk dikeluhkan. Halangan adalah untuk diloncati, bukan untuk 
diratapi. Rintangan adalah untuk diberantas, bukan untuk ditakuti. 

Memang ada beberapa pilihan untuk membuat Pertamina bisa meningkatkan 
produksi minyaknya. Bahkan ada pilihan yang mudah. Tidak perlu 
berbelepotan. Bisa dikerjakan sambil makan-makan di hotel bintang lima. 
Yakni dengan membeli perusahaan-perusahaan minyak asing. Atau membeli 
ladang-ladang yang sudah produksi di luar negeri. Semua itu bisa dilakukan 
di ruang-ruang ber-AC. Tawaran seperti itu banyak. 

Tapi harganya juga mahal-mahal. Belum tentu keuangan Pertamina bisa 
menjangkaunya. Risikonya pun juga besar. Bahkan waktu sering habis 
terbuang karena hasilnya yang sulit diharap. Apalagi sering juga harus 
melewati tender -yang belum tentu Pertamina bisa memenangkannya. 

Pikiran mengembangkan sayap ke luar negeri seperti itu boleh terus 
diupayakan. Tapi upaya di dalam negeri juga tidak boleh kendor. Pertamina 
baru memegang peran 20% di dalam negeri. Yang 80% masih asing. 
Malaysia sudah 40% dan bahkan Brasil sudah 90%.  

Pemerintah sudah tahu kondisi itu dan tentu akan ikut mengupayakan agar 
Pertamina bisa mendapat porsi yang lebih besar.  

Tapi Pertamina tidak boleh hanya menggantungkan diri kepada apa yang 
akan diberikan oleh pemerintah. Pertamina sendiri harus menunjukkan kerja 
kerasnya. Setidaknya dengan apa yang sudah ada dan sudah dimiliki. Kian 
kelihatan kerja keras Pertamina, kian mudah bagi pemerintah untuk 
memberikan kepercayaan yang lebih besar. Kian terbukti Pertamina mampu 
mendayagunakan kemampuannya, kian besar kepercayaan pemerintah 
untuk membesarkannya.  



Saya sangat menghargai tekad baru Pertamina untuk menengok kembali 
kekayaan lamanya itu. Memang harus kerja keras, belepotan dan mandi 
keringat, tapi itulah inti dari sebuah kebangkitan. Pembentukan Brigade 
200K adalah kebangkitan Pertamina. Karena itu hasil kerja Brigade 200K 
akan ikut menentukan bisa atau tidak Pertamina mendapatkan kepercayaan 
yang lebih besar. 

Dengan Brigade 200K Pertamina akan menengok kembali sumur-sumur 
lamanya. Pertamina memiliki ribuan sumur tua seperti itu. Mereka akan bisa 
menjawab, mengapa sumur-sumur itu hasilnya tidak bisa maksimal dan 
bagaimana cara meningkatkannya. 

Teknologi yang dipergunakan di sumur-sumur itu adalah teknologi zaman 
Belanda. Dengan pemikiran dan teknologi baru, mestinya bisa ditingkatkan 
hasilnya. Ini sudah terbukti di Sungai Lilin, Sumsel. Produksi sumur tua 
peninggalan Belanda itu berhasil ditingkatkan menjadi lima kali lipatnya! 
Dalam dua tahun produksinya naik dari 80 barel per hari menjadi 450 barel 
per hari.  

Inilah sumur tua yang diusahakan Belanda di tahun 1936. Kini, dengan 
teknologi baru masih bisa ditingkatkan begitu besar. 

Pertamina memiliki banyak sumur seperti itu. Ribuan jumlahnya. Salah satu 
anak perusahaannya saja, Pertamina EP punya lebih 200 sumur sejenis. 
Sumur-sumur itu pasti lebih baik dari apa yang ada di Tiongkok Utara. Atau 
dalam istilah para ahli perminyakan, sumur-sumur lama Pertamina itu 
seperti gadis desa yang cantik tapi  belum dimasukkan salon.  

Dengan menggunakan teknologi baru sumur-sumur itu akan bisa 
mendongkrak produksi minyak Pertamina. Dengan biaya dan risiko yang 
tidak sebesar kalau melakukan drilling di ladang-ladang baru. Waktunya pun 
bisa lebih singkat karena tidak memulai dari nol. 

Jauh sebelum menjadi orang pemerintah, lebih 10 tahun yang lalu, saya 
sering sekali  berkunjung ke Daqing di provinsi Heilongjiang dan Panju di 
provinsi Liaoning. Inilah dua provinsi yang disebut “Kuwait”-nya Tiongkok. 
Mereka dengan telaten, kerja keras, dan gemi mendayagunakan ribuan 
sumur tua .  

Kondisi sumur-sumur minyak di sana jauh lebih jelek dari yang umumnya 
dimiliki Pertamina. Apalagi di musim salju. Mereka harus memanasi sumur-



sumur dan pipa-pipa itu. Alangkah sulitnya. Bahkan ada sumur yang 
minyaknya habis disedot dalam enam jam. Tidak layak lagi hasilnya 
disalurkan melalui pipa. Hasil sedotan enam jam itu ditampung di mobil 
tangki yang sengaja didatangkan. Mobil itu pergi setelah enam jam 
menunggu di situ.  

Besoknya, setelah minyaknya mengumpul lagi, baru disedot enam jam lagi. 
Begitu seterusnya. Alangkah sulitnya. Alangkah repotnya. Tapi mereka 
menekuninya. Setetes demi setetes. Itulah inti dari pelajaran dasar 
entrepreneur. Hemat pangkal kaya. 

Negara yang begitu kaya saja masih melakukan usaha yang begitu gigih. 
Apalagi kita yang masih harus berjuang keras untuk maju. Prinsip 
“bagaimana bisa mengerjakan yang besar-besar dengan baik, kalau yang 
kecil-kecil tidak tertangani” adalah prinsip manajemen sehari-hari yang 
harus dipegang. Banyak orang yang setelah mimpi besar melupakan detil-
detil yang kecil.  

Pengusaha-pengusaha besar yang kokoh tidak ada yang pernah melupakan 
detil-detil kecil di bidang usahanya! 

Kalau saja Brigade 200K berhasil dengan kerja kerasnya, alangkah 
bersejarahnya. Meningkatkan produksi 200.000 barel dalam dua tahun luar 
biasa nilainya. Itu juga berarti akan mengurangi impor minyak mentah 
200.000 barel per hari. Alangkah menghematnya devisa negara. 

Tentu saya akan memonitor Brigade 200K ini. Sambil mendoakannya dalam 
setiap malam-malam saya. (Senin, 26 November 2012) 
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SETELAH PERSOALAN MAKANAN YANG MAHAL 
DIPECAHKAN 
 
 
Dicari: 100.000 ekor anak sapi 
Waktu: Tahun 2013 
Pembeli: BUMN 
Tujuan: Dipelihara sebagai sapi potong untuk membantu mengatasi 
kekurangan daging lokal 
 
ITU bukan iklan biasa. Itu iklan yang sangat mendesak. Mencari 20.000 ekor 
anak sapi saja ternyata bukan main sulitnya. Apalagi 100.000 atau bahkan 
200.000.  

Maka setelah teman-teman BUMN menekuni persapian selama enam bulan, 
rupanya diperlukan sebuah pertolongan. Teman-teman BUMN yang 
keahliannya berkebun sawit, tidak menemukan akal untuk mengatasi 
kekurangan bibit sapi. 

Jelaslah bahwa mahalnya makanan ternak, yang dulu dianggap sebagai 
persoalan besar, ternyata bukan satu-satunya persoalan di bidang 
peternakan sapi. Soal itu sudah ditemukan jalan keluarnya: daun dan 
pelepah sawit ternyata bisa untuk bahan pokok makanan sapi yang murah. 
Daun dan pelepah sawit dihancurkan untuk dibentuk mirip rumput.  

Tidak ada masalah teknis di sini. Tinggal diperlukan beberapa tambahan 
untuk kelengkapan nutrisinya.  

BUMN memiliki sekitar 800.000 ha kebun kelapa sawit. Bermiliar pohon 
sawit menghasilkan daun dan pelepah yang luar biasa banyak. Begitu 
banyak daun sawit yang selama ini dibuang begitu saja di kebun. 

Berdasarkan logika itulah, saya memutuskan untuk menugaskan perusahaan 
perkebunan sawit milik BUMN untuk memelihara sapi. Agar bisa membantu 
kecukupan daging di dalam negeri. Selama ini kita masih harus impor 
daging dalam jumlah yang sangat besar.  



Tahun lalu kita impor daging setara dengan kira-kira 300.000 ekor sapi. 
Tahun ini kita masih harus impor daging kurang lebih sebesar itu lagi. Pada 
awalnya kami membuat target yang agak ambisius: memelihara 100.000 
ekor sapi di seluruh perkebunan kelapa sawit BUMN.  

Jumlah itu, meski kelihatan ambisius, tapi masih terlalu kecil untuk bisa 
menutupi kekurangan daging dalam negeri. Karena itu kalau saja target 
100.000 ekor itu berhasil, jumlahnya akan terus ditingkatan. 

Ternyata tidak mudah mendapatkan bibit sampai 100.000 ekor. Semula ada 
asumsi bahwa kita kekurangan daging lantaran peternak kurang 
bersemangat memelihara sapi. Penyebabnya: makanan ternak terlalu mahal 
sehingga hasil penjualan sapi habis untuk membeli makanan ternak.  

Kini BUMN memiliki sumber makanan ternak yang sangat murah dan 
melimpah. Ternyata belum juga menjadi solusi yang jitu. 

Sulitnya mencari anakan sapi yang bisa digemukkan di ladang-ladang sawit 
telah terbukti menggagalkan target tersebut. Daerah yang biasa menjadi 
sumber anak sapi yang besar (Lampung, Jateng, Jatim/Madura, Sulsel, Bali) 
menjadi sasaran pencarian. Tapi jumlah yang bisa dibeli sangat terbatas. 
Sampai akhir tahun ini diperkirakan hanya akan ada sekitar 20.000 ekor. 

Mungkin dari NTB/NTT bisa diperoleh tambahan anak sapi. Tapi ongkos 
angkutnya ke Sumatera sangat mahal. Jumlahnya pun tidak akan bisa 
mencapai 100.000 ekor, apalagi 300.000. Betul-betul perlu bantuan ide 
yang realistis dari siapa pun untuk memecahkan persoalan ini.  

Sumber makanan ternak yang murah dan melimpah ada di Sumatera 
(barat). Sedang sumber bibit sapi ada di NTB/NTT (timur). Jarak barat-
timurnya begitu jauh. 

Memang ada ide yang kelihatannya masuk akal: makanan ternaknya yang 
dikirim ke timur. Di kebun-kebun sawit di Sumatera bisa dibangun pabrik 
makanan ternak yang bahan bakunya dari daun sawit dan bungkil kelapa. 
Lalu diangkut ke timur. Mengangkut makanan ternak lebih mudah dan lebih 
murah daripada mengangkut sapi hidup. 

Tapi ide yang kelihatannya hebat ini tidak akan bisa dilaksanakan. Daun 
sawit yang selama ini dibuang itu, pada dasarnya menjadi pupuk bagi sawit 



itu sendiri. Kalau daunnya diangkut keluar dari kebun, hilanglah salah satu 
sumber pupuk alami kebun tersebut. 

Ini berbeda kalau daun sawit tersebut dimakan sapi di lokasi yang sama. 
Sapi akan mengeluarkan kotoran. Kotoran sapi itulah yang akan dijadikan 
pupuk untuk menggantikan daun sawit yang hilang. Meski kebun sawit 
kehilangan daunnya namun mendapat ganti dari kotoran sapi. 

Bagaimana memecahkan ini? BUMN tetap ingin berbuat untuk ikut 
memecahkan persoalan kekurangan daging ini. Tapi memerlukan ide-ide 
yang realistis dan bisa dilaksanakan dengan segera. 

Salah satu ide baru yang ditemukan adalah ini: harus ada program khusus 
membuat anak sapi sebanyak-banyaknya di Sumatera. Dengan demikian 
pengangkutan anak sapinya ke kebun-kebun sawit tidak terlalu jauh. Tapi 
harus ada pendataan ini: ada berapakah sapi betina yang siap bunting di 
seluruh Sumatera? Kalau, misalnya, ada 300.000 sapi betina usia bunting di 
seluruh Sumatera, maka BUMN bisa membantu para pemilik sapi untuk 
melaksanakan kawin massal melalui “kawin suntik” (inseminasi buatan). 

Kementerian Pertanian sudah memiliki lembaga yang memproduksi sperma 
sapi dari benih yang unggul. Lembaga itu memiliki reputasi yang sangat 
baik. Bahkan sudah dipercaya oleh Jepang, Malaysi,a dan beberapa negara 
tetangga. Mereka sering beli sperma sapi buatan Malang itu karena 
harganya yang sangat murah dan mutunya yang baik.  

Tingkat keberhasilan sperma sapi buatan negara maju memang lebih tinggi 
(96%), tapi karena harganya yang 30 kali lipat lebih mahal dari sperma 
bikinan Malang, jatuhnya masih sangat mahal. Padahal sperma bikinan 
Malang meski tingkat keberhasilannya kalah tapi tidak beda jauh: 81 %. 

Dokter hewan Herliantin, ahli inseminasi buatan lulusan Universitas 
Airlangga Surabaya yang bekerja di lembaga tersebut, setuju dengan ide itu. 
Asal jumlah sapi betina di seluruh Sumatera mencukupi. Drh Herliantin siap 
memasok sperma unggul dalam jumlah sampai 500.000 paket.  

Maka teman-teman BUMN punya pekerjaan baru: mengumpulkan data sapi 
betina di seluruh Sumatera. Lalu melakukan koordinasi dengan dinas-dinas 
peternakan kabupaten: apakah para pemilik sapi betina bersedia diajak 
mengikuti program kawin suntik ini. 



Menurut drh Herliantin, kini tidak ada lagi persoalan teknis maupun 
nonteknis. Dulu memang pernah ada persoalan nonteknis di Madura: sapi 
hasil kawin suntik dianggap haram. Tapi setelah dilakukan berbagai 
penjelasan akhirnya para ulama di Madura sudah tidak mempersoalkan lagi. 

Dengan sudah ditemukannya sumber makanan sapi yang melimpah dan 
murah, persoalan ketersediaan anak sapi menjadi persoalan utama yang 
harus dipecahkan. Peternak memang lebih memilih usaha penggemukan 
daripada usaha memproduksi anak sapi. Menggemukkan sapi cukup dalam 
waktu enam bulan. Cukup membeli anak sapi yang sudah berumur dua 
tahun. Enam bulan kemudian sudah bisa dijual. 

Bandingkan kalau peternak harus fokus ke usaha memproduksi anak sapi. 
Mereka harus membeli induk dulu. Lalu dikawinkan. Kalau pun berhasil 10 
bulan kemudian baru beranak. Lalu harus memelihara anak itu selama dua 
tahun. Total diperlukan proses pemeliharaan selama tiga tahun untuk bisa 
menjual anak tersebut. Selama tiga tahun itu biaya yang dikeluarkan sangat 
besar seiring dengan mahalnya makanan ternak. 

Saya yakin kalau persoalan ini dibuka di sini, akan banyak ahli dan praktisi 
yang bisa ikut memecahkannya. Prinsipnya BUMN bersedia ikut membantu 
mengatasi kekuarangan daging tersebut. Prinsip yang lain: BUMN memiliki 
sumber makanan ternak yang murah dan melimpah. Hanya saja lokasinya di 
Sumatera.  

Tim BUMN pun akan dengan senang menerima ide-ide itu melalui email: 
ideaanaksapi@gmail.com. Siapa tahu, dan saya berharap, ada pemikiran 
yang bisa cepat diwujudkan. 

 

Senin, 3 Desember 2012 
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DI JATITUJUH RNI TERBANG TINGGI 
 
   
 

HARI Sabtu yang panas di Jatitujuh, Majalengka. Para penari yang cantik 
mengabaikan matahari yang sedang terik-teriknya. Seribu pekerja dari 11 
pabrik gula di lingkungan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sedang 
berkumpul di situ. Mereka mengadakan syukuran. Musim giling 2012 sudah 
selesai. Hasilnya: top markotop. 
     
Mereka bertepuk tangan tidak habis-habisnya ketika diumumkan bahwa 
seluruh karyawan akan mendapatkan jasa produksi sampai enam kali gaji. 
Ini tahun pertama karyawan menikmati bonus sebesar itu setelah lebih 
enam tahun tidak pernah lagi merasakannya.  
 
Pabrik gula di lingkungan PT PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Grup 
memang sudah lama merugi dan merugi. Berbagai jalan keluar sudah 
diusahakan, tapi gagal dan gagal. Kambing hitam pun dicari. Tidak jauh-jauh 
mencarinya. Kambing hitam itu ada di dalam pabrik. Mesin-mesin pabrik 
gula yang sudah tua dijadikan tertuduh tunggal.  
 
Kata mereka: Kalau tidak ada penggantian mesin, kalau tidak dibangun 
pabrik baru, kalau tidak dilakukan revitalisasi, mustahil pabrik-pabrik gula 
itu bisa keluar dari kesulitan. Kepada saya pun dikemukakan hal-hal seperti 
itu. Bahkan, ketika saya dikerubungi karyawan dan para petani tebu di 
Cirebon sembilan bulan lalu, saya seperti setengah dipaksa untuk 
merevitalisasi pabrik gula di sana. Saya bergeming. Saya tidak mau 
melakukannya.  
     
Saya melihat bukan di situ persoalannya. Melakukan revitalisasi memang 
penting, tapi tidak sekarang. Revitalisasi memerlukan dana yang amat 
besar: satu pabrik bisa Rp 2 triliun. Waktunya pun bisa dua tahun. Kalau 
revitalisasi yang dipilih, perbaikan produksi gula baru bisa dilakukan tiga 
tahun lagi. Itu pun kalau uangnya ada. 
     
Padahal, kita perlu meningkatkan produksi gula sekarang juga. Kita perlu 
memperbaiki nasib karyawan sekarang juga. Kita perlu memperbaiki nasib 
petani tebu sekarang juga. Revitalisasi pabrik gula memang ideal, tapi bisa-
bisa hanya indah untuk dibicarakan, namun sulit dilaksanakan. 
     
Memperbaiki manajemen jauh lebih cepat. Maka, perombakan manajemen 
di PT RNI dilakukan secara drastis. Rasanya di PT RNI-lah perombakan 



manajemen paling drastis dilakukan setahun lalu. Lebih drastis dibanding di 
BUMN mana pun. Ismed Hasan Putro, komisaris di RNI, diangkat jadi 
direktur utama.  
     
Semula memang agak heboh-heboh. Serangan paling keras adalah Ismed 
dinilai sebagai teman baiknya Menteri BUMN. 
     
Ketika nama Ismed diusulkan untuk menjadi Dirut RNI, saya sendiri 
sebenarnya agak ragu: bisakah Ismed menjadi Dirut yang baik? Jangan-
jangan dia hanya pandai demo. Saya tahu dia tukang demo atau tukang 
memprakarsai demo. Jangan-jangan Ismed hanya pandai berteriak-teriak di 
jalan. Jangan-jangan dia hanya pandai mengkritik. Jangan-jangan dia hanya 
antikorupsi ketika melakukan demo, tapi ikut korupsi ketika memegang 
kekuasaan. 
     
Saya memang kenal dia. Apalagi, kalau akhir Ramadan. Hampir setiap tahun 
(ketika belum jadi orang pemerintah) saya selalu menghabiskan sembilan 
hari terakhir bulan puasa di Makkah bersama dia.  
     
Saya ragu apakah badannya yang kecil bisa memikul tugas yang besar. 
Apalagi, budaya perusahaan di RNI sudah begitu buruknya.  
     
Maka, saya timbang-timbang baik-buruknya. Lalu saya setujui: Ismed, si 
tukang demo yang pemberani itu, jadi direktur utama PT RNI. Toh, selama 
itu dia sudah menjadi komisaris RNI. Dia sudah tahu banyak penyakit yang 
ada di dalamnya. Dia sudah lama geregetan dengan kondisi RNI selama dia 
menjadi komisaris di situ. Dia memiliki dendam yang membara untuk 
memperbaikinya. 
     
Selama dia menjalankan tugas sebagai direktur utama, saya pun selalu 
waswas. Kalau dia sampai gagal, saya pun akan terseret. Karena itu, saya 
ikuti dari jauh gerak-geriknya. Saya sedikit lega ketika dia mengambil sikap 
egaliter: tidak mau tidur di hotel selama mengunjungi pabrik-pabrik gula 
dan anak-anak perusahaan RNI. Dia hampir selalu tidur di mes perusahaan 
di lingkungan pabrik. Dia juga tidak minta mobil baru sebagai mobil 
dinasnya.  
     
Dia pun seperti kipas angin: muter terus tidak henti-hentinya. Dari satu 
pabrik ke pabrik lain. Dari satu siang ke malam yang lain. Tidak sempat lagi 
melakukan demo atau mengorganisasikan demo. 
     
Saya amati dia juga keras melakukan pembersihan. Praktik-praktik kotor di 
pabrik gula dan di ladang tebu dia berantas. Orang-orang yang mau bekerja 
keras dan tidak korup dia naikkan pangkat dan jabatannya. Hasilnya nyata: 



produksi meningkat, efisiensi naik, dan laba pun melonjak. Kalau tahun lalu 
perusahaan ini rugi di atas Rp 100 miliar, dalam sekejap bisa laba lebih dari 
Rp 300 miliar. 
     
Yang dia lakukan adalah kerja, kerja, kerja. Tidak ada revitalisasi. Tidak ada 
pembelian mesin baru. Tidak ada peralatan baru. Yang dia lakukan adalah 
pembenahan manusianya. Manusia tetap sentral dari segala persoalan. 
Manusia tetaplah sentral dari segala perbaikan. 
     
Tanpa perbaikan manajemen dan tanpa perbaikan manusia, mesin hanyalah 
binatang yang tidak bernyawa. Seandainya dilakukan revitalisasi mesin pun, 
belum tentu ada gunanya. Tanpa dilakukan perbaikan manusianya, mesin 
baru pun akan tiba-tiba menjadi tidak berguna. Sebuah investasi yang sia-
sia. 
     
"Kasus" Ismed ini mengingatkan saya pada peristiwa 30 tahun lalu. Waktu 
itu saya sudah menjadi CEO Jawa Pos Group. Suatu malam, seorang bapak 
datang menemui saya. Dia adalah guru nahwu-sorof (tata bahasa Arab) 
saya waktu di madrasah aliyah di Takeran, Magetan. Sang bapak dengan 
penuh ketakutan curhat mengenai anak laki-lakinya yang hari itu diwisuda 
sebagai sarjana elektro Universitas Gadjah Mada Jogjakarta. 
     
Mestinya dia bahagia karena anaknya lulus cum laude dari fakultas teknik 
yang begitu sulit. Tapi, sang bapak menderita batin. "Besok, kalau anak 
saya pulang, saya pasti ditangkap Koramil," katanya.  
     
Dia tidak ingin anaknya pulang. Sang anak adalah seorang ekstremis 
gerakan bawah tanah di kalangan mahasiswa UGM. Dia juga aktivis di 
masjid kampus. Namanya Misbahul Huda. 
     
Kebetulan saya memerlukan seorang sarjana elektro, untuk menangani 
mesin-mesin baru yang mahal. "Besok anak Bapak bawa kemari saja. Biar 
mengekstremi mesin," kata saya sambil bercanda. 
     
Sekian tahun kemudian, ekstremis tersebut menjadi manajer yang andal. 
Prestasinya terus meroket. Jabatannya pun terus menanjak. Sekarang dia 
menjadi direktur utama berbagai perusahaan di grup itu. 
     
Tentu banyak juga aktivis yang lupa diri: dulunya anti kemapanan, tapi 
menjadi sangat mapan ketika menduduki jabatan. Dulunya antikorupsi, tapi 
ikut-ikutan korupsi. Dulunya antibirokrasi, ternyata jadi birokrat yang 
ampun-ampun birokratiknya. Tidak ayal kalau belakangan sering muncul 
ejekan, "seseorang itu antikorupsi atau tidak bergantung apakah dia sudah 
mendapat kesempatan atau belum".  



     
Ismed baru setahun menduduki jabatan Dirut RNI. Dia belum teruji untuk 
jangka panjang. Kemarin-kemarin dia masuk ke RNI dalam keadaan 
perusahaan tidak punya uang. Kini dia berada di puncak jabatan sebuah 
grup perusahaan yang mulai punya kekayaan. Ujian yang sebenarnya 
berada di depannya.  
     
Maka, ketika juri Anugerah BUMN 2012 menominasikannya sebagai salah 
satu CEO terbaik, saya katakan jangan sekarang, tunggu tahun depan. 
     
Apa langkah RNI ke depan? 
 
Tentu perbaikan pabrik gula masih jauh dari sempurna. Para kepala bagian 
umum yang Sabtu lalu naik panggung di Jatitujuh bertekad tahun depan ini 
adalah lahan jihadnya. Prestasi pabrik-pabrik gula itu memang sudah baik, 
tapi lingkungan kerjanya masih buruk: tanaman dan taman-tamannya tidak 
tertata, lantai pabriknya kotor dan tidak rata, mesin-mesinnya masih belum 
mengilap, dan di sana-sini berserakan onderdil-onderdil tua yang tidak 
tertata. 
     
Saya juga memuji rencana restrukturisasi Grup RNI. Anak-anak perusahaan 
yang tidak relevan lagi sebaiknya dibubarkan atau dilepas. Regrouping 
bidang usaha juga merupakan ide yang baik.  
     
Ismed juga bertekad membantu meningkatkan produksi daging sapi 
nasional dengan cara yang realistis. Kalau di Sumatera dilakukan program 
sapi-sawit, di RNI dilakukan program sapi-tebu. Sabtu lalu saya juga 
meninjau sebagian percobaan sapinya yang 3.000 ekor di seluruh RNI. 
     
PG Jatitujuh sendiri tahun lalu masih berstatus "dhuafa". Tahun ini sudah 
terangkat dari status fakir-miskin itu. Tetangga dekatnya, PG Tersana Baru, 
tahun lalu bukan hanya masih dhuafa, tapi juga masih berstatus pasien 
UKP4 pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu. Baru-baru ini UKP4 sudah 
mencabut surat pengawasannya. PG Candi Baru di Sidoarjo menyatakan 
dirinya sebagai pabrik yang produksinya terbaik sejak zaman kemerdekaan. 
     
Yang juga melegakan, cap buruk bahwa PG BUMN selalu kalah dari swasta, 
sekarang harus dihapus. PG Krebet Baru, Malang, kini menghasilkan 
rendemen 9,2. Inilah rendemen tertinggi di seluruh Jawa. Terbukti PG 
Krebet Baru tidak hanya bisa menjadi juara di lingkungan pabrik gula BUMN 
yang berjumlah 52 itu, tapi juga sudah bisa mengalahkan pabrik gula swasta 
di sebelahnya. 
     
RNI kelihatannya akan terus berkibar tinggi!  
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SEMUA LUH DAN LAS SUDAH BERGANTI TUS 
 
 
MINGGU pagi jam 5 subuh kemarin. Hotel Borobudur Jakarta masih sunyi. 
Tapi di dalam ballroom hotel itu, hampir 1.000 orang menyanyikan lagu 
Indonesia Raya dengan gegap gempita. Mereka adalah karyawan terbaik 
seluruh pabrik gula milik BUMN yang baru saja menyelesaikan musim giling 
tahun 2012.  
 
Mereka adalah para pekerja keras yang telah mengubah wajah seluruh 
pabrik gula hanya dalam waktu kurang dari setahun. Mereka adalah para 
"kopassus" yang untuk rapat kerja yang dimulai jam 05.00 pagi pun dalam 
posisi "siaaaap"! 
 
Mereka berkumpul lagi kali ini untuk membahas hasil kerja keras mereka 
selama setahun terakhir. Juga untuk merumuskan perbaikan apa lagi yang 
harus dilakukan di tahun 2013 yang segera tiba. 
 
Krebet Baru (Malang) dan Ngadirejo (Kediri) adalah dua pabrik gula dengan 
capaian terbaik tahun ini. Krebet Baru untuk pertama kalinya bisa 
mengalahkan pabrik gula swasta di sebelahnya. Ngadirejo yang dulu hampir 
dilepas ke swasta, hanya kalah tipis dari Krebet Baru. Bahkan bisa jadi 
Ngadirejo lebih unggul kalau saja mulai gilingnya sedikit mundur, menunggu 
umur tebu sedikit lebih tua.  
 
PTPN X, di bawah Dirut Subiyono, mendominasi prestasi tahun ini. Sembilan 
PG di bawah  Subiyono semuanya masuk prestasi papan atas. Tapi lonjakan 
terbesar sebenarnya diperoleh PTPN XI. Semula, 16 PG di bawah PTPN XI 
jelek semua dan banyak sekali yang rugi. Bahkan tiga di antaranya menjadi 
pasien UKP4 pimpinan Kuntoro Mangkusubroto itu. Tahun ini delapan pabrik 
di lingkungan PTPN XI  sudah masuk prestasi papan atas. UKP4 langsung 
mencabut status pasien di tiga pabrik gula tersebut. 
 
"Intinya, semua harus disiplin," ujar Andi Punoko Dirut PTPN XI menjawab 
pertanyaan mengapa PTPN XI bisa bangkit serentak seperti itu. "Disiplin 
tanam, disiplin bibit, disiplin pupuk, disiplin tebang, disiplin angkut, disiplin 
pemeliharaan, dan disiplin pengoperasian pabrik," katanya. 
 
Di samping pembenahan internal itu, dilakukan juga terobosan eksternal. 
Tahun ini seluruh pabrik gula memberikan jaminan rendemen minimal 



kepada petani tebu. Manajemen juga membuka diri setelanjang mungkin 
kepada petani. Bahkan semua pabrik gula melepaskan begitu saja kepada 
petani gula yang menjadi hak petani. 
 
Dengan demikian tahun ini petani tebu mendapatkan hasil yang sangat baik. 
Di PTPN XI saja ada uang sebesar Rp 150 miliar yang dulunya jatuh ke pihak 
ketiga, sekarang jatuh langsung ke petani tebu. Belum lagi rendemen yang 
naik dan harga gula yang bagus.  
 
Karena itu saya tegaskan tahun depan tidak boleh lagi pabrik gula 
meminjam dana dari pihak ketiga dengan cara seperti mengijonkan gulanya. 
Bank-bank BUMN sanggup menyediakan dana talangan itu. 
 
Dengan modal kepercayaan petani tebu yang sudah pulih seperti itu, tahun 
depan bisa diharap keadaannya akan lebih baik lagi. Pabrik gula bisa 
mengenakan disiplin yang lebih ketat kepada petani, antara lain demi petani 
itu sendiri. Misalnya bagaimana petani hanya boleh mengirim tebu ke pabrik 
dalam kondisi MBS (manis, bersih, segar).  
 
Artinya petani tidak boleh kirim tebu muda yang kadar manisnya belum 
cukup. Tebu yang dikirim juga harus bersih, tidak banyak campuran daun 
kering atau tanah. Dan tebunya harus masih segar, begitu ditebang harus 
langsung dikirim ke pabrik. 
 
Prinsip MBS itu diterapkan tanpa tebang pilih. "Tahun ini kami menolak 100 
truk tebu yang dikirim ke pabrik dalam keadaan tidak MBS," ujar 
Administrator PG Ngadirejo. "Termasuk tebu milik bekas pejabat pabrik gula 
sendiri," tambahnya. "Tidak ada lagi KKN," katanya. 
 
Maka seperti juga PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang dari rugi 
menjadi untung lebih Rp 300 miliar, PTPN XI pun yang tahun lalu rugi Rp 
150 miliar tahun ini laba di atas Rp 100 miliar. Bahkan sektor gula PTPN IX 
yang tahun lalu rugi hampir Rp 200 miliar tahun ini sudah laba Rp 15 miliar. 
Sedang PTPN X tetap menjadi raja laba dengan total sampai Rp 500 miliar. 
 
"Pokoknya kalau tahun lalu hanya luh atau las, kini sudah serba tus," ujar 
Zamkhani, Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri Primer. Maksudnya, 
dulu-dulu labanya puluhan atau belasan, kini serba ratusan miliar.  
 
Begitu banyak pelajaran yang diperoleh dari terobosan-terobosan tahun ini. 
Dalam forum besar jam 5 pagi kemarin itu juga diadakan dialog saling tukar 
pengetahuan bidang tanaman, teknik, dan pengolahan. Para kepala bagian 
 saling sharing keunggulan masing-masing pabrik. 
 



Tahun depan giliran kondisi fisik pabrik yang harus berubah. Taman-taman, 
lantai-lantai, tembok-tembok, atap-atap, mesin-mesin, semuanya harus 
indah, rapi dan bersih. Pabrik-pabrik itu harus bisa sebersih mal. 
 
Lima bulan lagi saya akan kembali keliling seluruh pabrik gula BUMN. 
Benarkah saya sudah bisa melihat "mal-mal" di tengah kebun tebu itu!   
 
Senin, 17 Desember 2012 
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KEMAUAN 24 KARAT BERSAWAH BARU DI 
KETAPANG 
 
TELUR besar ini akhirnya menetas juga. Rencana BUMN membuka sawah 
baru secara besar-besaran akhirnya terwujud. Rencana itu memang sempat 
tertunda enam bulan, tapi itu semata-mata karena harus pindah lokasi. 
Terutama karena pengadaan lahan di Kalimantan Timur tidak bisa secepat 
yang diprogramkan. 
 
Akhirnya lokasi yang tepat ditemukan: di Kabupaten Ketapang, Kalimantan 
Barat. Luasnya bisa sampai 80.00 ha yang kelak bisa bulat menjadi 100.000 
ha. 
 
Senin 17 Desember, penanaman pertama padi di lokasi itu dimulai.  
 
Inilah pembukaan sawah baru secara besar-besaran yang pertama di 
Indonesia dan dilakukan dengan sistem mekanisasi penuh. Mulai dari 
pengolahan tanah, penanaman, sampai ke panennya nanti. 
 
Saya sempat termangu sebelum menerjunkan kaki telanjang ke sawah yang 
siap ditanami itu. Waktu remaja saya memang pernah menjadi buruh ndaut 
dan menanam padi. Tapi tidak begini. Waktu itu saya harus menanam padi 
menggunakan  tangan yang dicelupkan ke tanah lumpur, sambil berjalan 
mundur dengan badan membungkuk.  
 
Tapi Senin lalu sudah begitu berbeda. Menanam padi dengan mesin! Baru 
sekali ini saya melihat dan memegang mesin penanam padi yang disebut 
rice transplanter itu.  
 
Ternyata mudah sekali. Dan sangat cepat. Tidak perlu belajar lama. Hanya 
dengan penjelasan beberapa kalimat saja saya sudah bisa langsung 
menjalankan mesin itu. 
 
Penanaman tahap pertama ini akan mencapai 3.000 ha. Di tahun 2013 yang 
segera tiba akan diteruskan menjadi 40.000 ha. Dan akhirnya, di tahun 
2014 bisa mencapai 100.000 ha. Untuk itu BUMN akan mengusahakan dana 
sampai Rp 5 triliun. 
 
Penanggung jawab proyek ini adalah salah satu BUMN pangan PT Sang 
Hyang Seri (SHS). Dirutnya, Kaharuddin, sudah bertekad SHS yang selama 
ini hanya menangani benih harus menjadi BUMN pangan yang besar. Selama 



ini PT SHS dan juga BUMN pangan lainnya seperti PT Pertani terlalu kecil 
untuk bisa diandalkan sebagai BUMN pangan bagi sebuah negara agraris 
yang sangat besar seperti Indonesia. 
 
Dengan menggarap sawah baru ini PT SHS mengalami tranformasi besar-
besaran. Kini SHS tidak hanya memikirkan benih, tapi sekaligus 
menanamnya. Tentu SHS tidak akan mampu menyiapkannya sendirian. “12 
Samurai” yang tergabung dalam Sinergi BUMN Peduli ikut mendorongnya 
dari belakang.  
 
Ada yang membantu teknologi (seperti PT Batantekno dan PT Pupuk 
Indonesia), ada juga yang ambil bagian untuk land clearing dan penyiapan 
lahan, (PT Hutama Karya, PT Brantas Abipraya)  konsultan perencanaan dan 
pengawasan (PT Indra Karya dan PT Yodya Karya).  Selama ini BUMN karya 
itu dikenal ahli dalam merencanakan dan membuat infrastruktur jalan dan 
pengairan.  
 
PT Brantas Abipraya sudah berpengalaman membuka sawah baru meski 
kecil-kecilan. "Kelas 1.000 hektaran," ujar Bambang Esti Marsono, Dirut 
Brantas. Bahkan "Indra Karya pernah membuat perencanaan sawah 16.000 
ha di luar negeri. Yakni di Papua Nugini," kata Agus Widodo. Dirut Indra 
Karya.  
 
Selebihnya, Bank BNI, Bank Mandiri, Bank BRI, PGN, Pertamina, PT 
Indonesia Port Corporation (IPC), mendukung dari sisi pendanaan. 
 
Kekuatan para raksasa BUMN itulah yang akan diandalkan. Tak ayal bila di 
sawah baru ini alat-alat berat seperti traktor, eskavator, mesin-mesin bajak, 
dan mesin tanam terlihat di mana-mana. Tidak terlihat sama sekali, 
misalnya, kerbau atau sapi. 
 
Sistem pembibitannya pun tidak lagi di tanah sawah. Bibitnya dibenihkan di 
baki-baki siap saji. Ketika berumur 15 hari bibit itu sudah bisa dilepas dari 
bakinya untuk dimasukkan ke mesin tanam. Dalam waktu singkat bibit 
sudah tertanam sekaligus empat-empat dalam barisan yang rapi. 
 
Untuk sementara proyek ini kami sebut "non kapitalis farming". Artinya, 
BUMN tidak membeli tanah itu dari rakyat. Tidak seperti kebun sawit. 
Tanahnya tetap dimiliki oleh rakyat. BUMN hanya menjadi pekerja dan 
pemegang manajemennya. Yang akan menikmati hasilnya adalah para 
petani pemilik lahan. 
 
Tanah-tanah di Ketapang itu selama ini praktis menganggur. Petani hanya 
menanam semampunya. Akibatnya tanah-tanah di situ tidak produktif. Para 



petani pun tetap saja menjadi petani miskin. Itulah sebabnya proyek ini juga 
dimaksudkan untuk sekalian membantu mengatasi kemiskinan di perdesaan. 
 
Kebetulan Bupati Ketapang Drs Hendrikus M.Si punya kebijakan yang bagus, 
yang seirama dengan sistem non kapitalis farming-nya BUMN ini. "Kami 
tidak akan mau lagi memberikan izin untuk kebun sawit," ujar Boyman 
Harus SH, wakil Bupati Ketapang yang ikut hadir dalam acara tanam 
pertama sawah baru itu. "Kebun sawit hanya menyengsarakan rakyat kami," 
tambahnya. "Program BUMN ini pas banget dengan kebijakan kami," tambah 
Boyman. 
 
Tiga bulan mendatang, saat panen pertama di sawah baru ini, kita akan tahu 
hasil yang sebenarnya. Semula hasil sawah baru ini diasumsikan tidak 
besar. Hanya sekitar 3 ton/ha. Begitulah doktrinnya. Sawah baru tidak bisa 
langsung produktif. Baru tahun-tahun berikutnya hasilnya bisa meningkat.  
 
Namun kami tidak menyerah pada teori lama seperti itu. Sains kami libatkan 
di proyek ini. Misalnya diawali dengan menggunakan produk baru Pupuk 
Indonesia, Kapurtan, untuk mengendalikan pH. Bahkan PT Batantekno 
(Persero) dilibatkan untuk melakukan iradiasi nuklir pada benihnya. Kami 
berharap agar hasilnya kelak bisa langsung di sekitar 6 ton/ ha.  
 
Setelah itu terus dinaikkan ke angka 8 ton/ha. Toh ini bukan lahan sawah 
pasang surut yang pengerjaannya lebih sulit. 
 
Usai acara penanam pertama itu, di ruang tunggu Bandara Ketapang, kami 
melakukan rapat terbatas dengan para direksi BUMN yang terlibat di proyek 
ini. Ada Tri Widjajanto (Dirut HK), ada RJ Lino (Dirut IPC), ada Bambang Esti 
Marsono (Dirut Brantas), Eddy Budiono (Dirut Pertani), Kaharuddin (Dirut 
SHS), dan beberapa yang lain.  
 
Kami membulatkan tekad baru ini: langkah telah diayunkan, kaki telah 
dipijakkan, mimpi telah dikonkretkan, cita-cita besar telah mulai 
direalisaikan; ujungnya hanya satu: harus berhasil!  
 
Senin, 24 Desember 2012 
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TAHUN 2013 YANG JUGA TAHUN PERMEN 
 
TAHUN 2013, bagi BUMN tetap saja tahun plus-minus. Harga sawit, karet, 
dan hasil tambang masih belum akan membaik. Perusahaan-perusahaan 
BUMN di sektor sektor komoditi primer ini masih akan berat.  
 
Padahal sektor ini sangat besar di BUMN. Tapi begitulah komoditi: punya 
siklus naik-turunnya sendiri. Tapi dibilang terlalu berat juga tidak. Hanya 
saja tidak lagi bisa diandalkan untuk memupuk pundi-pundi dividen. 
 
Yang masih akan terus hebat adalah sektor perbankan, industri semen, dan 
telekomunikasi. Program Bank Mandiri untuk menyatu dengan Taspen dan 
Pos Indonesia akan menandai perkembangan bank itu di tahun 2013. 
Bahkan kalau ada langkah lebih radikal dari itu pun akan didukung. 
Demikian juga Bank Rakyat Indonesia. Beberapa aksi korporasi besarnya 
akan dilakukan tahun 2013. Dua bank ini memiliki dukungan teknologi yang 
sangat kuat. 
 
Sektor telekomunikasi juga terus didorong untuk melakukan ekspansi, 
termasuk ke luar negeri. PT Telkom Indonesia dengan anak bongsornya, PT 
Telkomsel, kini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bisa diandalkan. 
Demikian juga industri semen. PT Semen Indonesia sudah resmi berdiri 
minggu lalu. Dengan demikian PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT 
Semen Tonasa dan PT Thang Long Vietnam kini menjadi anak perusahaan 
PT Semen Indonesia. 
 
Di sektor layanan publik tahun 2013 juga memiliki arti khusus. PT Pupuk 
Indonesia yang merupakan induk dari PT Pupuk Kaltim, PT Pupuk Sriwijaya, 
PT Pupuk Kujang, dan PT Petrokimia Gresik melakukan perubahan besar di 
bidang sistem pendistribusian pupuk. PT Pupuk Indonesia melakukan 
rayonisasi tanggung jawab penyaluran pupuk. 
 
Masing-masing anak perusahaan mempunyai wilayah tanggung jawab 
sendiri-sendiri. Tidak seperti dulu, pupuk dari satu pabrik bisa ke daerah 
mana pun. Akhirnya terjadi saling serang, saling tumpang tindih, dan saling 
salah-menyalahkan. Dulu, bisa saja di suatu daerah pupuknya berasal dari 
berbagai pabrik. Padahal semua pabrik itu BUMN. Namun dengan kendali 
holding sekarang ini, pembagian wilayah bisa dilakukan. 
 
Di libur hari Natal pekan lalu, saya melakukan pengecekan ke kios-kios 
pupuk di daerah Sleman. Saya sengaja berkunjung diam-diam, tidak 



memberi tahu lebih dulu dan tidak didampingi staf. Saya ingin mengecek 
langsung apakah rayonisasi tanggung jawab penyaluran pupuk tersebut bisa 
berjalan baik. Mumpung hari-hari ini adalah hari-hari petani sangat 
memerlukan pupuk. 
 
Hasil rayonisasi ini sangat baik. Tidak ada lagi penimbunan pupuk di satu 
daerah dan kekurangan pupuk di daerah lain. “Sekarang tidak ada lagi 
pupuk selundupan,” ujar pemilik kios pupuk di desa Krapyak, Sleman. Dia 
sendiri tidak berani menyelundupkan pupuknya ke desa lain. “Takut izin 
saya dicabut oleh Pupuk Indonesia,” ujarnya.  
 
Saya sangat menghargai ide rayonisasi tanggung jawab penyaluran pupuk 
ini. Dengan rayonisasi ini, bisa jelas diketahui siapa yang bersalah. Misalnya 
bila terjadi kelangkaan pupuk di suatu daerah. Para tengkulak yang selama 
ini mendapat keuntungan dari penimbunan pupuk memang akan kehilangan 
obyekan. 
 
PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), tahun 2013 juga masih akan jadi sorotan. 
Bahkan sorotan itu kemungkinan akan lebih keras. Ini karena di tahun 2013, 
PT KAI mulai melakukan pembenahan KRL di Jabodetabek. Di KRL ini, setiap 
perubahan akan menimbulkan kebisingan yang luar biasa. 
 
Saya sangat terkesan dengan strategi pembenahan PT KAI ini. Dua tahun 
terakhir ini fokus pembenahan KAI adalah untuk kereta api rute jarak jauh. 
Bukan KRL. Memang KRL dibenahi juga, tapi tidak sehabis-habisan 
pembenahan kereta api jarak jauh. Mengapa? Begitulah memang 
strateginya. Bagi yang ingin belajar mengenai strategi manajemen baik juga 
diceritakan di sini. 
 
Bagi manajemen yang biasa-biasa saja, tentu akan langsung membenahi 
KRL dulu. Dengan membenahi KRL, direksinya akan cepat mendapat pujian 
dan terhindar dari segala caci-maki. Tapi direksi PT KAI tidak tergoda dan 
tidak tergiur oleh pikiran jangka pendek seperti itu. Direksi PT KAI pilih 
membenahi dulu rute jarak jauh. Memang caci-maki terus bertubi-tubi dari 
pengguna jasa KRL, tapi direksi PT KAI teguh pendirian untuk tetap pada 
strateginya. 
 
Alasannya sangat baik: rute jarak jauh adalah sektor yang bisa dipakai 
untuk memupuk modal. Hasil rute jarak jauh bisa memperkuat keuangan 
perusahaan. Ini terbukti. Meski jumlah penumpang turun (karena tidak 
boleh lagi ada yang berdiri), tapi penghasilan perusahaan naik. Dengan 
demikian pelayanan juga bisa lebih baik: semua penumpang mendapat 
tempat duduk. 
 



Dengan modal itu maka PT KAI kini lebih memiliki kekuatan untuk 
melakukan pembenahan KRL. Kereta api jarak-jauh sudah tidak terlalu 
membebani pikiran direksinya. Tahun 2013 konsentrasi direksi bisa lebih 
fokus ke KRL.  
 
Kalau yang dibenahi dulu adalah KRL, maka direksi akan memikul dua beban 
sekaligus. Pembenahan KRL tidak bisa memperkuat keuangan perusahaan. 
Akhirnya KRL sendiri tetap sulit dan rute jarak jauh juga tidak tertangani. Ini 
karena KRL, ditangani sebaik apa pun, tidak akan bisa menghasilkan modal 
yang besar bagi pembenahan seluruh rute kereta api Indonesia. 
 
Maka tahun 2013 adalah tahun bagi KRL: stasiun-stasiun dibenahi, 
emplasemen ditambah, sinyal diperbaiki, kereta ditambah. 
 
BUMN pangan juga harus bekerja keras di tahun 2013. PT Sang Hyang Seri 
(SHS) baru memulai proyek pencetakan sawah baru besar-besaran di 
Ketapang, Kalbar. PT Pertani akan berubah total dengan mulai konsentrasi 
pada pascapanen. Gudang-gudang Pertani akan dilengkapi dengan mesin 
pengering gabah secara besar-besaran. Dengan demikian kehadiran PT 
Pertani benar-benar dirasakan oleh petani dan kehadirannya memiliki arti 
yang strategis.  
 
PT Berdikari, tahun 2013 juga memulai kerja sesungguhnya untuk 
mengatasi kekurangan sapi di dalam negeri, baik sapi potong maupun sapi 
anakan. Dan PTPN XII, akan habis-habisan memulai sejarah baru bagi 
Indonesia: menanam sorgum dalam jumlah yang belum pernah terjadi 
dalam sejarah kita. 
 
Sorgum ini akan ditangani dengan pendekatan sains modern bersama PT 
Batantekno. Mulai dari bibitnya sampai ke soal pascapanennya. Kini sedang 
dirancang penanaman sorgum di Atambua NTT yang mengandalkan sains 
itu. Termasuk akan diproduksi “permen sorgum” untuk makanan ternak. 
“Permen” ini akan sangat mudah dikirim ke mana-mana untuk mempercepat 
penggemukan sapi. 
 
Begitulah. Tahun 2013 adalah tahun kerja yang akan sangat menantang! 
Karena itu, seorang direksi BUMN mengusulkan agar angka 13 tidak perlu 
dipakai. Kita sebut saja tahun depan adalah tahun 2012-B! 
 
Senin, 31 Desember 2012 
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LOMPATAN DARI KEGALAUAN KERI 
 
 
LUPAKAN dulu soal kecelakaan di lereng Gunung Lawu Sabtu sore lalu. Meski 
mobil Tucuxi yang saya kemudikan hancur, saya baik-baik saja. Lecet sedikit 
pun tidak. Ketika bangun pagi Minggu kemarin memang badan terasa 
njarem dan ubun-ubun kemeng, tapi rasanya itu hanya karena dampak 
benturan yang hebat.  
 
Minggu pagi itu saya sudah bisa ke Nganjuk, Jawa Timur, untuk bertemu 
masyarakat di dalam hutan jati milik Perum Perhutani. Saya memang lagi 
belajar apa yang bisa saya lakukan untuk pengentasan kemiskinan di sekitar 
hutan. Sebelum kecelakaan itu saya keliling hutan di Randublatung, Blora, 
dan Purwodadi, Jawa Tengah, untuk mendalami persoalan masyarakat 
sekitar hutan.  
 
Lupakan dulu kecelakaan itu. Memang begitu banyak pelajaran yg saya 
peroleh dari keputusan saya menabrakkan mobil listrik itu ke tebing, tapi 
baiknya kita bahas lain kali saja. 
Lebih baik kali ini kita bicarakan apa yang akan hebat tahun ini. 
 
Akan ada kejutan dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Khususnya dari 
Fakultas Farmasi.  Di universitas itu baru saja ditemukan dua macam obat 
yang sangat penting bagi dunia: obat kolesterol dan diabetes! 
 
Tim Unpad yang menemukan obat kolesterol dan diabetes pertama yang 
berbasis non-chemical itu dipimpin oleh seorang ahli yang mumpuni, peneliti 
yang tangguh, doktor yang cum laude, wanita yang sangat cantik bernama: 
Keri Lestari Dandan. 
 
Tim Unpad sudah sepakat untuk bersama BUMN mewujudkan penemuan 
tersebut menjadi kenyataan untuk Indonesia dan dunia. 
 
Berita penemuan penting ini sudah menyebar luas ke kalangan farmasi 
dunia. Sejak itu Doktor Keri diincar banyak negara. Yang paling serius 
adalah Korea Selatan. Maklum obat yang ditemukan Dr Keri bukan saja 
termasuk yang paling banyak diperlukan masyarakat, tapi juga yang 
pertama yang tidak menggunakan bahan kimia. 
 
Mereka berebut mendapatkan hak paten dari Dr Keri. Memang sudah banyak 
beredar obat untuk dua jenis penyakit itu, namun semuanya berbasis kimia. 



Padahal dunia kian menghindari yang serba kimia. Mulai dari obat kimia, 
makanan yang mengandung kimia, sampai kosmetik yang berkimia. 
 
Sedang obat temuan Dr Keri ini berbasis alami. Bahan bakunya buah pala.  
 
Hebatnya, Dr Keri tidak hanya bisa mengubah pala menjadi obat-obatan 
herbal, tapi sudah langsung memprosesnya sebagai obat fitofarmaka: obat 
tradisional dari bahan alam yang dapat disetarakan dengan obat modern 
karena proses pembuatannya yang telah terstandar, ditunjang dengan bukti 
ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Pemberiannya kepada pasien 
harus melalui resep dokter.  
 
Biasanya bahan-bahan alami hanya diolah sebatas untuk jamu atau herbal 
dan paling tinggi herbal terstandar. Tapi Dr Keri menemukannya untuk obat 
fitofarmaka.  
 
Mengingat uji klinis sudah berhasil dilakukan, disepakatilah  17 Agustus 
tahun ini sudah harus diproduksi. BUMN sudah menugaskan PT Kimia Farma 
(Persero) Tbk untuk memproduksi dan memasarkannya. Direktur Utama 
Kimia Farma yang baru, Rusdi Rosman, yang juga lulusan Fakultas Farmasi 
Unpad, sudah menyanggupinya.  
 
"Akan kami produksi di pabrik kami yang di Bandung," ujar Rusdi. "Agar 
lebih dekat dengan Unpad," tambahnya. 
 
Tentu saya sangat bangga pada kerjasama BUMN dengan Unpad ini. Begitu 
gigihnya pihak luar negeri ingin mendapatkan penemuan ini. Tapi Unpad dan 
Dr Keri tetap mempertahankannya untuk  merah-putih. 
 
Kimia Farma kini memang sudah lebih kuat. Harus mampu mewujudkannya. 
Labanya tahun 2012 sudah berhasil meningkat  menjadi lebih dari Rp 200 
miliar. "Memang, kalau temuan ini kita lepas, banyak yang 
memperebutkannya," komentar Rusdi Rosman. 
 
Obat anti kolesterol adalah obat kedua yang paling banyak dibutuhkan 
masyarakat. Mencapai 15 %. Sedang obat diabetes berada di urutan ketiga 
yang mencapai 12%. Urutan pertama adalah obat kanker, 18 %. 
 
Mengingat pasar obat-obatan di Indonesia sangat besar (mencapai Rp 50 
triliun tahun ini), tentu kita tidak rela kalau pasar tersebut tersedot ke luar 
negeri. Pabrik-pabrik obat di dalam negeri, termasuk pabrik obat tradisional, 
harus berjuang mati-matian untuk merebutnya. Temuan Dr Keri adalah 
salah satu senjata penting untuk pertempuran itu. 
 



Setelah sukses memproduksi temuan Dr Keri dalam bentuk fitofarmaka, 
Kimia Farma juga akan memproduksinya dalam bentuk herbal terstandar. 
Tapi demi Indonesia, saya minta Kimia Farma memprioritaskan yang 
fitofarmaka dulu. 
 
Kerjasama BUMN-Unpad tersebut bermula pada pertengahan tahun lalu. 
Waktu itu saya diminta memberikan keynote speech di acara besar di 
Fakultas Farmasi. Hari itu saya tidak mau memberikan pidato. Dari atas 
podium saya langsung saja menantang para farmasis yang hadir di aula 
besar itu: apa yang diinginkan dari saya.  
 
Ternyata banyak yang angkat tangan. Dalam hati saya berpikir: lebih 
penting para farmasis itu bicara daripada saya yang pidato. Belum tentu  
saya bisa pidato bagus mengenai obat-obatan. Saya tidak tahu banyak 
bidang itu. Dan lagi, di zaman twitter ini, siapa yang masih mau 
mendengarkan pidato? 
 
Ternyata betul. Semua yang angkat tangan itu mengemukakan masalah 
yang penting di dunia pengobatan. Terutama menghadapi akan  berlakunya 
BPJS: dokter galau, farmasis galau, rumah sakit galau, dan pedagang obat 
juga galau. 
 
Termasuk para peneliti di universitas pun galau. Temuan-temuan mereka 
kurang mendapat perhatian. 
Saat itu juga, I Gede Subawa, Dirut PT Askes (Persero) yang juga hadir, 
saya minta maju. Saya minta untuk dibentuk tim kecil antara BUMN bidang 
kesehatan dan ahli-ahli farmasi dari Unpad. Saya beri batas waktu dua 
minggu untuk merumuskan: apa yang bisa dilakukan bersama. 
 
Kurang dari dua minggu Dr Keri dan tim dari Unpad ternyata sudah datang 
ke ruang kerja saya membawa konsep lengkap apa yang harus dikerjakan. 
Saya juga menghadirkan para dirut BUMN bidang kesehatan.  
 
Ada Dirut Kimia Farma Rusdi Rosman, Dirut PT Indofarma (Persero) Tbk  
Djakfaruddin Junus, Dirut PT Bio Farma (Persero) Iskandar, Dirut PT Phapros 
Tbk, anak perusahaan PT RNI (Persero),  Erlangga Tri Putranto,  dan juga 
Dirut Askes I Gede Subawa. 
 
Mendengar paparan Dr Keri yang begitu hebat saya langsung berunding 
dengan tim BUMN kesehatan tersebut. Saat itu juga kita putuskan 
penemuan Dr Keri ini tidak boleh lari ke luar negeri!  
 
BUMN kesehatan mampu mewujudkan jerih payah tim Unpad ini menjadi 
kenyataan yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Apalagi uji klinik fase 



pertama sudah berhasil dilakukan. Dan uji klinik terakhir sudah hampir 
selesai, yang nadanya juga sangat positif.  
 
Kami bertekad tidak perlu lagi impor obat kolesterol dan diabetes yang 
begitu besar. Bahkan kita harus ekspor. Maka kami putuskan, Agustus tahun 
ini jadi tonggaknya!  
 
Senin, 7 Januari 2013 
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MULAI PENCURIAN TEKNOLOGI SAMPAI CARA 
MENGEMUDI 
 
INI mirip dengan istilah "sengsara membawa nikmat". Kecelakaan ini, meski 
menimbulkan keributan yang bising, benar-benar memberikan pelajaran 
yang berharga. 
 
Selama ini, secara ilmiah,  memang terjadi perbedaan pandangan di antara 
lima putra petir yang menciptakan kendaraan/mobil listrik yang saya 
koordinasikan. Perbedaan pandangan seperti itu juga terjadi di luar negeri 
yang lagi sama-sama dikembangkan di seluruh dunia. 
 
Ada yang berpandangan, mobil listrik tidak perlu menggunakan gear box. 
Untuk itu, power dari motor listrik langsung menggerakkan gardan/roda. 
 
Tapi ahli kita seperti Ir Dasep Ahmadi MSc (alumni ITB), berpendapat mobil 
listrik harus menggunakan gear box. Ricky Elson, putra Padang yang 
melahirkan 14 paten motor listrik di Jepang, termasuk golongan ini. 
Demikian juga Ravi Desai (alumni Gujarat). Mereka setuju tidak harus pakai 
gear box, tapi harus hanyan untuk mobil dalam kota (city car). 
 
Kecelakaan mobil Tucuxi (baca: tukusi, nama sejenis lumba-lumba) yang 
saya kemudikan di dataran tinggi  Tawangmangu-Sarangan Sabtu pekan 
lalu, memberikan pelajaran yang sangat penting mengenai pilihan-pilihan 
tersebut. 
 
Saya memang tidak ingin menyatukan pendapat mereka. Ilmuwan perlu 
diberi kebebasan untuk mewujudkan ambisi keilmuannya. Apalagi saya 
menangkap sinyal para ahli kita itu memang ingin membuktikan kehebatan 
masing-masing. Saya sangat menghargai itu. Saya memilih bersikap 
memberikan otonomi yang luas kepada mereka. 
 
Karena itu ketika Kang Dasep menciptakan mobil AhmaDI dengan 
menggunakan gear box saya dukung penuh. Dana talangan langsung saya 
kirim. Ketika mobil hijau itu jadi kenyataan, saya langsung mencobanya. 
 
Sebenarnya, pada awalnya, saya dan Kang Dasep menanggung malu: begitu 
tiba di Jalan Thamrin Jakarta (dari Depok), mobil AhmaDI "mogok". Media 
meliputnya dengan besar-besaran. Saya malu sekali. Tapi saya minta Kang 
Dasep tidak menyerah. Setelah dianalisis, ternyata mobil itu tidak rusak, 



melainkan low batt. Indikator baterainya kurang sempurna sehingga 
"menipu". 
 
Minggu berikutnya kami berdua masih menanggung malu: mobil listrik itu 
tidak kuat menaiki tanjakan. Padahal tidak terjal. Padahal perjalanan uji 
coba ini juga diliput langsung oleh media secara luas. 
 
Sekali lagi saya minta Kang Dasep untuk tidak patah semangat. 
 
Sebetulnya masih banyak "malu" yang lain. Tapi biarlah itu hanya kami 
berdua yang merasakan. 
 
Tiga bulan kemudian, ketika mobil AhmaDI kian sempurna, rasa malu itu 
berubah menjadi bangga. Putra bangsa kita bisa menciptakan mobil listrik. 
Saya pun mencobanya secara sungguh-sungguh. Saya mengemudikan mobil 
tersebut hampir setiap hari hingga mencapai 1.000 km. Kang Dasep sendiri, 
di luar 1.000 km yang saya lakukan, mencobanya dari Bandung ke Jakarta 
melalui Puncak. Tidak ada masalah sama sekali. Tanjakan yang terjal dan 
turunan yang curam dilewati dengan mudah. Kang Dasep dengan ketekunan 
dan kecerdasannya boleh dikata berhasil gemilang. 
 
Setelah itu saya minta Kang Dasep membuat mobil listrik jenis yang lebih 
besar. Sebesar Alphard. Tiga bulan lagi, insya-Allah, sudah bisa dilihat. Saya 
sudah setuju untuk membiayainya. Bahkan saya juga sudah minta Kang 
Dasep untuk membuat bus listrik. 
 
Seminggu setelah mobil AhmaDI selesai dicoba sampai 1.000 km, mobil 
Tucuxi bikinan Mas Danet Suryatama (alumni USA) selesai dibuat. Saya pun 
bertekad untuk mencobanya dengan sungguh-sungguh sampai 1.000 km. 
 
Begitu tiba di Jakarta 19 Desember lalu, mobil Tucuxi (semula saya usul 
namanya Gundala, tapi mas Danet memutuskan nama ini) saya coba dari 
Pancoran ke Bandara Soekarno-Hatta. Mas Danet mendampingi saya. 
Sepanjang perjalanan sekitar 30 km itu saya merasakan apa saja yang 
menjadi kelebihannya dan apa saja kekurangannya. Mobil tiba di 
Cengkareng dengan kebanggaan penuh: Mas Danet hebat! Hari pertama ini 
tidak membawa malu. 
 
Kalau toh ada kekurangannya hanya kami berdua yang tahu. Saya langsung 
menyampaikan kekurangan-kekurangan itu ke Mas Danet. Saya minta 
diperbaiki. Dua hari kemudian Tucuxi saya coba lagi di sekitar Stadion 
Utama Senayan. Dua jam lamanya. Tucuxi mengelilingi stadion berkali-kali. 
Beberapa wartawan secara bergantian ikut mencoba  duduk di sebelah saya. 
 



Semua yang menyaksikan terlihat bangga. Putra Indonesia ternyata hebat-
hebat. 
 
Beberapa kekurangan memang masih terasa. Tapi tidak mungkin diperbaiki 
di Jakarta. Maka saya minta Tucuxi dibawa kembali ke Jogja. Mas Danet 
lantas menuduh saya melakukan pencurian teknologi. Saya tidak begitu 
jelas teknologi apa yang saya curi dan untuk apa. 
 
Syukurlah, dalam keterangan pers terbarunya akhir pekan kemarin, Mas 
Danet tidak lagi menyebut-nyebut soal pencurian teknologi. Yang 
dipersoalkan tinggal kesalahan cara saya mengemudi dan (menurut 
perasaannya) saya akan menyingkirkannya. 
 
Setelah diperbaiki, mobil dicoba di sekitar Jogja. Tidak ada masalah. 
Termasuk sampai Kaliurang. Tapi suasana sudah kurang nyaman akibat isu 
pencurian teknologi yang sudah meluas. 
 
Saya sendiri saat itu lagi keliling hutan jati milik BUMN di Randublatung, 
Blora, dan Purwodadi. Saya sedang mendesain pola kemitraan antara Perum 
Perhutani dan masyarakat miskin sekitar hutan. Saya bermalam di 
Semarang. Karena mau pulang ke Magetan, saya harus lewat Solo. Karena 
itu saya minta Tucuxi disiapkan di Solo. Untuk saya coba lewat medan yang 
berat.  
 
Ini penting karena uji coba selama ini baru dilakukan di jalan yang datar. 
Sebagai mobil yang dibuat dengan biaya hampir Rp 3 miliar mobil ini harus 
dicoba di daerah yang sulit. Terutama melewati jalan yang menanjak. 
Pikiran saya selalu: bisakah mengatasi tanjakan. Apalagi sampai 1.300 
meter seperti di Sarangan. Ricky Elson menemani saya. 
 
Ternyata hebat sekali. Sepanjang jalan saya terus memuji Mas Danet. Luar 
biasa. Tarikannya, power-ya dan kemampuan menanjaknya hebat sekali. 
Demikian juga kemampuan baterainya. 
 
Baru ketika jalan mulai menurun dengan sangat tajamnya, dengan belokan-
belokan yang berliku, saya mulai was-was. Saya harus menginjak rem 
sekuat tenaga. Saya tidak segera menyadari bahwa Tucuxi berbeda dengan 
AhmaDI. Saya tidak segera menyadari kalau Tucuxi ciptaan Mas Danet ini 
tidak menggunakan gear box. Untuk menahan laju Tucuxi, sepenuhnya 
hanya menggantungkan pada kekuatan rem. Tidak ada bantuan 
pengendalian dari gear box! 
 
Tentu saya mencoba untuk sesekali mengendorkan rem agar tidak over 
heated. Ini juga disinggung dalam keterangan pers terbaru Mas Danet. Tapi 



setiap kali rem saya longgarkan mobil langsung melaju. Padahal jalan 
berkelok-kelok dengan jurang dalam di sisinya. Tentu saya tidak berani tidak 
menginjak rem kuat-kuat. Mungkin, seperti disebut Mas Danet, saya 
memang salah dalam cara mengemudi seperti itu.  
 
Tapi, mengingat jurang-jurang yang dalam di kawasan itu, saya terus 
menginjak rem dengan kekuatan kaki sekuat-kuatnya. Untung otot kaki 
saya lumayan kuat karena setiap hari senam satu jam di Monas. Tapi bau 
menyengat akibat rem yang bekerja keras tak tertahankan. Saya 
memutuskan untuk berhenti. Sekalian mendinginkan rem. Penurunan tajam 
masih akan panjang dan berliku. Totalnya 15 km. Masih akan sampai di 
Ngerong. 
 
Waktu berhenti ini, semua orang yang mengerumuni Tucuxi  membicarakan 
soal bau yang menyengat itu. Lantas berfoto-foto di ketinggian lereng 
gunung Lawu yang indah. Kabut tebal yang menyelimuti jalan dan dataran 
tinggi itu menambah keindahan pemandangan.  
 
Seandainya waktu istirahat ini dibuat lama, sampai rem dingin, mungkin 
kecelakaan itu tidak terjadi. Tapi saya terikat janji dengan Dr Fachri Aly 
yang akan ke kampung saya sore itu. Dan malamnya kami masih akan 
sholawatan Maulid Nabi dengan Habib Syekh dari Solo di kampung saya itu. 
 
Kami pun segera berangkat lagi. Tucuxi kembali harus menuruni jalan yang 
curam dan berliku. Kami masih belum menyadari bahwa tanpa bantuan gear 
box rem akan bekerja sendirian terlalu keras. Kekuatan kaki saya 
sepenuhnya untuk menginjak rem sedalam-dalamnya. Bau menyengat 
kembali menusuk-nusuk hidung. 
 
Ketika akhirnya berhasil mencapai Ngerong saya pun lega. Tidak ada lagi 
penurunan yang curam dan berkelok. Jalan memang masih akan terus 
menurun tapi sudah tidak ekstrem.  
 
Justru di saat hati sudah lega itulah saya merasakan rem Tucuxi tidak 
lengket lagi. Mobil melaju di jalan yang menurun tanpa bisa dihambat oleh 
rem. Saya coba angkat rem tangan. Sama saja. Mobil kian kencang. Tidak 
terkendali. Saya sadar sepenuhnya. Maka saya harus ambil keputusan 
cepat. Terlambat sedikit akan banyak memakan korban.  
 
Saya segera memutuskan ini: lebih baik saya sendiri yang menjadi korban. 
Saya lihat ada tebing terjal di kanan jalan. Mumpung tidak ada mobil dari 
arah berlawanan, saya banting setir mobil itu untuk menabrak tebing itu. 
Braaak! Mobil hancur. Tidak ada lagi atap di atas kepala saya. Tapi saya 
tidak terpelanting. Saya tetap terduduk di belakang setir. Saya raba kepala 



saya: tidak ada darah. Saya raba muka saya: tidak ada luka. Saya gerakkan 
kaki-kaki saya: normal. Tidak ada yang terjepit. 
 
Setelah mengucap syukur kepada Allah, saya kembali memuji Mas Danet. 
Konstruksi mobil ini tidak membuat saya mati terjepit atau menderita luka. 
Bahkan tergores sedikit pun tidak. Padahal, seperti kata polisi, kaca-kaca 
mobil ini bukan kaca fiber yang kalau pecah berubah menjadi kristal. Kaca-
kaca ini jenis kaca yang pecahnya membentuk segitiga-segitiga kecil. Allahu 
Akbar! 
 
Saya pun memperoleh pelajaran luar biasa hebat: pentingnya fungsi gear 
box. Karena itu, ke depan, masyarakat harus bisa memilih: beli mobil listrik 
yang pakai gear box atau yang tidak pakai gear box. 
 
Mungkin saya akan menghadapi masalah hukum akibat pelanggaran saya 
ini. Itu akan saya jalani dengan seikhlas-ikhlasnya. Tapi pelajaran teknologi 
tadi akan menyelamatkan banyak orang di masa depan. Saya akan jalani 
konsekwensi itu, tapi ilmu pengetahuan harus tetap berkembang. Tidak 
boleh terhenti karena kecelakaan ini. 
 
Mobil listrik harus jaya! 
 
Baik Kang Dasep yang menggunakan gear box maupun Mas Danet yang 
tidak menggunakan gear box sama-sama hebatnya. Sama-sama sudah 
membuktikan dirinya menjadi putra bangsa yang membanggakan. Tucuxi 
akan dikenang sepanjang sejarah mobil listrik di Indonesia. 
 
Mas Danet akan terus saya dorong untuk proyek berikutnya. Tentu kalau dia 
terbuka untuk mendiskusikan teknologinya. 
 
Yang penting putra-putra bangsa harus menguasai teknologi mobil listrik. 
Saya terbuka untuk putra-putra petir yang lain. Mari berlomba untuk 
kebaikan negeri. Mumpung negara-negara maju juga baru mulai 
melakukannya. Kesalahan masa lalu tidak boleh terulang. Kalau mobil listrik 
tidak kita siapkan sekarang kita akan menyesal untuk kedua kalinya. Kelak, 
kalau dunia sudah berganti ke mobil listrik jangan sampai kita kembali 
hanya jadi pasar mobil impor seperti sekarang ini! 
 
Mobil listrik made in Indonesia harus berjaya! Sekaranglah saatnya 
Indonesia punya kesempatan bisa bersaing dengan negara maju! 
 
Senin, 14 Januari 2013 
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TAISO DAN AMANAT PAHLAWAN SEROJA 

 

"INI gara-gara BUMN," ujar Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmao. "Gara-gara 
banyak proyek ditangani BUMN, jarang hujan di sini," tambahnya.  

Saya baru tertawa lebar setelah Pak Xanana meneruskan kata-katanya. "Rupanya 
mereka pada membawa pawang hujan ke sini. Agar proyeknya cepat selesai," katanya. 
Setelah saya tertawa panjang, rupanya beliau masih belum kehabisan stok humor. "Lain 
kali pawangnya harus lebih pintar ya. Yang dibuat tidak hujan cukup beberapa meter di 
lokasi proyek saja," katanya. 

BUMN rupanya sangat terkenal di Timor Leste, negeri yang baru berumur 10 tahun 
sejak lepas dari Indonesia. Kini banyak sekali proyek infrastruktur yang tender 
internasionalnya dimenangkan oleh BUMN seperti PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau 
Wika dan PT PP (Persero) Tbk.  

Sore itu, Kamis lalu, begitu mendarat di Dili dengan pesawat BUMN Merpati Nusantara, 
dan setelah diterima PM Xanana, saya langsung ke Taman Makam Pahlawan Seroja. Di 
situ saya merenungkan jasa dan pengorbanan para pahlawan yang jumlahnya lebih 
3.000 orang itu. Di situ saya meneguhkan tekad bahwa pengorbanan mereka tidak 
boleh sia-sia.  

Tujuan mereka dulu adalah untuk membangun jajahan Portugal itu agar tidak terus-
menerus menderita. Tujuan itu kini bisa diamanatkan untuk diteruskan oleh BUMN: ikut 
membangun Timor Leste secara ekonomi. Maka teman-teman BUMN bertekad untuk 
terus aktif memenangkan berbagai macam tender proyek di sana. 

Tender jembatan besar menuju Bandara Komoro dimenangkan oleh Wika. Demikian 
juga beberapa proyek jalan. Gedung baru kementerian keuangan yang 12 lantai di 
dalam kota Dili dimenangkan oleh PP. Nilai proyek ini mencapai Rp 250 miliar. PP juga 
masih mengikuti beberapa tender internasional lainnya. 

Pukul enam pagi, ketika matahari belum terbit, saya sudah berada di lokasi proyek ini. 
Teman-teman PP yang masih sangat muda-muda berada di sini mempertaruhkan nama 
Indonesia. Mereka bekerja keras untuk menyelesaikan proyek dengan kondisi yang 
amat berbeda dengan di Indonesia. Hukumnya, adatnya, aturannya, kontraknya, dan 
seterusnya. Tapi dari diskusi dengan para pimpinan poyek pagi itu, di bawah pimpinan 



Robin Hasiholan yang lulusan Fakultas Teknik Sipil USU Medan, saya memperoleh kesan 
bahwa mereka sangat mampu.  

Robin memang contoh sistem rekrutmen yang tepat di PP. Dia sudah "diijon" oleh PP 
sejak masih semester tujuh. Diberi beasiswa dan diamati sampai lulus. Setelah itu 
dimasukkan ke "Universitas PP" enam bulan, lalu diterjunkan ke proyek  dengan 
supervisi seniornya. Kini dia sudah dipercaya menangani proyek penting di Dili. 

Tentu Banyak sekali kendala yang mereka hadapi. Namun mereka bertekad untuk 
menguasai keadaan. Penguasaan itu amat penting untuk menentukan langkah di 
proyek-proyek berikutnya. Kemampuan menguasai keadaan itulah yang menjadi 
 keunggulan teman-teman BUMN sehingga hampir selalu bisa mengalahkan peserta 
tender dari Portugal, Spanyol, Inggris, Jepang, dan Korea. "Saingan berat kami bukan 
mereka. Saingan berat kami sesama BUMN," ujar Robin.  

Teman-teman Wika juga mengakui itu. "Pesaing terberat kami adalah sesama anak 
buah Bapak," ujar teman dari Wika. Setelah dari proyek PP, saya beruntung pagi itu 
bisa ikut senam Taiso bersama teman-teman Wika. Mereka memang mempunyai 
prosedur tetap sebelum memulai pekerjaan harus melakukan Taiso lebih dulu sekitar 10 
menit.  

Saya pun minta agar jangan menularkan kebiasaan nyogok untuk memenangkan tender 
di sini. Di dalam negeri pun saya sudah menegaskan agar BUMN mengakhiri kebiasaan 
nyogok di masa lalu. Tidak mendapatkan proyek dari APBN ya sudah. Cari peluang lain. 
Karena itu banyak BUMN kini mengembangkan proyek sendiri sebagai proyek investasi. 
Atau proyek sesama BUMN.  

Bahkan dengan berkembangnya proyek di luar negeri, andalan hanya mengejar proyek 
APBN bisa dikurangi. BUMN sudah bertekad untuk tidak ikut tender proyek APBN yang 
nilainya di bawah Rp 25 miliar. Biarlah proyek-peoyek tersebut dikerjakan kontraktor 
swasta yang lebih kecil. Presiden SBY menyambut baik tekad BUMN tersebut sebagai 
upaya untuk pemerataan, sebagaimana dikemukakan  beliau dalam forum HIPMI di Bali 
beberapa waktu lalu. 

"Di sini sama sekali tidak ada keperluan untuk nyogok, Pak", ujar Robin Hasiholan. 
"Juga tidak ada pungutan apa pun di luar kontrak," tambahnya. Ini, katanya, karena 
semua tender proyek besar di Timor Leste menggunakan standar tender internasional.  

Wika pun, yang kini amat bangga karena menjadi BUMN karya yang terbesar (tiga 
BUMN karya dijadikan satu pun belum bisa mengalahkan Wika), kian menonjol 
kemampuannya. Teman-teman yang mengerjakan proyek di Timor Leste itu, misalnya, 



banyak yang alumni proyek Aljazair. Wika memang baru saja selesai mengerjakan 
proyek jalan tol sepanjang 400 km di Aljazair. Statusnya memang masih sub kontraktor, 
tapi namanya sudah terkenal di sana.  

Investasi reputasi itu membuahkan hasil. Wika tahun ini mulai menjadi kontraktor 
utama di sana dengan proyek hampir Rp 1 triliun. Yakni proyek apartemen di kota 
Constantinopel, kota kedua terbesar di Aljazair. 

Wika juga sangat serius masuk ke proyek-proyek minyak dan gas yang sampai saat ini 
masih dikuasai kontraktor asing. Tahun lalu mulai dipercaya beberapa perusahaan 
minyak asing di Indonesia untuk menjadi kontraktor EPC mereka. 

Tentu saja saya ke Dili tidak hanya untuk itu. Yang utama adalah untuk menghadiri 
mulai beroperasinya layanan telepon seluler dari BUMN di sana. PT Telkom (Persero) 
Tbk melalui anak perusahaannya, PT Telkom Internasiaonal (Telin), juga memenangkan 
tender internasional untuk menangani telekomunikasi nirkabel di Timor Leste. Selama 
ini layanan telepon selular di Timor Leste ditangani oleh perusahaan dari Portugal dan 
Australia.  

Mulai minggu lalu Telkom datang! Telkom membawa nama Telkomcel (menggunakan 
C) untuk membedakan dengan Telkomsel yang ada di Indonesia.  Nama pimpinan 
Telkomcel di sana pun, diganti oleh teman-temannya menjadi Dedi Cuherman. 

Sambutan untuk Telkomcel memang mendadak dahsyat. Hari pertama saja langsung 
 terdaftar 23.000 pelanggan. Kehadiran Telkomcel di Timor Leste memang sudah lama 
dinanti. Antara lain karena tarif telepon selular di sana selama ini kelewat mahal untuk 
untuk masyarakat setempat, apalagi kalau dibandingkan dengan tarif di Indonesia.  

Bagi Telkomcel, hari pertama 23.000 pelanggan itu sangat istimewa. Sebab dengan 
tarif yang lebih mahal dari di Indonesia (meski sudah jauh lebih murah dari operator 
lain di Timor Leste), jumlah pelanggan itu sama nilainya dengan memiliki 75.000 
pelanggan di Indonesia. 

Direksi PT Telkom, di bawah pimpinan Dirut Arief Yahya, memang menunjukkan 
kemajuan yang besar. Laba Telkom Group naik lebih satu triliun rupiah tahun 2012. 
Menjadi Rp 12 triliun lebih. Padahal perusahaan telekomunikasi sedang berada dalam 
persaingan yang amat ketat. Terutama dalam banting-membanting tarif.  

PT Telkom sendiri, yang tahun-tahun lalu rugi (bisa untung karena didongkrak anak 
perusahaannya, Telkomsel), tahun lalu sudah tidak rugi lagi. Anak perusahaan kini tidak 
lagi selalu mengejek induknya. Dan harga saham Telkom terus melejit. 



Tentu saya juga mengunjungi teman-teman Merpati dan Bank Mandiri di Dili. Merpati 
amat populer di sana. Apalagi Bank Mandiri. Bukan main ramainya kantor Bank Mandiri 
di Dili. Nasabah yang antre sangat banyak. Padahal sudah sore hari. Kalau pagi, kata 
nasabah di situ, ramainya tidak karu-karuan. Gedung tiga lantai itu sangat sesak. 
Untung orang di sana terlalu mencintai Bank Mandiri, sehingga masih sabar 
menghadapi layanan seperti itu. Tentu perubahan harus segera dilakukan. 

Bank Mandiri memang menjadi bank yang terbesar di Timor Leste. Mmang ada dua lagi 
bank asing, tapi jauh tertinggal dari Bank Mandiri. Kalau dalam skala 1 sampai 10, Bank 
Mandiri di skala 10, sedang bank dari Australia di skala 6 dan bank dari Portugal di 
skala 5. Tapi Bank Mandiri tidak boleh lengah dan merasa besar sendiri. Bank-bank 
asing tersebut sudah mulai membuka kantor di distrik-distrik di luar Dili. Sedang Bank 
Mandiri tetap saja baru punya kantor di Dili.  

Kini Bank Mandiri sudah punya teman Telkomcel. Keperluan teknologi informasi dan 
komunikasi (ITC) untuk membuka jaringan kantor di luar Dili akan lebih mudah. Karena 
itu, malam itu, dalam acara peresmian Telkomcel yang dihadiri Perdana Menteri Xanana 
dan sejumlah menterinya, Bank Mandiri langsung mengikat kesepakatan untuk bekerja 
sama di sana.  

Sebagai bank yang posisinya sudah sangat besar dan begitu dicintai masyarakat di 
sana, tidak sulit bagi Bank Mandiri untuk membuat posisinya tetap sulit dikejar. 

Itu artinya, amanat para pahlawan di TMP Seroja Dili akan bisa ditunaikan dengan baik 
oleh BUMN. 

Senin, 21 Januari 2013 
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DARI BULI RIA BERDIKARI INGIN ANGKAT HARGA DIRI 
 
 
TIBA di lokasi ini saya diberi pilihan: naik jeep atau sepeda motor trail. Hati ingin 
memilih trail tapi otak mengatakan jangan. Udara lagi sangat panasnya. Matahari 
sangat teriknya. 
 
Saya pun menunjuk mobil setengah tua yang rodanya cocok untuk off road itu. "Tapi 
harus saya yang nyetir," ujar wanita muda berjilbab putih dan bercelana jean itu. "Di 
sini tidak ada tebing yang bisa ditabrak," tambahnya. 
Saya tahu wanita itu lagi menyindir saya yang suka mengemudikan mobil sendiri dan 
baru saja menabrakkan mobil listrik Tucuxi ke tebing terjal di Magetan. 
 
Hari itu, Senin minggu lalu, saya memang ingin mengelilingi ranch besar milik BUMN 
yang sudah lama terlantar. Yakni lahan peternakan sapi seluas 6.000 ha milik PT 
Berdikari Union Livestock (Buli), anak perusahaan PT Berdikari (Persero). Lokasinya di 
Desa Bila, tidak jauh dari Danau Tempe di Kabupaten Siddenreng Rappang (lazim 
disingkat Sidrap), Sulawesi Selatan. 
 
Sudah lama ranch tersebut begitu-begitu saja. Nasibnya tidak jauh berbeda dengan 
ranch yang ada di Sumba, yang luasnya juga sekitar 6.000 ha. PT Berdikari sudah lama 
tidak bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Bukan saja tidak bisa membantu program 
pemerintah di bidang peternakan, bahkan justru terlalu bergantung pada  pemerintah. 
Wajah PT Berdikari adalah wajah yang muram. Karena itu awal tahun lalu direksinya 
diganti. 
 
Sebagaimana juga di Sumba, sebenarnya ingin sekali saya bermalam di Bila. Tapi 
ternyata tidak perlu. PT Buli sudah mulai bergerak dengan konsep yang jelas. Tanda-
tanda kehidupan sudah mulai tampak di daerah yang terletak sekitar lima jam naik 
mobil dari Makassar itu. 
 
Wanita berjilbab putih itu dengan tangkas segera naik mobil dan mengendalikan 
kemudi. Dialah Ir Ria Kusumaningrum, yang tahun lalu diangkat jadi direktur PT Buli 
itu. Ria adalah lulusan Fakultas Peternakan IPB tahun 2004. 
 
Ria sangat tangkas mengemudi. Saya duduk di sebelahnya. Di kursi belakang duduk 
Dirut PT Berdikari, Librato El Arif, yang hanya bisa tersenyum melihat percakapan tadi. 
Ariflah yang mengangkat wanita muda itu menjadi direktur PT Buli yang waktu itu 
sedang dalam keadaan sulit-sulitnya. Arif cukup jeli memilih orang. Ia tidak salah 
memilih Ria menjadi direktur untuk peternakan besar yang lagi sakit parah itu. 
 



Sambil mengemudikan mobil di jalan off road yang berjungkit-jungkit itu Ria terus 
menceritakan apa yang sedang dan masih terus dia lakukan. “Di lahan ini akan kami 
buat bisa untuk 50.000 sapi,” ujar Ria dengan semangatnya.  Ucapan itu kelihatannya 
mustahil terwujud. Terdengar seperti omong besar. Setahun lalu, ketika saya mulai 
mengkaji persoalan peternakan ini tidak pernah ada pemikiran seperti itu. 
 
Waktu itu yang sering diteorikan adalah: untuk lahan 6.000 ha, maksimum hanya akan 
bisa dihuni 6.000 ekor sapi. Angka 50.000 yang disebut Ria jauh dari teori itu. 
 
Konsep awal ranch Buli ini memang sama dengan yang di Sumba. Sapinya dibiarkan 
hidup liar di padang gembalaan. Murah dan mudah. Tinggal memelihara beberapa kuda 
dan anjing untuk menggembalakannya. Tapi kenyataannya sangat berbeda. Baik di 
Sumba maupun di Sidrap cara seperti itu tidak bisa berkembang. Ada beberapa 
persoalan teknis. Misalnya soal bagaimana menjaga kualitas sapi. Sapi yang dibiarkan 
liar merosot kualitas keunggulannya. Ini karena terjadi perkawinan inses. Sering terjadi, 
anak laki-laki yang sudah besar mengawini ibunya atau saudara kandungnya. Sulit 
mengawasinya. 
 
Yang seperti itu tidak terjadi di luar negeri. Di sana sapi jantan yang tidak unggul 
langsung dikebiri. Inilah yang tidak mungkin dilakukan di Indonesia. Masih ada 
pendapat yang mengatakan pengebirian seperti itu melanggar ajaran agama tertentu. 
 
Ria yang setelah lulus menekuni penelititian ternak tropik tidak mau meneruskan sistem 
peternakan liar seperti konsep itu. Ini sesuai dengan arahan direksi PT Berdikari dan 
hasil diskusi dengan para ahli dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin 
Makassar yang aktif membantu Ria di Buli. 
 
Cara baru itu pun ditunjukkan kepada saya. Setelah mengunjungi instalasi pengolahan 
kompos dan makanan ternak, saya dibawa ke pinggir sebuah danau kecil yang ada di 
tengah-tengah ranch. Di situlah ada sebuah kandang terbuka. Yakni hamparan rumput 
yang dipagari dengan kayu setinggi satu setengah meter yang dirangkai dengan kawat 
berduri. Luas kandang itu hanya sekitar 3.000 m2. Tidak ada atapnya. Di dalam 
kandang itu (di Jawa lebih tepat disebut kombong) terdapat 150 sapi yang hidup 
mengelompok. 
 
Uji coba sistem kombong itu sudah berlangsung empat bulan. Sapi tidak dibiarkan liar 
lagi meski juga tidak dimasukkan kandang. Uji coba ini sudah bisa disimpulkan: 
 berhasil baik. Karena itu sistem kombong akan dikembangkan. Ria sudah membangun 
15 kombong. Tidak harus di dekat danau karena sarana untuk minum sapi bisa 
dibangun di tengah kombong.  
 
Ke depan Ria merencanakan membangun 500 kombong di lahan 6.000 ha itu. Tiap 
kombong akan dibedakan fungsinya. Ada kombong untuk anak-anak sapi dengan umur 
tertentu. Satu kombong bisa dihuni 200 anak sapi. Lalu ada kombong untuk sapi yang 



lebih besar yang sudah siap dihamili. Kombong seperti ini diisi 150 ekor. Ditambah 
pejantan unggulan. Lalu ada kombong untuk sapi besar yang isinya hanya 100 ekor. 
 
Sapi-sapi yang sudah bunting dimasukkan kandang tertutup. Di situ disiapkan sarana 
untuk melahirkan yang sehat. Juga disiapkan nutrisi yang lebih baik. 
 
Ke depan, pagar kombong itu tidak lagi dibuat dari kayu kering. Pagar itu akan berupa 
pagar hidup. Ria sudah membuat pembibitan pohon jabung. Saya pun dibawa ke area 
pembibitan. Ada 400.000 bibit pohon jabung disiapkan. Saya percaya saja pada angka 
itu. Daripada diminta menghitung sendiri. 
 
Bibit-bibit pohon jabung itulah yang akan ditanam rapat membentuk pagar hidup 
kombong. Pohon ini akan berdwifungsi: untuk pelindung sapi dan untuk dijual kayunya 
setelah berumur lima tahun. Juga ada fungsi menghemat: daripada beli kayu untuk 
pagar. Pohon jabung adalah pohon yang lekas bongsor yang kini lagi sangat happening 
di Jawa Barat. 
 
Maka setahun lagi sudah akan kelihatan bentuknya. Lahan 6.000 ha itu akan dibentuk 
menjadi kombong-kombong sapi. Tiap 10 ha, satu kombong. Di setiap lahan 10 ha itu 
ditanami rumput gajah (2 ha) dan sorgum (3 ha). Di tengah-tengah tanaman rumput 
dan sorgum itulah kombong untuk kandang sapi. Fungsi rumput tidak lain untuk 
makanan sapinya. Sedang fungsi sorgum untuk makanan manusianya, dengan batang 
dan daun untuk sapinya.  
 
Dengan demikian akan ada blok-blok 10 ha di Buli yang bukan saja memudahkan 
pengawasannya, tapi juga bisa menampung lebih banyak sapi di dalamnya. Dengan 
metode inilah ranch di Bila bisa menampung 50.000 ekor sapi. 
 
Masyarakat sekitar peternakan akan dilibatkan. Kelompok-kelompok peternakan di 
sekitarnya akan diberi kesempatan memiliki kombong seperti itu. Sapinya milik 
masyarakat, dengan modal dari PKBL BUMN. Wakil Bupati Sidrap yang ikut hadir hari itu 
akan mengajak warganya untuk ikut cara Buli ini. Inilah ranch model Buli, model 
Berdikari, model Ria. Berbeda dengan Australia atau Jawa. 
 
Setahun lagi saya berjanji bertemu Ria di Bila. Dan akan bermalam di situ. Sambil 
menikmati makanan Sidrap yang enak-enak. Dan mengelilingi kombong-kombong 
pohon hidup yang sudah jadi.  
 
Inilah roh baru PT Berdikari. Saya memang meminta Berdikari fokus menangani 
peternakan sapi. Tidak usah usaha macam-macam seperti di masa lalu, yang semuanya 
berantakan. Usaha asuransinya harus dilepas. Demikian juga usaha meubelnya. Fokus: 
sapi, sapi, dan sapi. 
 



Negara lagi memerlukan peran BUMN seperti Berdikari. Indonesia terlalu besar 
mengimpor sapi. Tidak boleh Berdikari justru jadi benalu negeri. Terbukti, ketika fokus, 
 direksinya bisa menemukan jalan yang begitu hebat dan asli. Yang akan bisa ikut 
mengatasi kekurangan daging sapi di dalam negeri.   
 
Terlalu besar kita impor sapi. Menghabiskan devisa dan harga diri. 
 
Senin, 28 Januari 2013 
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ADA THABRANI DI GRACILARIA, ADA HAMZAH DI 
COTTONII 
 
 
BREBES, malam Minggu, jam 22.00. Para petani rumput laut di desa Randu Sanga 
masih bersila di halaman rumah tokoh masyarakat setempat. Laki-laki dan perempuan. 
Tua dan muda. Resminya mereka menghadiri acara rutin keagamaan yang disebut 
“Pengajian Padang Bulan”. Saya pikir akan ada pemilik merk “Padang Bulan” Emha 
Ainun Nadjib di situ. Ternyata nama padang bulan sudah begitu generiknya. 
 
Inilah pengajian yang tema pokok bahasannya adalah rumput laut. Bukan ditinjau dari 
segi agama, tapi bagaimana rumput laut menyejahterakan seluruh masyarakat desa 
Randu Sanga yang dulunya dikenal sebagai desa nelayan yang miskin. 
 
Ada dua jenis rumput laut. Yang di Brebes ini, sebagaimana juga yang ada di daerah-
daerah sebelahnya seperti Cirebon dan Indramayu, rumput lautnya disebut gracilaria. 
Bentuknya lebih kecil seperti rumput Jepang dan kegunaan utamanya untuk agar-agar. 
Pasarnya sangat luas. Berapa pun akan terserap. 
 
Dulu, para petani tambak di Randu Sanga hanya mengandalkan hidupnya dari 
memelihara bandeng dan udang. Panennya hanya enam bulan sekali. Kalau penyakit 
ikan lagi datang, sangat menderita. Tidak bisa panen. 
 
Untung ada orang bernama Thabrani di Randu Sanga. Pendidikannya S2 dan kini lagi 
mengejar gelar doktor. Dia mendapat ilmu bahwa di tambak tersebut bisa ditumpang 
sari dengan rumput laut jenis gracilaria. Dia sendiri, dari warisan orangtuanya, memiliki 
15 ha tambak.  
 
Saat itu Thabrani baru terkena musibah. Udangnya terkena penyakit dan panennya 
gagal total. Mulailah tergerak untuk memikirkan rumput laut. Dia tebar benih rumput 
laut. Hidup. Berkembang. Seluruh tambaknya penuh dengan rumput laut.  
 
Hasilnya di luar dugaannya: berkat rumput laut itu bandengnya lebih cepat besar dan 
tidak terkena penyakit. Demikian juga udangnya. Dalam waktu yang sama bandengnya 
bisa tumbuh dua kali lipat lebih cepat. 
 
Rumput lautnya sendiri bisa dipanen tiap dua bulan. Dijemur. Sampai mencapai tingkat 
kekeringan 16%. Dijual. Banyak pabrik agar-agar membelinya.  
 
Dengan demikian Thabrani dapat uang tiap dua bulan. Tidak lagi hanya punya uang 
tiap enam bulan. Dengan tambak yang sama hasilnya menjadi berlipat. 



 
Dua tahun lamanya Thabrani sendirian. Tetangga-tetangganya tidak ada yang mau 
mengikuti jejaknya. Padahal Thabrani sudah berusaha merayu mereka. Kebiasaan 
turun-temurun memang sulit diubah.  
 
Tapi Thabrani tipe seorang pejuang yang gigih. Dia tidak henti-henti mengajak petani 
lain mengikuti jejaknya. Bahkan, untuk meyakinkan mereka, Thabrani  menjamin akan 
membeli rumput laut yang mereka hasilkan. Jaminan seperti ini yang kelak di tahun 
2012 membuat dia dikenal sebagai pengepul rumput laut terbesar.  
 
Setelah ada jaminan itu, barulah satu per satu tetangganya tertarik. Kini, lima tahun 
kemudian, seluruh tambak di Randu Sanga sudah menjadi tambak three in one: 
bandeng, udang, dan rumput laut. “Bahkan hasil rumput lautnya lebih besar dari hasil 
bandeng ditambah udang sekalipun,” ujar Thabrani.  
 
Thabrani melangkah lebih jauh. Tiga tahun lalu dia mendirikan sekolah menengah 
kejuruan rumput laut. Dia ingin penduduk desanya menanam rumput laut dengan ilmu 
pengetahuan.  
 
Malam Minggu kemarin itu, saya diajak Thabrani untuk menghadiri pengajian itu. Tapi, 
sebenarnya sayalah yang harus belajar di situ. Apalagi Thabrani tidak keberatan kalau 
semangatnya itu ditularkan juga ke petani-petani tambak di seluruh pantai utara Jawa. 
Di pusat-pusat nelayan yang miskin. 
 
Thabrani senang sekali melihat warganya kian sejahtera. Dia pun membuat gerobak 
pengangkut rumput laut yang bisa dijalankan di sela-sela tambak. Malam itu dia berbagi 
gerobak ke banyak petambak di situ --gerobak yang dia beri nama DI 99. Bahkan 
saking senangnya, malam itu Thabrani, dalam fungsinya sebagai pengumpul rumput 
laut, mengumumkan kepada warganya akan meningkatkan harga rumput laut dari 
4.000 per kg menjadi 4.500 per kg.  
 
Tentu itulah pengajian yang paling menyenangkan warga Randu Sanga. Ilmu-ilmu 
rumput laut dibeberkan malam itu. Apalagi ada bonus kenaikan harga. Ada Ki Dalang 
Enthus Susmono yang datang bersama saya. Di akhir acara Enthus memberikan tausiah 
agama. Enthus ternyata sangat piawai tidak hanya memainkan wayang tapi juga 
sebagai pendakwah. 
 
Kabar baik rupanya tidak hanya untuk petani rumput laut jenis gracilaria. Petani rumput 
laut jenis cottonii pun baiknya juga membaca kabar ini: anak muda dari Lawang, Jawa 
Timur, Hamzah, sudah berhasil mendirikan pabrik pengolah rumput laut cottonii 
menjadi karagenan. Yakni tepung rumput laut yang kegunaannya tidak untuk agar-agar 
tapi untuk kosmetik, bahan odol, kapsul obat, kue, bakso, dan seterusnya.  
 



Kue-kue Jepang yang begitu lembut dan tidak bisa mengeras itu karena menggunakan 
tepung karagenan. Odol yang menggunakan karagenan tidak akan bisa kering 
meskipun tutupnya terbuka. Bakso yang menggunakan tepung karagenan memiliki 
kekenyalan yang sempurna. 
 
Selama ini Indonesia hanya bisa mengekspor rumput laut jenis cottonii ini. Lalu 
Indonesia mengimpor karagenan besar-besaran. Kenyataan inilah yang 
menggundahgulanakan pikiran Hamzah. Sebagai sarjana teknik mesin yang tidak henti-
hentinya berpikir, Hamzah bertekad untuk menciptakan mesin yang bisa mengubah 
rumput laut menjadi karagenan. Pabrik pembuat karagenan ini menggunakan banyak 
prinsip: kimia, fisika, mekanik, hidraulik, dan elektronik.  
 
Setahun yang lalu, ketika saya menemui Hamzah, dia belum yakin apakah 
penemuannya akan berhasil. Tapi saya terus mendorongnya untuk tidak menyerah. Dia 
minta waktu satu tahun untuk membuktikannya. Sebenarnya, seperti biasa, saya tidak 
sabar.  
 
Tapi saya memaklumi tingkat kesulitannya. Apalagi ini mesin yang terkait dengan 
makanan. Harus memenuhi kriteria dan standar  yang lebih tinggi. Dan ini mesin 
pertama yang dilahirkan di Indonesia oleh anak muda Indonesia. 
 
Saya terus berkomunikasi dengan Hamzah. Saya terus memonitor perkembangannya. 
Akhirnya saya dapat kabar baik. Minggu lalu uji coba pabriknya di Pasuruan dan 
berhasil. Benar-benar bisa menghasilkan karagenan. Dengan mutu yang tidak kalah 
dengan karagenan impor. Bahkan sedikit lebih baik .  
 
Pabriknya memang kecil. Hanya bisa mengolah rumput laut jenis cottonii sebanyak 5 
ton sehari. Tapi 5 ton adalah jumlah yang sudah bisa dipakai menampung hasil rumput 
laut satu kabupaten. Misalnya kabupaten Bulukumba di Sulsel. 
 
Rumput laut jenis cottonii, sebagaimana rumput laut di Brebes, memang pilihan yang 
tepat untuk meningkatkan pendapatan para nelayan yang umumnya miskin. Lebih-lebih 
kalau lagi musim tertentu, ketika mereka tidak bisa melaut. Bank BRI kini telah 
membina nelayan rumput laut cottonii di Bulukumba, tapi ya baru sebatas untuk dijual 
ke pedagang.  
 
Kini, dengan penemuan teknologi oleh putra bangsa kita yang bernama Hamzah itu, 
rumput laut kian mendapat muara di hilirnya. Pembinaan untuk nelayan rumput laut 
kini bisa lebih dimassalkan, termasuk oleh BUMN. Inilah senjata untuk mengentas 
kemiskinan di wilayah nelayan. Di samping mendapat hasil dari ikan, dalam waktu yang 
bersamaan nelayan juga mendapat uang dari rumput laut. 
 
Sebagaimana yang saya lihat di Bulukumba, para nelayan di sana mulai bersemangat 
menanam rumput laut cottonii. Memang lebih rumit dibanding rumput laut jenis 



gracilaria. Tapi untuk laut-laut tertentu memang hanya cocok untuk rumput laut 
tertentu. “Di sini, kalau seorang nelayan bisa menanam rumput laut 2.000 bentangan, 
sudah cukup untuk hidup dan menyekolahkan anak,” ujar seorang nelayan di 
Bulukumba. 
 
Begitu banyak jalan untuk meningkatkan kehidupan. Pilihan-pilihan mulai banyak 
tersedia di depan kita. Saatnya kini kita harus terus kerja, kerja, kerja! 
 
Senin, 4 Februari 2013 
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MENINGGALKAN EKSOTISME MENUJU KEKUATAN TROPIKAL 
 
KETIKA buah impor dari RRT membanjiri pasar Indonesia apa yang harus 
kita perbuat? Mencegah saja, dengan cara melarang atau mengenakan bea 
masuk yang tinggi tentu tidak cukup. Apalagi ada ketentuan internasional 
yang tidak sembarangan bisa dilanggar. 
 
Mengimbau agar tidak menyajikan buah impor memang baik, tapi juga 
belum cukup. Bersumpah untuk tidak makan buah impor seperti yang 
dilakukan dengan gagah berani oleh Bupati Kulonprogo yang dokter itu 
memang heroik, tapi juga masih perlu jutaan hero lainnya. 
 
Apa yang bisa dilakukan BUMN? Sebagai korporasi besar BUMN bisa 
membantu banyak. Melalui aksi-aksi korporasi yang nyata. Misalnya terjun 
ke agrobuah secara besar-besaran dengan pendekatan korporasi. 
 
Indonesia sebenarnya tidak perlu bersaing frontal dengan Tiongkok. 
Terutama di bidang buah. Dua negara besar ini bisa ambil posisi saling isi 
dan saling melengkapi. Tiongkok, dengan empat musimnya, memiliki 
kelemahan pokok: tidak mungkin bisa memproduksi buah tropik. 
Sebaliknya Indonesia, negara tropik yang terbesar di dunia, bisa 
menghasilkan buah tropik seberapa banyak pun. 
 
Maka ketika Indonesia menjadi pasar buah impor dari Tiongkok, pada 
dasarnya yang masuk ke Indonesia adalah sebatas buah nontropik: apel, 
anggur, jeruk, pir, dan seterusnya. Seharusnya kita juga bisa menjadikan 
Tiongkok sebagai pasar yang besar untuk buah-buah tropik dari Indonesia: 
pisang, manggis, durian, apokat, dan seterusnya. Tiongkok tidak mampu 
menghasilkan jenis buah-buah tersebut. 
 
Sayangnya kita hanya bisa marah melihat kenyataan membanjirnya buah 
impor. Padahal sebenarnya kita bisa berbuat banyak tanpa harus marah. 
 
Kadang kita sudah sangat bangga dengan menyebutkan bahwa kita 
memiliki kekayaan buah-buah tropik yang eksotik. Gelar eksotik itu 
memang memabukkan tapi juga membelenggu. Dengan gelar eksotik 



berarti kita akan mempertahankan jumlahnya yang terbatas. Ibarat 
menjual daerah wisata, ini adalah wisata penyelaman. Menarik tapi 
terbatas. Tidak bisa massal. 
 
Maka memassalkan buah tropik adalah kunci penting untuk bisa membalas 
menyerbu Tiongkok. Kita tidak bisa menyerbu Tiongkok dengan gelar 
eksotik itu.  
 
Suatu saat saya mengunjungi pasar induk yang raksasa di Guangzhou. 
Saya masuk ke zona buah-buahan di pasar induk itu. Saya mencari di blok 
mana ada manggis. Saya mengelilingi berblok-blok pasar induk itu. Saya 
mengamati ratusan kontainer yang penuh berbagai buah Thailand di situ. 
Saya tidak menemukan manggis dan buah dari Indonesia lainnya.  
 
Setelah berjam-jam di situ saya baru menemukan manggis yang hampir 
saja tidak kelihatan karena hanya satu peti kayu kecil. Saya bolak-balik peti 
itu. Betul. Manggis Indonesia. Saya temukan pengirimnya: Denpasar, Bali. 
 
Saya juga sudah mengunjungi pasar induk di Qingdao, Shandong. Juga di 
Tianjin. Sama. Tidak ada buah tropik dari Indonesia. 
 
Pengalaman itu terus terbayang memenuhi pikiran saya. Maka ketika saya 
diangkat menjadi Menteri BUMN saya terus memikirkan apa yang bisa 
diperbuat. Sampai suatu ketika saya mendapat tamu istimewa: Rektor IPB 
Prof  Dr Herry Suhardiyanto, MsC dan serombongan doktor dari kampus di 
Bogor itu. 
 
Pak Rektor mengajukan ide buah tropik. Wow! Ini dia! Tumbu ketemu 
tutup!  
 
Langsung saya ceritakan pengalaman saya itu. Hari itu juga putusan 
diambil: BUMN bekerjasama dengan IPB mengembangkan buah tropik 
besar-besaran. 
Ahli-ahli IPB menyusun konsep ilmiah dan kajian pelaksanaannya. 
Termasuk memilih buah tropik apa saja yang akan dikembangkan.  
 
Saya minta fokus saja tiga atau empat jenis buah dulu. Jangan menanam 
semua jenis sehingga  kehilangan fokus. 



 
Setelah tiga kali pertemuan disepakati mengembangkan tiga jenis dulu: 
manggis, durian, dan pisang. IPB sudah memiliki ahli manggis yang cukup 
kuat di bawah koordinasi Dr Ir Sobir. Tim Dr Sobir ini sudah menyiapkan 
jenis-jenis manggis unggulan. Juga durian unggulan. 
 
Tahun ini juga pengembangan buah tropik berbasis korporasi itu harus 
sudah dimulai. Lokasi awalnya di Jawa Barat di bawah PTPN VIII. Saat tim 
IPB menyiapkan kajian, Direksi PTPN VIII dibawah pimpinan Dirutnya Dadi 
Sunardi menyiapkan lahannya. 
 
Penanaman buah tropik ini tidak akan tanggung-tanggung. Tanaman 
manggisnya akan mencapai 3.000 hektar. Duriannya juga 3.000 ha. 
Pisangnya kurang lebih sama. 
 
Kalau program ini nanti berhasil maka inilah perkebunan khas Indonesia, 
konsep Indonesia, dan untuk kepentingan Indonesia. Semua perkebunan 
yang ada selama ini adalah konsep Belanda, oleh Belanda dan untuk 
Belanda: teh, gula, sawit, karet, tembakau na-oogst. Belanda tidak 
mewariskan perkebunan buah tropik untuk kita. 
 
Kian tahun perkebunan buah tropik tersebut harus kian besar. Juga kian 
luas jangkauannya. Mulai dari Medan sampai Papua. Dengan demikian 
pasokannya kian panjang.  
 
Menurut ahli dari IPB, ketika wilayah Medan memasuki masa panen, kebun 
di Sumsel baru berbuah dan kebun di Jawa baru berbunga. Medan habis 
panen Sulawesi baru kuncup. Begitulah. Berputar hampir sepanjang tahun. 
Panjangnya wilayah Indonesia bisa membuat masa panennya pun panjang. 
 
Teman-teman di PTPN VIII kini lagi kerja keras menyiapkan sebuah 
perubahan besar. Dari hanya mengelola teh dan karet, kini harus ahli juga 
menanam manggis, durian, dan pisang. 
 
Bagi IPB ini juga bersejarah! Menemukan model dan jenis perkebunan khas 
Indonesia Demi Indonesia! Karena itu IPB akan me-launching program ini 
dalam sebuah acara besar di Bogor.  
 



Saatnya negara tropik memiliki kekuatan buah tropikalnya! Lupakan 
kebanggaan eksotiknya! Nikmati kekuatan serbunya!  
 
Senin, 11 Februari 2013 
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MEMBERSIHKAN GORONG-GORONG BUNTU DI OTAK 
 
SAMBIL mengambil pisau bedah, Dokter Terawan mulai menyanyikan lagu 
kesukaannya: Di Doa Ibuku. Suaranya pelan tapi sudah memenuhi ruang operasi itu.   
 
Saya berbaring di depannya, di sebuah ruang operasi di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, 
Jumat pagi lalu. Peralatan operasi sudah disiapkan rapi. Para perawat juga sudah 
berada di posisi masing-masing. 
 
Sebenarnya saya tidak dalam keadaan sakit. Juga tidak punya keluhan apa pun. Hanya 
saja saya memang sudah lama ingin melakukan ini: cuci otak. Sejak masih jadi Direktur 
Utama Perusahaan Listrik Negara dulu. Keinginan itu tertunda terus oleh kesibukan 
yang padat, terutama setelah menjadi Menteri BUMN. Bahkan keinginan untuk coba-
coba melakukan stemcell pun tertunda sampai sekarang. 
 
Mencoba merasakan cuci otak ini bisa dianggap penting, bisa juga tidak. Saya ingin 
mencobanya karena ini merupakan metoda baru untuk membersihkan saluran-saluran 
darah di otak. Agar terhindar dari bahaya stroke atau pendarahan di otak. Dua bencana 
itu biasanya datang tiba-tiba. Kadang tanpa gejala apa-apa. Dan bisa menimpa siapa 
saja. 
 
Saya tahu metode cuci otak Dokter Terawan ini masih kontroversial. Kalangan dokter 
masih terbelah pendapat mereka. Masih banyak dokter yang belum bisa menerimanya 
sebagai bagian dari medical treatment. 
  
Pengobatan model Dokter Terawan, ahli radiologi yang berumur 48 tahun, yang 
berpartner dengan dokter Tugas, ahli syaraf yang berumur 49 tahun, ini masih terus 
dipersoalkan. Dia masih sering "diadili" di rapat-rapat profesi kedokteran. 
 
Saya terus mengikuti perkembangan pro-kontra itu. Termasuk ingin tahu sendiri secara 
langsung seperti apa cuci otak itu. Dengan cara menjalaninya. Kesempatan itu pernah 
datang tapi beberapa kali tertunda. Ini karena ada pasien yang lebih mendesak untuk 
ditangani. Sebagai orang sehat saya harus mengalah. 
   
Kamis malam lalu kesempatan itu datang lagi. Usai sidang kabinet di Istana, saya 
langsung masuk RSPAD Gatot Subroto. Berbagai pemeriksaan awal dilakukan malam 
itu: periksa darah, jantung, paru dan MRI. Dan yang juga penting dilakukan dokter 
Tugas adalah ini: pemetaan syaraf otak.  
 
Beberapa test dilakukan. Untuk mengetahui kondisi syaraf maupun fungsi otak.  
 



Keesokan harinya, pagi-pagi,  saya sudah bisa menjalani cuci otak di ruang operasi. 
Saya sudah tahu apa yang akan terjadi karena dua minggu sebelumnya istri saya sudah 
lebih dulu menjalaninya. Saat itu saya menyaksikan dari layar komputer. 
Cuci otak ini dimulai dengan irisan pisau di pangkal paha. Saat mengambil pisau, seperti 
biasa, adalah saat dimulainya Dokter Terawan menyanyikan lagu kesukaannya: Di Doa 
Ibuku.  
 
Perhatian saya pun terbelah: mendengarkan lagu itu atau siap-siap merasakan torehan 
pisau ke pangkal paha yang tidak dibius. Tiba-tiba Dokter Terawan mengeraskan 
suaranya yang memang merdu. Saya pun kian memperhatikan lagu itu.  
 
Saat puncak perhatian saya ke lagu itulah rupanya Dokter Terawan menorehkan 
pisaunya. Tipuan ini berhasil membuat rasa sakit hanya melintas sekilas.  
 
Dan Dokter Terawan terus menyanyi: 
 
Di waktu masih kecil 
Gembira dan senang 
Tiada duka kukenang 
Di sore hari nan sepi 
Ibuku berlutut 
Sujud berdoa 
Kudengar namaku disebut 
Di doa ibuku 
 
Sebuah lagu yang isinya kurang lebih saya alami sendiri saat saya masih kecil, sebelum 
ibu saya meninggal saat saya berumur 10 tahun. Otomatis perhatian saya ke lagu itu. 
Itulah cara Dokter Terawan membius pasiennya.  
 
Saya jadi teringat saat memasuki ruang operasi menjelang ganti hati enam tahun yang 
lalu di RS Tianjin, Tiongkok. Ruang operasi dibuat hingar bingar oleh lagu rock yang 
lagi top-topnya saat itu di sana: Mei Fei Se Wu, yang berarti bulu mata menari-nari. 
Sebelum lagu berbahasa mandarin itu berakhir saya sudah tidak ingat apa-apa lagi: 
saya dimatikan selama 13 jam. 
 
Demikian juga Dokter Terawan. Sambil terus menyanyikan Di Doa Ibuku  ia mulai 
memasukkan kateter dari luka di pangkal paha itu. Lalu mendorongnya menuju otak. 
Kateter pun terlihat memasuki otak kanan. "Sebentar lagi akan ada rasa seperti mint," 
ujar Terawan.  
 
Benar. Di otak dan mulut saya terasa “pyar” yang lembut disertai rasa mentos yang 
ringan. 
Itulah rasa yang ditimbulkan oleh cairan pembasuh yang disemprotkan ke saluran 
darah di otak.  



 
"Rasa itu muncul karena sensasi saja," katanya.  
 
Hampir setiap dua detik terasa lagi sensasi yang sama. Berarti Dokter Terawan 
menyemprotkan lagi cairan pembasuh lewat lubang di dalam kateter itu. Saya mulai 
menghitung berapa “pyar” yang akan saya rasakan. Kateter itu terus menjelajah 
bagian-bagian otak sebelah kanan. Pyar, pyar, pyar. Lembut. Mint. Ternyata sampai 16 
kali.  
 
Begitu dokter mengatakan pembersihan otak kanan sudah selesai saya melirik jam. 
Kira-kira delapan menit. 
Kateter lantas ditarik. Ganti diarahkan ke otak kiri. Rasa “pyar-mint” yang sama terjadi 
lagi. Saya tidak menghitung. Perhatian saya beralih ke pertanyaan yang akan saya 
ajukan seusai cuci otak nanti: mengapa dimulainya dari otak kanan?  
 
Usai mengerjakan semua itu, Terawan menjawab. “Karena terjadi penyumbatan di otak 
kiri Bapak,” katanya. 
 
Hah? Penyumbatan? Di otak kiri? Mengapa selama ini tidak terasa? Mengapa tidak ada 
gejala apa-apa? Mengapa saya seperti orang sehat 100 persen? 
 
Dokter Terawan, kolonel TNI AD yang lulusan Universitas Gajah Mada Yogyakarta 
dengan spesialisasi radiologi dari Universitas Airlangga Surabaya itu, lantas menunjuk 
ke layar komputer. "Lihat sebelum dan sesudahnya," ujar Terawan.  
 
Sebelum diadakan pencucian, terlihat satu cabang saluran darah yang ke otak kiri tidak 
tampak di layar. "Mestinya bentuk saluran darah itu seperti lambang Mercy. Tapi ini 
tinggal seperti lambang Lexus," katanya. 
 
Setiap orang ternyata memiliki lambang Mercy di otaknya. "Nah, setelah yang buntu itu 
dijebol lambang Mercynya sudah kembali," katanya sambil menunjuk layar sebelahnya. 
Jelas sekali bedanya. 
 
Karena saluran yang buntu itu maka beban gorong-gorong di otak kanan terlalu berat. 
"Lama-lama bisa terjadi pembengkakan dan pecah," katanya. "Lalu terjadilah 
perdarahan di otak," tambahnya. 
 
Alhamdulillah. Puji Tuhan. Saya pun langsung teringat Pak Sumaryanto Widayatin, 
Deputi Menteri BUMN bidang Infrastruktur dan Logistik yang hebat itu. Yang juga ketua 
alumni ITB itu. Yang idenya banyak itu. Yang terobosan birokrasinya tajam itu. Sudah 
hampir setahun terbaring tanpa bisa bicara dan hanya sedikit bisa menggerakkan 
anggota badan.  
 



Saluran darah ke otaknya pecah justru di tengah tidurnya menjelang dini hari. Saya 
sungguh menyesal tidak menyarankannya ke Terawan sebelum itu. Penyesalan panjang 
yang tidak berguna. Kini, setelah perawatan yang panjang oleh istrinya yang hebat, Pak 
Sum memang terlihat kian segar dan pikirannya tetap hidup bergairah, tapi masih perlu 
banyak waktu untuk bisa bicara. 
 
Setelah cuci otak ini berhasil membersihkan gorong-gorong yang buntu, saya kembali 
ke kamar. Kaki tidak boleh bergerak selama tiga jam. Tapi sore itu saya sudah bisa 
terbang ke Surabaya. Untuk merayakan imlek bersama masyarakat Tionghoa dan 
besoknya mengadakan khataman Al Quran bersama para hufadz di rumah saya. 
 
Tiap hari Dokter Terawan sibuk dengan antrean yang panjang. Ada yang karena sakit 
ada juga yang karena ingin tetap sehat. 
 
Bagi yang cito! akan langsung ditangani. Tapi bagi yang sehat antrenya sudah 
mencapai tiga bulan. Ini karena hanya sekitar 15 orang yang bisa ditangani setiap hari. 
Lebih dari itu bisa-bisa Terawan sendiri yang akan mengalami pendarahan di otaknya. 
 
Belum diterimanya metode ini oleh dunia kedokteran di seluruh dunia membuat gerak 
Terawan terbatas. Misalnya tidak bisa secara terbuka mengajarkan ilmunya itu ke 
dokter-dokter lain agar antrean tidak terlalu panjang. Sampai hari ini baru dialah satu-
satunya di dunia yang bisa melakukan cara ini. 
 
Kalau profesi dokter tidak segera bisa menerima metode ini, jangan-jangan Persatuan 
Insinyur Indonesia yang akan segera mengakuinya. Anggap saja Terawan ahli 
membersihkan gorong-gorong yang buntu. Hanya saja gorong-gorong itu letaknya tidak 
di Bundaran HI. 
 
Senin, 18 Februari 2013 
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SIMPUL-SIMPUL TERLALU YANG AKAN BERHADIAH 
 
 
PARA pimpinan PT Jasa Marga (Persero) Tbk belakangan harus memeras otak lebih 
keras. Dua tugas khusus amat mendesak untuk dicarikan jalan keluar: mengatasi 
kemacetan di jalan tol dan mengubah sistem pembayaran di pintu-pintu tol.  
 
Begitu khususnya, sampai-sampai hampir seminggu sekali saya tagih kemajuannya. 
 
Untuk mengatasi kemacetan memang tidak gampang. Tapi setidaknya sudah berhasil 
diinventarisasikan di titik-titik mana saja kemacetan itu terjadi dengan parahnya. Ada 
dua jenis kemacetan. Yang bisa diselesaikan cepat dengan langkah yang sederhana, 
dan yang harus melalui jalan yang panjang. Maka fokus diberikan kepada yang bisa 
cepat-cepat dilakukan. 
 
Misalnya kemacetan di jalan layang Tomang dari arah Kebon Jeruk. Ternyata banyak 
lubang di ketinggian yang sulit dijangkau itu. Aneh juga di ketinggian seperti itu bisa 
banyak lubangnya. Akibatnya semua kendaraan melakukan pengereman mendadak. 
Macet.  
 
Sudah berbulan-bulan lubang-lubang itu tidak tertangani karena tidak adanya laporan. 
Malam itu juga, Kamis malam lalu, semua lubang itu ditutup. 
 
Tapi untuk mengatasi kemacetan yang parah dari arah Kebon Jeruk ke Tomang setiap 
pagi (dan sebaliknya setiap sore), persoalannya lebih rumit. Memang ada hope, tapi 
harus menunggu selesainya jalan tol ruas Ulujami-Kebon Jeruk. Jalan tol itu sudah 
selesai dibangun, kecuali yang 2,3 km yang tersendat oleh urusan tanah.  
 
Saya akan menemui Pak Jokowi untuk minta bantuan beliau. Bukan saya tidak mau 
turun tangan, tapi urusannya memang hanya bisa diselesaikan oleh Pemprov DKI 
Jakarta. Apalagi pemilik jalan tol Ulujami-Kebon Jeruk itu adalah perusahaan daerah 
DKI (40%) dan Jasa Marga (60%). Semoga gubernur baru bisa lebih bikin gol dari 
pejabat sebelumnya. 
 
Yang juga parah adalah sumbatan di Halim. Kendaraan yang semula mengalir deras, 
empat lajur dari arah Bekasi ke Semanggi, tiba-tiba menyempit tinggal satu lajur di 
Halim. Bisa dibayangkan betapa macetnya.  
 
Persoalan ini semula dianggap tidak akan ditemukan jalan keluar. Tidak mungkin 
menambah ruas di situ. Tidak ada lahan. Sebelah jalur itu sudah berupa jalan raya 
arteri yang lalu-lintasnya juga padat. Tidak mungkin jalan arteri itu ditutup untuk 



perluasan jalan tol. 
 
Tapi sumbatan di Halim itu benar-benar  ♫♫t.e.r.l.a.l.u!♫♫. Karena itu saya minta terus 
dipikirkan. Sampai-sampai sejumlah staf Jasa Marga tugasnya hanya duduk di atas 
bukit kecil di dekat sumbatan itu berhari-hari. Untuk menemukan inspirasi cara apa 
yang bisa ditempuh.  
 
Akhirnya ditemukan! Bukit di dekat tempat mencari inspirasi itu dikepras. Dibikinkan 
turap agar tidak longsor. Lalu dibuat jalan baru sepanjang 600 meter. Jalan baru inilah 
yang disiapkan untuk menjadi jalan arteri pengganti. Sedang jalan arteri yang asli 
“diminta” untuk dijadikan lajur tambahan jalan tol. 
 
Inspirasi itu langsung diwujudkan. Siang-malam pengeprasan bukit dan pembuatan 
jalan arteri dikerjakan. Dalam tiga bulan sudah jadi. Saya sangat menghargai kesigapan 
Jasa Marga di sini. Juga ide briliannya. Minggu lalu jalur baru tersebut sudah bisa 
digunakan.  
 
Kini kendaraan dari empat lajur dari arah Bekasi yang semula menjadi satu lajur, sudah 
bisa menjadi dua lajur. Agak lega. Sementara. Derasnya pertambahan kendaraan yang 
masuk jalan tol akan membuat kelegaan ini tidak akan lama. 
 
Dari arah Cibubur menuju Semanggi juga menyebalkan. Tapi hanya perubahan kecil 
yang bisa dilakukan: pemasangan rubber cone untuk mendisiplinkan kendaraan. Selama 
ini lajur kendaraan dari arah Cibubur menuju Semanggi sering “diserobot” truk dari arah 
Cibubur menuju Priok. Dengan pemasangan rubber cone baru itu (juga sudah berfungsi 
seminggu yang lalu), kesesakan menuju Semanggi berkurang.  
 
Hanya berkurang. Tetap sesak nafas tapi sudah berkurang. Sudah berkurang tapi tetap 
sesak nafas. Bahkan yang ke arah Priok justru lebih sesak. 
 
Hope untuk jalur dari arah Cibubur ini baru datang setahun lagi. Menunggu 
berfungsinya jalan tol dari Kawasan Berikat Nusantara (KBN) ke Tanjung Priok. Jalan tol 
baru itu sekarang sedang dikerjakan. Pekerjaan lagi dikebut. Tapi tetap tidak bisa 
seperti sulapan.  
 
Tahun depan, kalau jalan tol KBN-Priok ini selesai truk-truk dari arah Cibubur tidak 
boleh lagi melewati Cawang. Kendaran-kendaraan besar itu dari arah Cibubur harus 
belok ke Cikunir menuju jalan tol baru itu.  
 
Kalau Anda ke Priok dan melihat pekerjaan jalan tol dengan tiang-tiang penyangga 
yang amat tinggi, itulah jalan yang saya maksud. “Ini bisa mengurangi arus kendaraan 
dari Cibubur menuju Cawang sampai 30 persen,” ujar Adityawarman, Dirut Jasa Marga. 
 



Titik menyesakkan yang lain yang juga sulit ditemukan hope-nya adalah kemacetan dari 
arah Cawang menuju Kuningan. Saya tagih terus. Kapan ide brilian di ruas itu bisa 
ditemukan.  
 
“Sebetulnya ada ide yang ces-pleng,” ujar Adityawarman, orang Palembang yang suka 
bicara bahasa Jawa ini. Apa itu? “Pintu masuk tol di dekat Bukopin (dari arah Cawang) 
itu ditutup,” katanya.  
 
Jalan tolnya pasti bisa lebih longgar, tapi jalan arterinya akan kian padat. Persoalannya 
bukan di situ. Menutup pintu tol harus izin sampai ke tingkat presiden. Dan lagi, 
masyarakat sekitar Cawang yang ingin masuk tol menjadi harus sabar sampai setelah 
Kuningan. 
 
Saya minta, ide itu jangan dimatikan. Kalau memang tidak ada lagi ide yang lebih 
brilian, apa salahnya kalau izin penutupan itu diurus. Tapi memang harus 
dipertimbangkan baik-baik. Kalau perlu libatkan masyarakat. Bahkan Jasa Marga boleh 
saja mengadakan lomba terbuka. Siapa pun yang bisa menyumbangkan ide brilian 
untuk penyelesaian kemacetan ini akan diberi hadiah yang besar. Khusus untuk jalan 
tol. Bukan jalan umum. Jalan umum di luar wewenang BUMN.  
 
Kita menyadari tiap titik kemacetan memerlukan ide segar. Satu orang bisa saja 
menyumbangkan ide untuk mengatasi kemacetan di beberapa titik sekaligus. Jasa 
Marga menyediakan hadiah. Tiap satu ide yang bisa diterapkan akan mendapat hadiah 
Rp 100 juta.  
 
Sekali lagi, syaratnya, bisa dilaksanakan. Bukan ide yang tidak bisa dilaksanakan. Harus 
sekelas ide di Halim tadi. Tunggu pengumumannya dari Jasa Marga. 
 
Intinya, sesulit apa pun persoalan kita, kita tidak boleh menyerah. Termasuk kesulitan 
memperbaiki sistem di gerbang tol. Setelah enam bulan tidak henti-hentinya saya tagih, 
akhirnya ditemukan sistem perbaikan itu.  
 
Tanggal 6 Maret bulan depan, sistem pass-through yang benar-benar pass-through 
mulai difungsikan. Di tiga gerbang tol ke arah Cengkareng dulu. Yang lain-lain 
menyusul. 
Selama ini pemilik mobil yang sudah memasang alat pass-through pun, tetap harus 
menghentikan mobilnya di pintu tol. Menunggu bunyi “tiiiiiit...”. Baru palang pintunya 
membuka.  
 
Padahal di negara-negara lain, yang namanya pass-through ya tidak perlu mobilnya 
berhenti dulu! Ini yang beberapa kali saya nilai sebagai sistem yang primitif.  
 
Mengatasinya ternyata tidak sederhana. Ini karena menyangkut kontrak antara dua 
perusahaan. Untung dua-duanya BUMN: Jasa Marga dan Bank Mandiri. Maka saya 



tugaskan pejabat tinggi Kementerian BUMN, Dr Ir Irnanda Laksanawan, untuk 
mengkoordinasikan dan mencarikan terobosan.  
Irnanda lantas melibatkan BUMN yang lain, PT Telkom dan PT LEN Industri. Berhasil. 
Setelah pemasangan di tiga titik tanggal 6 Maret nanti, akan terus dilakukan langkah 
yang sama di pintu-pintu tol yang lain. Dengan demikian kita tidak malu lagi: masak 
membuat pintu tol seperti di luar negeri saja tidak bisa. 
 
Memang masih ada persoalan: harga alat yang harus dipasang di dalam mobil itu masih 
terlalu mahal (menurut banyak orang): Rp 650.000. Akibatnya masih sedikit kendaraan 
yang mau memasang peralatan pass-through. Inilah yang saya minta untuk dicarikan 
jalan keluarnya. Salah satunya dengan cara memproduksinya di dalam negeri. PT LEN 
sudah sanggup mengerjakannya. Alhamdulillah. 
 
Dan saya tidak perlu lagi melempar kursi. 
 
Senin, 25 Februari 2013 
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PROBLEM PEDET DI LOBBY HOTEL 
 
 
HARGA jual pedet (anak sapi): Rp 5 juta per ekor. Untuk menghasilkan satu pedet 
seorang peternak menghabiskan uang Rp 9 juta. 
 
Jelaslah: mana ada petani yang mau memproduksi pedet. Kalau toh di desa-desa kini 
masih ada orang memelihara sapi itu karena mereka tidak  menghitung biaya pakan 
dan biaya tenaga kerja.  
 
Dua tahun lamanya menghasilkan satu pedet. Dua tahun lamanya petani bekerja 
mencari rumput, menjaga dan memandikan sapi hasilnya sebuah kerugian Rp 4 juta per 
pedet. 
 
Itulah akar paling dalam mengapa kita kekurangan sapi dan akhirnya harus impor 
daging sapi setiap tahun. Kesimpulan ini saya peroleh ketika saya mengundang profesor 
dan ahli peternakan dari berbagai perguruan tinggi pekan lalu: UGM, Undip, Unsoed, 
Unhas, Universitas Jambi, dan Universitas Udayana. Juga pakar dari LIPI.  
 
Di forum itu juga saya undang praktisi peternak sapi, lembaga-lembaga riset, dan 
pejabat Kementerian Pertanian. 
 
Dengan kesimpulan itu maka saya harus mengakui program yang saya canangkan 
tahun lalu belum menjadi senjata pamungkas untuk mengatasi kekurangan daging sapi. 
Tapi tanpa program itu saya tidak akan bisa belajar banyak mengenai inti persoalan 
selama ini. 
 
Orang memang perlu kebentur tebing untuk bisa belajar yang mendasar. BUMN benar-
benar kebentur tebing ketika mencanangkan program Sasa (sapi-sawit) tahun lalu.  
 
Waktu itu saya setengah memaksa agar perusahaan-perusahaan perkebunan sawit 
milik BUMN ikut memelihara sapi. Membantu program Kementerian Pertanian. Saya 
minta setidaknya 100.000 ekor sapi digemukkan di perkebunan sawit di Sumatera.  
 
Selama ini yang saya tahu peternak sapi kurang bergairah karena harga pakan yang 
mahal. Problem makanan ternak yang mahal itu teratasi di perkebunan sawit karena 
sapi bisa diberi makan daun sawit. Gratis. 
  
Setelah program Sasa itu mulai dijalankan barulah ketahuan: ada problem yang lebih 
mendasar. Sulit mencari pedet yang akan digemukkan di kebun-kebun sawit itu. 
 



Semula saya mengira teman-teman BUMN perkebunan merasa setengah hati. Merasa 
dipaksa. Merasa diberi beban tambahan. Tapi saya tidak peduli dengan perasaan itu. 
Yang jelas saya kecewa mengapa program 100.000 sapi ini hanya mencapai 20.000.  
 
Tapi saya harus realistis. Ternyata bukan karena mereka setengah hati. Ternyata 
karena tidak mudah mencari anak sapi. Membeli 100.000 pedet, biar pun punya uang, 
ibarat mencari penari gangnam di kalangan penari dangdut. 
 
Bahkan dengan membeli hanya 20.000 pedet itu pun sudah dianggap 
mengguncangkan. Harga pasar pedet naik. Peternak kecil yang bisnisnya penggemukan 
sapi merasa dirugikan. 
 
Maka para ahli yang hadir dalam diskusi itu, di antaranya Prof Syamsuddin  Hasan dari 
Unhas, Prof Damriyasa (Udayana), Prof Priyo Bintoro, Prof Sunarso (keduanya dari 
Undip), Prof Ali Agus (UGM), Dr Ahmad Shodiq (Unsoed), Dr Saitul Fakhri (Universitas 
Jambi), Dr Bess Tiesnamurti, Prof Syamsul Bahri, Prof Kusuma Dwiyanto, Ir Abu Bakar 
(ketiganya dari Kementan), sepakat minta BUMN tidak hanya fokus menggemukkan 
sapi tapi juga memproduksi pedet. 
 
Para praktisi peternakan sapi dari berbagai daerah yang hadir juga menyuarakan hal 
yang sama. Yang diharapkan bukan BUMN yang membeli pedet peternak, tapi peternak 
bisa membeli pedet dari BUMN.  
 
Memang juga banyak data yang dipersoalkan hari itu. Terutama data jumlah sapi yang 
selama ini dianggap benar: 14 juta. Kalau angka itu benar mestinya impor daging tidak 
diperlukan lagi.  
 
Demikian juga data produksi dan penyaluran sperma beku untuk perkawinan 
buatan/pembuahan buatan. Kalau benar data yang terpublikasikan selama ini, mestinya 
tidak akan kekurangan pedet. Kalau pun perkawinan buatan itu hanya berhasil 60 
persennya (teorinya sampai 80 persen) mestinya ada 1,5 juta pedet lahir setiap tahun. 
 
Dari diskusi yang intensif tersebut BUMN harus mau bekerja lebih keras, lebih njelimet, 
lebih mendasar dan lebih susah: memproduksi pedet dari kebun-kebun sawit. Dengan 
menggunakan daun sawit yang gratis, biaya "membuat" satu pedet yang mestinya Rp 9 
juta per ekor tadi bisa ditekan menjadi Rp 4 juta per ekor.  
 
BUMN juga harus lebih sabar. Kalau menggemukkan sapi sudah bisa menjualnya enam 
bulan kemudian, memproduksi pedet baru bisa menghasilkan setelah dua tahun. 
  
Ternyata begitu sulit mengurus sapi. Lebih enak kalau tinggal makan dagingnya. 
Lebih enak lagi kalau tanpa susah-susah bisa dapat komisi Rp 5.000 per kg daging yang 
diimpor!  
 



Tidak perlu susah, tidak perlu mencium bau sapi, tidak perlu mencari rumput, tidak 
perlu mikir. Cukup dengan bekerja di lobby hotel dan di kamar hotel hasilnya langsung 
nyata! 
 
"Peternak lobby hotel" seperti itu akan terus tumbuh subur. Impor daging sangat 
menguntungkan. Harga daging di luar negeri sangat murah. Menteri Perdagangan, Gita 
Wirjawan, pernah mengatakan harga daging di Singapura hanya Rp 45.000 per kg. 
Bandingkan dengan di Jakarta yang Rp 90.000 per kg. Padahal daging di Singapura itu 
juga daging impor. 
 
Proses perizinan untuk suatu perdagangan yang menghasilkan laba yang begitu besar 
tentu tidak sehat. Karena itu dalam diskusi tersebut kembali dibicarakan ide Dirut PT 
Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), Ismed Hasan Putro ini: perusahaan yang diberi 
izin impor daging harus menggunakan sebagian labanya untuk memproduksi pedet di 
dalam negeri. Entah dengan impor pedet atau dengan impor sapi betina produktif. 
 
Atau dibalik: perusahaan-perusahaan/koperasi/kelompok tani yang selama ini 
"berkorban" rugi Rp 4 juta per pedet itulah yang diberi izin untuk impor daging! 
 
Setiap persoalan ada jalan keluarnya. Setiap masalah ada hikmahnya. Tapi beternak 
sapi di lobby hotel jelas melanggar sunnatullah yang nyata! 
 
Senin, 4 Maret 2013 
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KELAS MBA BESAR DARI MANDIRI-CIPUTRA 
 
SAYA terharu panjang di hari Minggu lalu di Hongkong. Bahagia. Juga bangga. Dan ikut 
bergelora. 
 
Lebih 500 Tenaga Kerja Wanita (TKW) hari itu menyelesaikan pendidikan 
entrepreneurship tiga jenjang selama 18 minggu. Sebuah pendidikan yang metode dan 
pelaksanaannya dilakukan oleh Pusat Entrepreneurship Universitas Ciputra dengan 
dukungan pembiayaan penuh dari Bank Mandiri. 
 
Mereka tidak hanya diberi pengetahuan bisnis, tapi -dan yang utama- dibangkitkan 
harga dirinya, dimunculkan kemampuan usahanya, dan dihidupkan rasa percaya 
dirinya.  
 
Mereka juga terus dilatih menuliskan mimpi, mengemukakan mimpi, dan merencanakan 
melaksanakan mimpi mereka. Mimpi itu harus ditulis dengan amat pendek, ditempel di 
dinding, dilihat saat sebelum tidur. Setiap hari. Dan boleh diubah. 
 
Mereka juga dilatih mengemukakan ide dalam pidato tiga menit di depan umum. Di 
depan kelas. Tidak boleh lebih tiga menit. Saya setuju. Pengusaha itu harus berani 
bicara, pandai bicara, tapi tidak boleh banyak bicara. 
 
Ketika menyaksikan mereka tampil dengan penuh percaya diri (ada yang bicara dalam 
bahasa Mandarin, Canton, dan sebagian lagi dalam bahasa Inggris), saya angkat topi 
pada para TKW itu. Juga kepada para instruktur yang sudah berhasil membuat mereka 
berubah.  
 
Antonius Tanan, Rektor Universitas Ciputra Entrepreneurship Center dan timnya 
rupanya tidak hanya telah mengajar tapi lebih-lebih telah memotivasi mereka. 
 
Antonius rupanya berhasil menemukan faktor utama untuk memotivasi mereka: 
keluarga. Semua wanita yang pergi ke Hongkong untuk menjadi TKW itu adalah 
mereka yang berjuang untuk keluarga.  
 
Lebih dari 2/3 yang ikut program ini berstatus ibu rumah tangga. Mereka meninggalkan 
anak yang masih kecil dan suami mereka. Hanya dorongan yang amat kuat untuk 
memperbaiki ekonomi keluargalah yang membuat mereka rela berpisah bertahun-
tahun. 
 
Tentu anak-anak mereka amat sedih tumbuh tanpa ibu. Anak-anak itu juga amat rindu 
pada kasih sayang ibunda. Kesedihan dan kerinduan anak-anak yang ditinggal di 



kampung itulah yang direkam dalam bentuk video dan diputar di depan kelas. Kelas 
bisnis itu hening. Lalu terdengar isak tangis. Mereka menangis. Juga saya. Juga Dirut 
Bank Mandiri Zulkifli Zaini.  
 
Tapi di kelas itu Antonius tidak mau menimbulkan kesan bahwa mereka adalah ibu-ibu 
yang tega. Antonius lebih memberikan gambaran betapa Sang Ibu sebenarnya juga 
amat sedih meninggalkan anak-anak  kecil mereka. Sang Ibu meninggalkan anak-anak 
itu bukan karena tega tapi justru demi anak itu sendiri. Demi masa depan mereka. 
Pendidikan mereka. Meninggalkan anak untuk anak itu sendiri. 
 
Memang kenyataannya banyak ibu yang lantas tergantung pada penghasilan sebagai 
TKW. Selesai kontrak dua tahun mereka balik lagi ke Hongkong dua tahun berikutnya. 
Berikutnya lagi. Begitu seterusnya hingga banyak yang sudah delapan tahun masih juga 
belum bisa kembali berkumpul dengan anak. 
 
Bisnislah yang akan bisa membuat mereka kembali berkumpul dengan keluarga. 
Kerinduan akan keluarga itu harus jadi motivasi utama untuk memulai bisnis.  
 
Ilmu diberikan. Cara disimulasikan. Jalan ditunjukkan. Tabungan ada. Kemampuan 
dimunculkan. Percaya diri sudah tinggi. Tekad sudah membaja.  
Terutama tekad untuk kumpul keluarga. 
 
Melihat semua itu, hari itu, saya putuskan tidak jadi pidato. Tidak jadi mengajar. Pidato 
sudah tidak akan penting lagi. Mereka sudah begitu siap memulai bisnis di kampung 
masing-masing. Saya hanya menyampaikan keyakinan bahwa mereka bisa. 
 
Bisnis itu yang paling sulit adalah memulainya. Sedang mereka sudah sangat siap 
memulai. Yang juga sulit adalah mengubah sikap dari seorang penganggur atau 
seorang pekerja menjadi seorang pengusaha. Sedang mereka sudah siap berubah.  
 
Orang yang sulit berubah akan sulit jadi pengusaha. Padahal mereka adalah orang-
orang yang sudah membuktikan bahwa dirinya pernah membuat perubahan besar 
dalam hidupnya. Yakni waktu mereka memutuskan berani meninggalkan kampung 
halaman untuk pergi ke Hongkong. 
 
Itu adalah sebuah perubahan yang amat besar yang pernah mereka buat. Ini modal 
penting untuk perubahan berikutnya: dari pekerja ke calon juragan pekerja. 
 
Waktu saya tamat Madrasah Aliyah (SMA) dan memutuskan meninggalkan kampung 
halaman di pelosok desa di Magetan untuk merantau ke Kaltim, itulah perubahan 
terbesar dalam hidup saya. Waktu memutuskan itu rasanya dunia seperti mau kiamat. 
Gelap dan kalut. Putuslah semua akar kehidupan. Apalagi harus meninggalkan Aishah.  
 



Padahal para TKW itu tidak sekadar ke Kaltim yang hanya beda propinsi, melainkan ke 
negara orang lain dengan bahasa dan budaya yang amat berbeda. 
 
Program Bank Mandiri ini sudah berlangsung tiga angkatan. Berarti sudah 1.500 TKW 
yang sudah dan siap berubah jadi pengusaha. Lulusan angkatan pertama yang kini 
sudah jadi pengusaha sapi perah dan resto lesehan di Purwokerto, Kartilah,  
ditampilkan sebagai role model. Ia juga membawa anaknya yang kini sudah SMA, yang 
dulu bertahun-tahun ditinggalkannya. 
 
"Waktu saya kembali dari Hongkong mengakhiri status sebagai TKW saya tidak 
langsung pulang," ujar Kartilah  dengan gaya yang sudah benar-benar pengusaha.  
"Saya langsung ke pasar sapi. Beli sapi," katanya.  
 
"Kalau pulang dulu, bisa-bisa tertarik beli-beli yang lain dan gagal jadi pengusaha," 
tambah Kartilah. Itu menandakan kuatnya motivasi untuk menjadi pengusaha. 
 
Salah seorang peserta program ini, yang juga sudah siap bisnis di Malang, punya 
permintaan ke Bank Mandiri: agar ada pendidikan serupa untuk para suami mereka di 
kampung. Dia khawatir usaha mereka tidak lancar hanya karena suami tidak 
mendukung.  
 
Program Bank Mandiri ini sangat membanggakan. Begitu intensifnya program bisnis ini 
sampai-sampai saya merasa seperti tidak sedang di tengah-tengah TKW. Saya lebih 
merasa sedang dalam kelas MBA yang besar! 
 
"Kami akan lanjutkan program ini," ujar Zulkifli Zaini. Tepuk tangan menggemuruh.  
 
Bank Mandiri yang juga memiliki program besar Wirausaha Muda Mandiri untuk 
mahasiwa, akan terus diberkahi oleh Yang Mahakuasa. Kini labanya mencapai rekor 
terbesar dalam sejarah Bank Mandiri: Rp 15,5 triliun.  
 

Senin, 11 Maret 2013 
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TAHUN “DAG-DIG-DUG” TIDAK HANYA UNTUK 
POLITISI 
 
 
MENINGGALNYA beberapa orang sakit yang tidak mendapatkan kamar di rumah 
sakit Jakarta, menjadi salah satu topik diskusi dies natalis Fakultas Kedokteran 
Universitas Indonesia awal bulan ini.  
 
Sejak diberlakukannya Kartu Jakarta Sehat (KJS), jumlah orang yang datang ke 
rumah sakit memang meningkat tiga kali lipat. “Ibaratnya, digigit nyamuk pun 
sekarang masuk rumah sakit,” ujar seorang dokter di forum itu. “Akibatnya, yang 
sakit sungguhan tidak kebagian tempat,” tambahnya. 
 
Saya mencatat seluruh pemikiran para dokter hari itu. Ini karena PT Askes (Persero) 
yang sekarang masih di bawah Kementerian BUMN harus bisa menyiapkan diri 
untuk menyambut era baru: mulai 1 Janurai 2014 nanti 86 juta orang miskin harus 
dilayani keperluan kesehatannya secara gratis. Pertanyaan besarnya: siapkah 
Askes? 
 
Dirut PT Askes yang baru, Dr dr Fachmi Idris, beserta seluruh jajarannya, hari-hari 
ini konsentrasi penuh untuk mempersiapkan semua itu. Waktu tidak banyak lagi. 
Internal masih banyak masalah yang harus diselesaikan: bagaimana status pegawai 
Askes nanti setelah Askes bukan lagi BUMN, bagaimana jenjang karirnya, dan 
seterusnya.  
 
Sambil memikirkan nasib diri sendiri itu Askes harus memikirkan wujud 
pelayanannya nanti: bagaimana agar semua pemilik kartu sehat bisa terlayani, 
bagaimana agar rumah sakit bisa dibayar tepat waktu, bagaimana para dokter bisa 
tenang dalam bekerja. 
 
Kesimpulan hari itu jelas: kalau semua orang sakit diperbolehkan langsung masuk 
rumah sakit, akan banyak kasus orang meninggal dunia karena tidak kebagian 
kamar. Dan lagi, kata para dokter hari itu, tidak semua penyakit harus diatasi di 
rumah sakit. Banyak penyakit yang sudah bisa ditangani di tingkat Puskesmas.  
 
Bahkan, para dokter punya cita-cita yang besar: banyak orang yang sebenarnya 
tidak perlu sakit kalau ada dokter yang khusus mencegah terjadinya penyakit di 
masyarakat. 
Kalau pengaturan itu tidak jalan, bisa-bisa judul berita di sebuah surat kabar pekan 
lalu benar-benar akan terjadi: KJS membuat politisi dapat nama, membuat dokter 
kehilangan nama. 

  



 
Untuk mencegah agar tidak semua orang sakit langsung datang ke rumah sakit, 
tidak ada jalan lain kecuali dikeluarkan aturan ini: semua orang sakit harus ke 
Puskesmas. Kecuali yang gawat darurat. Puskesmaslah yang akan menilai pasien 
tersebut cukup diobati di situ atau harus dirujuk ke rumah sakit.  
 
Demikian pula sebaliknya. Rumah sakit hanya mau menerima pasien yang 
membawa surat pengantar dari Puskesmas. Kecuali yang gawat darurat. 
 
Direksi Askes sudah sepakat dengan Gubernur DKI, Pak Jokowi, untuk melakukan 
uji coba sistem tersebut. Bulan depan sudah dimulai. Jakarta akan jadi pelopornya. 
Apalagi Puskesmas-puskesmas di Jakarta sudah cukup memadai.  
 
Di Jakarta, Puskesmas tidak hanya di tingkat kecamatan. Di satu kecamatan bisa 
ada lima Puskesmas. 
 
Setelah diskusi di FK UI itu saya bersama Dr Fachmi Idris mengunjungi beberapa 
Puskesmas di Jakarta. Juga melihat apa yang terjadi di salah satu rumah sakit di 
Jakarta yang sangat padat. Askes akan membangun sistem link online yang 
menghubungkan Puskesmas dengan seluruh rumah sakit di Jakarta. 
 
Pasien yang datang ke Puskesmas dan harus dirujuk ke rumah sakit akan dirujuk 
secara online. Bahkan di sistem itu sudah bisa dilacak di rumah sakit mana pasien 
tersebut harus ditangani. Di Puskesmas itu bisa dilihat rumah sakit mana saja yang 
masih memiliki kamar yang kosong.  
 
Dengan demikian tidak terjadi pasien keliling dari satu rumah sakit ke rumah sakit 
lain yang semuanya penuh. 
 
Ada waktu sembilan bulan untuk mencoba sistem tersebut. Kesalahan dan 
kekeliruan bisa dikoreksi segera. Kalau pun sistem ini gagal sudah harus diketahui 
sebelum 1 Januari 2014. Kita juga masih belum tahu seberapa masyarakat bisa 
menerima kalau diharuskan ke Puskesmas dulu.  
 
“Dalam praktik ada pemegang KJS yang tidak dapat kamar. Lalu bertanya apakah 
ada kamar VIP. Setelah diberitahu betapa mahal kamar itu dan akan di luar 
pertanggungan KJS, pasien tersebut minta VIP dan mengatakan mampu 
membayarnya,” ujar seorang dokter di diskusi tersebut. 
 
Salah satu Puskesmas yang saya kunjungi hari itu, Puskesmas Gambir, sebenarnya 
sudah bukan seperti Puskesmas yang saya kenal dulu. Besar dan lengkap. Hanya 
tidak ada kamar untuk opname rawat inap.  
 
Saya melongok toilet-toiletnya juga cukup bersih. Lab untuk memeriksa darah pun 



ada. Merekam jantung juga ada. Klinik gigi juga lengkap. Bahkan sampai mampu 
merehabilitasi mantan pecandu narkoba. Lebih 100 mantan pecandu narkoba tiap 
hari datang ke situ untuk minum obat antikecanduan.  
 
Dokter Deuis Nurhayati, Kepala Puskesmas Gambir, mengatakan siap menerima 
sistem online dengan rumah sakit. Juga siap bila ada aturan baru bahwa semua 
pasien di kawasan itu harus ke Puskesmas dulu. 
 
Coba kita monitor bersama bagaimana jalannya ujicoba sistem baru di Jakarta ini. 
Kalau bisa jalan, sungguh keteraturan mulai bisa dilaksanakan di negara kita. Tentu 
masih harus dicari jalan lain untuk daerah yang Puskesmasnya belum sebaik dan 
sebanyak di Jakarta. Tapi Direksi Askes juga akan melakukan ujicoba yang sama di 
beberapa daerah. 
 
Yang kelihatannya masih sulit adalah pelaksanaan cita-cita basar para dokter tadi: 
mencegah orang sakit. Dana negara kelihatannya belum cukup. Jatah anggaran dari 
negara untuk meng-Askes-kan 86 juta orang tersebut baru sekitar Rp 15.000 per 
orang per bulan. Ini pun sudah menghabiskan anggran negara sebesar Rp1,29 
triliun setahun. 
 
Kalau anggaran itu bisa dinaikkan menjadi Rp 25.000 per orang per bulan, maka 
sudah bisa dirancang akan ada sejumlah dokter yang tugasnya terus-menerus 
mengunjungi 86 juta orang tersebut justru sebelum mereka sakit. 
 
Dengan demikian Puskesmas tidak akan kelebihan beban dan rumah sakit juga 
tidak penuh dengan pasien. Uang yang harus dikeluarkan negara memang lebih 
besar. Tapi karena sakit bisa dicegah, pemborosan nasionalnya justru bisa 
dikurangi. 
 
Meskipun mungkin negara masih belum bisa memenuhi keinginan itu tahun ini, tapi 
ide tersebut tidak boleh dikubur. Suatu saat nanti pasti bisa dilaksanakan. 
 
Bagi politisi, tahun ini adalah tahun politik. Banyak politisi yang dag-dig-dug bisa 
masuk daftar caleg atau tidak. Bagi dokter tahun ini adalah tahun mempersiapkan 
era baru sistem pelayanan kesehatan. Juga dag-dig-dug.  
 
Dan bagi PT Askes tahun ini adalah tahun kerja keras menyiapkan sistem baru. 
Tidak kalah dag-dig-dugnya.  
 
Ada perekam jantung di Puskesmas Gambir untuk tiga-tiganya. 
 
                                                                                       Senin, 18 Maret 2013 
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BEDOL-BEDOLAN UNTUK RUSUN KEMAYORAN 
 
 
SAYA ajak Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk mojok sebentar. Itu terjadi 
saat kami  menunggu kedatangan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang 
akan meresmikan dimulainya proyek terbesar dalam sejarah BUMN di bidang 
pelabuhan, Jumat sore lalu. 
 
Kami pun bisik-bisik agar tidak menarik perhatian orang sekitar. 
 
Di situ, di ruang tunggu direksi PT Indonesia Port Corporation, nama baru PT 
Pelindo II (Persero) Tanjung Priok, saya bisikkan ide  tentang fungsi rumah susun 
untuk perbaikan perkampungan kumuh di Jakarta. Ide itu sebenarnya sudah saya 
pidatokan saat peletakan batu pertama pembangunan rumah susun Perumnas di 
Kemayoran sehari sebelumnya. 
 
Sebelum upacara itu saya mampir dulu ke rumah susun yang sudah lebih dulu 
berdiri di sebelahnya. Itulah dua tower rumah susun 18 lantai yang dibangun BUMN 
Perum Perumnas di awal pemerintahan SBY-JK. 
 
Rusun itu awalnya dirancang sebagai awal dari program pembangunan 1.000 tower 
rumah susun di seluruh Indonesia. Tapi pelaksanaannya tidak mulus. Perizinan yang 
waktu itu dijanjikan serba ferari, ternyata seperti tucuxi. Berhenti sama sekali.  
 
Namun dengan semangat Jokowi yang berjanji memperlancar segala perizinan, 
saya minta Perumnas untuk kembali membangun tower-tower rumah susunnya. 
Kalau bisa, tekad saya, rumah susun Perumnas ini menjadi rumah susun pertama 
yang menjadi kenyataan di era Jokowi ini. Untuk membuktikan benarkah birokrasi di 
DKI sudah berubah. 
 
Dalam kunjungan saya ke lantai 17 rumah susun Kemayoran itu, saya merasakan 
seperti berada di sebuah apartemen yang enak. Lokasi rumah susun ini sungguh 
istimewa. Pemandangan sisi utaranya adalah laut Jawa yang biru. Sedang 
pemandangan arah sebaliknya adalah lapangan golf yang indah.  
 
Dalam hati, saya berkata: pantas penghuni rumah susun ini terlihat sangat 
sejahtera. Rupanya yang masuk rumah susun di Kemayoran ini adalah mereka yang 
pendapatannya sudah relatif  baik. Terbukti dari fasilitas yang mereka miliki di 
kamar masing-masing. 
 
Saya pun berkesimpulan pola penghunian rumah susun seperti ini tidak akan bisa 

  



memperbaiki perkampungan Jakarta yang padat dan kumuh. Yang masuk rumah 
susun ini bukanlah mereka yang berasal dari perkampungan yang sangat miskin. 
Penghuni rumah susun seperti ini adalah mereka yang minimal sudah punya 
tabungan Rp 15 juta (untuk membayar uang muka).  
 
Akibatnya, rumah susun bisa saja terus tumbuh, tapi perkampungan padat dan 
kumuh tidak bisa berkurang. 
 
Itulah yang saya bisikkan ke Jokowi. “Ayo kita ubah cara berpikir seperti itu,” bisik 
saya. Caranya: rumah susun yang pemancangan tiang pertamanya saya lakukan 
Kamis lalu itu tidak lagi untuk mereka yang mendaftar. Tapi untuk menampung 
“bedol RT” atau “bedol RW”. 
 
Saya bisikkan: kita cari satu atau dua RT daerah padat dan miskin. Kalau seluruh 
warga RT yang sangat miskin itu sepakat boyongan serentak bersama-sama ke 
rumah susun yang hebat itu, maka merekalah yang harus ditampung 
 
Mereka tidak perlu membayar uang muka (karena memang tidak akan punya). 
Namun mereka harus menyerahkan lokasi satu atau dua RT tersebut ke BUMN. Di 
lokasi yang ditinggalkan tersebut (katakanlah luasnya satu atau dua hektar) 
dibangun rumah susun 18 lantai oleh BUMN.  
 
Kalau rumah susun di lokasi bekas “bedol RT” tersebut sudah berdiri, kita cari lagi 
satu atau dua RT yang mau “bedol RT” lagi. Di lokasi bekas “bedol RT” tersebut 
dibangun lagi rumah susun oleh BUMN. Begitu seterusnya. Bergulir tidak henti. 
Sampai tidak ada lagi RT atau RW kumuh di DKI. 
 
Dengan demikian maka rumah susun yang dibangun akan bisa ikut menyelesaikan 
masalah lingkungan kawasan kumuh. 
 
“Setuju!” jawab Jokowi. 
“Hanya pak Jokowi yang bisa merayu warga untuk mau bedol RT. Saya tidak punya 
kewenangan,” kata saya. 
“Saya yakin bisa. Banyak yang akan mau,” jawab Jokowi. 
 
Begitulah. Hasil mojok kami berdua sangat konkret.  
 
Sayang sekali rumah susun yang dibangun dengan mahal tidak bisa ikut membantu 
memperbaiki lingkungan kumuh di Jakarta. Saya pun lantas minta kepada direksi 
Perumnas untuk melaksanakan ide ini. Tidak boleh lagi menjual rumah susun itu 
hanya kepada yang mampu membayar uang muka.  
 
Rumah susun ini sungguh murah. Karena biayanya ditanggung oleh BUMN. Dalam 
waktu dua tahun, harga rumah susun ini sudah akan naik lima kali lipat di pasar 



bebas. Lokasinya begitu strategis. Bangunannya begitu bagus. Pemandangan 
sekitarnya begitu indah.  
 
Tidak ada salahnya sekali-sekali warga yang sangat miskin mendapat haknya untuk 
berada di lingkungan yang lebih baik. Bahkan kali ini biarlah golongan yang miskin 
itu yang akan mendapat gain yang amat besar itu. 
 
Saya tahu bahwa ide seperti ini bisa saja akan mendapat penolakan dari jajaran 
internal Perumnas sendiri. Secara bisnis, ide seperti ini memang kurang menarik. 
Tapi karena dana pembangunan rumah susun ini dari BUMN (bukan hanya dari 
Perumnas yang juga BUMN), maka saya minta kali ini berbeda.  
 
Saya juga tahu, sebagian penolakan itu berlatar belakangan khusus: model “bedol 
RT” seperti itu tidak memberikan peluang untuk ngobyek. 
 
Dirut Perum Perumnas, Himawan Arief Sugoto, saya minta untuk terus melakukan 
koordinasi dengan Pemprov DKI. Di atas kertas ide seperti ini kelihatannya mudah, 
tapi di lapangan bisa jadi seperti mbah-mbah. 
 
Ada dua terobosan lagi yang saya jadikan pembicaraan saat mojok dengan Jokowi 
sore itu. Di bidang transportasi dan penanggulangan banjir. Dua-duanya disetujui 
dan akan kami laksanakan bersama secara cepat. Namun rumah susun Kemayoran 
akan kami jadikan model dulu.  
 
Saya ingin melihat apakah dalam tiga bulan ke depan sudah bisa ditemukan satu 
atau dua RT yang mau “bedol” ke rumah susun Kemayoran. 
 
Rumah susun itu akan terdiri dari dua tower. Saya sudah minta kontraktor BUMN, 
PT Hutama Karya untuk menyelesaikannya dalam waktu sembilan bulan. Dirut 
Hutama Karya, Tri Widjajanto Joedosastro, menyanggupinya. Ini berarti RT yang 
siap “bedol” ke rumah susun Kemayoran sudah harus ditemukan dalam waktu tiga 
bulan ke depan. 
 
Saya tahu soal rumah susun menjadi salah satu janji kampanye Jokowi dulu. Untuk 
rumah susun yang sudah ada pun masih banyak persoalan. Sayangnya tidak banyak 
yang bisa dibantu oleh BUMN. Kecuali satu: keinginan Jokowi agar rumah susun 
bisa dialiri gas untuk dapur-dapur mereka.  
 
Dirut BUMN yang menangani gas, PT PGN (Persero) Tbk, Hendi Priyo Santoso, 
sudah menyanggupinya. Tentu dengan syarat bahwa perizinan di bidang 
pembangunan jaringan pipa gas bisa dipermudah. Selama ini Hendi sering 
mengeluh sulitnya mendapatkan izin perluasan jaringan gas di Jakarta. 
 
Kini, dengan permintaan Jokowi itu, tidak ada jalan lain kecuali jaringan pipa gas 



memang harus diperluas di Jakarta. Pak Jokowi pun menyanggupi percepatan 
perizinan itu. 
 
Dan Jokowi rupanya betul-betul bergerak cepat. Dua hari setelah pembicaraan itu 
justru staf Pemprov DKI yang menelepon Hendi untuk mengambil izin yang sudah 
bertahun-tahun nyangkut di sana. 
 
Tentu saya juga ingin tower pertama yang dibangun Perumnas di saat saya menjadi 
menteri BUMN ini ada plusnya. Misalnya, sejak saat dirancang sudah sekalian 
disiapkan jaringan internet ke seluruh kamarnya. Dengan demikian masyarakat 
miskin yang menjadi penghuni rumah susun itu nanti bisa menyiapkan anak-anak 
mereka menjadi generasi baru yang akan memutus mata rantai kemiskinan mereka. 
 
Itu tidak sulit. Begitulah cara Tiongkok menyiapkan rumah susun untuk masyarakat 
miskin mereka. Rumah susun tidak hanya dipergunakan untuk mengubah wajah 
perkampungan, tapi juga untuk memutus rantai kemiskinan dan ketertinggalan. 
 
Saya ingat Jokowi pernah melakukan “bedol kaki lima” yang amat terkenal di Solo. 
Saya ingin tahu gaya kemeriahan Jokowi dalam melakukan “bedol RT” di Betawi! 
 
Senin, 25 Maret 2012 
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KEBAHAGIAAN YANG HANYA HAMPIR SAJA 
MEMBUAT PERTAMINA TIDAK DIEJEK-EJEK SEPANJANG MASA 
 

HAMPIR saja saya merasa bahagia yang berkepanjangan. Yakni ketika mengetahui 
bahwa laba PT Pertamina (Persero) berhasil mencapai Rp 25 triliun. Itulah laba 
terbesar dalam sejarah Pertamina. Juga laba terbesar di lingkungan BUMN. Bahkan 
laba terbesar yang bisa dicapai oleh sebuah perusahaan apa pun di Indonesia 
sepanjang tahun 2012. Saya pun minta agar Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan mengumumkannya. Agar capaian yang hebat itu bisa membuat 
masyarakat bangga pada Pertamina. Setidaknya bisa mengurangi ejekan sinis 
masyarakat kepada Pertamina. Maka pada laporan keuangan kepada publik bulan 
lalu, disertakanlah judul ini: Pertamina berhasil memperoleh laba terbesar dalam 
sejarahnya. 

Melalui twitter (@iskan_dahlan) saya pun ikut membagi kebahagiaan itu. Tentu 
saya ingin memberikan penghargaan pada jajaran Pertamina. Berita gembira itu 
juga saya manfaatkan untuk kampanye menumbuhkan harapan umum. 
Manufacturing hope. Yakni bahwa perbaikan dan kerja keras yang dilakukan jajaran 
Pertamina sudah mulai memberikan hasil yang nyata. Berarti kalau perbaikan, 
efisiensi, dan kerja teras terus dilakukan, hasilnya akan lebih hebat lagi.  

Saya ingin ada satu harapan untuk dunia twitter, khususnya yang terkait dengan 
politik, yang terlalu didominasi oleh pesimisme dan putus harapan. Pesimisme 
perorangan adalah hak, tapi pesimisme massal bisa membawa kehancuran.  

Saya pun segera membayangkan bahwa masyarakat akan ikut bahagia mengikuti 
twit perkembangan terbaru di Pertamina itu. Dan saya akan menggunakan 
kebahagiaan masyarakat tersebut untuk terus memacu kinerja manajemen 
Pertamina. Misalnya lifting minyak yang harus naik untuk menjadikan Pertamina 
perusahaan minyak kelas regional.  

Sekarang ini Pertamina baru bisa menghasilkan minyak 500 ribu barel per hari. Jauh 
dari kelas perusahaan minyak tingkat Asean sekali pun. Karena itu tahun ini 
Pertamina membentuk Brigade 300K. Terdiri dari anak-anak muda Pertamina yang 
umurnya maksimum 29 tahun. Brigade ini bertugas menambah produksi minyak 
Pertamina 300 ribu barel lagi per hari. Inilah brigade yang akan membuat produksi 
total Pertamina menjadi 800 ribu barel. Dan target itu harus tercpai akhir tahun 
depan. Di dalamnya dihitung produksi energi geothermal yang disetarakan dengan 



minyak. 

Tiap bulan saya mengikuti perkembangan Brigade 300K ini. Termasuk ikut 
mencarikan jalan keluar kalau terjadi hambatan di luar Pertamina. Misalnya 
bagaimana Pertamina bisa menjual geothermalnya ke PLN dengan cepat. 
Kesepakatan pun segera dicapai: sembilan lokasi geothermal milik Pertamina yang 
skalanya besar-besar itu bisa segera dikerjakan.  

Tapi semua itu belum cukup. Harapan masyarakat terhadap Pertamina memang 
sangat besar. Pengumuman mengenai besarnya laba yang berhasil dicapai 
Pertamina itu, misalnya, ternyata belum bisa membahagiakan masyarakat. Mereka 
menginginkan Pertamina yang jauh lebih hebat. Mereka tidak mempersoalkan laba, 
omset, dan sebangsanya. Masyarakat menginginkan Pertamina yang 
membanggakan. 

Masyarakat ternyata langsung membandingkannya dengan Petronas, Malaysia. 

“Laba Petronas Rp 160 triliun!" ujar follower twitter saya. 

Saya pun tersadar dari lamunan kebahagiaan. Terbangun. Kebahagiaan saya akan 
prestasi Pertamina itu ternyata hanya berlangsung kurang dari lima menit. Padahal 
semula saya mengira kebahagiaan itu akan berlangsung selama setahun penuh. 
Lalu disambung dengan kebahagiaan berikutnya manakala melihat hasil kerja 
jajaran Pertamina tahun 2013.  

Ternyata hukum kebahagiaan tidak seperti itu. Bahagia itu bisa naik dan tiba-tiba 
bisa anjlok. Kebahagiaan saya itu langsung lenyap saat membaca twit 
pembandingan antara laba Pertamina dan laba Petronas. 

Itu persis seperti kebahagiaan seorang pembina sepakbola di Indonesia. Setidaknya 
seperti yang saya alami selama memimpin Persebaya dulu. Begitu peluit panjang 
berbunyi dan Persebaya menang, bahagianya bukan main. Tapi kebahagiaan itu 
hanya berlangsung sekitar lima menit. Begitu keluar dari garis lapangan, para 
wartawan langsung mengerubung dengan pertanyaan yang mengakhiri 
kebahagiaan itu: berapa juta bonus yang akan diberikan kepada setiap pemain. 
Maka kebahagiaan pun langsung beralih ke bagaimana cara mendapatkan uang 
untuk membayar bonus saat itu juga. 

Begitulah pula soal kebahagiaan Pertamina ini. Begitu kicauan mengenai laba 
Petronas tersebut saya baca hati saya langsung terbakar. Saya benar-benar gelisah. 
Pikiran saya dipenuhi pertanyaan ini: bagaimana cara mengejar Petronas. Sudah 



lama masyarakat tidak bisa menerima kalau Pertamina sampai kalah dari Petronas. 
Apalagi kalahnya telak.  

Ketika berada di Rumah Sakit Tianjin untuk check-up rutin tahunan pekan lalu, saya 
memiliki waktu merenung lebih panjang. Saya utak-atik berbagai kemungkinan 
untuk bisa mengejar Petronas. Saya browsing di internet. Saya pelajari angka-
angka. Kekalahan Pertamina atas Petronas itu ternyata sudah sangat lama. Sudah 
lebih 30 tahun. Grafiknya pun kian memburuk.  

Tapi apa yang bisa diperbuat? Sungguh tidak mudah menemukan jalannya. Padahal 
soal kekalahan Pertamina ini sudah bukan lagi soal kekalahan sebuah perusahaan 
biasa. Ini sudah menyangkut harga diri negara dan bangsa. Ini sudah soal merah 
putih. Pertamina sudah menjadi lambang negara. Di bidang sawit kita sudah bisa 
mengejar Malaysia. Garuda Indonesia sudah mengalahkan Malaysia Airlines. Semen 
dan pupuk kita sudah jauh di depannya. Di bidang pelabuhan kita sedang 
mengejarnya dengan proyek PT Indonesia Port Corporation (Pelindo II) yang 
insyaallah pasti bisa. 

Tapi kita masih belum bisa menemukan jalan untuk Pertamina. Program-program 
Pertamina yang ada sekarang memang ambisius, tapi baru akan bisa membuat 
Pertamina masuk ke jajaran perusahaan minyak kelas regional. Masih jauh dari 
prestasi Petronas.  

Memang ada jalan pintas. Bahkan sangat cepat. Semacam jalan tol di Jerman. 
Maksudnya, jalan tol yang tidak pakai bayar. Dengan jalan ini Pertamina bisa 
mengalahkan Petronas hanya dalam waktu empat tahun. Setidaknya sudah bisa 
membuatnya sejajar dengan Petronas. Tapi saat saya menulis naskah ini, di sebuah 
ruang check-up Rumah Sakit Tianjin, saya terpikir kesulitan-kesulitannya: “jalan tol” 
itu bukan milik Pertamina. “Jalan tol” itu milik perusahaan luar negeri yang akan 
habis izinnya tahun 2017 nanti: Blok Mahakam. 

Saya pun minta Dirut Pertamina, Karen Agustiawan, untuk membuat kalkulasi ini: 
seandainya Blok Mahakam kembali sepenuhnya ke negara, dan negara 
menyerahkannya ke Pertamina, berapa laba Pertamina di tahun 2018? Dan tahun-
tahun berikutnya? 

Dengan cepat jawaban Karen masuk ke HP saya: Rp 171 triliun.  

Saya tidak tergiur dengan angka itu. Saya lebih tergiur pada bayangan betapa  
bangganya kita memiliki Pertamina yang tidak lagi diejek-ejek sepanjang masa.  
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KULIAH TANAM PADI DI UNIVERSITAS SAWAH BARU 

  
“Lapor Pak, hari ini tadi panen pertama.” 
“Lho, kok cepat?” Jawab saya. 
“Kan sudah 102 hari,” jawab Dirut PT Sang Hyang Seri (Persero), Dr Upik Rosalina 
Wasrin. 
“Kok saya tidak diundang?” Tanya saya lagi. 
“Kan baru coba-coba. Tidak sampai lima hektar,” jawab Upik lagi. 
“Biar pun hanya lima hektar kan bersejarah,” kata saya. 
“Sebentar lagi kan panen yang lebih luas,” jawab alumnus IPB dan Universitas Paul 
Sabatier, Toulouse, Prancis itu. 
“Hasilnya berapa ton per hektar?” Tanya saya lagi. 
“5,25 ton, Pak,” jawabnya. 

BEGITULAH. Sawah baru yang dibuka BUMN di Ketapang, Kalbar, sudah mulai 
panen. Sekarang pun tiap hari masih panen. Di sawah baru itu tiap hari memang 
dilakukan penanaman padi sehingga hampir tiap hari juga bisa panen.  

Panen pertama ini adalah hasil penanaman yang dilakukan ramai-ramai oleh para 
direksi BUMN yang secara bersama-sama bertekad all-out membantu peningkatan 
produksi beras nasional. 

Kini, di Ketapang, rata-rata setiap hari dilakukan penanaman padi 15 ha. Sampai 
minggu ini sudah lebih 500 ha sawah baru tercipta di sana. Sampai akhir Juni nanti 
sudah harus 1.000 ha. Begitulah terus-menerus dilakukan hingga akhirnya nanti 
akan mencapai 100.000 ha. 

Banyak sekali suka-duka menciptakan sawah baru di Ketapang ini. Sejak awal 
berbagai kesulitan itu memang sudah dibayangkan. Bahkan Dirut PT SHS saat itu, 
Kaharuddin, menyatakan produksi pertama sawah baru itu nanti maksimal hanya 4 
ton. Memang begitulah teorinya. Maka ketika hasil panen pertama itu mencapai 
5,25 ton, sawah baru ini memberikan hope yang baik. 

Panen pertama itu pun dilakukan lima hari lebih cepat dari seharusnya. Ada gelagat 
hama ulat grayak akan menyerang. Daripada dipanen ulat, General Manager PT  
SHS Ketapang, Kusmiyanto, memutuskan segera memanennya. “Waktu itu 
berminggu-minggu tidak ada hujan. Sawah mengering. Sungai di dekat situ lagi 
surut. Maka muncullah ulat grayak,” ujar Kusmiyanto. 

Munculnya hama ulat grayak memang sudah diperkirakan. Lahan yang selama ini 



dibiarkan tidak ditanami pasti dihuni berbagai renik beserta telurnya. Ketika dibuat 
sawah, pada dasarnya telur-telur itu masih ada di situ. Hanya saja tidak bisa 
menetas karena tergenang air.  

“Begitu berhari-hari tidak ada air, menetaslah,” ujar Kusmiyanto yang alumni 
Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang itu. 

Pengalaman baru yang terbesar dari “universitas sawah baru” ini adalah dalam 
menata air. Bulan pertama pembukaan sawah baru seperti tidak ada persoalan. 
Pembukaan lahannya, pengolahan tanahnya, penanamannya, lancar-lancar saja. 
Maklum waktu itu musim hujan.  

Begitu tidak ada lagi hujan, ketahuanlah berbagai macam kekurangannya. Tata air 
untuk perencanaan 500 ha tentu beda dengan untuk perencanaan ribuan hektar. Di 
sinilah diskusi, solusi, dan action terus dilakukan.  

Dari pengalaman bulan pertama dan kedua itulah penyempurnaan dilakukan. 
Hasilnya terlihat dari kian cepatnya pertambahan pencetakan sawah baru. Bulan 
pertama, satu hari rata-rata hanya bisa mencetak 7 ha sawah baru. Sekarang 
pencetakan dengan alat-alat modern itu sudah bisa 15 ha per hari. Tiga bulan lagi 
direncanakan bisa 50 ha per hari.  

Kian lama kian banyak pelajaran yang bisa diambil. Saya sudah minta kepada 
Kusmiyanto untuk mendokumentasikan semua persoalan yang muncul, jalannya 
diskusi, dan penyelesaian masalah yang diambil. Semua itu akan menjadi dokumen 
penting untuk program pencetakan sawah baru di masa depan. 

Penerapan berbagai teknologi pun dicoba di Ketapang. Berbagai jenis benih 
ditanam, diamati, dan dilihat perkembangannya. Demikian juga berbagai macam 
pupuk. Termasuk pupuk dan benih dari PT Batantekno (Persero) hasil kerjasama 
dengan Batan dan BPPT. Benih padi Si Genuk yang diiradiasi nuklir juga segera 
dicoba seluas 10 ha di Ketapang. Digabung dengan pupuk cair hasil kerjasama 
mereka.  

Si Genuk sudah dicoba di lahan SHS di Sukamandi, Jawa Barat, dan siap panen 
minggu ini. Di sini nama benih ini bermutasi menjadi Si Denok. Lahannya 
bersebelahan dengan lahan dengan benih Ciherang. Secara kasat mata sudah 
terlihat beda.  

Saya melihat perbedaan itu saat meninjaunya. Waktu itu padinya sudah mulai agak 
menguning. “Yang Si Denok terlihat menggarehal,” ujar seorang staf PT SHS yang 
hanya bisa menggambarkannya dalam istilah Sunda.  

Sawah baru di Ketapang itu direncanakan ditanami padi dua kali setahun. Setelah 



panen pertama itu, sawah tersebut akan ditanami padi lagi, tapi jenis gogo. Ini 
untuk mengantisipasi kesulitan air di musim kemarau. Toh hasilnya juga tidak 
banyak berbeda. Setelah gogo barulah akan ditanami jagung.  

Sebenarnya saya minta ditanami kedelai, sekalian untuk ikut mengatasi kekurangan 
kedelai, tapi tidak ada yang cukup pede melakukannya. Saya mengalah. Saya tahu 
kedelai memang jenis tanaman untuk iklim subtropik. Perlu penyiapan khusus untuk 
ditanam di Ketapang.  

Fokus pemikiran tim Ketapang saat ini masih bagaimana mencetak sawah baru 
yang sekalian harus bisa memecahkan segala hambatannya. 

Sawah baru ini, kalau berhasil, akan memaksa PT SHS untuk berubah total. Sudah 
bertahun-tahun BUMN ini tidak memiliki landasan bisnis yang kuat. Bisnis utamanya 
menyediakan benih, tetapi kemampuan menyediakan benih sendiri tidak sampai 5 
persen dari kebutuhan benih nasional.  

Akibatnya SHS harus bekerjasama dengan begitu banyak penangkar benih. Dengan 
segala permainannya. SHS tidak memiliki margin yang cukup untuk bisa 
mengembangkan dirinya menjadi tulang punggung penyedia benih unggul nasional. 
Bahkan SHS terlibat pola gali-lubang-tutup lubang yang lama-lama lebih dalam 
lubangnya dari tutupnya. 

Kini begitu banyak BUMN yang mendukung SHS menyukseskan pencetakan sawah 
baru itu. Bukan saja untuk kecukupan pangan nasional, tapi juga untuk masa depan 
SHS sendiri yang harus kokoh. 

PT Pertani (Persero), BUMN bidang pertanian lainnya, juga tidak lebih kuat dari 
SHS. Landasan bisnisnya juga rapuh. Agamanya juga sama: gali-lubang-tutup-
lubang. Tumpang tindih pula.  

Tahun ini PT Pertani baru mulai memiliki dasar bisnis yang nyata: spesialis di bidang 
pasca panen. Tidak akan tumpang-tindih dengan PT SHS dan Perum Bulog. Bahkan 
ketiganya akan bisa bersinergi untuk secara tuntas membantu persoalan petani di 
segala lini. 

Di hulu, BUMN membantu produksi beras melalui program “yarnen”, bayar kalau 
sudah panen. Petani yang tidak memiliki kemampuan mengadakan benih unggul 
dan pupuk, dibantu BUMN. Agar hasil panennya lebih besar. Bantuan itu 
dikembalikan saat panen. Tahun ini program yarnen, bagian dari Gerakan 
Peningkatan Produksi Pertanian Berbasis Korporasi (GP3K) BUMN, harus mencapai 
2,6 juta hektar. 

Di hilir, ada Bulog yang menampung seberapa besar pun hasil panen. Tahun lalu 



Bulog sudah membuktikan diri mampu mencapai prestasi terbaiknya. Tahun ini, 
Dirut Bulog Soetarto Alimuso bertekad untuk lebih baik lagi. 

Hulu-hilirnya sudah mulai bergerak. Tapi tengah-tengahnya masih bolong. 
Penanganan gabahnnya masih belum mendapat perhatian. Bagaimana petani harus 
merontokkan gabah, mengeringkan dan menggilingnya, masih belum ada BUMN 
yang menerjuninya.  

PT Pertanilah yang akan menjadi spesialis di tengah-tengah ini. Caranya: 
mengadakan mesin-mesin pengering gabah. Syaratnya: mesin itu tidak boleh 
menggunakan bahan bakar minyak. Tahun ini PT Pertani membangun 100 pabrik 
pengering dengan bahan bakar sekam padi.  

Selama ini memang sudah banyak mesin pengering gabah di Bulog, tapi semuanya 
menggunakan solar. Mahalnya bukan main. Akhirnya tragis: nganggur semua!  

        Senin, 8 April 2013 
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“BURONAN” YANG MENGHASILKAN PANJA 
 
TELAH lahir: Panja Ketenagakerjaan BUMN di Komisi IX DPR RI. Itulah kesimpulan 
rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan 
Menteri BUMN tanggal 10 April lalu. 
 
Saya senang dengan lahirnya Panja itu. Dengan Panja pembahasan masalah 
ketenagakerjaan di BUMN akan sangat mendalam. Panja tentu akan mendengarkan 
banyak pihak yang pantas didengar: tokoh-tokoh serikat pekerja, manajemen BUMN 
yang rugi, BUMN kecil, BUMN besar, BUMN yang mempraktikkan sistem 
ketenagakerjaan yang baik dan yang kurang baik, dan banyak pihak lagi. 
 
DPR, khususnya Komisi IX, tentu lembaga yang sangat kritis yang bisa menyerap 
berbagai realitas di lapangan. Baik realitas tenaga kerja yang harus kian sejahtera 
maupun realitas perusahaan yang harus dijaga pertumbuhan dan sustainabilitasnya. 
 
Saya sendiri menyesal sempat terlalu lama jadi "buron" Komisi IX. Ternyata komisi 
ini sangat dinamis. Anggota-anggotanya mengesankan. Banyak dokternya (saya 
lupa Komisi IX adalah komisi yang juga mengurus kesehatan), intelektualnya, dan 
begitu banyak wanitanya: cantik-cantik dan cerdas-cerdas.  
 
Ada wakil ketua, Nova Riyanti Yusuf yang dokter ahli kesehatan jiwa, ada Karolin 
Margret Natasa yang juga dokter, ada Chusnunia Chalim yang ustadzah, dan 
banyak lagi. Dan jangan lupa ketuanya sendiri: Ribka Tjiptaning yang juga dokter. 
Bahkan ada dokter Dinajani Mahdi yang bergelar profesor, doktor, dan enam gelar 
mentereng lainnya. 
 
Tentu, saya tahu apa yang harus dibahas hari itu: outsourcing atau alih daya. 
Ketika saya menjadi Dirut PLN saya kaget: begitu banyak karyawan outsourcing-
nya. Ke mana-mana, ke seluruh Indonesia, saya bertemu dan bergaul dengan 
mereka.  
 
Saya tahu apa yang mereka alami: gaji jauh lebih kecil (dibanding karyawan tetap), 
tidak jelas berapa lama akan bekerja di situ (karena bisa saja tahun berikutnya 
kontraknya tidak diperpanjang), dan yang paling utama mereka merasa 
diperlakukan tidak adil: mereka merasa bekerja lebih keras dari karyawan tetap tapi 
gajinya jauh lebih kecil. 
 
Tahun pertama di PLN, saya sudah langsung bisa merumuskan tiga hal strategis itu. 
Saya merencanakan untuk dicarikan jalan keluar di tahun ketiga masa jabatan saya. 
Tahun pertama saya harus memprioritaskan program mengatasi krisis listrik di 



seluruh Indonesia.  
 
Tahun kedua saya harus mengatasi daftar tunggu yang jumlahnya jutaan. Sampai-
sampai harus dua kali melakukan program "sehari satu juta sambungan". Itu 
sekaligus mengatasi problem percaloan yang sudah mendarah-mendaging. Tahun 
ketiga, rencana saya, menyelesaikan outsourcing dan melahirkan mobil listrik. 
 
Tidak disangka-sangka saya harus meninggalkan PLN sebelum genap dua tahun 
menjabat dirut. Saya harus menjadi menteri, meski sudah berusaha untuk bisa 
tetap di PLN setahun lagi. 
 
Waktu itu saya ingin ada perbaikan sistem tender untuk perusahaan alih daya. 
Jangan mempertandingkan harga murah tapi kualitas pekerjaan. Bahkan gaji 
minimal sudah harus dipersyaratkan dalam dokumen tender. 
 
Saya juga selalu mengajak karyawan tetap untuk bekerja lebih keras. "Jangan 
sampai teman-teman outsourcing mengatakan karyawan tetap itu gajinya besar tapi 
tidak mau kerja keras," kata saya. 
 
Kini dengan dibentuknya Panja Ketenagakerjaan BUMN oleh Komisi IX, soal-soal itu 
akan bisa didalami lebih komprehensif. Sistem ketenagakerjaan di BUMN memang 
tidak seragam. Tergantung masing-masing BUMN. Apalagi BUMN itu memang 
aneka-ria: bidang usahanya sangat luas. Industri bajanya tidak bisa disamakan 
dengan industri perbankan, penerbangan, perkebunan, dan seterusnya. Masing-
masing mempunyai karakteristiknya sendiri. 
 
Sambil menunggu hasil Panja Ketenagakerjaan Komisi IX DPR, semua BUMN harus 
menyiapkan perubahan-perubahan yang mungkin harus terjadi. Tentu tidak tahun 
ini karena sistem anggarannya sudah tidak memungkinkan direvisi. Lebih baik dan 
lebih siap kalau disiapkan untuk dimulai tahun depan. 
 
Semua persoalan, semua pengalaman dan semua pemikiran harus disiapkan untuk 
kelancaran kerja Panja Komisi IX. Inilah tahun kerja keras para direktur SDM di 
masing-masing BUMN. Kalau perlu kurangi sedikit fasilitas direksi untuk yang satu 
ini.Tapi saya juga bisa membayangkan sulitnya BUMN-BUMN kecil yang masih serba 
sulit. Jangankan memikirkan itu, karyawan tetapnya sendiri saja masih jauh dari 
sejahtera. Bahkan ada BUMN yang baru tahun lalu bisa membayar karyawan 
tetapnya dengan gaji tetap. 
 
Itulah realitas perusahaan: yang besar sulit dengan kebesarannya, yang kecil sulit 
dengan kekecilannya, dan yang sulit kian sulit dengan kesulitannya. 
 
Paling enak adalah orang yang bisa menikmati segala kesulitan itu. 
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SIROTOL MUSTAQIM UNTUK TIGA JUTA GULA 

SUDAH pasti kita tidak akan bisa swasembada daging di tahun 2014. Persoalan 
masih begitu banyak. Bahkan roadmap menuju sana pun ternyata salah. Baiknya 
kita susun roadmap yang baru yang lebih realistis, tidak ABS dan tidak asbun. 

Bagaimana dengan gula? Idem dito. Tidak mungkinlah tahun depan swasembada 
gula. Tidak ada tanda-tanda sirotol mustaqim menuju ke sana. Saya belum pernah 
tahu adakah roadmap itu. Pernahkah disusun, dibahas, diusulkan, dan kemudian 
disepakati. Mungkin saja ada, hanya saya yang tidak mengikuti pembahasannya. 
Saya kan baru 1,5 tahun berada di kabinet. 

Tapi dari pengalaman 1,5 tahun menggeluti pabrik gula BUMN, saya berkesimpulan 
tidak mungkin swasembada gula bisa dicapai tahun depan. Tidak ada logikanya. 
Tidak ada tanda-tandanya. 

Kebutuhan gula kita 5,7 juta ton setahun. BUMN dengan 52 pabrik gulanya 
memproduksi 1,6 juta ton tahun lalu. Itu sudah naik drastis dibanding tahun-tahun 
sebelumnya. Kenaikan itu diperoleh dengan kerja keras di segala lini. Tahun ini 
kerja keras itu ditingkatkan lagi. Tapi maksimal hanya akan meningkat sampai 1,9 
juta ton. 

Pabrik-pabrik gula swasta memproduksi satu juta ton. Dengan demikian BUMN dan 
swasta hanya mampu menyediakan gula maksimum 2,9 juta ton. Jelas masih ada 
kekurangan tiga juta ton. Itulah yang harus diimpor. Baik dalam bentuk gula 
pasir/cair untuk industri makanan/minuman maupun dalam bentuk raw sugar. 

Pernah ada semacam roadmap lama: perusahaan-perusahaan yang diberi izin impor 
raw sugar harus membangun pabrik gula. Impor itu dimaksudkan untuk sementara. 
Keuntungan impor raw sugar bisa untuk modal membangun pabrik gula baru. 
Dengan demikian kekurangan gula teratasi, harganya terkendali, inflasi tidak 
melonjak, dan modal untuk bikin pabrik gula baru bisa didapat. 

Tapi semua itu hanya di atas kertas. Kenikmatan impor raw sugar ternyata telah 
memabukkan siapa saja. Orang mabuk bisa lupa jalan menuju pulang, apalagi jalan 
menuju swasembada. Dua tahun telah lewat. Tiga tahun berlalu. Empat tahun tidak 
ada kabar. Lima tahun sunyi. Enam tahun lupa. 

Pernah pula ada ide revitalisasi pabrik gula BUMN. Begitu gencarnya ide itu sampai-



sampai diyakini itulah obat kuat satu-satunya. Memang pabrik-pabrik gula BUMN 
sudah pada tua. Otot-ototnya sudah kendor dan syahwatnya melemah. Tidak ada 
jalan lain kecuali mesin-mesinnya diganti dengan baru, besar, dan modern. 

Saya percaya revitalisasi sangat penting. Saya percaya mengganti mesin-mesin 
lama dengan yang baru mampu menaikkan produksi. Tapi saya tidak percaya 
bahwa itu satu-satunya obat kuat. Saya lebih percaya pada pembenahan 
manajemennya, perbaikan sistem sumber daya manusianya, dan terutama 
moralitasnya. 

Naiknya produksi gula tahun lalu sepenuhnya bukan karena ada mesin-mesin baru. 
Tapi karena manusia-manusia pabrik gulanya berubah total: sistemnya dan 
perilakunya. Dengan "manusia baru" di pabrik gula terbukti beberapa pabrik gula 
BUMN di Jawa sudah berhasil mengalahkan produktivitas pabrik gula swasta. Pabrik 
Gula Pesantren Baru di Kediri milik PTPN X dan Pabrik Gula Krebet Baru di Malang  
milik PT RNI tahun lalu mulai bisa mengalahkan swasta. Padahal di dua pabrik gula 
itu tidak dilakukan revitalisasi mesin-mesinnya. Tidak ada mesin baru di situ.  

Saya sangat yakin, tanpa mengubah manusianya, mesin-mesin baru pun akan cepat 
tua. 

Tahun ini, seluruh manajemen pabrik gula BUMN bertekad bikin rekor yang baru 
lagi. Tidak hanya produktivitas tapi juga performa fisik pabriknya. Widyawati, di 
umurnya saat ini, masih begitu cantiknya. Saya juga minta pabrik-pabrik gula BUMN 
bisa ikut jejak Widyawati.  

Bulan depan saya akan kembali melakukan safari ke pabrik-pabrik gula itu. Ingin 
melihat persiapan musim giling tahun ini yang akan dimulai akhir Mei atau awal 
Juni. Kalau perlu saya akan minta mbak Widyawati untuk ikut menyemangati bahwa 
usia boleh tua tapi penampilan harus tetap muda! 

Saya berkesimpulan, revitalisasi memang perlu, tapi belum sekarang. Kalau dana 
memang ada lebih baik untuk membangun pabrik baru. Dalam lima tahun ke 
depan, kita harus menambah pabrik baru untuk tiga juta ton. Berarti diperlukan 
membangun pabrik baru sebanyak sepuluh pabrik. Yang semuanya harus berukuran 
raksasa. 

BUMN dan swasta berkumpul. Kita petakan di mana saja sepuluh pabrik itu harus 
dibangun. Jelas tidak bisa lagi di Jawa. Kecuali satu pabrik gula baru yang dibangun 
PTPN XII di Glenmore, Banyuwangi. Tahun ini pabrik itu sudah akan mulai 



dibangun. 

Tidak mungkin membangun pabrik gula baru di Jawa karena kita berkepentingan 
swasembada beras. Insyaallah tahun ini. Kita juga tidak mungkin bikin pabrik gula 
baru di Kalimantan. Terbukti tidak cocok. Pabrik gula baru di Pelaihari, Kalsel, kini 
jadi onggokan besi tua. 

Kelihatannya tinggal Lampung, Sultra, pulau Buru, Sumba Barat/Barat Daya dan 
pulau Seram yang masih mungkin. Kita akan bicara dengan swasta: seberapa besar 
kemampuan swasta untuk ekspansi. Baru sisanya BUMN. Kita bagi tugas dengan 
dukungan aturan pemerintah yang lebih tegas dan lebih jelas. 

Tanpa semua itu lebih baik kita jangan bicara swasembada. Lebih baik kita bicara 
mengapa Mbah Subur tidak memiliki tubuh yang subur.    

Senin, 22 April 2013 
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FOKUS BARU UNTUK SELA-SELA HUTAN JATI 

SUDAH dimulai: penanaman porang secara masal untuk meningkatkan penghasilan  
petani di sekitar hutan jati. Lokasinya di Mrico Kecut, kawasan hutan yang terletak 
antara kota Blora dan Cepu. 

Sabtu pagi lalu, lebih 1.000 orang berkumpul di tengah hutan jati tersebut. Mereka 
terdiri dari 120 kelompok, masing-masing kelompok beranggotakan 10 orang. Ketua 
kelompoknya adalah karyawan Perhutani yang sudah dididik bagaimana menanam 
porang yang benar. 

Perum Perhutani, BUMN yang mengelola hutan jati di seluruh Jawa dan Madura, 
memang memiliki program untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar 
hutan. Terutama untuk memanfaatkan tanah di sela-sela pohon jati. Berbagai 
tanaman sudah dicoba: jagung, empon-empon, ketela, jarak, dan banyak lagi. Tapi 
hasilnya sangat minim. Para petani tetap melakukan itu mengingat sesedikit apa 
pun hasilnya tetap lebih baik daripada tidak ada sama sekali. 

Setahun terakhir ini direksi Perhutani terus mengevaluasi tanaman apa yang 
sebenarnya paling cocok untuk petani di sekitar hutan jati. Empon-empon 
(temulawak, kunyit, kunyit putih, jahe) sebenarnya tumbuh dengan sangat baik. 
Misalnya di hutan jati dekat Randublatung. Sabtu siang itu saya diagendakan 
melakukan panen empon-empon tersebut. Hasilnya sangat baik. Tapi harga empon-
empon tidak terlalu menjanjikan. Pasarnya pun terbatas. Proses pasca panennya 
pun tidak mudah. Terutama proses pengeringannya yang harus standar. Ini karena 
empon-empon tersebut akan dipergunakan untuk jamu. 

Seorang petani yang selama ini menanam jagung juga senasib. “Satu hektar paling 
besar bisa menghasilkan jagung senilai Rp 500.000,” katanya di acara temu petani 
tersebut. Tanaman jarak, seperti yang dilakukan di Purwodadi, lebih kecil lagi: 
hanya Rp 150.000 per hektar. Bahwa mereka tetap menanam komoditi-komoditi 
tersebut hanyalah karena daripada tidak ada penghasilan sama sekali. 

Mengingat luasnya hutan jati milik Perhutani, tetap saja harus ditemukan cara 
terbaik untuk memanfaatkannya. Daripada di sela-sela pohon jati itu hanya 
ditumbuhi rumput liar. Di Kabupaten Blora sendiri, seperti dikemukakan Bupati Blora 
saat itu, hampir separo (49%) wilayah kabupaten itu adalah hutan jati Perhutani. 

Setelah setahun diskusi dan evaluasi dilakukan, jatuhlah kesimpulan: tanaman 



porang adalah tanaman yang paling tinggi nilai ekonominya. Satu hektar bisa 
menghasilkan Rp 30 juta per tahun. Ini berdasarkan pengalaman para petani 
porang di hutan jati Nganjuk, Jatim. Padahal satu petani bisa saja menanam porang 
sampai tiga hektar. Bahkan di Nganjuk itu, petani porangnya sudah menjadi juragan 
kecil-kecilan: mempekerjakan buruh panen dari wilayah lain. Ini karena kian lama 
hasil porangnya kian banyak dan petani tidak sanggup lagi memanennya sendiri. 

Masalahnya: untuk penanaman pertama, hasilnya baru bisa dipanen dua tahun 
kemudian. Selama menunggu dua tahun itulah yang perlu dipikirkan petani dapat 
hasil dari mana. Sedang tanaman jagung bisa panen dalam waktu empat bulan. 

Tim Perhutani, seperti dikemukakan Dirutnya, Bambang Sukmananto,  akhirnya 
menemukan cara ini: bagi hasil. Petani, seperti di hutan Mrico Kecut tadi, 
melakukan penanam terus-menerus setiap hari. Mereka akan dibayar sesuai dengan 
luasan tanaman yang mereka kerjakan. Kian rajin mereka menanam kian besar 
bayarannya. Tiap bulan, petani akan mendapat bayaran sekitar Rp 700.000. Bisa 
lebih besar kalau rajin dan bisa turun kalau malas. Selama dua tahun menunggu, 
mereka hidup dari bayaran tersebut. Saat panen tiba, mereka mendapat bagian 
separo dari hasil porangnya. 

Porang (sejenis umbi-umbian suweg) relatif mudah penanganannya. Tidak banyak 
hama dan tidak perlu perawatan yang berat. Cukup hanya membersihkan 
rumputnya. Bayaran Rp 700.000 per bulan itu memang kecil, tapi jam kerja mereka 
juga tidak panjang. Mereka bekerja hanya empat jam sehari. Sisa jam kerjanya bisa 
tetap untuk mencari penghasilan lainnya. 

Perhutani juga akan mendirikan pabrik porang di Blora. Tahun depan pabrik itu 
mulai dikerjakan, sehingga di tahun 2015, saat panen porang pertama dilakukan 
pabriknya sudah berdiri. Bupati Blora sangat bersuka cita. Inilah industri pertama 
yang akan berdiri sepanjang sejarak Kabupaten Blora modern. 

Bagi Perhutani mendirikan pabrik porang tidak lagi sulit. Perhutani sudah mulai 
berpengalaman. Sudah setahun ini memiliki pabrik tepung porang kecil-kecilan di 
Pare, Kediri. Kapasitasnya memang baru 500 ton per hari tapi hasil usahanya 
sangat baik. Tepung porangnya memenuhi standar internasional. Pembelinya 
sampai antre. Terutama dari Tiongkok dan Jepang. Tepung porang memang 
menjadi bahan baku kue, kosmetik, dan obat-obatan. Praktis, pasar tepung porang 
tidak terbatas. 

Karena baru ada satu pabrik tepung porang, maka pasar luar negeri tidak sabar. 
Seorang pengusaha dari Malaysia dan beberapa pedagang dari Tiongkok terus 



datang ke Indonesia: ingin investasi di porang. Saya sudah minta kepada Perhutani 
untuk tidak membuka pintu dulu. Masih terlalu banyak petani kita yang perlu 
ditolong. 

Mesin-mesinnya pun bisa dibuat di dalam negeri. Seperti mesin yang di Pare itu 
buatan Sidoarjo, Jatim. “Sudah setahun ini tidak pernah rewel,” ujar Pak Kasim 
pimpinan pabrik porang di Pare itu. Bahkan Kasim bisa mengoperasikan pabriknya 
setahun penuh tanpa berhenti. Padahal, menurut perencanaannya dulu, pabrik itu 
akan mirip pabrik gula: hanya bekerja enam bulan setahun. 

Memanfaatkan sela-sela tanaman jati di hutan yang berjuta-juta hektar luasnya itu 
akan terus menjadi fokus Perhutani. Bahkan, bisa jadi, hasil tanaman selanya ini 
bisa lebih besar dari hasil hutan jatinya. Ini mengingat jati baru bisa dipanen 
setelah 20 atau 30 tahun. Saya bertekad kabupaten Blora yang miskin bisa menjadi 
penghasil porang terbesar di dunia. 

Ini akan melengkapi identitas Blora yang selama ini lebih dikenal sebagai tempat 
kelahiran tokoh-tokoh besar seperti Pramoedya Ananta Toer, Benny Murdani, dan 
tentu wartawan pertama Indonesia: sang pemula, Adisuryo! 

Senin, 29 April 2013 
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DUA CALON DIRUT YANG SERBA MIRIPNYA 

BARU kali ini saya mengalami kesulitan memilih orang: siapa yang akan menjadi 
Direktur Utama PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. menggantikan Alwinsyah Lubis, 
yang karena sudah dua periode tidak bisa diangkat lagi. Itulah ketentuan yang 
berlaku di UU BUMN. 

Biasanya dua minggu sebelum RUPS sudah bisa tergambar siapa yang akan jadi 
dirut sebuah perusahaan BUMN. Tapi dalam kasus PT Antam, sampai malam 
menjelang RUPS belum bisa saya putuskan. Bahkan sampai pagi harinya, ketika 
RUPS tinggal empat jam lagi saya belum juga bisa memutuskan. 

Penyebabnya sederhana: ada dua orang calon yang benar-benar sama hebatnya: 
Tato Miraza dan Winardi. Keduanya sama-sama orang dalam. Sama-sama sudah 
duduk sebagai direktur di Antam. Prestasinya juga sama-sama menonjol. 
Integritasnya juga sama baiknya.  Keduanya juga belum berumur 50 tahun. Dan 
keduanya juga sama-sama lulusan ITB dari fakultas yang sama: Teknik Metalurgi. 

Akhirnya saya menyerahkan pada Deputi Menteri BUMN Bidang Usaha Industri 
Primer Muhammad Zamkhani untuk memilih salah satunya. Saya akan menyetujui 
siapa pun di antara keduanya yang dipilih Zamkhani. Tapi Zamkhani juga 
"menyerah". 

Saat saya harus mulai senam pagi di Monas Senin lalu,  pikiran saya terbelah ke 
persoalan itu. Akhirnya di tengah-tengah senam, Pukul 05.45 saya telepon Pak 
Zamkhani. Saya minta kedua kandidat menemui saya pukul 07.00, atau hanya dua 
jam sebelum RUPS. 

"Anda berdua ini kok begitu hebat-hebat, sampai saya bingung memilih siapa di 
antara Anda," kata saya pada mereka. "Kalian berdua ini benar-benar seimbang."  

"Bagaimana kalau diundi saja?" Tanya saya. Keduanya tertawa. "Ini ada koin di 
kantong saya," tambah saya.  

Lantas saya kemukakan misi Antam ke depan. Juga apa yang sudah mereka 
lakukan selama ini dan harus dilakukan nantinya. "Atau kalian suit saja," tambah 
saya. 

"Bapak saja yang pilih," ujat Tato. "Betul. Kami ikut saja," sahut Winardi. Lalu saya 
jawab: "Saya khawatir kalau saya yang memilih salah satu dari kalian akan 



kecewa," kata saya. 

"Tidak, Pak. Semua ini demi perusahaan," kata Tato. "Kami sudah sepakat saling 
mendukung," kata Winardi. 

Saya pun lega. Saya sempat khawatir kalau Tato yang terpilih Winardi akan keluar 
dari Antam. Begitu juga sebaliknya. Dua orang yang sama hebat memang tidak baik 
berada dalam satu tim. Tapi kalau salah satunya harus meninggalkan Antam, BUMN 
akan sangat kehilangan. Padahal Antam baru kehilangan satu kader terbaiknya: 
seorang manajer keungan yang rencananya akan dijadikan direktur keuangan baik 
oleh Winardi maupun oleh Tato. Manajer itu keburu diambil Pak Jokowi untuk 
menjadi direktur di perusahaan MRT milik Pemprov DKI. 

Kedua orang calon Dirut Antam itu akhirnya sepakat siapa pun yang akan terpilih 
sebagai dirut, yang tidak terpilih akan jadi dirut salah satu anak perusahaan. Biar 
pun anak, tapi anak perusahaan Antam itu ukurannya segajah bengkak: puluhan 
triliun bisnisnya. Maklum usaha tambang itu sangat padat modal. 

Apalagi PT Antam lagi mengembangkan usaha melalui anak perusahaannya yang 
gajah-gajah: Nikel di Buli (Halmahera) yang nilai investasinya sekitar Rp 15 triliun, 
dan alumunium di Kalbar dengan investasi sekitar Rp 5 triliun. Yang di Kalbar, yang 
akan menghasilkan chemical grade alumina sudah akan uji produksi  akhir tahun ini.  

Ke depan masih satu lagi yang harus dibangun di Kalbar, yakni pabrik smelter grade 
alumina yang dikhususkan untuk menyediakan bahan baku bagi PT Inalum di 
Asahan, Sumatera Utara. Akhir tahun ini PT Inalum sudah akan jadi BUMN. 

Dengan gambaran seperti itu siapa pun yang akan jadi Dirut Antam menjadi lebih 
plong. Maka saat keduanya pamit meninggalkan ruangan saya untuk menuju 
tempat RUPS, saya pun merenung sejenak: siapa yang akan ditetapkan jadi Dirut 
Antam dalam RUPS satu jam lagi. Pak Zamkhani sudah menyiapkan dokumen untuk 
keduanya. Siapa pun yang dipilih dokumennya tinggal ditandatangani. Jadilah Tato 
Miraza terpilih sebagai dirut. Dia tiga tahun lebih muda dari Winardi. 

Ke depan perjuangan Antam memang tidak ringan. Harga komoditi tambang yang 
fluktuatif sangat mendebarkan. Terutama nikel. Untung tiga tambang emasnya 
sangat baik. 

Direksi baru Antam juga punya pekerjaan yang berat menyangkut pengamanan 
lahan-lahan tambang yang diserobot berbagai pihak. Termasuk oleh elite politik 
lokal untuk diberikan izinnya ke perusahaan-perusahaan antah-berantah. Ini 



memerlukan kerja lapangan yang gigih. 

Tidak hanya Antam yang mengidap persoalan penjarahan lahan tambang seperti 
itu. PT Timah (Persero) Tbk, BUMN yang beroperasi di Bangka Belitung itu lebih -
meminjam lagu capres Rhoma Irama- T E R L A L U. PT Timah yang secara resmi 
memiliki lahan tambang 520.000 ha (darat dan laut) hanya bisa ekspor sebanyak 
28.000 ton tahun lalu. Sedang perusahaan-perusahaan lain yang sama sekali tidak 
punya lahan tambang bisa mengekspor sebanyak 70.000 ton. 

Begitu gemasnya direksi baru PT Timah itu, sampai-sampai dirutnya, Sukrisno, 
memelihara kumis lebih tebal saat ini dengan jenggot yang tidak serapi waktu 
masih jadi Dirut PT Bukit Asam dulu. 

Tato Miraza, Direktur Utama PT Antam (Persero) Tbk yang baru, saya lihat tidak 
berkumis. Entah tahun depan! 

Senin, 6 Mei 2013 
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MENGHIDUPKAN KEMBALI EKONOMI PANTAI BARAT 

ERNY JOHAN angkat telepon. “Saya harus hadir,” ujarnya kepada General Manajer 
Pelabuhan Teluk Bayur Padang, Dalsaf Usman, begitu mendengar pelabuhan itu 
akan mengadakan perhelatan besar: peresmian pelabuhan peti kemas, pekan lalu. 
“Saya itu pemilik Teluk Bayur. Masak gak diundang,” gurau penyanyi yang lahir 
tahun 1951 itu.  

Dalsaf tidak hanya mengundang penyanyi “Teluk Bayar” itu, bahkan memintanya 
untuk menandai peresmian itu dengan cara mencelupkan dua telapak tangannya ke 
adonan semen sebagai prasasti. “Waktu Teluk Bayur saya nyanyikan, sama sekali 
tidak disangka kalau lagu itu akan top. Apalagi bisa membuat saya sebagai 
penyanyi Indonesia pertama yang memperoleh piringan emas,” katanya di atas 
panggung. 

Saya juga tidak menyangka kalau Pelabuhan Teluk Bayur bisa dimodernisasikan 
seperti sekarang ini. Di masa lalu pelabuhan ini terkenal dengan pelayanannya yang 
buruk. Kapal harus antre dua minggu. Apalagi waktu kawasan itu terkena gempa. 
Kapal-kapal barang kalah total dengan kapal yang membawa bantuan darurat. 
Padahal gempanya beberapa kali. Peralatan PLTU baru yang sangat besar (2 x 100 
MW) di Teluk Sirih, sekitar satu jam dari Teluk Bayur, misalnya, pernah tertahan 
berbulan-bulan karena kapalnya tidak bisa merapat di Teluk Bayur. 

Banyak yang berpendapat Teluk Bayur baru bisa baik kalau dilakukan investasi 
triliunan rupiah. Tidak bisa kalau tidak dibangun dermaga yang baru. Tapi RJ Lino, 
Dirut Indonesia Port Corporation (IPC) -nama baru PT Pelindo II (Persero)- yang 
membawahkan Teluk Bayur berpendapat lain. Dia yakin Teluk Bayur bisa teratasi 
secara total kalau modernisasi peralatan dan manajemen dilakukan. Waktunya juga 
bisa lebih cepat karena dua hal: tidak perlu membangun dermaga baru dan tidak 
perlu antre anggaran APBN. IPC  bisa mengusahakan dana sendiri sekitar Rp 800 
miliar. 

Tahun ini semuanya selesai. Gubernur Sumbar, Prof. Dr. Irwan Prayitno, yang sejak 
awal mendesak BUMN untuk mengatasi Teluk Bayur, meresmikan modernisasi itu. 
Saya bersama Erny Johan, tokoh Sumbar Azwar Anas, RJ Lino, dan empat operator 
crane pelabuhan mendampinginya. 

Perubahannya memang drastis. Kini kapal sama sekali tidak perlu antre untuk 



masuk Teluk Bayur. “Zero waiting time,” ujar Lino. Kapan saja kapal datang 
langsung bisa merapat. Inilah contoh penyelesaian masalah besar dengan biaya 
yang tidak terlalu besar: modernisasi manajemen dan peralatan. Semula banyak 
pengusaha yang meragukan.  

Hari itu saya ajak tiga pengusaha dari Jakarta untuk membuktikannya. Begitu 
melihat peresmian itu mereka langsung memutuskan: ekspor cangkang sawit ke 
Eropa langsung dari Teluk Bayur. 

Begitulah. Kalau berita gembira ini diketahui para pengusaha, mereka akan 
mengirim kapal ke Teluk Bayur tanpa ketakutan kapalnya didenda karena terlalu 
lama menunggu. Arus barang dari dan ke Sumbar akan meningkat drastis. Ekonomi 
akan tumbuh lebih cepat. 

Selama ini peran Pantai Barat Sumatera memang meredup. Kian digeser oleh Pantai 
Timur seperti Riau. Ekonomi Pantai Barat Sumatera terus digeser oleh Pantai Timur. 
Kini, Pantai Barat bisa kembali bergairah. 

Apalagi pelabuhan Pulau Bay Bengkulu juga lagi dibenahi habis-habisan. Sudah 
bertahun-tahun pelabuhan itu praktis mati. Hanya tongkang dan kapal kecil yang 
bisa masuk. “Pintu masuk” ke pelabuhan itu tertutup oleh pasir. Perdebatan terlalu 
lama untuk mengatasinya: dikeruk atau dibuatkan break water. Tepatnya break 
sand.  Pola ombak di situ memang menyebabkan pasir akan selalu datang ke “pintu 
masuk” Pelabuhan Pulau Bay. 

RJ Lino, yang juga membawahkan Pulau Bay, bukan tipe orang yang banyak omong 
dan banyak mikir. Dia tipe orang yang langsung berbuat. Dia keruk “pintu masuk” 
itu. Toh hanya selebar 300 meter dengan panjang sekitar 2 Km. Pasir hasil 
kerukannya pun bisa dia manfaatkan untuk urugan bagian-bagian rawa di kawasan 
pelabuhan. Sekaligus menyiapkan lahan yang luas untuk penataan kawasan 
pelabuhan itu. 

Lino juga membangun pelabuhan curah yang baru yang bisa mencapai kedalaman 
14 meter. Berarti awal tahun depan kapal-kapal besar sudah bisa masuk Bengkulu. 
Kalau pelabuhan baru ini selesai akhir tahun ini, giliran pelabuhan lamanya 
diperbaharui sistem dan peralatannya. Kini pun dengan pengerukan “pintu 
masuknya” yang sudah selesai, perusahaan pelayaran seperti Meratus sudah berani 
membawa kontainer ke Bengkulu.  

Saya langsung menelepon pemilik Meratus untuk mengucapkan terima kasih atas 



kepeloporannya menghidupkan Pelabuhan Pulau Bay Bengkulu. 

Pulau Bay sangat potensial dikembangkan. Pelabuhan ini seperti dikelilingi “cincin” 
daratan yang berfungsi sebagai penahan ombak dari segala sisi. Kalau salah satu 
bagian dari “cincin” itu tidak dikeruk, rasanya cincin itu akan terbentuk dengan 
sempurna sehingga pelabuhan itu hanya akan jadi sebuah danau besar yang 
terkurung.  

Dengan posisi pelabuhan seperti itu Pulau Bay menjadi pelabuhan yang amat 
tenang. Kapal bisa bongkar muat kapan saja, di musim apa saja. Ini yang akan 
membuat pelabuhan itu memiliki keunggulan. Kelemahannya itu tadi, “pintu masuk” 
nya harus selalu dikeruk. Sampai kelak ditemukan cara lain yang lebih permanen. 

Maka di samping Teluk Bayur, Pelabuhan Pulau Bay ikut memperkuat ekonomi 
Pantai Barat Sumatera. Mobil-mobil untuk Bengkulu yang selama ini dikirim melalui 
darat dan ikut memadati penyeberangan Merak-Bakauheni, kini sudah bisa dikirim 
langsung melalui Pulau Bay.  Batubara dan minyak sawit dari sekitar Bengkulu juga 
sudah bisa keluar dari Pulau Bay. Tahun depan, dengan selesainya pelabuhan 
besar, Pulau Bay akan sangat ramai. 

“Sekarang saja sudah kelihatan hidup. Sudah banyak kapal yang bersandar di sini,” 
ujar Gubernur Bengkulu Junaidi Hamsyah yang mendampingi saya naik kapal 
melihat wilayah “pintu masuk” yang baru selesai dikeruk itu. 

Akankah Pantai Barat Sumatera akan memasuki era baru lagi setelah lama 
ditinggalkan oleh Pantai Timur? Insya-Allah begitu. Di sisi bawah ada Pulau Bay. Di 
tengah ada Teluk Bayur. Tinggal di sisi atas yang masih harus menunggu 
pembenahan di Sibolga dan Meulaboh. 

Zaman dulu, Pantai Barat Sumatera adalah urat nadi utama. Lalu digeser oleh 
Pantai Timur seiring dengan kian terbukanya Selat Malaka. Juga kian majunya 
ekonomi Pantai Timur setelah ekonomi kelapa sawit mendominasi. Ke depan, ketika 
ukuran kapal kian besar dan Selat Malaka kian rawan, bisa jadi Pantai Barat 
Sumatera kembali memegang peran utamanya. 

Senin, 13 Mei 2013 
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“BANTAL EMAS” MASAL DARI NEGARA TROPIK 

DURIAN montong lagi ditanam secara massal di PTPN VIII Jawa Barat. Saat ini 
sudah tertanam 250 ha, dan akhir tahun nanti sudah menjadi 1.500 hektar. Tiap 
tahun jumlahnya terus meningkat hingga mencapai 3.000 hektar. Maka tiga tahun 
lagi tidak perlu impor bantal emas itu. (Montong dalam bahasa Thailand berarti 
bantal emas). 

Manggis jenis wanayasa saat ini juga sudah tertanam sebanyak 250 hektar. Seperti 
juga si bantal emas, akhir tahun ini sudah akan mencapai 1.500 hektar. Dadi 
Sunardi, Dirut PTPN VIII memilih jenis wanayasa karena buahnya yang tidak terlalu 
besar. Pasar internasional tidak menyukai manggis yang terlalu besar. Dengan 
ukuran yang kecil-kecil, begitu manggis dibuka isinya bisa dikorek dengan sendok 
teh. 

Sambil menunggu pohon-pohon buah tropik tersebut tinggi, Dadi menanam pisang 
dan pepaya di sela-selanya. Tidak ayal kalau PTPN VIII kini sudah menghasilkan 
berkontainer-kontainer pepaya dan pisang. 

Itu menggambarkan bahwa apa yang dicetuskan tahun lalu di Kementerian BUMN 
kini sudah mulai menjadi kenyataan. Selama ini kawasan tersebut dipaksa ditanami 
teh. Padahal ketinggiannya tidak sampai 400 meter di atas permukaan laut. Dulu, 
Belanda hanya mau menanam teh di lahan yang ketinggiannya di atas 600 meter. 
Tapi entah bagaimana di zaman Orde Baru lalu, lahan-lahan PTPN VIIi yang di 
bawah 400 meter pun ditanami teh. Akibatnya PTPN VIII selalu mengalami kerugian 
ratusan miliar rupiah dari lahan yang ditanami teh secara paksa ini. 

Hampir saja saya memutuskan untuk menanam sorgum di lahan-lahan tersebut. 
Agar PTPN VIII terhindar dari kerugian. Bahkan keputusan sudah dibuat. 
Untungnya, Rektor Institut Pertanian Bogor Prof Dr Herry Suhardiyanto segera 
datang ke Kementerian BUMN bersama para ahli IPB. Rombongan ini membawa ide 
perlunya penanaman buah tropik secara besar-besaran dengan sIstem korporasi. 

Saya langsung menerima ide tersebut. Saking senangnya saya sampai memukul 
meja keras-keras hari itu. Sampai-sampai Pak Rektor dan para ahli itu kaget. “Ini 
baru IPB!" Teriak saya sambil memukul meja saat itu. Saya baru sadar bahwa 
Indonesia sebagai negara tropis ternyata kurang memperhatikan kemampuannya 
menghasilkan buah tropik. Buah tropik lebih banyak dihasilkan oleh pekarangan-



pekarangan rumah. Saking kecilnya produksi buah tropik sampai-sampai kita 
menyebutnya sebagai barang yang eksotik. Dan kita bangga dengan sebutan itu. 
Padahal dengan gelar eksotik berarti jumlahnya sangat sedikit. 

Itulah sebabnya mengapa kita diserbu buah impor besar-besaran. Ketua Ikatan 
Alumni IPB, Dr Said Didu, menyebut impor buah kita mencapai Rp 17 triliun 
setahun. Belum lagi bicara potensi yang bisa kita ekspor mengingat negara seperti 
Tiongkok yang berpenduduk 1,3 miliar orang, tidak bisa memproduksi buah tropik. 
Sebagai negara empat musim Tiongkok hanya bisa memproduksi jenis buah-buah 
tertentu. Akan sangat lebar peluang kita untuk mengekspor buah tropik ke 
Tiongkok. Dengan demikian banjirnya buah dari Tiongkok akan kita imbangi dengan 
baniirnya buah tropik di Tiongkok. 

PTPN XII di Jatim juga sudah memulai. Pisang, pepaya, melon emas, dan 
makadamianya sudah mulai menghasilakan. Singgih Irwan Basri, Dirut PTPN XII 
mengatakan akan terus menanam buah tropik di lahannya yang mencapai 60.000 
ha. Di samping menanam sorgum di tanah-tanah marginalnya. Tahun ini tanaman 
sorgumnya sudah bisa mencapai 3.000 hektar. Irwan juga bergerak cepat sehingga 
soal sorgum dan tanaman buah tropik yang baru digagas tahun lalu sudah mulai 
terlaksana di lapangan. 

Pengalaman seorang praktisi di Jateng, Pratomo, tanaman buah tropik benar-benar 
harus digalakkan di Indonesia. Setelah terjun ke buah tropik sejak lima tahun lalu, 
Pratomo menyimpulkan tiap hektar tanahnya menghasilkan di tas Rp 100 juta per 
tahun per hektar. Tidak ada yang di bawah Rp 100 juta. Bandingkan dengan hasil 
tanaman tebu, padi, dan palawija. 

Di antara tanaman-tanaman buah tropik itu, menurut Pratomo, buah naga yang 
hasilnya paling besar. Bisa mencapai Rp 150 juta per hektar tahun. Durian 
menduduki ranking kedua dengan Rp 130 juta per hektar per tahun. Kelengkeng, 
seperti jenis itoh, bisa menghasilkan Rp 120 juta per hektar tahun. Bandingkan 
dengan karet yang hanya sekitar Rp 20 juta per hektar per tahun. 

Syaratnya, tanaman buah tropik tersebut ditanam dengan sistem yang benar, 
dipupuk dengan benar, dan dirawat dengan benar. Bukan dibiarkan tumbuh apa 
adanya seperti pohon buah milik perorangan yang ada di pekarangan-pekarangan. 
Kelengkeng itoh, misalnya, satu pohon bisa menghasilkan 150 kg. Buahnya kesat, 
kadar manisnya mencapai 22, dan tidak mudah berubah coklat. 

Salah satu bentuk perawatan yang diperlukan adalah memperbaiki sistem 
pengairannya. Terutama untuk musim kemarau. Pratomo selalu membuat kolam di 



puncak bukit. Kolam itu dilapisi membrane. Di musim hujan, kolam seluas 40 x 60 
meter tersebut menampung air hujan. Air itulah yang dialirkan melalui pipa-pipa 
kecil ke pohon-pohon di sekitarnya tanpa biaya pompa karena kolamnya berada di 
lokasi paling tinggi. Setiap kolam bisa mengairi 20 hektar tanaman buah tropik 
selama musim kemarau. 

Pekan lalu IPB mengadakan acara besar untuk menandai dimulainya gerakan 
menanam buah tropik dengan sistem korporasi ini. Di situ diadakan pameran buah 
tropik yang menyajikan penemuan-penemuan varitas baru. BUMN akan menangkap 
semua pemikiran dan penemuan yang ditelorkan oleh IPB itu. Revolusi oranye bisa 
dimulai oleh IPB. Setelah PTPN VIII dan PTPN XII, yang lain pun termasuk yang di 
Sumut dan Jateng akan segera mengikutinya. 

Indonesia adalah negara tropis yang sangat besar. Harus menjadi penghasil buah 
tropik yang terbesar pula. Dalam waktu yang tidak terlalu lama. 

Senin, 20 Mei 2013 
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Agar OS Tidak Ikut PT Kurang Sukses Bersama 
 
Seluruh direksi BUMN dapat tambahan tugas baru yang sangat rumit: memperbaiki 

sistem alih daya atau outsourcing (OS). Langkah ini dilakukan sambil menunggu apa 

yang akan dibahas dan diputuskan panitia kerja (panja) Komisi IX DPR. Sesuai dengan 

hasil rapat kerja Komisi IX DPR dengan menteri tenaga kerja dan transmigrasi serta 

menteri BUMN dua bulan lalu, komisi IX memutuskan untuk membentuk panja guna 

membahas seluruh sistem ketenagakerjaan di BUMN. 

Saya merasa beruntung pernah “disekolahkan” menteri BUMN sebelum saya, Pak 

Mustafa Abubakar, untuk menjadi Dirut PLN, sebuah BUMN yang juga banyak 

menggunakan OS. Dengan demikian, saya tidak perlu lagi mempelajari apa yang 

sebenarnya terjadi. 

Bahkan, waktu itu saya merencanakan untuk mengurus OS pada tahun ketiga masa 

jabatan saya di PLN. Sayangnya, belum lagi genap dua tahun, saya sudah harus 

meninggalkan PLN. 

Saya tidak sekadar merencanakan, tapi juga sudah memikirkan detailnya: problem apa 

saja yang terjadi, bagaimana memperbaikinya, dan bagaimana caranya praktis sudah 

matang di otak saya. Waktu itu benar-benar tinggal melaksanakan. 

Mengapa tidak dilaksanakan di tahun pertama? Ada dua alasan. Pertama, problem 

utama PLN waktu itu (krisis listrik dan antre listrik) harus diselesaikan dulu. Kedua, saya 

belum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Justru ketika seluruh karyawan dan OS all-out 

membenahi PLN itulah saya tahu: oh… ini persoalannya! 

Persoalan utama OS, sepanjang yang saya rasakan, adalah perasaan gelisah akan 

ketidakpastian apakah tahun depan masih dipakai lagi atau tidak. Tentu soal besar-

kecilnya gaji juga masalah, namun yang utama adalah ketidakpastian itu. 

Persoalan lainnya adalah status. Mereka menginginkan status kekaryawanan yang jelas. 

Tidak sekadar menjadi tenaga cabutan. Tentu OS juga menginginkan jadi karyawan 

perusahaan induk, tapi yang lebih utama adalah status kekaryawanan itu, di mana pun 

tempatnya. 



Perusahaan OS juga tidak bisa disalahkan begitu saja. Mereka tidak mau mengangkat 

OS sebagai karyawan tetap perusahaan lantaran ini: kontrak kerja perusahaan itu 

dengan BUMN hanya berlaku satu tahun. Kalau OS diangkat sebagai karyawan tetap, 

padahal tahun depan kontrak kerja outsourcing di sebuah perusahaan tidak 

diperpanjang, perusahaan OS tersebut mengalami kesulitan. 

Maka, BUMN akan melakukan perbaikan sistem yang mendasar seperti ini. Pertama, 

tender untuk perusahaan OS akan diubah. Syarat-syarat tender pun akan diperketat. 

Misalnya, perusahaan OS baru boleh ikut tender kalau memiliki sistem penggajian yang 

baik, memiliki sistem kekaryawanan yang menjamin status karyawan, memiliki sistem 

jaminan kesehatan dan sosial, serta memiliki sistem jenjang karir. 

Kedua, masa kontrak kerja akan diperpanjang. Tidak hanya setahun-setahun, tapi 

langsung lima tahun dan bisa diperpanjang lagi lima tahun dan lima tahun lagi. Selama 

ini ada ketidaklogisan yang mendasar. Tiap tahun ikut tender itu menimbulkan biaya 

yang mestinya bisa untuk memperbaiki gaji karyawan. Tender tiap tahun juga 

menimbulkan suasana banting-bantingan di antara peserta tender yang pada akhirnya 

menekan gaji karyawan. 

Tiap tahun tender itu juga menimbulkan kelucuan yang mengharukan: mereka, yang 

tahun ini bekerja untuk PT Sukses Sendiri, tahun depan ditransfer ramai-ramai ke PT 

Kurang Sukses Bersama. Ini karena pemenang tendernya belum menyiapkan tenaga 

kerja yang harus langsung terampil di suatu pekerjaan hari itu juga. 

Pedoman-pedoman pokok seperti itulah yang kini lagi dibahas detailnya di masing-

masing BUMN. Tentu ada direksi yang beranggapan bahwa biaya yang dikeluarkan 

BUMN akan bertambah besar. Ini bisa benar, bisa juga tidak. Semua berpulang pada 

kecanggihan manajemen masing-masing. 

Bisa saja dengan sistem baru itu beban kerja terbagi lebih produktif sehingga tenaga 

yang diperlukan ternyata tidak sebanyak yang lama, tapi dengan kualitas yang lebih 

baik. Tingkat kecanggihan manajemenlah yang menentukan. 

Tentu saya juga tahu banyak BUMN yang karena mewarisi masa lalu yang berat 

mengakibatkan pemikiran ketenagakerjaannya tersedot ke sana. Misalnya, ada BUMN 

yang terancam harus membayar gaji pensiunannya lebih besar daripada membayar gaji 



karyawan yang sedang bekerja. Direksi sebuah BUMN juga harus memikirkan 

pensiunannya meski itu tidak ada dalam deskripsi job-nya. Ini yang tidak terjadi di 

swasta. Sistem kekaryawanan yang khusus di masa lalu menjadi bom waktu yang 

dahsyat sekarang ini. 

Dengan sistem OS yang baru itu, direksi BUMN juga terpaksa akan mengevaluasi cara 

kerja karyawan tetap. Selama ini tenaga OS sering merasa diperlakukan tidak adil: 

mereka melihat sendiri betapa banyak karyawan tetap yang kerjanya malas-malasan 

dengan gaji yang jauh lebih besar. Mereka merasa ditekan untuk bekerja lebih keras 

guna meringankan pekerjaan pegawai tetap itu dengan gaji yang jauh lebih kecil. 

Banyak karyawan BUMN yang tidak mengira bahwa mereka diamati OS. Padahal, di 

pojok-pojok halaman mereka sering membicarakan kinerja karyawan tetap yang 

mereka lihat setiap saat. 

Lebih dari itu, semangat membicarakan UMR/UMP dan OS ini semoga tidak 

menimbulkan anggapan bahwa kita sudah menyelesaikan persoalan. Jumlah guru 

madrasah yang gajinya lillahi taala juga luar biasa banyaknya. Apalagi jumlah mereka 

yang belum bekerja. (*) 
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Tahun Politik yang Tidak Harus Frustrasi 
 
MESKI tahun ini dinyatakan sebagai tahun politik, tampaknya, kita tetap harus bekerja 

keras. Kehebatan kita dalam mencapai pertumbuhan ekonomi selama delapan tahun 

terakhir sudah mulai dikejar oleh Filipina. 

Dengan sangat mengejutkan pertumbuhan ekonomi negara itu mencapai rekornya pada 

kuartal pertama tahun ini: 7,8 persen. Tiba-tiba saja jauh di atas pertumbuhan ekonomi 

kita. Padahal, selama ini kita hanya bersaing dengan Tiongkok. Kita sama sekali tidak 

memperhitungkan Filipina. 

Waktu saya tiba di Manila, Jumat pagi (30/5), semua pemberitaan di sana riuh dengan 

kejutan itu. Selama ini dengan tumbuh 6,5 persen (2012) kita sudah merasa yang 

tertinggi kedua setelah Tiongkok. Ternyata tanpa diduga Filipina sudah menyalip 

Indonesia. Bahkan, sebenarnya sejak tahun lalu. Pada 2012 Filipina ternyata tumbuh 

6,7 persen, sudah di atas kita yang 6,5 persen. 

Maka, ketika pagi itu saya mendampingi Utusan Khusus Presiden SBY, T.B. Silalahi, 

diterima Presiden Aquino di Istana Malacanang, kami lebih dulu mengucapkan selamat 

atas capaian tersebut. Apalagi, seperti yang dikemukakan teman lama saya, seorang 

pemimpin redaksi koran terbesar di Filipina, pertumbuhan ekonomi yang luar biasa 

tersebut murni berkat leadership Presiden Aquino. 

Begitu terpilih sebagai presiden tiga tahun lalu (2010), pertumbuhan ekonomi tahun 

berikutnya langsung naik menjadi 4,6 persen. Tahun berikutnya lagi menjadi 6,7 dan 

Q1 tahun ini 7,8 persen. 

“Tapi, kami tumbuh tinggi baru tiga tahun terakhir,” ujar Menteri Keuangan Filipina 

Cesar V. Purisima yang bersama Menteri Perdagangan Gregory L. Domingo 

mendampingi Presiden Aquino. “Indonesia sudah mencapai pertumbuhan tinggi delapan 

tahun berturut-turut,” tambahnya sambil merendah. 

Memang belum tentu pertumbuhan ekonomi Filipina yang melebihi kita itu akan 

berkelanjutan seperti di Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden SBY. Tapi, 



sungguh menarik melihat kenyataan bahwa Filipina bisa menyalip Indonesia. Padahal, 

keruwetan politiknya luar biasa. Hubungan pusat dan daerahnya juga “ampun-ampun”. 

Keamanannya apalagi. Ekonomi dunia yang lagi lesu juga tidak menjadikannya alasan 

untuk tidak tumbuh tinggi. 

Tentu saya memanfaatkan pertemuan itu untuk menanyakan kunci-kunci utama 

pertumbuhan tersebut. Presiden Aquino “dengan sosok yang tinggi langsing, dengan 

dada yang lebar dan gerak-geriknya yang gesit” mengatakan sangat mengutamakan 

infrastruktur ekonomi. Banyak infrastruktur dibangun untuk mengatasi sumbatan gerak 

ekonomi. 

Memang, saya lihat, tantangan ke depan masih berat. Pertumbuhan ekonomi yang 

tinggi itu bisa saja justru memperparah kesenjangan ekonomi di sana yang selama ini 

sudah parah. Bisa jadi pertumbuhan tinggi itu lebih banyak dibuat oleh penguasa 

ekonomi di sana yang dimainkan oleh hanya sekitar 30 konglomerat utama. 

Itulah juga yang dikhawatirkan pemerintah Filipina sendiri. Untungnya, Presiden Aquino 

yang sudah kaya raya sejak dari sono-nya dan memang ahli waris salah satu kerajaan 

bisnis terbesar di sana, dikenal sangat populis. Rakyat kecil menyukainya karena 

programnya yang justru prorakyat. Beliau sendiri tidak perlu memikirkan anak-anak 

karena sampai usianya yang 53 tahun ini tetap membujang. 

Presiden Aquino masih akan berkuasa tiga tahun lagi. Masih banyak yang bisa dicapai. 

Apalagi, dalam pemilu sela bulan lalu calon-calon senator dari partainya menambah 

mayoritas kubunya di parlemen maupun di senat. Di Filipina masa jabatan presiden 

adalah enam tahun dan hanya boleh satu periode. 

Kegesitan beliau juga terlihat dari keputusannya yang cepat pagi itu. Begitu mendapat 

penjelasan mengenai kemampuan BUMN Indonesia, Presiden Aquino minta kepada dua 

menterinya untuk sudah bisa memberikan pilihan yang bisa dikerjasamakan sebelum 

saya meninggalkan Manila keesokan harinya. “Besok pagi-pagi saja adakan pertemuan 

yang lebih rinci,” perintah Presiden Aquino kepada kedua menterinya. Akhirnya 

diputuskan rapat antara kami dan dua menteri itu diadakan pukul 06.30 sebelum saya 

menuju bandara. 



Dalam rapat itulah BUMN Indonesia mendapat kesempatan untuk bekerja sama di 

bidang perkebunan sawit, energi, infrastruktur, dan perbankan, terutama 

pengembangan bank syariah di Filipina. Indonesia yang di bidang politik telah lama ikut 

berperan penting menyelesaikan perdamaian di wilayah muslim Filipina Selatan 

sebaiknya memang meneruskannya di bidang ekonomi. Apalagi, di saat ekonomi 

Filipina bangkit seperti sekarang ini. 

Filipina memang pernah lebih maju daripada Indonesia. Sampai awal 1980-an, negeri 

itu masih di atas Indonesia. Banyak orang Indonesia di masa itu menjadikan Filipina 

sebagai tujuan wisata. 

Keberhasilan ekonomi Orde Baru dan kemerosotan ekonomi Filipina akibat UU Darurat 

Presiden Ferdinand Marcos menjadikan Indonesia jauh lebih maju daripada Filipina. 

Apalagi, setelah sembuh dari krisis moneter pada 1998, ekonomi Indonesia melejit 

sangat pesat. Lebih-lebih selama delapan tahun terakhir, di bawah Presiden SBY 

ekonomi Indonesia tumbuh di atas enam persen secara berturut-turut. 

Apakah perkembangan terakhir di Filipina itu pertanda kebangkitan kembali Filipina? 

Ataukah hanya akan seperti Vietnam yang pernah tiba-tiba melejit, tapi kemudian 

menurun kembali? Sebaliknya, apakah Indonesia tetap bisa tumbuh di atas enam 

persen atau lebih tinggi lagi? 

Ternyata, ada baiknya apa yang terjadi di Filipina kita perhatikan. Negara itu juga 

negara kepulauan dengan jumlah pulau mencapai 8.000. Juga sering kena bencana: 

mulai gempa bumi sampai taifun. Hubungan pusat-daerahnya juga ruwet. Bahkan, 

politiknya lebih rumit. Maka, pejabat yang sering mengeluhkan politik sebagai 

penghambat pertumbuhan ekonomi sebaiknya menengok ke Filipina agar tidak mudah 

frustrasi. 

Politik dinasti, misalnya, luar biasa dominannya. Di sana banyak sekali wali kota yang 

wakil wali kotanya anaknya sendiri atau adik kandungnya. Atau wali kota yang habis 

masa jabatannya (sudah tiga periode dengan setiap periode tiga tahun) digantikan oleh 

istri atau adik atau anak. Demikian juga gubernur. Sama seperti itu. Filipina dengan 

penduduk 90 juta memiliki 80 provinsi dan 1.400 kota. 



Mungkin juga hanya di Filipina ada seorang presiden yang masuk penjara karena 

korupsi, dan setelah keluar dari penjara menjadi capres lagi. Bahkan, setelah gagal jadi 

presiden lagi dia langsung ikut pemilihan wali kota dan berhasil menang tipis. Itulah 

bintang film Joseph Estrada yang bulan lalu terpilih sebagai wali kota Manila. 

Maka, sungguh menarik negara dengan politik yang seperti itu bisa tumbuh 7,8 persen. 

Kita bisa lebih optimistis bahwa pada tahun politik pun asal tetap kerja, kerja, kerja, 

bisa tetap mempertahankan pertumbuhan kita. (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



81 
Buah yang Tidak Hanya Berputar di Wacana 
 
Minggu pagi kemarin seluruh direksi dan komisaris PT Perkebunan Nusantara VIII 

berkumpul di Kebun Jalupang, Subang, Jawa Barat. Bersama mereka saya ingin 

menyaksikan sendiri bagaimana realisasi program kebun buah tropik yang dicanangkan 

tahun lalu. 

Ternyata saya diminta memanen pisang baranang. “Lho, sudah panen?” tanya saya. 

Ternyata memang sudah panen. Tahun ini nanti sudah menghasilkan 700 ton. Begitu 

cepatnya. Saya sungguh senang karena ide bikin kebun buah tropik tidak hanya 

berhenti di wacana. Benar-benar sudah dilaksanakan. PTPN VIII sudah menanam 1.200 

ha. Dan masih terus bertambah luasnya. Maka, di Subang itu kita melihat pohon pisang 

berjajar di sela-sela pohon karet yang masih kecil. 

Jarak antartanaman karet itu enam meter. Sejak dulu tanah sela selebar enam meter 

itu dibiarkan mubazir ditumbuhi rumput. Tanah kosong itulah yang kini ditanami pisang. 

Setelah panen lima kali kebun pisangnya berakhir. Pada saat itu pohon karetnya sudah 

tinggi. Kebetulan, pisang yang sudah panen lima kali sudah tidak baik diteruskan. 

Kualitas anak pisang yang ke-6 sudah tidak baik. 

Tiap tahun PTPN VIII menanam pohon karet ribuan hektare. Berarti selalu ada lahan 

ribuan hektare yang bisa ditanami pisang setiap tahun. Jenis pisang yang ditanam ini 

adalah cavendis dan baranang, hasil penemuan Prof Dr Ir Sobir dari Institut Pertanian 

Bogor (IPB). 

Dr Sobir juga bergabung dengan kami di Subang kemarin. Dialah yang memprovokasi 

saya untuk menanam pisang baranang besar-besaran. “Kalau Indonesia impor buah 

apel atau anggur saya masih bisa maklum,” ujar Dr Sobir. “Tapi, kalau sudah impor 

pisang, benar-benar keterlaluan,” katanya. 

“Sebentar lagi impor pisang harus diharamkan,” tambah Dr Sobir. 

Tidak hanya pisang. PTPN VIII juga menanam pepaya calina besar-besaran. Dan 

ternyata juga sudah panen. PTPN VIII memang memiliki 114 ribu hektare lahan di 



seluruh Jabar. Pepaya calina itu juga penemuan Dr Sobir dan tim IPB. Di samping 

panen pisang, Minggu pagi itu saya diminta menanam pepaya calina di sela-sela 

tanaman karet yang baru berumur satu bulan. 

Pokoknya, tidak ada hari yang tidak menanam pisang, pepaya, manggis, durian, dan 

alpukat. “Kita juga malu, durian saja impor,” kata Dr Sobir. 

Berbeda dengan program sapi-sawit, kebijakan baru BUMN ini sama sekali tidak 

menjadi beban bagi PTPN VIII. “Ini momentum yang sangat menguntungkan kami,” 

ujar Ir Dadi Sunardi, direktur utama PTPN VIII. “Dulu kebun karet baru menghasilkan 

setelah enam tahun. Sekarang sudah ada uang masuk pada bulan ke-8,” tambahnya. 

“Dulu sela-sela pohon karet itu memakan biaya untuk pengaturan rumputnya. Kini sela-

sela karet itu menghasilkan,” katanya lagi. 

Meski saya hanya mengharuskan menanam buah tropik di Jabar, Dirut PTPN XII Jawa 

Timur Ir Irwan Basri punya inisiatif sendiri. Irwan ingin menjemput bola. Irwan juga 

sudah menanam buah tropik di Banyuwangi. Pisangnya yang sudah 700 ha juga sudah 

panen. Bahkan, PTPN XII juga menanam buah macadamia yang enak itu. 

Saya memang sempat terkesan dengan macadamia di Thailand. Kini saya bisa tidak 

hanya memuji Thailand. Kita juga mulai menghasilkan macadamia sendiri seluas 170 

ha. 

Tentu saya memuji langkah proaktif PTPN XII di Banyuwangi itu. Sebenarnya PTPN XII 

hanya diwajibkan mengembangkan dua hal: menanam sorgum besar-besaran dan 

membangun pabrik gula baru yang serbamodern dan seratus persen made in 

Indonesia. Ternyata PTPN XII sudah menanam sorgum seluas 1.500 hektare dan siap 

panen. Info ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan penulis artikel di sebuah harian di 

Jakarta yang mengira soal sorgum baru muter-muter sebagai wacana. 

Yang juga siap panen adalah sorgum di Atambua, NTT. Luasnya 200 hektare. Ini 

merupakan uji coba untuk tanaman sorgum milik rakyat dengan tujuan multiguna. 

Tepung atau biji sorgumnya untuk makanan pokok rakyat. Batangnya untuk 

menghasilkan etanol. Ampasnya untuk makanan ternak. Etanol akan dipakai sebagai 

pengganti minyak tanah untuk masak. Penduduk di pedalaman NTT selalu kesulitan 

minyak tanah sehingga pilihan lain adalah sama buruknya: menebang pohon. 



PT Batan Teknologi (yang akan berganti nama menjadi PT Industri Nuklir Indonesia) 

adalah penanggung jawab proyek sorgum di NTT ini. Benih unggulnya memang 

dilahirkan melalui proses nuklir. Untuk memproses hasil panen sorgum itu Batantekno 

segera mendidik puluhan anak SMK Atambua untuk membuat mesin sederhana 

pembuat etanol. Mereka akan dididik di Jakarta mulai akhir bulan ini. Begitu masa 

pendidikan itu selesai, sorgumnya siap dipanen. 

“Anak-anak SMK itu mampu membuat dan mengoperasikan mesin pembuat etanol,” 

ujar Dr Yudiutomo Imardjoko, Dirut PT Batantekno. “Anak-anak SMK itu juga akan 

membuat kompor etanol dan membuat mesin pengolah biji sorgum,” ujar Dr 

Yudiutomo, ahli nuklir lulusan UGM dan Amerika itu. 

Kalau proyek sorgum 200 hektare ini berhasil, segera dimulai proyek-proyek “sorgum 

200 ha” lainnya di seluruh Atambua dan kabupaten sekitarnya. Paket 200 hektaran 

sudah disesuaikan dengan skala ekonomi yang tepat untuk kepentingan kehidupan satu 

desa di sana. Pertamina dan Askes sudah siap mengucurkan dana CSR untuk 

membantu daerah yang sangat miskin itu. 

Tentu saya juga ke Wonogiri. Belajar dari Bupati Wonogiri Danar Rahmanto untuk 

programnya yang unik: singkong. Hampir seluruh penduduk Wonogiri menanam 

singkong di tegalan atau pekarangan rumah mereka. Tapi, singkongnya ya itu-itu saja. 

Sejak zaman baheula sampai zaman Jokowi ini. Dua minggu lalu saya ke Wonogiri 

untuk melihat yang lain: singkong gajah. Inilah singkong yang akan dimasalkan di 

seluruh Wonogiri. 

Saya diizinkan mencabut batang singkong di pekarangan rumah penduduk. Beratnya 

hanya 1,5 kg. Pohonnya kecil dan tangkai daunnya hanya tujuh buah. Tiap daun juga 

hanya berjari lima. 

Tahun ini bupati akan membagikan lima juta bibit singkong gajah. Kebun percontohan 

seluas lima hektare sudah membuktikan hasilnya. 

Saya masuk ke kebun singkong gajah itu: tingginya melebihi tubuh saya. Satu batang 

singkong memiliki 20 tangkat. Tiap tangkai daunnya berjari sembilan. Mestinya ini juga 

bisa disebut singkong NU yang berbintang sembilan. 



Saya tidak kuat mencabutnya. Beberapa petani membantu menyingkapkan tanah. 

Setelah dicabut tiga orang, terlihatlah singkongnya memang besar-besar dan panjang-

panjang. Beratnya 12 kg! Kandungan tapiokanya pun mencapai 30 persen. Ini sangat 

berbeda dengan singkong tradisional Wonogiri yang rendemennya hanya 16 persen. 

Pembudidayaan bibit baru ini sama artinya dengan meningkatkan pendapatan warga 

Wonogiri empat kali lipat. Wonogiri memang akan tetap dikenal sebagai Kabupaten 

Singkong, namun bukan lagi singkong yang kurus dengan hasil yang hanya 1,5 kg per 

batang. 

Saya mengajak para Dirut pabrik pupuk BUMN, termasuk Dirut Holding Company PT 

Pupuk Indonesia Arifin Tasrif. Saya minta program itu didukung dengan penyediaan 

pupuk yang cocok untuk singkong. Tahun lalu saya juga minta pabrik pupuk BUMN 

membantu kesulitan petani tembakau di Jember. Mereka harus membeli pupuk dari 

Eropa yang mahal. Kini BUMN sudah memproduksi pupuk untuk tembakau. 

Tentu menemukan pupuk untuk singkong lebih mendesak. Setidaknya bisa ikut 

meringankan program bupati Wonogiri yang kini lagi pusing dengan urusan politik. 

Bupati lagi diinterpelasi DPRD-nya. Penyebabnya: jumlah penduduk Wonogiri turun 

200.000 jiwa, menjadi tinggal kira-kira 800.000 jiwa. Lantaran jumlah penduduknya 

tidak lagi mencapai satu juta jiwa, harus ada pengurangan jumlah anggota DPRD. 

Menurut UU, kabupaten yang penduduknya lebih dari satu juta anggota DPRD-nya 50 

orang. Kurang satu juta hanya 45 orang. Nah, Bupati Wonogiri dianggap sebagai 

penyebab berkurangnya jumlah anggota DPRD di sana. Berkurangnya jumlah anggota 

DPRD rupanya tidak memuaskan, meski jumlah produksi singkongnya akan bertambah. 

(*) 
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Pekerjaan Besar setelah Kenaikan Harga BBM 
 

Sehari setelah pengumuman kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), saya 

berkunjung ke Universitas Riau (Unri). Itu untuk memenuhi undangan Ketua BEM Unri 

Zulfa Henri yang gigihnya luar biasa. Sehari bisa kirim SMS ke saya seperti minum obat 

saja, tiga kali. 

Waktu saya mendarat di Pekanbaru, Zul berteriak histeris. Kekhawatirannya bahwa 

saya tidak bisa datang sangat beralasan: Pekanbaru lagi dilanda asap tebal akibat 

pembakaran lahan untuk perkebunan sawit. Pagi itu jarak pandang tinggal kurang dari 

2 km. 

Tiba di kampus seluas 300 hektare itu, mahasiswa sudah memadati aula. Bahkan, 

mereka meluber sampai ke halaman. Saat dialog tiba, mahasiswa berebut naik pentas. 

Lebih dari 30 mahasiswa yang maju. Masih lebih banyak lagi yang mengangkat tangan, 

minta diberi kesempatan bicara. Moderator sampai kesulitan memilih siapa yang 

diprioritaskan. 

Tentu pertanyaan terbanyak adalah soal BBM yang baru saja dinaikkan. Saya tidak 

basa-basi dalam hal ini. Tidak ada pemerintah yang senang menaikkan harga BBM. 

Pemerintahan siapa pun pernah dicaci-maki karena menaikkan harga BBM. Semua 

presiden sudah merasakan penderitaan karena harus menaikkan harga BBM. Presiden 

yang lalu maupun presiden yang sekarang. Bahkan, juga presiden yang akan datang. 

Tapi, memang ada satu suara yang harus didengarkan baik-baik: kebijakan energi. 

Meski tidak akan membuat harga BBM tidak naik, kebijakan energi yang baik akan 

memuaskan banyak orang. Inilah yang sekarang lagi menjadi pusat perhatian 

pemerintah. 

Misalnya, soal perizinan usaha eksplorasi minyak dan gas. Saya mencoba memanggil 

dua mahasiwa yang berani naik panggung untuk menjawab pertanyaan ini: berapakah 

izin yang diperlukan untuk usaha eksplorasi minyak? “Sepuluh izin,” jawab seorang 

mahasiswa fakultas ekonomi. “Perkiraan saya 17 izin,” kata yang satu lagi. 



Di mata mahasiswa, 17 atau 10 izin itu ternyata sudah dianggap terlalu banyak. Itulah 

pandangan generasi masa kini. Yang membayangkan hidup itu tidak boleh ruwet. Itulah 

gambaran generasi digital yang menganggap semua persoalan harus bisa diselesaikan 

dengan cepat dan mudah. Seperti mereka menggunakan gadget atau iPad. 

Bayangkan, generasi baru itu beranggapan 10 jenis izin pun sudah ruwet. Padahal, 

untuk bisa memproduksi minyak dan gas, izin yang harus didapat sebanyak ini: 280 

izin! 

Mengurus izinnya pun tidak hanya di satu atau dua kementerian, tapi di 15 

kementerian. Meskipun ini usaha perminyakan, izin terbanyak justru dari Kementerian 

Perhubungan: 28 buah! 

Saya baru tahu semua itu ketika menagih Pertamina: kapan program Brigade 200K 

yang dibentuk tahun lalu itu mulai membawa hasil. Brigade 200K adalah satu tim 

khusus di Pertamina yang semua anggotanya generasi muda di perusahaan itu. Umur 

mereka paling tinggi 29 tahun. Tim khusus ini sengaja harus anak-anak muda agar bisa 

habis-habisan bekerja meningkatkan produksi minyak Pertamina. 

Dalam waktu dua tahun Brigade 200K harus bisa menambah produksi minyak 

Pertamina 200.000 barel per hari. Satu pekerjaan yang berat, namun harus berhasil. 

Caranya: mendayagunakan sumur-sumur lama Pertamina yang sudah kurang produktif. 

Sumur-sumur itu memang sudah tua, tapi bukan tidak bisa ditingkatkan produksinya. 

Teknologi yang dipergunakan di situ adalah teknologi lama-lama sekali. Teknologi 

zaman Belanda. Kini teknologi di bidang itu sudah luar biasa majunya. Modernisasi 

itulah yang akan dilakukan Brigade 200K. 

Ternyata persoalannya tidak hanya di teknologi. Teknologinya sudah siap. Brigade 

200K-nya juga sudah bergerak. Namun, ada tembok-tembok tebal yang harus dijebol: 

peraturan dan perizinan! 

Untungnya, Presiden SBY segera mengetahui hal ini. Kepala SKK Migas Prof Dr Rudi 

Rubiandini memaparkan kepada presiden mengenai ruwetnya perizinan itu. Presiden 

lantas membeberkannya di sidang kabinet. Lalu, dibentuk tim untuk melakukan, apa 

yang beliau sebut “revolusi” perizinan migas. 



Kini setelah hiruk pikuk kenaikan harga BBM berlalu, agenda yang lebih mendesak 

adalah revolusi perizinan migas. Tanpa revolusi itu, usaha migas akan seperti siput. Hari 

ini bergerak, baru dua tahun kemudian bisa mulai action di lapangan. 

Prof Rudi dan Dirut Pertamina Karen Agustiawan juga sudah bertemu untuk 

menyepakati banyak hal agar Pertamina bisa lebih lincah. Saya menyaksikan jalannya 

mencapai kesepakatan itu. Dengan harap-harap cemas. (*) 
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Cum Laude Melalui Clearing House Model Ketut 
 

Inilah salah satu BUMN yang membuat saya selalu waswas: PT Pos Indonesia. Sebuah 

perusahaan yang praktis kehilangan seluruh basis bisnisnya: pengiriman surat dan 

pengiriman uang. 

Surat sudah digantikan e-mail atau handphone. Kartu Lebaran sudah digantikan SMS. 

Pengiriman uang sudah tidak lagi dengan wesel. Sudah digantikan dengan hanya satu 

klik di jasa perbankan atau satu sentuhan di handphone. 

Bisakah Pos Indonesia mentransformasikan dirinya dari ancaman kematian? Berhasilkah 

direktur utamanya, I Ketut Mardjana, mengomandani perubahan arah yang begitu 

drastis? Bisakah karyawan yang sudah telanjur mencapai 25.000 orang itu memahami 

kenyataan baru? Ataukah kapal induk Pos Indonesia itu harus kehilangan arah di lautan 

luas untuk kemudian tenggelam ke dasarnya? Sungguh misi yang beratnya tak 

tepermanaikan. 

Dan hasilnya adalah: Ketut Mardjana lulus dengan predikat summa cum laude! 

Mungkin saya berlebihan, tapi saya memang suka terharu melihat orang yang berhasil 

keluar dari kesulitan. Apalagi dalam suasana lingkungan birokrasi yang tidak bisa 

fleksibel seperti BUMN. 

Di swasta sering terjadi perusahaan berhasil keluar dari krisis dengan melakukan 

perubahan yang drastis. Perubahan itu bisa dilakukan dengan lebih mudah karena 

fleksibilitas swasta yang hampir tak terbatas. 

Sedangkan di BUMN kungkungan peraturannya sering menakutkan. Sungguh tidak 

mudah melakukan transformasi besar di sebuah BUMN. 

Kini masa-masa kritis transformasi itu sudah lewat. Badai yang menerpa Pos Indonesia 

sudah berlalu. Gelombang laut sudah reda. Hujan pun tinggal rintik-rintik. Sesekali saya 

masih menerima SMS dari lingkungan dalam Pos Indonesia. Tapi, isinya sudah lebih 

memberikan harapan. 



Tentu saya kagum dengan anak buah yang tabah, teguh, dan ngotot seperti Ketut 

Mardjana itu. Saya melihat kian lama kian banyak Dirut BUMN yang memiliki 

keteguhan, ketabahan, dan kengototan seperti itu. Praktis kini saya hanya lebih banyak 

memuji secara terang-terangan daripada memaki di dalam hati. 

Kunci utamanya, saat mulai menakhodai kapal bocor Pos Indonesia yang lagi oleng itu, 

Ketut tidak ikut mabuk. Dia tetap bisa berpikir jernih bagian mana yang harus ditangani 

dulu. “Modernisasi sistem komunikasi,” ujar Ketut yang aslinya orang dengan darah 

keuangan tersebut. 

“Semua kantor pos serentak saya hubungkan dengan satelit. Yang tidak bisa ditangani 

sistem telekomunikasi biasa saya pasangi visat,” tambahnya. 

Memang “awak kapal” Pos Indonesia sempat “berontak”. Lulusan Sekolah Tinggi Ilmu 

Keuangan Jakarta yang meraih doktor ekonomi dari Monash University Melbourne ini 

dianggap melakukan pemborosan besar-besaran. Langkahnya dinilai bisa menguras 

keuangan perusahaan yang sudah mulai mengering. Tapi, Ketut tidak mundur. Dia 

sudah telanjur basah. 

Ketut sudah telanjur memutuskan pensiun dini dari statusnya sebagai pegawai negeri 

dengan jabatan yang sudah sempat mencapai setingkat direktur di Kemenkeu. “Saya 

harus berhasil,” katanya. “Bayangkan,” kisah Ketut kepada saya, “dulunya untuk 

membayar gaji saja harus jualan aset,” ungkapnya. “Orang mau menguangkan wesel 

tidak ada uangnya,” tambahnya. 

Tentu saya bisa membayangkannya. Untung hal itu tidak terjadi di zaman awal-awal 

saya menjadi wartawan. Ketika saya masih menggantungkan hidup dari penghasilan 

saya menulis berita di koran-koran. Waktu itu, setiap minggu, saya menerima wesel 

dari Jakarta. Kadang dari Tempo, kadang dari Kompas. Atau dari media lain. 

Setiap kali menerima wesel pos, saya langsung naik bemo ke kantor pos di Kebon Rojo, 

Surabaya, untuk menguangkannya. Kadang berboncengan dengan istri karena uangnya 

akan langsung dipakai membeli beras. 



Waktu itu kantor pos masih jaya. Selalu ada uang untuk membayar kiriman wesel untuk 

saya. Alhamdulillah, Pos Indonesia kembali jaya. Tidak saja sudah menemukan jalan 

yang benar, tapi juga sudah menemukan jalan tol yang lebar. 

Yang membuat Ketut mendapatkan summa cum laude adalah ini: berhasil 

mengidentifikasi kekuatan Pos Indonesia yang paling kuat. Apakah itu? “Trust!” 

katanya. Kepercayaan. Saya menyetujuinya 100 persen. 

Tidak saja menemukan, Ketut juga akan menggunakan kekuatan utamanya itu untuk 

landasan bisnisnya di masa depan. Memang Pos Indonesia juga memiliki kekuatan 

utama lainnya: network yang luas. Tapi, network saja tidak cukup. Gabungan network 

dan trust itulah yang akan digunakan Ketut untuk masa depan cerah Pos Indonesia. 

Bagi saya kombinasi network dan trust tersebut sekaligus merupakan sumbangan besar 

untuk Indonesia sebagai negara. Itu akan bisa menutupi salah satu kelemahan republik 

ini di bidang ekonomi: tidak adanya lembaga yang berfungsi sebagai clearing house. 

Akibatnya, bisnis e-commerce tidak begitu berjalan di Indonesia. 

Orang masih takut membeli barang melalui internet. Takut nomor kartu kreditnya 

disalahgunakan orang lain. Takut penjualnya tidak benar-benar mengirim barang yang 

dibelinya. Takut uangnya hilang begitu saja. 

Ketut akan mengatasi tiga ketakutan tersebut sekaligus. Pos Indonesia akan 

membangun mal secara besar-besaran: Plaza Pos Indonesia. Lokasinya di langit 

internet. 

Orang bisa membeli barang di Plaza Pos Indonesia. Melakukan pembayaran secara 

online. Uangnya ditahan di Pos Indonesia sampai penjualnya benar-benar kirim 

barangnya. Kalau barang tidak dikirim, pembeli bisa mengambil kembali uangnya di 

kantor pos atau via rekening bank. 

Sebaliknya, penjual juga merasa aman karena dijamin Pos Indonesia. Inilah bisnis 

kepercayaan. Pembeli percaya ke kantor pos, penjual percaya ke kantor pos. Ketut 

tidak akan mengambil jasa di transaksi keuangannya. Pos Indonesia hanya 

mengharapkan dari jasa pengiriman barangnya. 



Kalau program Ketut ini berjalan, inilah momentum besar bagi pengusaha kecil yang 

serius. Yang mampu membuat produk yang bermutu dengan harga bersaing. Tidak 

perlu sewa mal dan tidak perlu takut tertipu pembayarannya! 

Bangkitlah Plaza Pos Indonesia! Bangkitlah UKM kita! (*) 
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Keroyokan Infrastruktur Lagi untuk Peluang Baru 
 
Membangun infrastruktur secara keroyokan kembali dilakukan. Kali ini di Medan. 

Tepatnya di Pelabuhan Belawan milik PT Pelindo I (Persero). 

  

Selasa pagi lalu, di langit terbuka yang cerah di dermaga yang sudah sangat rapi, 

Direktur Utama (Dirut) Pelindo I Alfred Natsir bersama Dirut PT Hutama Karya (Persero) 

Tri Widjajanto Joedosastro dan Dirut PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Bintang Perbowo 

menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan dermaga baru senilai Rp 1,9 

triliun. Tiga ribu orang yang baru saja senam bersama saya di dermaga itu ikut 

bertepuk tangan menyaksikannya. 

  

Itulah dermaga baru yang akan jadi unggulan Pelabuhan Belawan. Itulah dermaga baru 

yang kedalamannya mencapai 14 meter. Itulah dermaga baru yang dibangun setelah 

27 tahun lamanya tidak pernah ada pembangunan di Belawan. 

  

Tahun ini juga keroyokan itu dimulai. Tidak banyak prosedur dan liku-liku. Semuanya 

BUMN: dananya, desainnya, kontraktornya, dan operatornya. Saya memang terus 

mendorong sistem keroyokan seperti ini agar berbagai infrastruktur segera terwujud. 

  

Bagi BUMN Karya pekerjaan ini juga penting agar banyak proyek bisa dikerjakan tanpa, 

misalnya, harus nyogok sana nyogok sini. Bertriliun-triliun nilai proyek bisa dikerjakan 

dengan cara yang tidak kotor seperti di masa lalu. Sekaligus cara ini bisa menjadi jalan 

pertobatan bagi BUMN Karya yang selama ini dikenal suka main-main proyek 

pemerintah. 

  

Pelindo I sendiri belakangan memang mengalami kemajuan yang nyata. Laba tahun lalu 

naik tiga kali lipat menjadi hampir Rp 300 miliar. Sengketa-sengketa dengan pihak 

ketiga banyak yang selesai dengan pendekatan yang bijaksana. Gudang-gudang lama 

yang kumuh dan tidak maksimal penggunaannya sudah dibersihkan. 

  

Dermaga kapal penumpangnya dibangun baru di lokasi yang lebih dekat ke stasiun 



kereta api dan lebih dekat dengan akses ke masyarakat lainnya. Dermaga penumpang 

yang lama bisa untuk perluasan pelabuhan barang dengan posisi yang utuh dan 

menyatu. 

  

Dan yang selalu saya puji adalah ini: kejelian direksinya untuk melihat peluang baru. 

“Kami sudah berhasil mendapatkan hak memandu kapal di Tanjung Ucang,” ujar Alfred 

Natsir. Selama ini kapal-kapal yang melintas di sekitar Tanjung Ucang, tidak jauh dari 

Batam, dipandu dari Singapura atau Malaysia. Padahal, itu wilayah perairan Indonesia. 

  

Alfred sudah mengajukan lagi dua izin untuk pemanduan yang sama di dua kawasan 

lain di sekitar Karimun dan Senipah. Di dua perairan Indonesia dekat Selat Malaka itu, 

sampai hari ini, kapal-kapal juga masih dipandu dari Singapura dan Malaysia. 

  

“Cita-cita kami selanjutnya lebih besar,” ujar Alfred. “Bisa ikut memandu kapal-kapal di 

Selat Malaka,” katanya lagi. 

Kalau izin itu sudah dirinya peroleh, Alfred akan mengajak Pelindo-Pelindo lain untuk 

mengerjakan pekerjaan besar tersebut. Agar hak pemanduan di Selat Malaka bisa 

dilakukan pihak Indonesia dalam posisi agak seimbang dengan Singapura dan Malaysia. 

“Tidak usah seimbang lah. Bisa ambil 10 persennya saja sudah luar biasa,” ucap Alfred. 

  

Izin itu mestinya tidak sulit. Yang mengeluarkannya adalah Kementerian Perhubungan 

kita. Alfred terus melakukan usaha untuk mendapatkannya. Termasuk meningkatkan 

kemampuan diri agar tidak ada alasan untuk tidak bisa mendapatkan kepercayaan itu. 

  

Alfred masih punya pekerjaan besar lain: membangun pelabuhan khusus minyak sawit 

(CPO) di Kuala Tanjung, sekitar 200 km dari Medan. Inilah pelabuhan CPO terbesar 

yang dibangun BUMN. Juga dengan sistem keroyokan bersama sejumlah BUMN. 

Dengan pelabuhan khusus di Kuala Tanjung ini, CPO dari Sumatera bisa langsung 

diekspor ke Eropa. 

  

Selama ini CPO Sumatera hanya bisa keluar melalui kapal-kapal kecil di pelabuhan-

pelabuhan dangkal untuk di-pool di Singapura atau Malaysia. Dengan Kuala Tanjung, 

pool CPO dilakukan di dalam negeri. Tahun ini juga pelabuhan khusus ini mulai 



dibangun. Semua persiapan sudah selesai dilakukan sejak ide ini lahir tahun lalu. 

  

Pelindo I juga bikin babak baru di Aceh: pelabuhan kontainer. Minggu ini untuk pertama 

kalinya Pelindo I mencoba mengirim barang dengan menggunakan kontainer langsung 

ke pelabuhan dekat Kota Banda Aceh: Pelabuhan Malahayati. 

  

Selama ini orang hanya bisa kirim kontainer dari Jakarta menggunakan truk melalui 

jalan darat yang melelahkan. Biaya per teus Rp 17 juta. Jalan lain: kontainer itu dikirim 

dulu ke Belawan, Medan, lalu diangkut dengan truk ke Banda Aceh. Biayanya Rp 13 

juta per teus. 

  

Kini dari Jakarta bisa langsung ke Malahayati dengan biaya Rp 11 juta per teus. Kalau 

percobaan jalur baru kontainer ini lancar dan arus barang meningkat, biaya itu masih 

bisa turun lagi. 

  

Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Zaini Abdullah ngotot benar agar Pelindo I 

berhasil membuka jalur baru yang akan sangat berarti bagi Aceh itu. Pelabuhannya 

sendiri memang sudah ada, yakni bantuan Belanda setelah Aceh dilanda tsunami. Tapi, 

tidak ada peralatan crane-nya. Pelindo I yang kemudian diserahi mengelola Malahayati 

melengkapinya dengan peralatan bongkar muat kontainer tersebut. 

  

Aceh, Padang, Bengkulu, Belawan, dan Kuala Tanjung sudah bergerak. Demikian juga 

Lampung. Sumatera sudah dikepung pelabuhan yang akan terus berkembang. Tinggal 

giliran Jambi dan Palembang yang segera menyusul. Gubernur dua wilayah ini sudah 

habis-habisan berjuang. BUMN akan cari jalan mewujudkannya. 

  

Bukan baru di Pelindo I Alfred Natsir berprestasi. Sebelumnya, waktu jadi Dirut Pelindo 

IV, pun dia sangat berprestasi. Karena itu, dia diminta membenahi Pelindo I yang 

jeblok. Di Pelindo I ternyata juga berprestasi. 

  

Orang berprestasi itu biasanya tetap berprestasi: di mana pun ditempatkan. (*) 
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Telah Lahir: Baterai Litium Made in Indonesia 
 
Satu lagi langkah maju untuk bisa segera merealisasikan mobil listrik nasional: sejak 

Sabtu, 13 Juli 2013, Indonesia telah mampu memproduksi baterai litium (lithium). 

Memang bukan BUMN yang memproduksinya, tapi BUMN ikut menjadi pendorongnya. 

Tahun lalu, ketika mobil listrik generasi pertama diluncurkan tim Putra Petir BUMN, 

memang masih tersisa satu kegundahan ini: baterai (aki) mobil tersebut masih impor 

dari Tiongkok. Belum menggunakan baterai made in Indonesia. 

Selama ini Indonesia baru mampu memproduksi baterai biasa. Padahal, untuk mobil 

listrik, tidak mungkin digunakan aki biasa. Karena ukurannya menjadi begitu besar dan 

beratnya begitu ampun-ampun. 

Maka, tidak lama setelah peluncuran tiga mobil listrik jenis city car karya Dasep Ahmadi 

itu, saya mencari-cari siapa gerangan yang punya potensi mampu memproduksi baterai 

litium di dalam negeri. Tentu saya mengincar pabrik-pabrik baterai yang sudah ada. 

Lantas saya tawari siapa yang berminat memproduksi baterai litium. 

Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tidak berjanji membelinya, tidak memberikan fasilitas 

apa-apa, dan tidak mau ikut menanggung biaya investasi. Juga tidak ikut menanggung 

risiko. Saya hanya mengemukakan gagasan besar: bahwa sebaiknya Indonesia mulai 

memproduksi mobil listrik. Agar kelak kita tidak menyesal untuk kedua kalinya. Agar 

kita tidak hanya akan kembali menjadi pasar yang besar bagi mobil listrik dari luar 

negeri. 

Saya sangat yakin masa depan mobil adalah mobil listrik. Seluruh dunia sudah sepakat 

seperti itu. Memang tidak bisa kesusu dan grusa-grusu. Pelan tapi pasti masa depan 

kita adalah mobil listrik. 

Alhamdulillah, ada satu pabrik baterai terkemuka yang mendukung ide itu: PT Nipress 

Tbk di Bogor. Pengalamannya memproduksi baterai sudah puluhan tahun. Pasarnya 

tidak hanya di dalam negeri. Ekspornya sudah merambah dunia sampai Eropa. 



Perusahaan publik ini tertantang untuk ambil bagian mewujudkan gagasan besar itu, 

dengan mengembangkan baterai litium. Jackson Tandiono, presiden direktur, dan 

Richard Tandiono, direktur operasional PT Nipress, menyatakan sanggup menanamkan 

investasi puluhan miliar rupiah dan sanggup meluncurkan produk baterai litium pertama 

pada Juli 2013. 

Ini sesuai dengan perencanaan lahirnya mobil listrik Putra Petir generasi kedua. Yakni 

mobil listrik yang disiapkan untuk digunakan dalam forum APEC di Bali awal Oktober 

depan. 

Komitmen PT Nipress benar-benar dipenuhi. Minggu lalu Richard menghubungi saya: 

apakah bersedia meluncurkan baterai litium pertama made in Indonesia. Tentu saya 

harus bersedia untuk memberikan penghargaan kepada orang yang memenuhi 

komitmen yang begitu tinggi. Saya terharu ada yang mau ikut mempertaruhkan uang 

puluhan miliar demi mobil listrik nasional. 

Dengan berhasilnya Indonesia memproduksi baterai litium, hampir 50 persen persoalan 

mobil listrik nasional teratasi, 50 persennya lagi sebagian besar bisa diadakan di dalam 

negeri. Seperti pembuatan bodi dan interiornya. Motor listriknya pun sudah akan bisa 

diproduksi di dalam negeri. 

Mobil listrik memang harus menggunakan baterai litium. Dengan litium, untuk kekuatan 

yang sama, hanya diperlukan ukuran yang kecil, hanya 30 persen baterai biasa. 

Beratnya pun hanya sepertiga berat baterai biasa. Dan yang lebih penting: dengan 

baterai litium proses charging-nya bisa cepat. 

Waktu meluncurkan baterai litium pertama made in Indonesia itu, kepada saya 

dipamerkan seluruh proses pembuatannya, pengujiannya, laboratoriumnya, dan 

standardisasinya. Juga sistem modulnya. Ada modul untuk bus listrik, ada modul untuk 

mobil listrik jenis MPV, ada modul untuk city car, dan ada modul untuk mobil sport. 

Modul itu ditentukan berdasar kesepakatan hasil diskusi ilmiah berkali-kali. Dasep 

Ahmadi, Ravi Desai, Ricky Elson, dan ahli baterai yang paling top di Indonesia Dr Ir 

Bambang Prihandoko dari LIPI dengan aktifnya merumuskan bersama ahli dari Nipress 

untuk menentukan modul-modul itu. Inilah modul baterai litium standar Indonesia! 



Dengan ditentukannya modul baterai litium ini, siapa pun yang ingin memproduksi 

mobil listrik tidak perlu lagi bingung. Terutama dalam penempatan baterainya. Ikuti 

saja standar modul yang ditetapkan produsen baterai litium tersebut. 

Kang Dasep lewat PT Sarimas Ahmadi Pratama sedang menyiapkan delapan bus VIP 

dan lima MPV yang baterainya sudah made in Indonesia. Ricky lewat PT Berkah Para 

Maestro sedang menyiapkan tiga MPV dan mobil sport. Ravi lewat partnernya di 

Surabaya sudah membangun pabrik mobil listrik dengan kapasitas 20.000 per tahun. 

Maka, kelahiran mobil listrik nasional generasi kedua akhir Agustus nanti sudah lebih 

lega. Tidak saja sudah banyak belajar dari kekurangan-kekurangan generasi pertama, 

tapi juga made in Indonesianya sudah lebih “nendang”. (*) 
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Karpet Tak Oneng Hujan Tak Henti 
 

Hujan masih terus turun hingga hari ini. Padahal, ini sudah Juli. Padahal, ini sudah 

tanggal 22. Sudah hampir Agustus. Ada yang senang dengan anomali cuaca ini. 

Misalnya, petani padi. Mereka bisa panen tiga kali setahun. 

Bisa jadi tahun ini produksi beras kita benar-benar melimpah sehingga tidak perlu lagi 

impor. Asal tidak ada hama yang tiba-tiba mewabah di sawah-sawah kita. 

Hama memang sulit diduga. Minggu lalu seorang petani di Kulon Progo, yang saya 

pernah bermalam di rumahnya, mengirim SMS: ada serangan hama tikus di Jogja. Hari 

itu juga saya minta Brigade Pemberantasan Hama BUMN di bawah kendali PT Pupuk 

Indonesia bergerak. 

Ternyata benar. Serangan hama tikus itu menyerbu Godean, Jogja, kampung asal 

almarhum Pak Harto itu. 

Saat ini mereka terus bekerja bersama para petani untuk melawan tikus-tikus di sawah. 

Saya juga akan ke sana untuk melihat hasil kerja brigade antihama itu. 

Orang yang lagi berpuasa juga senang dengan dinginnya cuaca. Tidak mudah haus. 

PLN juga senang dengan kondisi ini karena pemakaian listrik turun. Listrik tidak banyak 

“menguap” oleh cuaca panas, dan tidak terlalu banyak digunakan untuk AC. Beda 

pemakaian listrik di musim hujan dan musim panas bisa mencapai 300 MW. Itu hanya 

untuk Jawa. 

Tentu gara-gara hujan yang tidak berhenti-berhenti ini banyak juga yang sedih: petani 

garam, petani tebu, dan petani tembakau. Petani garam di Madura sangat terpukul. 

Minggu kemarin saya berkunjung ke pusat perladangan garam di Sampang. Sejauh 

mata memandang yang terlihat hanya hamparan ladang tanpa garam. Padahal, 

seharusnya, bila cuaca normal, kawasan ini akan menjadi hamparan kristal yang 

berkilau-kilau seperti tanpa batas. 



“Tahun ini sudah pasti produksi garam merosot sampai 40 persen,” ujar Slamet Untung 

Iradenta, komisaris utama PT Garam (Persero), yang mendampingi saya ke Pamekasan 

dan Sampang. 

Di Pamekasan, setelah bertemu para ulama di Pondok Pesantren Al Hamidy, 

Banyuanyar, di bawah pimpinan KH Mohammad Rofi”i, saya bertemu 500 petani garam 

dari Sumenep dan Pamekasan. Saya berdialog dan bercanda bersama mereka dengan 

serunya di Pendapa Kabupaten Pamekasan. Sampai-sampai saya dipaksa untuk mau 

digendong seorang petani yang badannya kekar di pendapa itu. 

Dari Pamekasan saya menuju Sampang untuk salat Tarawih di Masjid Jami”. Rasanya, 

inilah satu-satunya Masjid Jami” yang memiliki pesantren Tahfidzul Qur”an, pesantren 

khusus untuk menghafal Alquran. Lalu saya berdialog dengan para ulama di Pesantren 

Al Ihsan, Jrangoan, di bawah pimpinan KH Machrus sampai jauh malam dan bermalam 

di pesantren itu. Minggu pagi saya berdialog dengan 500 petani garam di pusat 

penggaraman Pangarengan. 

BUMN memang berniat membantu meningkatkan produksi garam rakyat di Madura. 

Tahap pertama dilakukan tahun ini untuk 1.000 petani garam yang paling miskin. 

Caranya: memberikan pinjaman tanpa bunga untuk modernisasi ladang garam. Yakni, 

biaya untuk membeli geomembran. 

Dengan pemasangan geomembran itu produksi garam bisa meningkat. Proses produksi 

juga bisa lebih cepat dan seluruh garam yang dihasilkan berkualitas nomor satu. Tidak 

ada lagi garam bercampur tanah karena letaknya paling bawah. Geomembran itulah 

yang dihampar di dasar ladang garam. 

“Bapak pernah tahu geomembran?” tanya saya kepada petani yang saya minta maju ke 

panggung. 

“Tak oneng,” jawab Pak Tholib, petani garam itu. 

“Pernah melihat geomembran?” tanya saya lagi. 

“Tak oneng,” jawabnya sambil menggelengkan kepala. 

“Pernah mendengar kata geomembran?” tanya saya. 

“Tak oneng,” jawab Pak Tholib. 



Saya agak heran dengan jawaban yang serba tidak itu. Padahal, di kawasan itu PT 

Garam sudah lebih setahun memasang geomembran seluas 300 hektare. Hasilnya pun 

luar biasa. Ladang garam yang dulu-dulu hanya bisa menghasilkan 70 ton per hektare, 

setelah dipasangi geomembran bisa menghasilkan 130 ton per hektare. 

PT Garam juga tidak direpotkan lagi oleh garam kualitas 1, kualitas 2, dan kualitas 3 

yang harganya sangat jatuh itu. Semua garam produksi PT Garam adalah garam 

kualitas premium. 

Setelah membuktikan keberhasilan itu saya minta PT Garam mengajak petani garam 

untuk melihat dan menyaksikan praktik modernisasi ladang garam itu. Saya juga minta 

PT Garam menghimpun 1.000 petani garam termiskin untuk diajak memasang 

geomembran. 

Tentu para petani yang hadir di acara dialog tersebut tertawa riuh ketika Pak Tholib 

menjawab serba “tak oneng”. 

Lalu seorang ibu memberanikan diri untuk menjelaskan kepada saya. “Di sini 

geomembran itu disebut karpet, Pak Menteri,” katanya. 

Semua yang hadir pun kembali tertawa riuh. Ternyata Pak Tholib sudah “oneng” 

geomembran. Bahkan, Pak Tholib dan semua yang hadir di situ sudah yakin seyakin-

yakinnya bahwa geomembran, eh, karpet itu akan membuat produksi meningkat, biaya 

produksi turun, dan menghasilkan garam dengan kualitas yang lebih baik. 

Total pinjaman tanpa bunga yang dipergunakan untuk membeli karpet bagi 1.000 

petani garam termiskin di Madura itu mencapai Rp 32 miliar. Dananya dari berbagai 

perusahaan BUMN yang kuat. Mereka akan mengembalikannya selama lima tahun. 

Secara bisnis, petani sebenarnya sudah bisa melunasinya selama dua tahun. Selisih 

jumlah produksinya begitu besar sehingga hitungannya sangat jelas. Namun, 

pengembalian selama lima tahun akan lebih meringankan mereka. PT Garam akan 

mengoordinasikan pengembalian itu dan kelak dipergunakan untuk melakukan 

membranisasi, eh, karpetisasi, di tambak-tambak garam milik petani lainnya. 



Di akhir dialog, tiba-tiba seorang anak muda (rupanya penggemar Liverpool) berlari 

menuju panggung minta bicara. Setelah mengajak tost sebagai sesama penggemar 

Liverpool, dia bicara mewakili bapaknya. 

“Pak, setelah produksi garam nanti meningkat, harganya pasti jatuh,” katanya. “Untuk 

apa diadakan peningkatan produksi kalau harganya jatuh. Sama saja. Produksi rendah 

harga baik. Produksi bertambah harga turun,” katanya. 

Persoalan ini juga yang disampaikan para petani garam saat berdialog di Pamekasan 

sehari sebelumnya. Harga garam, di saat panen, hanya Rp 500 per kilogram. “Parkir 

sepeda motor saja sudah Rp 1.000. Masak hasil petani garam yang demikian susah 

lebih murah daripada parkir motor,” kata seorang petani dari Sumenep. 

“Memang, garam adalah komoditas yang harganya paling jelek di antara komoditas 

lain,” ujar Slamet Untung Iradenta yang pernah menjabat Dirut PT Garam. 

Sudah lama Slamet mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga stabilisasi 

harga garam. Dana yang diperlukan hanya Rp 500 miliar. Yang tertolong jutaan orang. 

Dana itu pun tidak akan hilang karena terus berputar. (*) 
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Tikus Gigi Jelek dan Bandara Ungguli Penang 
 
Sehari kemarin, hari Minggu pagi, 5.000 lebih tikus berhasil digeropyok petani di 

Karawang, Sleman, dan Klaten. Musim hujan yang panjang tahun lalu, juga tahun ini, 

membuat petani sangat bernafsu tanam padi setahun tiga kali. Hasilnya memang baik. 

Tapi, beberapa kabupaten yang epidemi tikus harus menderita karena dihancurkan 

binatang pengerat itu. 

Di Sleman, Jogjakarta, seperti dilaporkan Bupati Sri Purnomo kepada saya, 500 hektare 

sawah sampai puso. Yang 1.500 hektare lagi tidak bisa panen normal. 

Di Klaten, seperti dilaporkan Wakil Bupati Hj Hartini, lebih parah lagi. Lebih 1.500 

hektare yang puso. Bahkan, saat saya berdialog dengan petani, tiga petani 

menyatakan, sudah empat kali tanam gagal total. Petani yang menanam, tikus yang 

memanen. 

Seperti juga tikus-tikus berdasi di Jakarta, tikus sawah di Klaten, Sleman, dan Karawang 

ini sulit diberantas. Ini karena makanan terus tersedia. Bukan saja setahun penuh selalu 

ada tanaman padi, tapi juga karena musim tanamnya tidak serempak. Dengan 

demikian, selalu saja ada tanaman padi yang menjelang bunting setiap saat. 

“Tikus memang sangat senang makan batang padi yang menjelang bunting,” ujar Dr Ir 

Darmadji, satu-satunya doktor ahli tikus di Indonesia. Alumnus Universitas Gadjah Mada 

ini melihat, tidak ada jalan lain, kecuali petani berubah pola tanamnya. 

Tikus itu, ujar Dr Darmadji kepada saya, berkembangnya amat pesat. Hamilnya cuma 

tiga minggu. Sekali melahirkan bisa delapan anak dan selalu berpasangan jantan-

betina. Induknya sendiri sangat doyan kawin. 

Baru 40 jam melahirkan sudah berahi lagi. Sudah bisa kawin lagi. Beranak lagi. Delapan 

lagi. Seekor tikus yang bunting pada saat padi ditanam sudah bisa jadi 50 ekor saat 

padi mau dipanen. 

Sebanyak 5.000 tikus yang digeropyok kemarin itu, kalau dibiarkan, sudah bisa menjadi 

40.000 bulan depan. Di depan kelompok tani, baik di Sleman maupun di Klaten, saya 



minta BUMN pupuk, PT Pupuk Indonesia (Persero), menggerakkan brigade antihama 

untuk mengatasi hama tikus ini. Seluruh direktur utama (Dirut) pabrik pupuk (Pupuk 

Kaltim, Petrokimia Gresik, Kujang, dan Sriwijaya) tidak bisa ber-weekend kemarin. 

Semua berhari Minggu bersama tikus. 

Kami bertekad musim tanam sekarang ini harus berhasil sampai panen. Geropyokan 

akan dilakukan tiap minggu selama sebulan penuh. BUMN pupuk menyediakan 

peralatannya. Kalau sampai musim tanam kali ini tidak berhasil panen, tidak akan ada 

modal lagi untuk musim tanam berikutnya. “Ibaratnya, untuk bisa tanam sekarang ini, 

kami harus menjual kambing atau cincin tabungan kami,” ujar seorang petani di Klaten. 

Sebetulnya, kata Dr Darmadji, yang dimakan tikus itu tidak banyak. Banyak tikus yang 

merusak batang padi karena usil saja. Yakni untuk memenuhi tuntutan sifat 

mengeratnya. Gigi tikus seperti gatal ingin mengerat. Kalau tidak mengerat, giginya 

tumbuh cepat hingga sangat panjang. Tikus yang giginya jelek daya keratnya lebih 

berbahaya. 

Memang ada pemangsa tikus seperti burung hantu dan ular sawah. Tapi, daya 

basminya kecil. Satu burung hantu hanya bisa makan tiga tikus sehari. Bahkan, ular 

sawah hanya sekali makan untuk satu minggu. 

Belum lagi kalau hujan gerimis sepanjang malam. Tikus-tikus itu bisa keluar dari lubang 

dua kali. Pukul 19.00-an dan pukul 03.00 dini hari. Mereka tidak tahan kedinginan. 

Untuk menghangatkan badan, mereka harus lebih banyak mengerat sesuatu. 

Boyongan Bandara 

Untunglah, sepanjang pekan kemarin tidak hanya ada berita sedih mengenai tikus. Ada 

juga berita gembira. Yakni mulusnya proses pemindahan bandara di Medan dari Polonia 

yang sesak ke Bandara Kualanamu yang indah, megah, dan lapang. 

Semula banyak yang khawatir pemindahan itu akan penuh dengan kekisruhan. Maklum, 

memindah aktivitas 20.000 orang per hari. Boyongan rumah saja heboh, apalagi ini 

boyongan bandara. 



Begitu khawatirnya (apalagi waktunya menjelang mudik Lebaran) sampai-sampai saya 

minta seluruh Dirut yang terkait dengan boyongan itu siaga di lokasi. Dirut Angkasa 

Pura II Tri Sunoko yang menjadi pemilik bandara siap sejak sehari sebelumnya. Dirut 

Garuda, Dirut KAI, Dirut DAMRI, dan Dirut Airnav Indonesia bersama saya begadang 

siang-malam. 

Dirut KAI Ignasius Jonan harus aktif karena inilah untuk kali pertama bandara di 

Indonesia dilengkapi jalur kereta api (KA). Stasiun barunya di Medan dan stasiun 

barunya di kompleks bandara sungguh membanggakan. Sudah seperti stasiun KA di 

negara maju. 

Dirut DAMRI juga siaga karena pasti ada penumpang yang masih kesasar ke bandara 

lama. Betul juga. Masih ada sekitar 15 orang penumpang yang tidak tahu bahwa 

bandaranya sudah pindah. Mereka lantas diangkut dengan bus DAMRI. Ini sekalian 

untuk jalan keluar bagi yang merasa tarif KA bandara terlalu mahal (Rp 80.000). 

Mereka bisa naik DAMRI yang hanya Rp 15.000. 

Dirut Airnav juga wajib ada. Perum Airnav adalah BUMN baru yang tugasnya mengatur 

lalu lintas udara seluruh Indonesia. Dulu urusan tower dan navigasi ini menjadi bagian 

dari Angkasa Pura. Di wilayah barat berpusat di Bandara Cengkareng dan wilayah timur 

di Makassar. Kini disatukan di bawah Airnav sehingga bisa lebih fokus. 

Pukul 05.00 hari itu, 25 Juli lalu, saya disapa serombongan penumpang yang akan ke 

Penang, Malaysia. Mereka sudah sering ke Penang. “Pak Dahlan, sekarang kita orang 

Medan sangat bangga. Bandaranya sudah jauh lebih bagus daripada Penang,” kata 

mereka serentak. Bahkan dalam banyak hal lebih bagus daripada Jakarta! (*) 

 

 

 

 

 



88 
Agar Digendong Binladin ke Mana-Mana 
 

DUA tahun lalu perusahaan ini masih sakit. Masih tergolek di ruang perawatan ICU. 

Tahun lalu tiba-tiba sehat. Dan kini bisa lari kencang. Larinya sampai ke luar negeri 

pula: PT Waskita Karya (Persero) Tbk. 

Bendera Waskita pun kini mulai berkibar di Mekah. Di Masjidil Haram. Waskitalah yang 

mendapat kepercayaan mengerjakan pengembangan dan pembangunan kembali masjid 

suci itu. Tentu bersama beberapa perusahaan lain di bawah bendera grup besar 

Binladin. 

Maka, berbeda dengan tahun-tahun lalu, perjalanan umrah saya bersama istri kali ini 

terselip urusan Waskita. Meski biaya sendiri tapi urusan Waskita ikut memenuhi pikiran. 

Sepanjang perjalanan 400 km dari Jeddah ke Madinah dan 450 km dari Madinah ke 

Mekah, kata Waskita saya ucapkan hampir sama banyak dengan kalimat talbiah 

…labbaika Allahumma labbaik…. 

Ini karena saya tidak mau kibaran bendera BUMN di Arab Saudi sekarang ini 

mengulangi pengalaman buruk BUMN kontraktor kita di masa lalu: rugi sangat besar. 

Akibatnya, ibarat perusahaan dari negara miskin menyumbang negara superkaya. 

Sepanjang perjalanan itu saya banyak bertanya kepada pimpinan Al Syarikah Waskita 

Muqawwalah Gunadi dan Nur Andono. Yang pertama alumnus Teknik Sipil UNS 

Surakarta asli Purworejo, yang kedua alumnus Teknik Sipil UGM kelahiran Bantul. Saya 

bertanya dan mendiskusikan apa yang sedang dilakukan, bagaimana membina 

hubungan, bagaimana praktik sistem pembayaran, mempercepat penagihan, cara 

menghindari klaim, cara mendapatkan tenaga terampil, perpajakan, menyiasati cuaca 

ekstrem, dan seterusnya. 

Kegagalan BUMN di masa lalu memang mengerikan. Ratusan miliar kerugian yang 

diderita. Sampai-sampai perusahaan seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk ampun-

ampun. “Kami belum berani kembali ke Timur Tengah,” ujar Dirut Adhi Kiswo 

Darmawan. 



Meski Kiswo waktu itu belum menjadi orang Adhi, tapi sebagai dirut yang datang 

belakangan dia ikut menanggung beban kerugian besar itu. Termasuk menanggung 

beban dosa manajemen sebelumnya dalam kasus korupsi Hambalang. 

Adhi memang saya minta untuk sedapat mungkin menghindari dulu proyek-proyek 

pemerintah, sebagai salah satu bentuk taubatan nasuha atas dosa masa lalunya. Masih 

terlalu banyak proyek milik BUMN sendiri yang bisa dikerjakan tanpa harus menyogok-

nyogok. 

Waskita pun belajar dari pengalaman masa lalu itu. Karena itu Dirut Waskita M Choliq, 

memilih masuk Arab Saudi dengan jalan minta digendong dulu. Saya setuju dengan 

strategi itu. Tidak apa-apa digendong dulu, asal kalau bisa, seperti lagunya Mbah Surip 

itu, digendong ke mana-mana. Apalagi yang menggendong adalah rajanya kontraktor di 

sana: Saudi Binladin Group. 

Tiga proyek yang dikerjakan Waskita saat ini, misalnya, semuanya proyek dari main 

contractor Binladin. Mula-mula hanya kampus universitas di Riyadh. Lalu dipercaya 

mengerjakan jalan layang menuju bandara baru Jeddah. Dan kini naik kelas ke 

renovasi/pengembangan Masjidil Haram. 

Sekarang ini tahapan Waskita memang tahapan mendapatkan kepercayaan. Yang 

penting bisa mendapat pekerjaan, menunjukkan kemampuan, menyajikan kualitas, dan 

membuktikan tepat waktu. Dan yang lebih penting, ummul masalah-nya, tidak boleh 

rugi. Kelak akan ada tahap mendapat proyek yang lebih besar. Lanjutannya lagi 

mendapat dan mengelola proyek tunggal. Sedang tujuan akhirnya nanti adalah 

memenangkan proyek sebagai main contractor. 

Cara minta digendong dulu itu sudah lebih dulu sukses dilakukan PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk atau Wika. Waskita belajar dari Wika. Wika baru saja menyelesaikan dua 

proyek besar di Aljazair. Tidak rugi. Bahkan untungnya lumayan. 

Wika, dengan Dirut Bintang Perbowo yang tidak pernah mau nyogok, kini terbukti 

menjadi BUMN kelompok karya yang terbesar: omsetnya, labanya, maupun market 

caps- yang mencapai Rp 14 triliun, dua kali lipatnya Krakatau Steel. Wika, Waskita, dan 

PP kini juga bersaing mengerjakan proyek-proyek di Timor Leste. 



Proyek Masjidil Haram tentu sangat prestisius bagi Waskita. Setidaknya pekerjaan itu 

akan terus berlangsung sampai tahun 2018. Mengerjakan proyek Masjidil Haram 

memang harus secara bertahap selama lima tahun agar peribadatan di sana tetap bisa 

berlangsung. Apalagi proyek ini sempat sebentar tertunda karena pemerintah Turki 

keberatan kubah-kubah khas peninggalan era Turki Usmani ikut dibongkar. 

Pembongkaran tahap satu ini juga menghilangkan track tawaf (ibadah mengelilingi 

Ka’bah tujuh kali) bagi jemaah yang menggunakan kursi roda atau tandu. Jalur itu 

berada di lantai dua menempel di bangunan masjid. Itulah sebabnya saat ini dibangun 

jalur darurat di atas pelataran tawaf yang ada. Terbuat dari baja knock down yang 

gampang dipasang dan dibongkar. 

Kelak, bangunan baru Masjidil Haram sudah sekalian dilengkapi dengan track khusus 

kursi roda. 

Sambil mengerjakan Masjidil Haram, Waskita kini juga lagi minta digendong ke 

Madinah. Masjid Nabawi yang di dalamnya terdapat makam Nabi Muhammad SAW yang 

sudah luas itu, juga akan diperluas. Masjid diperluas ke arah samping makam 

Rasulullah SAW hingga ke seberang pemakaman Baqi. Posisi makam Rasulullah SAW 

menjadi agak di tengah bangunan masjid. 

Begitu besarnya proyek perluasan itu hingga kapasitas Masjid Nabawi meningkat dari 1 

juta orang menjadi 2,5 juta orang. Maka pertemuan saya dengan pemilik dan orang 

nomor satu Saudi Binladin Group Syekh Bakr Bin Ladin, Senin hari ini di Mekah, tentu 

tidak akan jauh dari soal gendong-menggendong Waskita ini. (*) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

89 
Malam Ke-29 di 400 Meter Ketinggian 
 

Dari lantai atas Hotel Fairmont Makkah ini saya bisa menatap Kakbah yang agung di 

tengah-tengah pusaran manusia yang lagi tawaf di Masjidilharam. Di lantai inilah saya 

siap-siap salat Tarawih malam itu, malam ke-29 bulan puasa. Di lantai ini pulalah saya 

diagendakan bertemu pemilik kerajaan bisnis Saudi Binladin Group, Syekh Bakr bin 

Ladin. 

Inilah lantai tempat Syekh Bakr tinggal. Salah satu ruangannya dijadikan tempat salat. 

Yakni, ruang yang persis menghadap ke Masjidilharam. Dari kaca ruang ini, lautan 

manusia di bawah sana terlihat menyemut. Masjid yang terang lampunya bak siang itu, 

dengan menara-menara yang gemerlap bercahaya. Manusia di dalamnya terlihat tidak 

henti-hentinya memutari Kakbah. 

Dari sini pula terlihat bangunan baru yang arsitekturnya mirip Masjidilharam. Inilah 

bangunan tambahan yang besarnya melebihi Masjidilharam itu sendiri. Bangunan ini 

hampir jadi. Letaknya persis di sebelahnya dalam posisi menonjol karena bertumpu di 

bukit yang lebih tinggi. Lokasi ini dulu dikenal sebagai Hotel Makkah dan sekitarnya. 

Bulan puasa tahun depan bangunan ini jadi 100 persen. 

Dari arah atas ini pula terlihat seperempat bagian Masjidilharam yang dibongkar dan 

kini dibangun lagi. Di bagian inilah BUMN PT Waskita Karya (Persero) Tbk ikut 

berperan. Proyek ini didapat Waskita dari kontraktor utama Binladin. Tiap tahun 

ditargetkan seperempat pembongkaran dilakukan untuk dibangun kembali. Dengan 

demikian, seluruh Masjidilharam selesai direnovasi pada 2018. Berarti, selama itu pula 

Waskita terus bekerja di sana. Insya Allah. 

Dari kamar khusus Syekh Bakr itu semua aktivitas di Masjidilharam dan sekitarnya 

terlihat sempurna. Saya, Dirut Waskita Karya M. Choliq, dan manajer Waskita di Arab 

Saudi, sudah siap di kamar itu menjelang azan Isya. Kami ditemani beberapa staf inti 

Binladin Group. Termasuk adik kandung Syekh Bakr yang juga direktur keuangan grup 

itu. 



“Syekh masih di sana, tapi segera tiba,” ujar salah satu staf inti Binladin Group. Berkata 

begitu dia sambil menunjuk bangunan tinggi di sebelah Masjidilharam, arah kanan 

depan Hotel Fairmont. Itulah bangunan tempat raja Arab Saudi dan keluarganya tinggal 

untuk beribadah selama 10 hari terakhir bulan puasa. 

Syekh Bakr bin Ladin masih di gedung kerajaan itu. Kami pun salat Tarawih mengikuti 

imam Masjidilharam. Sound system di kamar itu memang tersambung sound system 

masjid. Azan dan suara imam juga tersambung ke seluruh kamar hotel sehingga 

banyak penghuni hotel yang salat lima waktu di kamar masing-masing dengan imam 

dari Masjidilharam. 

Usai salat Tarawih, yang ditunggu pun tiba. Syekh Bakr ternyata cukup santai, tanpa 

tutup kepala dan bicaranya ceplas-ceplos seperti umumnya pengusaha. Di situlah kami 

membicarakan proyek-proyek Waskita dan masa depannya. Termasuk keinginan Syekh 

Bakr untuk terus menambah orang agar Waskita bisa ikut mempercepat penyelesaian 

proyek. 

“Di sini selalu diinginkan serbacepat. Proyek lima tahun kalau bisa selesai dalam dua 

tahun,” kata Syekh Bakr. 

Ternyata Syekh Bakr juga sudah tahu maksud kedatangan saya. “Waskita akan kami 

ikutkan di proyek perluasan Masjid Nabawi di Madinah,” tegasnya. “Kalau perlu, tidak 

hanya proyeknya. Juga sampai pemeliharaannya,” tambahnya. 

“Pokoknya peranan Waskita harus kita tingkatkan terus,” katanya lagi. Kali ini sambil 

menatap wajah-wajah staf intinya. 

Entah apa yang baru dia bicarakan di gedung kerajaan di sana. Yang jelas, malam itu 

Syekh Bakr menyambut baik semua rencana kami. Termasuk mengundangnya untuk 

berinvestasi di Indonesia. “Kami akan serius masuk Indonesia,” katanya. 

Yang juga terlihat spontan adalah kata-kata terakhirnya kepada para stafnya: tiap 

tahun beliau ini harus jadi tamu kita di sini, dan malam ini antarkan beliau ke atas! 

Saya tidak menyangka mendapat kesempatan naik ke ketinggian 400 meter di puncak 

bangunan itu. Yakni, ke ruangan yang terletak di balik ‚ÄùJam Makkah‚Äù warna hijau 

yang terlihat dari seluruh penjuru kota, bahkan terlihat dari Mina dan Muzdalifah itu. 



Inilah jam terbesar yang diletakkan di ketinggian tertinggi di dunia. Kalau Big Band 

London yang terkenal itu tingginya hanya enam meter, Jam Makkah ini 43 meter! 

Tulisan “Allah” (dalam huruf Arab) yang ada di dekat jam itu terbesar dan tertinggi di 

dunia. Panjang huruf alifnya saja 23 meter. 

Ruangan di balik jam itu ternyata dijadikan diorama untuk menunjukkan keagungan 

jagat raya. Foto tiga dimensi matahari, lengkap dengan inti matahari, ada di situ. 

Demikian juga foto tata surya, jagat raya, dan planet-planetnya. Termasuk pergerakan 

putaran bumi dan planet-planet lainnya. Ayat-ayat Alquran yang terkait dengan alam 

raya di-display di sana-sini. 

Di ruang ini kita sungguh mengagumi terciptanya alam raya. Dan, lebih-lebih 

mengagumi penciptanya. 

Jam itu benar-benar raksasa. Empat buah jumlahnya untuk empat penjuru angin. 

Beratnya 23 ton! 

Warna dasar jam itu hijau. Warna itu dibentuk oleh lampu-lampu LED dengan 

background material warna putih. Untuk menghijaukan warna empat jam itu diperlukan 

dua juta lampu LED. 

Jarum jamnya dibuat warna putih yang juga terbentuk oleh lampu LED bercahaya 

putih, dengan dasar material hitam. 

Pilihan warna dasar hijau dan jarum putih ini berdasar hasil riset yang mendalam. 

“Warna hijau dan putih adalah warna yang bisa terlihat dari jarak paling jauh. Sejauh 

apa pun, Anda masih bisa melihat jam ini dengan jelas. Kalau warna lain, tidak akan 

sejelas hijau dan putih,” ujar seorang Jerman, muslim, arsitek gedung sekaligus 

pendesain jam ini. Saya beruntung bahwa dia diminta mendampingi saya untuk 

menjelaskan semua itu. 

Keperluan listrik untuk jam ini saja, ampun-ampun, 2 MW! Maklum, mesin jam itu (bisa 

kami lihat dari arah belakang jam) seperti gigi-gigi mesin pabrik gula! 

Di ketinggian 400 meter itu (sekitar empat kali tinggi Monas) juga tersedia balkon. Kita 

bisa ke luar gedung untuk melihat Kakbah dari atas. Juga untuk melihat seluruh Kota 

Makkah. Allahu Akbar! 



Tidak hanya Fairmont yang ada di gedung ini. Juga beberapa hotel lain. Superblok ini 

(disebut Clock Tower) memang sangat besar. Lantai bawahnya dibuat mal yang di 

waktu salat diubah jadi tempat salat berjamaah. Lantai mal ini memang connect 

dengan halaman Masjidilharam. Beberapa lantai bagian depan superblok ini juga untuk 

masjid yang makmum ke imam Masjidilharam. 

Di salah satu ruang di Clock Tower ini pula saya menerima Presiden Islamic 

Development Bank (IDB), Dr Ahmed Muhammed Ali, sehari sebelumnya. Terutama 

karena IDB memiliki fasilitas kredit ekspor. Fasilitas inilah yang harus dimanfaatkan PT 

Dirgantara Indonesia (Persero) untuk menjual pesawat ke negara-negara anggota IDB. 

Saya minta manajemen PT DI serius menindaklanjutinya. 

Bahkan, kalau perlu, BUMN lain tidak usah memanfaatkan kredit IDB. Seluruh dana IDB 

untuk Indonesia yang sebesar Rp 30 triliun bisa dialokasikan untuk penjualan pesawat 

PT DI. Adapun untuk dermaga Pelabuhan Belawan, Medan, misalnya, Pelindo I 

sebenarnya mampu membiayainya sendiri. Bahkan, bisa lebih cepat terwujud. 

Kalau BUMN lain meminjam dana itu, BUMN itu yang harus mengembalikannya. Tapi, 

kalau PT DI yang dapat fasilitas itu, negara pembeli pesawat yang harus melunasinya. 

Dr Ahmed terlihat antusias untuk bisa membiayai ekspor pesawat PT DI. ‚”Saya pernah 

berkunjung ke PT DI di Bandung. Saya sangat terkesan,” katanya. “Waktu itu saya 

diundang Dr Habibie,” tambahnya. 

Indonesia adalah anggota penting IDB. Juga salah satu pendirinya. Ulang tahun ke-40 

IDB tahun depan, ada baiknya ditandai dengan terealisasinya kredit ekspor untuk PT DI 

itu. (*) 

 

 

 
 
 
 
 
 



90 
Pertamina yang Harus Lebih Merdeka 
 

Ucapan selamat itu mula-mula saya ragukan. Karena itu saya tidak segera menanggapi. 

Masak sih Pertamina sudah berkembang sehebat itu? Sudah bisa masuk Fortune Global 

500? Maka, SMS dari wartawan itu saya abaikan. 

Tapi, kian sore SMS sejenis terus berdatangan. Kepada salah seorang yang saya kenal 

tidak biasa guyon, saya balas SMS itu: benarkah Pertamina masuk Fortune Global 500? 

Beritanya dari mana? Sumbernya tepercaya? 

Ternyata datang balasan: berita itu bersumber dari konferensi pers resmi Fortune, 

majalah ekonomi perusahaan terkemuka Amerika Serikat. Jadi, berita itu bukan isapan 

jempol atau olok-olok. 

Saya masih belum percaya. Saya hubungi Dirut Pertamina Karen Agustiawan untuk 

mengecek apakah dia juga sudah mendapat berita itu. Sama. Sudah. Dia juga cukup 

hati-hati. Dia melakukan check and recheck. Ternyata benar adanya. 

Majalah ini sudah puluhan tahun, tiap tahun, melakukan pemilihan 500 perusahaan 

terbaik. Daftar itu diumumkan setahun sekali di majalah yang sangat prestisius itu. 

Sudah begitu legendarisnya daftar 500 perusahaan terbaik dunia versi majalah Fortune 

itu sehingga banyak CEO memiliki target untuk bisa masuk Fortune Global 500. 

Saya pun demikian. Saya berharap di akhir masa jabatan saya sebagai menteri akan 

ada salah satu BUMN yang berhasil masuk Fortune Global 500. Cita-cita seperti itu 

bukan hanya saya yang memiliki. Satu kelompok ekonom Indonesia pernah 

merumuskan road map untuk kemajuan Indonesia di tahun 2020. Salah satu 

rumusannya adalah: pada 2020 diharapkan sudah ada lima perusahaan Indonesia yang 

masuk Fortune Global 500. 

Bahwa Pertamina yang menjadi perusahaan pertama Indonesia yang berhasil masuk 

Fortune Global 500 awalnya tidak banyak diperhitungkan. Perkiraan awal dulu, 

swastalah yang pertama masuk kelompok itu. Misalnya dari Grup Salim, Prajogo 

Pangestu, Grup Astra, kelompok Gudang Garam, atau kelompok Djarum. BUMN dengan 



keterbatasannya di bidang pengembangan perusahaan tidak banyak diharap. Terutama 

di akhir-akhir masa Orde Baru. 

Tapi, begitu dua tahun lalu laba Pertamina mencapai Rp 23 triliun dan 2012 naik 

menjadi Rp 25 triliun, laju BUMN ini tidak akan bisa dikejar swasta. Apalagi kalau harga 

elpiji boleh mengikuti harga pasar. Laba Pertamina tahun lalu bisa naik Rp 5 triliun 

menjadi Rp 30 triliun. Ini karena dari bisnis elpiji 12 kg saja, Pertamina rugi Rp 5 triliun. 

Meski begitu, saya tidak menyangka bahwa tahun ini Pertamina sudah masuk Fortune 

Global 500. Secepat-cepatnya, saya perkirakan, baru tahun depan. Bahkan, nomor 

urutnya pun tidak terlalu diharap sebegitu tinggi: 122. Semula saya mengira di nomor 

360, atau bahkan 420 pun oke. Yang penting sudah berhasil masuk Fortune Global 500. 

Tentu senang sekali Pertamina bisa di nomor urut 122. Hanya saja, beban psikologi dan 

beban kerja Pertamina menjadi lebih berat. 

Terutama apakah iklim untuk Pertamina tetap bisa sebaik sekarang. Kedua, apakah 

Pertamina tidak dikejar perusahaan-perusahaan lain dari Amerika, Eropa, atau 

Tiongkok. Terutama setelah krisis di AS tidak lagi seburuk tahun lalu dan krisis di Eropa 

juga mulai menunjukkan tanda-tanda bisa diatasi. 

Maka, tidak ada jalan lain bagi Pertamina, kecuali terus bekerja lebih keras. Juga harus 

terus meningkatkan integritas. Agar manajemen tidak banyak diganggu intervensi, 

berbagai kepentingan, dan korupsi. 

Meningkatkan produksi minyak mentah dalam negeri tidak bisa ditawar. Jalannya 

memang lebih sulit, tapi bukan tidak bisa. Pertamina masih memiliki sekitar 5.000 

sumur tua yang sudah tidak produktif. Siapa pun sepakat bahwa sumur tua itu masih 

bisa direvitalisasi. 

Sambil mengerjakan sumur baru yang akan memakan waktu lebih lama, revitalisasi 

sumur-sumur tua akan bisa menghasilkan peningkatan produksi lebih cepat. Hasilnya 

memang tidak banyak, tapi kalau dikerjakan serentak di ribuan sumur, jumlah 

perkaliannya luar biasa juga. Pertamina sudah melangkah ke tiga arah itu: mencari 

sumur baru, merevitalisasi sumur-sumur tua, dan masuk ke sumur-sumur produktif 

yang ada secara business-to-business. 



Langkah-langkah cepat itu juga memerlukan dukungan yang cepat pula dari SKK Migas 

yang dulu bernama BP Migas. Inilah yang membuat saya lenger-lenger ketika 

mendengar Kepala SKK Migas Prof Dr Ir Rudi Rubiandini ditangkap KPK. Saya sebagai 

menteri BUMN dan dia sebagai kepala SKK Migas sedang merumuskan penyederhanaan 

izin usaha migas. 

Pertamina sungguh berharap penyederhanaan perizinan itu bisa dilakukan SKK Migas. 

Untunglah, jajaran di SKK Migas tetap komit pada penyederhanaan perizinan itu. 

Dengan atau tanpa Rudi Rubiandini. 

Sebagai langkah pertama, empat lokasi sumur tua mulai direvitalisasi. Kali ini bekerja 

sama dengan perusahaan swasta dan asing. Setelah percaya diri bahwa sumur tua 

benar-benar bisa direvitalisasi, tim Pertamina sendiri harus mampu melaksanakan tanpa 

harus bekerja sama dengan pihak lain. 

Saya percaya anak-anak muda Pertamina sanggup membuktikannya. Tim Brigade 300K 

Pertamina yang dibentuk untuk itu akan bisa mengerjakannya. 

Misalnya saja Hermawandi. Dia menemukan teknologi baru yang sederhana untuk 

revitalisasi sumur tua. Dia namakan teknologi itu: X-Flow. SKK Migas sudah setuju 

Hermawandi mencobanya di 15 sumur tua di Siak, Riau. Sudah delapan bulan 

dilakukan. 

Hasilnya luar biasa. Sumur yang semula hanya menghasilkan 3 barel minyak mentah 

per hari bisa meningkat menjadi 60 barel per hari. Kini Hermawandi sudah lebih 

percaya diri. Dia ajukan lagi untuk bisa dicoba di 50 sumur tua. Izin sedang diajukan ke 

SKK Migas dan sudah dalam proses persetujuan. 

Tapi, 50 dari 5.000 sumur tua masih terlalu sedikit. Pertamina harus mendorongnya 

lebih agresif. Kalau perlu memfasilitasi agar Hermawandi bisa memproduksi alat-alat X-

Flow lebih banyak dan lebih cepat. Agar jangan hanya bisa memproduksi peralatan X-

Flow 15 buah sebulan. Dengan perizinan yang juga lebih cepat dan masal. 

Kalau 5.000-an sumur tua itu bisa direvitalisasi dengan cepat, dalam setahun kenaikan 

produksi minyak mentah akan bisa naik sampai 60.000 barel per hari. Satu jumlah yang 



sangat besar untuk ukuran Indonesia saat ini. Lalu bisa mengurangi impor minyak kita 

yang rakus akan devisa negara. 

Saya percaya Pertamina bisa melakukan itu dengan cepat. Orang teknologi, orang 

lapangannya, dan orang operasinya tidak boleh kalah dengan orang keuangannya. Saya 

bangga bahwa Pertamina kini juga sudah bisa jadi contoh untuk kecepatan laporan 

keuangan. Padahal, di masa lalu laporan keuangan Pertamina sangat terkenal leletnya. 

Tahun ini laporan keuangan Pertamina berhasil menjadi yang tercepat di seluruh BUMN. 

Laporan keuangan tahun 2012 sudah bisa diselesaikan di bulan Februari 2013. Padahal, 

Pertamina adalah grup perusahaan yang anak-anaknya begitu banyak, yang 

jaringannya begitu luas, dan yang ragam usahanya dari paling hulu ke paling hilir. Dan 

skala keuangannya ratusan triliun. Toh bisa menyelesaikan laporan keuangan di bulan 

Februari. 

Sungguh tidak mudah mencapai prestasi itu. Swasta besar pun sudah kalah oleh 

Pertamina di bidang ini. 

Karena itu, ketika Karen Agustiawan mengajukan permintaan untuk melakukan rapat 

umum pemegang saham (RUPS) di akhir Februari lalu, saya langsung menyetujuinya. 

Itulah RUPS pertama di tahun ini di linngkungan BUMN. Saat itu saya juga tidak 

mendengar ada swasta yang sudah mampu menyelenggarakan RUPS lebih cepat dari 

Pertamina. 

Bayangkan kalau Pertamina bisa merdeka dari segala macam intervensi dan 

kepentingan. Alangkah besarnya dia! (*) 
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Sorgum, Sapi, dan Burung di Belu 

Pesawat militer CN 295 TNI-AU mendarat mulus di landasan yang hanya 
1.200 meter yang masih berdebu di Atambua, Belu. Kabupaten yang 
berbatasan dengan Timor Leste. Itulah kali pertama saya naik pesawat yang 
sudah lama saya sebut-sebut namanya, tapi belum pernah saya rasakan 
terbangnya. 

Cuaca pagi Atambua sangat cerah. Meski mulai menggersang, udaranya 
enak, tidak panas menyengat: 28 derajat Celsius. Ini berbeda dengan 
kedatangan saya ke Atambua lima bulan lalu. Saya harus lewat jalan darat 
dari Dili, Timor Leste. Itu karena mendung tebal terus menggelayut di langit 
Atambua sepanjang hari. Itulah hari pencanangan gerakan sorgum dengan 
langkah awal uji coba penanaman pertama. Hujan terus mengguyur 
upacara. Wah, ini pertanda akan tersendat atau justru sebaliknya, akan 
berkah. 

Hujan itu ternyata berkah. Sabtu lalu, ketika saya ke Atambua lagi, 
sorgumnya sudah panen. Bagus lagi. Murid-murid SMK Atambua dan SMK 
Kupang juga sudah bisa memamerkan semua peralatan buatan mereka: 
pemerah batang sorgum untuk jadi gula, perontok biji sorgum, penyosoh, 
alat destilasi bioetanol, pencacah ampas, mixer pupuk, dan seterusnya. 

Ini hasil dari pendidikan dua bulan di Jakarta. Anak-anak SMK itu memang 
dikirim ke Jakarta untuk melakukan reverse engineering. Dengan demikian, 
Atambua tidak bergantung pada alat-alat impor atau buatan pabrik. Mereka 
bisa bikin sendiri. Dan kalau rusak, bisa memperbaiki sendiri. Tidak akan 
terulang cerita lama: Bantuan peralatan untuk pedesaan kebanyakan tidak 
berfungsi karena begitu rusak tidak tahu cara memperbaikinya. 

Bupati Belu Joachim Lopez tidak hanya gembira karena sorgumnya sudah 
panen, tapi lebih gembira lagi karena telah terjadi perubahan cara berpikir 
petani. Itu yang dia ucapkan di panggung. Bupati Belu memang lagi ingin 
mengubah pola pikir masyarakatnya. 



Lopez berhasil mengubah adat lama yang sangat menghambat upaya 
meningkatkan perekonomian masyarakat. Misalnya adat kematian. Bupati 
mengeluarkan peraturan baru: Orang meninggal harus segera dikubur. 
Paling lama dua hari. Tidak boleh lagi mayat ditahan sampai seminggu. Apa 
hubungannya dengan ekonomi? 

“Kalau mayat ditahan selama tujuh hari, berarti ada tujuh sapi yang 
dipotong,” katanya. Itu berarti upaya mengembangkan ternak sapi hanya 
habis dibuat pesta. Apalagi, banyak juga yang sampai berutang untuk 
membeli sapi itu. 

Apa sanksi bagi yang menahan mayat lebih dari dua hari” Jelas: Tidak akan 
ada pendeta yang datang untuk memberkati pemakamannya. Untuk itu, 
Bupati Lopez minta dukungan Keuskupan Atambua. Uskup setuju. Kini setiap 
ada kematian, maksimum hanya dua sapi yang dipotong. 

Demikian juga saat banyak sapi memangsa tanaman muda sorgum. Bupati 
bikin kesepakatan dengan masyarakat adat. Ketua adat pun membuat 
keputusan: Kalau ada sapi yang masuk ke ladang sorgum, sapinya boleh 
dipotong. Sejak itu, tidak ada lagi tanaman sorgum yang rusak. Pernah 
terjadi satu sapi lolos ke ladang sorgum. Ketua adat benar-benar 
memutuskan untuk memotong sapi itu. Aman. 

Setelah sorgumnya berbuah, muncul ancaman baru. Kali ini masyarakat 
adat tidak mungkin lagi bisa mengatasi: serbuan burung! Ribuan burung 
datang bertengger di pucuk sorgum! Sambil mematuk-matuk. 

Saya terpikir, kinilah saatnya minta bantuan mahasiswa. Terutama fakultas 
pertanian dan elektro. Merekalah yang kini harus menemukan cara 
mengatasi burung. Yang bisa menemukan ide yang realistis-aplikatif akan 
saya beri hadiah. 

Dirut PT Batantekno Dr Yudiutomo Imardjoko yang ahli nuklir terkemuka di 
dunia itu (termasuk ahli nuklir untuk tanaman dan makanan) akan 
mengumumkan di website PT Batantekno (www.batantek.com) detail 
sayembara tersebut. 



Batantekno sendiri akan mencoba berbagai ilmu dan teknologi yang mereka 
kuasai, namun siapa tahu ada mahasiswa atau dosen yang memiliki ide yang 
lebih baik. 

Batantekno memang ditugasi untuk mengurus sorgum di NTT sebagai 
bentuk pengabdian untuk daerah miskin. Dananya berasal dari PT 
Pertamina, PT Askes, dan beberapa BUMN lain. Tapi, teknologi dan 
manajemennya diserahkan ke Batantekno. 

Saya salut dengan kegigihan tim Batantekno ini. Dr Yudiutomo, yang pada 
umur 35 tahun sudah dipanggil Kongres Amerika Serikat untuk 
mempertanggungjawabkan penemuannya di bidang nuklir, ingin 
menuntaskan soal sorgum ini. 

Waktu itu Yudi ikut mengajukan rancangan teknologi penyimpanan sampah 
nuklir yang bisa bertahan sampai 10.000 tahun. Karena dianggap hebat, 
Yudi dipanggil kongres. Dia diminta memaparkan penemuannya. Akhirnya, 
Yudi terpilih masuk tiga terbaik rancangan penyimpanan sampah nuklir di 
AS. Tiga-tiganya disetujui untuk diikutkan tender di masa yang akan datang. 

“Disertasi doktor saya di AS memang soal penyimpanan sampah nuklir,” 
kata Yudi. 

Kini Yudi dan Batantekno dipercaya oleh perusahaan nuklir AS untuk 
merancang reaktor nuklir buat kedokteran di sana. Saya pun mengizinkan 
Batantekno untuk membuat perusahaan patungan dengan perusahaan nuklir 
AS. 

Waktu saya meninggalkan Atambua untuk ke Rote, Flores, dan Bali, Yudi 
masih tinggal di Atambua. Setelah panen sorgum ini, dia masih harus 
menuntaskan model bisnisnya. Agar keberlanjutan proyek sorgum ini lebih 
terjamin. 

Di Rote saya juga bertemu dengan seorang bupati yang hebat: Lens Haning. 
Dia juga berhasil mengubah kebiasaan yang menyulitkan pengembangan 
ekonomi masyarakatnya. Dia keluarkan peraturan baru: Upacara-upacara 
adat hanya boleh menyembelih satu ekor sapi. 



Rakyat bisa menerima aturan baru itu. Terbukti, Haning terpilih lagi untuk 
periode kedua. Tinggal menunggu pelantikannya. 

Bupati Haning juga punya tekad lain: Saya sanggup mengeluarkan daerah 
ini dari status daerah tertinggal kalau pemerintah pusat membangunkan tiga 
bendungan irigasi di Rote. Biaya masing-masing hanya sekitar Rp 15 miliar! 

Begitulah! Harapan, hope, dan optimisme bisa muncul di mana-mana dan 
dari siapa saja, dengan berbagai jabatannya. (*) 
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Dari The Tarix Jabrix ke Proses Stem Cell 

Sutradara muda yang sukses dengan film trilogi The Tarix Jabrix , Iqbal Rais 
(29 tahun), sudah lebih setahun ini terbaring di rumah sakit. Iqbal 
menderita kanker leukemia yang sulit disembuhkan. 

Semula dia hanya merasa lemas dan sering pusing. Lalu pergi ke dokter di 
Jakarta. Iqbal dicurigai terkena anemia akut. Dia pun dimasukkan ke rumah 
sakit. Berbagai obat pun sudah dia minum. Tapi tak kunjung sembuh. 

Ketika ayahnya hendak check up ke Malaysia, Iqbal ditawari ikut serta. 
Sekalian diperiksa di sana. Hasilnya: Iqbal dinyatakan terkena kanker darah. 
Dan setelah pemeriksaan lebih detil, kankernya sudah menyebar ke 
sumsum. 

Tentu Iqbal tidak ikut pulang ayahnya. Dia meneruskan berobat di sana: 
dikemo. Ditemani istrinya yang amat tabah. Tapi hampir setahun di sana, 
tidak ada kemajuan. Rambutnya sudah gundul. Akhirnya balik ke Jakarta. 
Hidupnyaon off antara rumah sakit dan rumah sakit. Juga tidak ada 
kemajuan. Dia pun mendapat info untuk berobat alternatif di Bali. Dia jalani. 
Juga tidak memperoleh kemajuan. Agar dekat dengan keluarga akhirnya dia 
berobat di Surabaya. 

Saya terus memonitor keadaannya. Dia memang selalu mengontak saya 
setelah membaca buku saya Ganti Hati. Ke mana pun pindah berobat dia 
selalu memberitahu saya. Sebenarnya saya ingin segera mengusulkan cara 
baru, tapi saya tunggu dulu hasil usaha-usaha yang biasa itu. 

Namun karena tidak juga berhasil akhirnya saya beranikan mengusulkan 
cara baru itu. Tapi bersediakah dia mencoba hal yang masih baru? Akankah 
dia tahan menderita terus di tempat tidur di rumah sakit? Tidakkah dia 
berpikir usaha biasa-biasa saja hanya akan terus menjadi beban? Beban 
untuk dirinya, istrinya, anak tunggalnya yang baru empat tahun, dan beban 
untuk seluruh keluarganya? 



Apalagi, bukankah pengobatan kanker yang mahal itu harus dijalaninya 
dalam waktu yang panjang? 

Mendengar usul saya itu Iqbal semula agak bimbang. Dia bingung dengan 
rencana pengobatan baru itu. Iqbal belum banyak mendengarnya: 
transplanstem cell! 

Saya terus memberinya pengertian. Juga mengenalkannya dengan tim stem 
cell Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya dan tim stem 
cellRSUD dr Sutomo Surabaya. Di Unair ada lab stem cell dan bank jaringan. 
Ada Dr Ferdiansyah, dr, SpOT yang menjadi ketua regenerative 
medicine sebagai tim inti penggerak roda kegiatan stem cell. 

Dibantu oleh Dr Heri Suroto, dr, SpOT, Dr Joni Wahyuhadi,dr, SpBS, Dr 
Ugrasena, dr, SpA, Dr Hendy H, dr, SpOG, Dr Dwikora, dr, SpOT. Total ada 
50 profesor, doktor, dan dokter yang menekuni penelitian stem cell ini. 
Ketuanya: Prof Dr Fedik Abdul Rantam. 

Saya mengenal baik para guru besar dan doktor di tim stem cell itu. Bukan 
saja karena saya orang Surabaya. Saya memang minta BUMN PT Kimia 
Farma untuk bekerjasama dengan Unair. Kerjasama seperti itu juga saya 
minta dilakukan dengan UI, Unpad, dan UGM. 

Awalnya saya mengundang mereka ke Jakarta. Ternyata yang hadir 
lengkap.Full team. Delegasi itu dipimpin langsung Rektor Unair Prof Dr 
Fasich, Apt. Tim besar ini membeberkan semua temuan yang dihasilkan para 
peneliti Unair yang bisa diwujudkan secara nyata. 

Salah satunya stem cell itu. Tim ini sudah melakukan stem cell kepada 
sekitar 40 orang dengan berbagai kasus penyakit. Ada yang karena patah 
tulang akibat kecelakaan, ada yang karena kelainan tulang sejak lahir, ada 
yang kelainan sampai jalannya membongkok, ada yang karena leukemia, 
diabetes, stroke, dan kanker pankreas. 

Iqbal saya tawari stem cell di Unair itu. Dia pun diskusi dengan tim. Iqbal 
akhirnya menerima. Pertimbangannya: toh berbagai cara sudah dilakukan 
dan belum berhasil. Hebatnya, Iqbal juga ingin mengabdikan dirinya untuk 
kemajuan ilmu pengetahuan. 



Minggu lalu proses awal sudah dilakukan. Penelitian atas gen dan cellnya 
sudah selesai. Tim Unair sedang mencari cara agar Iqbal sedapat mungkin 
tidak menggunakan cell-nya sendiri. Kecuali terpaksa. Biasanya cell keluarga 
dekatnya cocok.Tapi cell adik dan kakaknya ternyata tidak cocok. 

“Padahal kalau cocok 70 persen saja sudah cukup,” kata Dr Purwati, 
sekretaris tim stem cell Unair. Dr Purwati, arek Jombang yang alumni Unair 
itu mengambil gelar doktor di bidang ini. Juga di Unair. Desertasinya 
mengenai stem cell untuk pengobatan HIV. 

Dalam hal Iqbal, kalau pemeriksaan atas cell orangtuanya nanti juga tidak 
membuahkan hasil, masih akan dicarikan dari bank cell di luar negeri. Kalau 
pun tidak bisa baru akan diambilkan dari cell Iqbal sendiri. 

Intinya, menurut Purwati, sejumlah cell imum Iqbal akan diambil. Lalu 
dikembangkan di laboratorium selama antara 12 sampai 14 hari. Setelah 
itu cellimum yang sudah dikembangkan tersebut ditransplankan ke dalam 
darah Iqbal. Untuk itu proses kemonya diteruskan dulu untuk mematikan 
kankernya. Lalu cell imum yang ditransplankan bekerja. 
Saya bangga dengan Iqbal yang siap menjalani semua itu. Ini memang ilmu 
baru tapi Iqbal bersedia menjalaninya. Saya akan minta kepada Dr Purwati 
untuk mempertemukan Iqbal dengan pasien-pasien yang sudah berhasil 
dengan stem cell tersebut. Untuk membesarkan hatinya. 
Kerjasama Unair dengan BUMN sendiri tidak terbatas pada stem cell. Juga 
pada pengembangan pil KB untuk pria. Penelitinya adalah Prof Dr Bambang 
Prayogo. Ahli lulusan Unair ini menemukan pil KB untuk pria setelah dia 
bertugas lama di Papua. 

Waktu itu Prof Bambang mengamati adat yang unik di Papupa. Pria yang 
belum bisa menikah karena belum mampu membayar mahar berupa 
puluhan babi tetap bisa melakukan hubungan badan dengan kekasihnya asal 
tidak sampai hamil. Untuk itu pria Papua memakan daun tertentu sebagai pil 
KB untuk pria. 

Tanaman itulah yang terus diteliti oleh Prof Bambang. Hasilnya nyata. Maka 
saya pun minta Kimia Farma menyiapkan produksinya. 



Belakangan banyak orang kaya kita melakukan stem cell ke Eropa, Jepang, 
Korea, dan Tiongkok. UI dan Unair sudah mampu melakukannya! Unair lagi 
mengarah ke stem cell untuk liver. Agar liver yang sudah serosis pun bisa 
diatasi! (*) 
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Dengan Ini Jumlah Pejabat Dikurangi 

BUMN menyederhanakan organisasi. Mulai 1 September lalu satu kedeputian 
dihapus. Jabatan setingkat direktorat jenderal itu hilang satu. Berarti 
jabatan-jabatan di bawahnya otomatis banyak berkurang. Tiga Direktur (di 
Kementerian BUMN disebut Asisten Deputi) ikut hilang. Lebih banyak lagi 
hilangnya jabatan-jabatan di bawahnya. 

Total ada 40 kotak jabatan yang terhapus. Maka, dengan ini, jumlah pejabat 
di Kementerian BUMN berkurang 20 persen. Selama ini banyak jabatan yang 
fungsinya tumpang tindih. Inilah yang dirasionalkan. Misalnya ada Deputi 
Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis. Tugasnya merumuskan konsep 
dan melaksanakan restrukturisasi perusahaan-perusahaan negara. Di lain 
pihak ada BUMN yang tugasnya melaksanakan restrukturisasi perusahaan 
negara. Yakni PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). 

PT PPA dibentuk untuk melanjutkan tugas Badan Penyehatan Perbankan 
Nasional (BPPN) yang sudah dibubarkan. 

n. Aset-aset sitaan BPPN akibat kredit macet selama krisis moneter tahun 
1998 yang tidak sempat diselesaikan oleh lembaga itu dilimpahkan ke PT 
PPA. Belakangan kalau ada perusahaan negara yang sulit sekalian diminta 
PT PPA untuk menyelesaikan. 

Namun jalannya restrukturisasi sebuah perusahaan BUMN sangat lambat. 
Penyebabnya, antara lain, perusahaan-perusahaan yang harus 
direstrukturisasi itu berada di bawah kendali berbagai deputi lainnya. Maka 
untuk merestrukturisasi sebuah perusahaan harus melalui birokrasi yang 
panjang. 

Dengan perubahan terbaru ini, semua perusahaan yang akan 
direstrukturisasi dialihkan ke bawah kendali Deputi Restrukturisasi dan 
Perencanaan Strategis. Tidak lagi di bawah deputi teknis. Misalnya PT 
Merpati. Dari segi pembinaan dia berada di bawah Deputi Bidang Usaha 



Logistik dan Infrastruktur. Kini Merpati berada langsung di bawah Deputi 
Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Wahyu Hidayat. 

Karena lebih dari 15 perusahaan harus direstrukturisasi, Deputi 
Restrukturisasi yang dulu tidak membawahi satu pun perusahaan kini 
membina lebih 15 perusahaan. Maka beban deputi yang lain menjadi ringan. 
Tentu ini tidak baik. Untuk itu satu deputi dihapus. Tugasnya didistribusikan 
ke deputi yang sudah lebih ringan tadi. 

Mungkin, kelak, satu deputi lagi bisa dihapus. Yakni kalau tugas 
merestrukturisasi perusahaan sudah selesai. Berarti tidak perlu ada Deputi 
Restrukturisasi. Kalau itu terjadi maka jumlah pejabat di Kementerian BUMN 
akan berkurang 40 persen! 

Kementerian BUMN memang sangat kecil. Anggaran APBN-nya bukan 
triliunan tapi hanya Rp 140 miliar. Terkecil di antara kementerian yang ada. 
Urusannya memang tidak banyak: membina 141 perusahaan BUMN. Kalau 
ditambah dengan anak-anaknya menjadi sekitar 600 perusahaan. 
Tahun lalu anggaran itu pun tidak habis. 
Dalam sebuah rapat kerja Kementerian BUMN sempat dikritik keras oleh 
yang biasa mengkritik. Tidak mampu menyerap anggaran. Sehingga uang 
tetap berada di Kementerian Keuangan. 

Tahun ini saya minta anggaran perjalanan dinas diturunkan lagi sebanyak 
Rp 10 miliar. Semoga, hehe, kali ini bisa habis. 

Keinginan melakukan reformasi birokrasi itu telah menjadi tekad seluruh 
jajaran Kementerian BUMN sejak hari pertama saya menjabat sebagai 
menteri. Kebetulan para pejabat eselon satu Kementerian BUMN dulunya 
adalah aktivis mahasiswa. Pada hari pertama bertugas sebagai menteri itu 
saya kumpulkan seluruh eselon satu. 

“Kita dulu aktivis mahasiswa kan?” Tanya saya kepada mereka. 
“Betul,” jawab mereka. 
“Sekarang kita jadi pejabat tinggi kan?” Tanya saya. 
“Betul Pak,” jawab mereka. 
“Ingatkah waktu kita jadi aktivis dulu kita menuntut apa? ” Tanya saya lagi. 



Maka kami daftar apa saja yang dulu kita perjuangkan: anti korupsi, 
reformasi birokrasi, dan penegakan hukum. 

Maka hari itu kami sepakat untuk tidak korupsi. Jangan sampai dulu 
berjuang melawan korupsi ternyata setelah dapat jabatan korupsi juga. 
Banyak orang berteriak anti korupsi hanya karena belum diuji oleh 
kesempatan dan jabatan. Mereka itu akhirnya korupsi juga setelah 
mendapat jabatan dan kesempatan. 

Kami bertekad untuk tidak seperti itu. Kami berdoa semoga dikuatkan iman 
kami dari ujian jabatan tinggi. 

Kami juga sepakat untuk melakukan reformasi birokrasi. Mumpung menjadi 
pejabat tinggi kami sepakat harus bisa berbuat sesuatu yang dulu hanya 
bisa kita teriak-teriakkan di pinggir jalan. Jabatan tidak boleh dilewatkan 
begitu saja. 

Dalam hal ini saya pernah membuat kesepakatan dengan Pak Mahfud MD. 
Waktu itu beliau masih menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi dan sama-
sama belum memikirkan soal capres. Beliau mengibaratkan orang yang 
mendapat jabatan itu sama dengan hakim yang memegang palu. Tidak 
boleh orang yang lagi memegang palu tidak menggunakan palunya. Karena 
itu mumpung memegang palu haruslah palunya digunakan. 

Maka minggu-minggu pertama di Kementerian BUMN kesibukan utama kami 
adalah merancang reformasi birokrasi di internal kementerian. Karena saya 
tidak berasal dari birokrasi maka yang mengetuai adalah Wakil Menteri 
Mahmuddin Yasin. Dia seorang birokrat tulen. Tapi dendamnya sama: ingin 
cepat-cepat melakukan reformasi birokrasi. 

Itulah sejarahnya mengapa lahir Keputusan Menteri BUMN No. 236 tahun 
2012 yang menghebohkan. Semangat reformasi birokrasi memang sangat 
tinggi waktu itu. Seperti masih mahasiswa saja. SK itulah yang dianggap 
oleh DPR melanggar peraturan. Tekanan politik untuk mencabutnya luar 
biasa. 



Saya memang agak “mokong” hari itu karena saya sadar sepenuhnya 
reformasi birokrasi itu memerlukan keberanian. Logikanya kalau aturan 
sudah baik, tidak perlu lagi ada reformasi birokrasi. 

Namun karena keributan memuncak saya pun mundur satu langkah. Toh 
ada cara lain untuk melaksanakan ide itu tanpa harus ribut-ribut di DPR. SK 
itu saya cabut. Tapi esensinya tetap saya laksanakan. Banyak jalan menuju 
restoran. 

Penghapusan satu kedeputian kali ini pun bisa saja dinilai agak melanggar 
peraturan. Tapi kami tidak menganggapnya begitu. Semoga tidak ada 
tekanan lagi kali ini. 

Kami hanya ingin antara apa yang dulu diperjuangkan dan kenyataan di 
lapangan bisa sejalan. Kami tidak mau masuk kelompok yang tidak berbuat 
sesuatu dengan alasan “keadaan tidak memungkinkan” atau “peraturan 
tidak memungkinkan” atau “ketakutan akan kehilangan jabatan tidak 
memungkinkan”. 
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Yang Sulit-sulit Bisa, Yang Mudah Sulit 

Salah satu yang tersulit dalam memproduksi peralatan berat di bidang listrik 
adalah membuat trafo 500 kv. Bulan depan Indonesia sudah mampu 
memproduksinya. Belum banyak negara yang mampu membuat alat jenis 
itu. Di seluruh ASEAN baru Indonesia yang mampu.Maka Indonesia bisa 
segera masuk peta dunia yang memiliki prestasi teknologi kelistrikan. 

Memang bukan BUMN yang mengerjakannya, tapi BUMN yang 
merangsangnya. Tiga tahun lalu Indonesia baru bisa memproduksi trafo 20 
kv. Saya, yang ketika itu mulai menjabat Dirut PLN segera minta agar pabrik 
trafo tersebut segera meningkatkan kemampuan untuk memproduksi trafo 
150 kv. 

Tahun lalu Indonesia naik kelas lagi dengan memproduksi trafo 275 kv. 
Menjelang mengakhiri masa tugas di PLN saya minta ada produsen yang 
menjadi pelopor membuat trafo 500 kv. Permintaan saya itu ternyata 
direspons sungguh-sungguh oleh PT CG Power Bogor. Bulan depan lahirlah 
trafo 500 kv made in Indonesia. 

Sebuah trafo 500 kv harganya sekitar Rp 40 miliar. Bahkan sebelum saya 
menjadi Dirut PLN harga sebuah trafo jenis itu mencapai Rp 120 miliar. 
Dunia kelistrikan heboh. Pertanyaan sering diajukan kepada saya: 
bagaimana bisa membuat harga sebuah trafo turun drastis seperti itu? 

Caranya gampang. Sebagai orang yang dulunya sering ke luar negeri, saya 
tahu berapa harga trafo sejenis di sana. Nur Pamudji, direksi PLN yang 
paling muda (sekarang Dirut PLN) bahkan langsung membandingkannya 
dengan harga trafo di Vietnam. Tiap hari kami membicarakan mengapa 
harga trafo di Indonesia begitu mahal. Akhirnya ketemu: sistem tendernya 
yang membuat mahal. 

Maka begitu sistem tendernya diubah harga trafo langsung anjlok: tinggal 
30 persennya! 



Sejak itu direksi PLN rajin mengubah sistem pembelian. Termasuk sistem 
pembelian yang pro produksi dalam negeri. Alat seperti kWh meter 
(meteran), kabel, trafo 20 kv, dan seterusnya disistemkan harus produksi 
dalam negeri. Caranya: dalam tender memang sudah disebutkan harus 
produksi dalam negeri. 

Saya pun sering menerima laporan yang sangat menggembirakan: pabrik-
pabrik travo, kWh meter, kabel, dan seterusnya kewalahan. Mereka sibuk 
sekali memenuhi order. Sampai-sampai harus kerja tujuh hari seminggu. 

Kebijakan seperti itu terus dilakukan di PLN. Saya tentu ingin seluruh BUMN 
memiliki kebijakan pembelian yang mengutamakan produksi dalam negeri. 
Hal itu bisa ditempuh dengan cara membuat sistem tendernya memang 
mensyaratkan itu. 

Bagaimana kalau di dalam negeri produsennya hanya satu? Bukankah akan 
lebih mahal? Karena tanpa pesaing? 

Ada cara yang bisa dilakukan. Yakni sistem cost-plus atau cost-plus-plus. 
Pabrik tersebut harus mau diaudit mengenai struktur biaya produksinya. 
Lalu diperiksa harga-harga bahan bakunya. Harga bahan baku tidak bisa di-
mark up. Produsen memang pandai tapi kita tidak boleh bodoh. Itulah 
prinsipnya. 

Jangan memberi peluang pemasok menyembunyikan harga pokok. Dengan 
demikian kita akan tahu berapa harga beli yang wajar. 

Kita ini sebenarnya tidak bodoh, tapi sogok-menyogoklah yang sering 
membuat orang pandai tiba-tiba bodoh. Lemahnya pembelaan terhadap 
produksi nasional sering kali bukan karena kebijakan yang salah, tapi lebih 
karena “kebodohan-kebodohan mendadak” seperti itu. 

Mestinya kita juga bisa berbuat banyak dalam hal hand phone (HP), 
misalnya. Semua pihak tahu bahwa saat ini terlalu banyak HP ilegal. Pak 
Gita Wirjawan, Menteri Perdagangan, sering menyebut lebih 70 juta HP 
ilegal. Bahkan HP yang ada di Indonesia boleh dikata hampir 100 persen 
impor. 



Kalau saja semua HP itu legal negara bisa memperoleh tambahan dana 
sedikitnya Rp 30 triliun setahun. 

Saya sependapat dengan Pak Gita. Tapi untuk bisa memproduksi HP di 
dalam negeri tidak mudah. Bukan soal teknologinya tapi perlakuan 
pajaknya. BUMN seperti PT Inti pernah berusaha keras memproduksi HP tapi 
selalu kalah harga. Untuk impor suku cadang HP dikenakan pajak. Tapi 
impor HP secara utuh tidak dikenakan pajak. 

Kalau Indonesia bisa membuat trafo 500 kv, apalah sulitnya membuat HP. 
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Tiba Begitu Ruwetnya, Pulang Begitu Indahnya 

Hampir 3.000 pemain bridge dan keluarga mereka dari seluruh dunia 
berkumpul di Bali. Mereka lagi bertanding di kejuaraan dunia ke-43 yang 
berlangsung di Nusa Dua. 

“Waktu tiba di Bali Anda mungkin mengeluh. Bandaranya ruwet dan jalan 
menuju Nusa Dua macetnya bukan main,” kata saya dalam pidato 
pembukaan Kamis lalu. 

“Tapi waktu Anda-anda meninggalkan Bali minggu depan keadaan sudah 
berbeda. Anda kembali ke bandara akan melewati jalan baru di atas laut 
yang sangat indah. Dan Anda akan meninggalkan Bali melalui bandara baru 
yang juga sangat indah,” kata saya. 

Saya adalah Ketua Umum Pengurus Besar Gabungan Bridge Seluruh 
Indonesia (GABSI). Peserta dari 63 negara itu bertepuk tangan gemuruh. 
Kejuaraan dunia ini memang berlangsung hampir dua minggu sehingga bisa 
mengalami dua dunia: tiba serba ruwet pulang serba indah. 

Jalan tol dan bandara baru Bali itu diresmikan Bapak Presiden SBY hari ini. 
Inilah jalan tol terindah dengan waktu pembangunan tercepat di Indonesia. 
Dua-duanya didesain, dibangun, dibiayai, dan dioperasikan oleh BUMN: PT 
Jasa Marga Bali untuk jalan tol dan PT Angkasa Pura 1 untuk bandara. 

Selama seminggu ke depan masyarakat diberi kesempatan secara gratis 
untuk mencoba tol atas laut. Sekalian untuk menguji keandalan sistemnya. 

Sedang untuk New Ngurah Rai, ujicoba sudah dilakukan Jumat lalu dengan 
mengalihkan seluruh kedatangan internasional ke bandara baru. 
Alhamdulillah. Lancar. Mulai dari sistem imigrasi, visa on arrival, bea cukai, 
sampai ke pengambilan bagasinya. 

Penggunaan bandara baru, di mana-mana di seluruh dunia, selalu ruwet. 
Terutama handling bagasinya. Karena itu boyongan bandara ini dilakukan 
bertahap. Untuk seluruh keberangkatan internasional baru boyongan tanggal 
29 minggu depan. 



Kalau boyongan itu nanti lancar, maka ini akan mengulang sukses boyongan 
di Medan dari bandara Polonia ke Kuala Namu, Juli lalu. 

Akhir tahun ini akan menyusul bandara baru Sepinggan Balikpapan yang 
selesai dibangun. Juga tidak kalah indah dan besarnya. Bahkan bandara 
baru Sepinggan ini akan jadi bandara-mal pertama di Indonesia. Di dalam 
bandara itu benar-benar ada mal sungguhan. 

Pada saat yang hampir bersamaan Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya 
juga selesai dibangun. Hanya bandara baru Semarang yang masih 
memerlukan proses. Perencanaan sudah matang, dana BUMN sudah 
tersedia, dan kegiatan fisik sudah lama siap dimulai. Tapi lokasinya masih 
harus di-clear-kan. Bandara baru itu akan menempati tanah milik TNI 
sehingga harus diselesaikan prosesnya. 

Bandara memang persoalan rumit. Jumlah pesawat bertambah terus dengan 
derasnya. Pertambahan penumpang juga tidak terbendung. Pengaturan lalu-
lintas udaranya benar-benar menantang. 

Banyaknya pesawat yang dulu harus muter-muter di udara menunggu 
giliran landing sudah bisa diatasi. Caranya: Airnav Indonesia, BUMN baru, 
meningkatkan kapasitas sistemnya untuk Soekarno-Hatta Jakarta. Kalau 
dulu satu jam hanya bisa naik-turun sebanyak 60 kali, sekarang sudah bisa 
69 kali. 

Bahkan Airnav mengatur lalu-lintasnya sejak dari bandara asal. 
Keberangkatan pesawat dari bandara asal akan diminta maju atau mundur 
beberapa menit daripada memaksa berangkat on time tapi harus muter-
muter di udara Jakarta menunggu giliran landing. 

Memang ke depan sudah harus diputuskan untuk mengurangi frekuensi 
penerbangan dari dan ke Jakarta. Antre take off di Cengkareng sudah sangat 
mengganggu kepastian jadwal pesawat. Urgensi banyaknya penerbangan 
dari Jakarta ke Surabaya (lebih 40 kali sehari) atau Jakarta-Medan (lebih 30 
kali sehari) harus dipertanyakan. Untuk apa harus 40 kali sehari? Bukankah 
30 kali juga sudah cukup? 



Perusahaan penerbangan sudah harus di-warning untuk segera memiliki 
pesawart yang lebih besar dari B737 atau sejenisnya. Tentu yang masih 
ekonomis untuk jarak pendek. Membangun landasan ketiga di Cengkareng 
memang penting, tapi terobosan manajemen lebih penting lagi. 

Saya ingat apa yang dilakukan Dirut Pelindo II RJ Lino di Padang. Di masa 
lalu kapal harus antre sampai 15 hari di pelabuhan Teluk Bayur. Semua 
pihak berpendapat harus segera dibangun dermaga baru. Tentu amat 
mahal. Hanya Lino yang tidak sependapat. Dia lakukan perubahan 
manajemen. 

Lino benar. Sejak enam bulan lalu kapal tidak perlu antre sama sekali di 
Teluk Bayur. Kapal datang bisa langsung berlabuh. 

Dermaga baru tidak jadi dibangun. Uang triliunan bisa dihemat. 
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Sashimi Prinus Setelah Lama Mupus 

Inilah mayat hidup berikutnya di BUMN: PT Perikanan Nusantara (PT Prinus). 
Perusahaan ini sebenarnya praktis sudah mati. Tidak ada aktivitas berarti di 
dalamnya. Karyawannya pun sudah tiga tahun tidak bergaji. 

Ini sangat ironis. Di negara yang luas lautnya 2/3 dan daratannya hanya 
1/3, perusahaan negara yang bergerak di bidang kelautan malah tidak bisa 
berkembang. 

Untuk membuatnya hidup kembali juga tidak mudah. Kepercayaan dari 
stakeholder sudah hilang. Bahkan kepercayaan pada diri sendiri pun sudah 
lenyap. Utangnya menumpuk. Sampai lebih Rp 50 miliar. Termasuk utang 
pajak Rp 12 miliar. 

Ibarat orang mau merangkak, dia harus bisa keluar dulu dari lubang yang 
dalam. 
Tidak masuk akal perusahaan perikanan mati di kolam ikan. 
“Tidak ada modal,” begitu selalu kilah yang terucapkan. “Minta PMN,” itu 
ujung-ujungnya. Minta penambahan modal negara. 

Saya tidak mau dua-duanya. Modal hanya bisa diberikan kepada yang biasa 
kerja, kerja, kerja. Modal tidak boleh diberikan kepada yang tidak mau 
bekerja. Yang biasanya juga tidak mau berpikir. Yang biasanya juga mudah 
mengeluh. Yang biasanya juga mudah menyerah. Yang biasanya juga 
mudah menyalahkan orang lain. 

Karena itu saya tidak mau menjanjikan modal. Saya minta mereka bekerja 
dulu. Kerja. Kerja. Kerja. Apa yang bisa dikerjakan? “Apa saja,” jawab saya. 
Maka dicarilah apa yang bisa dikerjakan. 

Muncullah gagasan ini. Datangnya dari direktur keuangan (waktu itu) 
Abdussalam Konstituanto. Cari upah dari memperbaiki kapal orang lain. 
Menjual jasa. Tanpa modal. Kecuali tenaga. 



Toh PT Prinus punya galangan kapal. Bahkan di lima lokasi. Pekalongan, 
Surabaya, Bitung, Ambon, Sorong. Kelimanya berada di pusat-pusat 
kekayaan perikanan Indonesia. 

Dulunya, zaman dulu, galangan kapal itu dimaksudkan untuk dipakai sendiri. 
Ketika PT Prinus masih jaya. Masih memiliki banyak kapal. Kalau ada kapal 
yang rusak tinggal diperbaiki di galangan sendiri. 

Belakangan lima perusahaan perikanan di lima kota itu bermasalah. 
Semuanya. Mismanagement. Secara berjamaah. Sakit. Sempoyongan. 
Semaput. Sekarat. 

Tahun 2004 muncul ide menyehatkannya: digabung menjadi satu 
perusahaan dengan nama PT Perikanan Nusantara (Persero). 

Menyatukan lima perusahaan sekarat ternyata ibarat orang lumpuh 
menggendong orang pingsan. Tidak jalan. 

Sampai tiga tahun kemudian tidak bergerak. Penyatuan itu ibarat hanya 
mengumpulkan lima orang sekarat dalam satu kamar pengap. Tidak ada 
obat dan tidak ada dokter. 

Baru pada tahun 2007 statusnya diperjelas: diberi direksi dan diberi injeksi. 
Bayangkan apa yang bisa diperbuat oleh gabungan lima perusahaan lumpuh 
itu. Lima perusahaan yang secara spiritual sudah rusak bertahun-tahun. 

Tentu, saat diangkat jadi menteri saya tidak bisa membiarkannya. Mayat itu 
harus diurus. Dikubur. Atau dihidupkan. Saya mencoba memilih yang kedua. 
Rasanya tidak akan sesulit pabrik kertas Leces. Dunia kian tidak 
memerlukan kertas. Dunia kian memerlukan ikan. 

Untuk langkah pertama saya minta utang-utang PT Prinus diselesaikan. 
Beres. Lalu muncul ide dari Abdussalam untuk mendayagunakan galangan 
kapal itu. Kerjakan. Kerja. Jalan. Bernafas. 

Tahun berikutnya Abdussalam saya naikkan jadi direktur utama. Berkibar. 
Lima galangan kapal di lima kota itu kian sibuk. Uang mengalir masuk. Tidak 
ada lagi yang bocor. Dulu galangannya sibuk tapi uangnya entah ke mana. 



Jumat lalu saya ke Ambon. Meninjau PT Prinus Cabang Ambon. Tanda-tanda 
kehidupan tampak dengan nyata di situ. Galangan kapalnya sibuk. “Sampai 
Desember nanti sudah penuh. Kami sudah menolak-nolak order,” ujar 
Ferdinand Wenno, Kepala Cabang Ambon PT Prinus. 

“Banyak sekali kapal ikan yang antre perbaikan,” tambahnya. “Bahkan kapal 
ikan Taiwan pun diperbaiki di sini,” katanya. Terlihat ada kebanggaan di 
sorot matanya. 

Demikian juga di Surabaya, Bitung, dan Sorong. Semua sibuk bekerja. 
Bangga. 

Hope itu cepat menjalar. Merambat. Menular. Mewabah. Setelah galangan 
kapalnya bergairah, Abdussalam mengayunkan langkah baru. Menghidupkan 
pabrik es di lima kota. 

Kapal ikan perlu es. Dalam jumlah besar. Nelayan mulai mendatangi PT 
Prinus. Untuk mendapat es. 

Abdussalam pandai memanfaatkan hope dan optimisme. Dia jadikan itu 
mesiu untuk melesatkan cita-cita. Galangan dan pabrik es bukanlah cita-cita 
yang sebenarnya. PT Prinus bukan perusahaan es. Dia perusahaan 
perikanan. Galangan dan es hanyalah sasaran antara. Jembatan. 

Awal tahun 2013 Abdussalam menyeberangi jembatan itu. Masuk ke jantung 
perusahaan: membangun pusat pengolahan ikan. Di lima kota. 

Di Ambon saya kaget. Ada tiga orang Korea dan satu orang Amerika. Pagi 
itu mereka lagi menyeleksi hasil pengolahan ikan Prinus. Agar layak 
diekspor. Tidak ditolak di negara tujuan. Tidak diklaim. 

Itu langkah yang cerdas sekaligus prudent. Perusahaan yang baru hidup 
seperti Prinus masih menghadapi banyak kerawanan. Belum memiliki 
keahlian. Kalau ekspor ikannya sampai ditolak Prinus akan kembali mampus. 

Saya sungguh bangga pada Prinus. Mayat itu kini sudah hidup. Bahkan 
sudah mampu berjalan. Cukup jauh. Hanya perlu waktu dua tahun. Tanpa 
suntikan modal sama sekali. 



Sorenya saya ke Sorong, Papua Barat. Di sini tanda-tanda kehidupan itu 
lebih nyata. Galangannya, pabrik esnya, pengolahan ikannya, sangat 
istimewa. Tentu semua itu baru awal kebangkitan. Abdussalam masih 
menyimpan dendam yang sangat dalam: menjadikan Prinus benar-benar 
perusahaan perikanan kelas dunia. 

Dia lahir di Bangkalan, Madura. Dia alumni akuntansi Unair. Dia doktor 
ekonomi IPB. Dia mencintai laut. Dan isinya. 

Sore itu dia sudah menyiapkan sashimi fresh untuk saya. Tapi heli yang 
akan membawa saya ke Kais tidak bisa menunggu. Di Kais, pedalaman 
Sorong Selatan itu, Perum Perhutani sudah siap membangun pabrik sagu 
pertama. 

Saat menuju Kais saya minta heli terbang rendah di 80 km selatan kota 
Sorong. Di sinilah konsorsium PT Pelindo akan membangun pelabuhan laut 
internasional sebesar yang di Makassar. 

Dua proyek itu lebih menggiurkan untuk dilihat. Saya tinggalkan sashimi. 
Saya telan kembali liur yang sudah terlanjur mengucur. 
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Maju dan Bersih, No Salah Satunya 

Ini salah satu upaya internal untuk membuat BUMN bersih dari korupsi. 
Mungkin masih kurang sempurna. Mungkin juga ada cara lain yang lebih 
baik. Tapi belum ketemu. 

Intinya pembersihan itu harus dimulai dari atas. Prinsip ini yang kami anut. 
Karena itu jajaran direksi yang pertama-tama harus bersih. Direksi yang 
bersih yang akan membersihkan level di bawahnya. Direksi yang tidak 
bersih tidak mungkin bisa melakukan itu. 

Upaya ini kami sebut dengan “road map menuju BUMN bersih”. Cara ini 
mungkin dianggap kurang radikal. Kurang dar-der-dor. Tapi mengelola 
perusahaan memang harus hati-hati. Pemberantasan korupsi tidak bisa 
dilakukan dengan cara menghancurkan perusahaannya. Pemberantasan 
korupsi harus dilakukan, tapi perusahaan juga harus tetap berkembang. 
Tetap naik omsetnya. Tetap naik labanya. 

Kami menggunakan istilah “road map” karena upaya ini memang dilakukan 
dengan tahapan tertentu, cara tertentu, dan target waktu tertentu. Dalam 
road map itu ada yang disebut “bersih level satu”. Artinya level satu 
(direksi) di sebuah BUMN-lah yang didahulukan untuk dibuat bersih. 

Tentu selama ini sudah sangat banyak direksi BUMN yang bersih. Saya tahu 
siapa-siapa mereka. Tapi belum pernah diumumkan secara terbuka. Juga 
belum pernah diuji: benarkah bersih? 

Karena itu sejak tanggal 1 oktober 2013 lalu kami membuka pendaftaran. 
Khusus untuk direksi. Secara kolektif per BUMN. Tidak bisa tiap satu direktur 
mendaftar sendiri. Artinya satu board of director (BOD) harus sepakat bersih 
semua. Kalau ada satu board of director yang merasa gagal bersih hanya 
oleh ulah salah satu di antara mereka maka mereka harus mengusulkan 
untuk diganti. 

Saya harapkan sejak 1 Oktober lalu hingga 30 Oktober nanti, masing-
masing BOD membuat kesepakatan internal: berani mendaftarkan diri 



sebagai BOD yang bersih atau tidak. Bagi yang merasa masih belum bersih 
benar, tapi bertekad untuk bersih, tetap bisa mendaftar. Masih ada waktu 
tiga bulan untuk cuci-cuci diri. 

Saya ingin tahu pada tgl 30 Oktober depan sudah berapa BUMN yang berani 
mendafkan diri. Lalu mereka diberi kesempatan untuk benah-benah selama 
November dan Desember. Mereka akan dinilai mulai tanggal 1 Januari 2014. 

Yang akan menilai mereka adalah pihak-pihak yang selama ini berhubungan 
dengan BUMN tersebut: pemasok, vendor, konsumen, dan seterusnya. 
Merekalah yang mewakili publik. Tentu yang tidak terkait dengan BUMN 
tersebut tidak diminta ikut menilai. Asumsinya: mereka tidak tahu persis 
perilaku BUMN tersebut. 

Biasanya yang paling tahu sebuah BUMN itu masih kotor atau sudah bersih 
adalah pemasok atau pengguna jasanya. Debitor sebuah bank misalnya, 
akan tahu ini: dia perlu nyogok atau tidak untuk mendapat kredit. Perlu 
memberi hadiah atau tidak. Saya bangga bahwa bank BUMN sudah sangat 
maju. Jangankan sogok atau hadiah. Ditraktir makan oleh debitor pun sudah 
tidak mau. 

Penilaian itu akan berlangsung selama 3 bulan (Januari-Maret 2014). 
Hasilnya akan diumumkan. 

Bagaimana dengan BOD yang tidak berani mendaftar sampai 30 Oktober 
nanti? Tidak apa-apa. Mereka akan dikelompokkan dalam kelas khusus: 
mereka diberi road map menuju BUMN bersih. Harus menjalankan itu. Bagi 
yang tidak mau masih ada pilihan: mengundurkan diri dari jabatan direksi. 
Atau diberhentikan. 

Setelah program “bersih level satu” diselesaikan, berikutnya adalah: “bersih 
level dua”. Setiap BOD harus membuat road map. Untuk menciptakan 
pejabat tinggi satu level di bawah direksinya juga bersih. Tentu ini hanya 
dilakukan oleh BOD yang sudah mendaftarkan diri. Bagi yang belum 
mendaftar tentu tidak bisa. Bagaimana bisa membuat road map untuk 
menciptakan level di bawah direksi bersih? Kalau direksinya sendiri belum 
bersih? 



Tentu sebuah BOD harus menciptakan sistem agar pejabat satu level di 
bawah direksi juga bersih. Termasuk sistem jenjang karir yang menganut 
merit. Tentu juga harus berani mengganti pejabat level tersebut yang dinilai 
berpenyakit. 

Pendaftaran untuk BUMN yang level di bawah direksinya juga bersih baru 
dilakukan 1 Januari 2014 selama sebulan. Penilaian untuk level ini mulai 
dilakukan tanggal 1 April 2014. 

Program berikutnya adalah membuat “bersih level tiga”. Yakni bagaimana 
agar seluruh manajer di BUMN juga bersih. Dari pengalaman beberapa 
BUMN yang sudah bersih, itu tidak sulit. Kalau level direksinya sudah bersih 
dan level satu tingkat di bawah direksinya juga bersih, para manajer itu 
akan ikut dengan sendirinya. 

Pendaftaran “bersih level tiga” ini dimulai 1 April 2014. Dan akan mulai 
dinilai pada 1 juli 2014. 

Sulitkah mencari orang bersih? Tidak. Yang sulit adalah mencari orang 
bersih yang “tidak sok bersih”. Kita perlu orang-orang bersih tapi tidak sok 
bersih. Yang sok bersih itu biasanya sikapnya kaku. Merasa bersih sendiri. 
Benar sendiri. Merasa orang lain itu kotor. Orang yang demikian, meski 
bersih, sulit diangkat jadi pimpinan di perusahaan. Dia tidak bisa berada 
dalam satu tim kerja yang solid. Padahal kemajuan itu tidak bisa dibuat oleh 
satu orang. Harus satu tim. 

Kita perlu banyak orang bersih yang punya jiwa kepemimpinan. Yang punya 
antusiasme. Kita pengin maju dan bersih. Bersih dan maju. Bukan hanya 
salah satunya. 
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Mereka Yang Tidak Basah Di Kolam Oli  

Mungkinkah orang yang terjun ke kolam oli tidak terkena oli? Tidak 
mungkin. Itulah yang sering disangkakan oleh siapa pun terhadap siapa pun. 

Kalau kolam oli itu diartikan secara harfiah, logikanya memang “hil yang 
mustahal” -untuk meminjam istilah lama almarhum Asmuni Srimulat. 

Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa menyaksikan yang 
disangka mustahil itu. Bahkan contohnya cukup banyak. Mahfud MD 
termasuk salah satunya. 

Sejak lama saya kagum dengan integritas Pak Mahfud MD. Kini kekaguman 
itu bertambah-tambah lagi. Terutama sejak ditangkapnya Ketua Mahkamah 
Konstitusi Dr Akil Mochtar. Kita jadi tahu bahwa MK itu ternyata lembaga 
yang sangat basah. Bahkan basah oleh oli: calo, dagang perkara, dan 
sogok-menyogok. Bukan hanya oleh yang kalah Pemilukada. Bahkan juga 
oleh yang sudah menang Pemilukada sekali pun. 

MK bisa disebut kolam oli karena pihak-pihak yang bersaing dalam 
Pemilukada semuanya ingin menang. Bukan hanya gengsi. Juga karena 
sudah telanjur habis-habisan. 

Dari kenyataan itu kita juga jadi tahu betapa beratnya tekanan yang dialami 
Pak Mahfud MD selama menjadi Ketua MK dulu. Terutama dalam menjaga 
integritasnya di tengah-tengah kolam oli seperti itu. 

Tentu saya sangat kagum tidak hanya kepada Pak Mahfud MD. Tapi juga 
pada orang-orang lain yang integritasnya tinggi. Terutama mereka yang 
pada dasarnya berada di kolam oli namun tidak terkena oli. 

Dari mana orang bisa memiliki integritas? Tentu dari ujian-ujian. Orang 
bersih yang belum pernah diuji di dalam kolam oli belum bisa disebut teruji. 
Orang baru dikatakan punya integritas kalau sudah diuji. Kian berat 
ujiannya, bila lolos, kian tinggi integritasnya. 



Pak Mahfud saya golongkan orang yang sudah mencapai integritas tinggi. Ini 
karena dia bukan baru sekali ini terjun ke kolam oli. Tapi sudah berkali-kali. 
Setiap kali itu juga Pak Mahfud tidak ikut terlumur oli. 

Misalnya waktu jadi Menteri Pertahanan. Bukankah seharusnya Pak Mahfud 
juga terciprat oli perdagangan dan percaloan senjata? Nyatanya tidak. 

Maka jangan hanya menyebut-nyebut nama Akil yang dianggap bobrok itu. 
Sebagai imbangan ada baiknya kita juga sering menyebut nama Pak Mahfud 
yang bersih. Agar selalu ada hope dalam kehidupan ini. Masih banyak 
Mahfud-Mahfud lain di MK dan tempat-tempat penuh oli lainnya. 

Tentu saya juga angkat topi pada pegiat anti korupsi. Juga kepada mereka 
yang tidak korupsi. Tapi saya sungguh hormat kepada mereka yang pernah 
mendapat kesempatan berada di kolam oli namun tidak terkena oli. 

Belum tentu mereka yang meneriakkan anti korupsi bisa terhindar dari oli 
ketika mereka diterjunkan ke kolam oli. Sudah banyak contohnya. 

Di lingkungan BUMN tentu juga banyak contoh. Saya pun sungguh kagum 
kepada orang seperti Ignasius Jonan, Dirut PT KAI. Kepada Dirut PT PLN Nur 
Pamudji yang akan dapat Anugerah Bung Hatta karena integritasnya. 
Kepada Dirut Bank Mandiri yang dulu (Agus Martowardojo, Zulkifli Zaini) 
maupun Dirut yang sekarang Budi Sadikin. Kepada Dirut PT Permodalan 
Nasional Madani Parman Nataatmadja. Kepada Dirut PT Angkasa Pura 1 
Tommy Soetomo. Kepada Dirut PT RNI Ismed Hasanputro. Kepada….masih 
banyak sekali dirut BUMN yang tidak mungkin saya sebut satu-satu. 

Mereka itu, sampai hari ini, tergolong orang yang berada di kolam oli. Tapi 
mereka masih bisa menjaga dirinya dari cipratan oli. Tentu mudah bagi 
mereka yang tidak sedang berada di kolam oli untuk tidak terkena oli. Tapi 
sungguh istimewa mereka yang sedang berada di kolam oli yang bisa 
terhindar dari oli. 

Padahal kadang kala oli itu sengaja diciprat-cipratkan dari luar. 

Maka logika umum “tidak mungkin orang yang diterjunkan ke kolam oli tidak 
terkena oli” belum tentu cocok untuk kasus di atas. 

Siapakah yang memberi apresiasi kepada mereka? 



Tentu ada lembaga yang sudah mengapresiasikannya. Bahkan ada 
beberapa. Kita bersyukur untuk itu. 

Yang juga menarik dalam banyak contoh di atas adalah ini: mereka tidak 
hanya bersih untuk dirinya. Juga tergerak untuk membersihkan lingkungan 
dalamnya. Misalnya melalui contoh nyata dari atas. Melalui konsistensi. 
Melalui pembaharuan sistem. Melalui pengawasan yang ketat. Juga terutama 
melalui pembaharuan sistem pengadaan barang dan jasa. 

Karena itu saya senang sekali ketika bertemu Ketua Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) Hadi Purnomo. Yakni saat beliau mengemukakan ide 
penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa. Saya langsung 
meresponnya. 

Pak Hadi Purnomo mengatakan penyelewengan akan mudah dilacak kalau 
sistem pembayaran dari kontraktor ke sub kontraktor dengan sistem 
transfer bank. Tidak cash. Dengan transfer bukan hanya mudah dilacak. 
Juga membuat orang takut melakukan penyelewengan. 

Dalam launching “Road Map BUMN Bersih” dua pekan lalu saya pidatokan 
ide Ketua BPK itu. Bahkan saya minta langsung diadopsi untuk tender-
tender yang akan datang. 

Caranya begini. Sejak tahap unwishing, soal sistem pembayaran ini sudah 
harus dijelaskan kepada calon peserta tender. Dalam dokumen tender juga 
harus dicantumkan. Dan jangan lupa harus ditulis juga dalam kontrak 
nantinya. 

Ke depan penyempurnaan sistem tender harus jadi agenda utama. Terutama 
dalam kaitannya dengan program pencegahan korupsi. 

Banyak komisi disalurkan lewat pembayaran kepada sub kontraktor. 
Makanya pemeriksa tidak akan bisa menemukan penyelewengan dari buku 
keuangan kontraktor utama. 

Kalau usaha itu berhasil, kita akan memperoleh lagi kemajuan yang nyata. 
Kita sudah biasa memuji ketegasan beberapa negara dalam memberantas 
korupsi. Kini Indonesia pun mulai dipuji di luar negeri. 



Waktu saya di Filipina, wartawan di sana mengatakan “Indonesia hebat ya, 
siapa pun ditangkap”. Mereka mengucapkan itu dengan nada sambil 
mencibir negaranya sendiri. Hal senada juga terdengar di Thailand dan 
India.  
Rupanya sudah menjadi kecenderungan manusia di negara mana pun: suka 
membanggakan negara lain seraya mencibir negaranya sendiri. 
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Gotong Royong Untuk 86,4 Juta Orang Miskin 

Pagi ini di Sukabumi. Seluruh direktur utama BUMN berkumpul. Di Sukabumi 
mereka membubuhkan tanda tangan pertanda ikut gotong royong. 
Mengikutkan seluruh karyawan dan keluarga mereka ke program BPJS 
Kesehatan. 

Bapak Presiden SBY hadir di acara ini. Beliau tidak hanya menyaksikan. 
Beliau ingin program bersejarah yang terjadi di era kepemimpinan beliau ini 
sukses. 

BPJS memang akan mengubah sistem jaminan kesehatan nasional. Tahun 
pertama baru menyangkut 86,4 juta orang, tapi inilah dasar yang kokoh 
untuk sistem kesehatan negara modern ke depan. 

Karyawan BUMN dan keluarganya tidak termasuk yang 86,4 juta itu. 
Keikutsertaan BUMN bisa menambah kualitas layanan untuk yang 86,4 juta 
orang itu. 

Siapakah 86,4 juta orang itu? Mereka adalah rakyat miskin dan hampir 
miskin. Mulai tanggal 1 Januari 2014 depan, kesehatan mereka ditanggung 
pemerintah. Melalui layanan Askes yang berganti nama BPJS Kesehatan. 

Baru kali ini terjadi dalam sejarah Republik Indonesia pengobatan untuk 
seluruh orang miskin dan hampir miskin ditanggung oleh pemerintah. 

Tentu layanan yang bisa diberikan kepada 86,4 juta orang miskin itu belum 
akan memuaskan. Tiap orang baru mendapat jatah Rp 19.000 per bulan. 
Rata-rata. Artinya kalau banyak yang tidak sakit jatah untuk yang sakit bisa 
lebih besar dari itu. 

Meski belum memuaskan tapi sejarah sudah dimulai. Meningkatkannya akan 
jauh lebih mudah dari memulainya. Ini bukan hanya soal uang. Tapi juga 
komitmen. Di dalamnya menyangkut pembangunan sistem. Termasuk 
membangun kapasitas pengelolaannya. 



Sesuai dengan UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan tidak di bawah BUMN. Mulai 1Januari depan 
PT Askes (Persero) menjelma jadi BPJS Kesehatan dan bukan lagi BUMN. 

Kita akan punya pengalaman baru. Sebuah lembaga layanan masyarakat 
tidak berbentuk perusahaan. BPJS tidak boleh mencari laba. Dana 
operasional BPJS Kesehatan dijatah dari persentase dana kesehatan yang 
diperoleh dari APBN. Juga tidak boleh punya anak perusahaan. Karena itu 
anak perusahaan PT Askes, PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia akan 
diakuisisi BUMN lain sebelum akhir tahun ini. 

Banyak yang mengkhawatirkan sistem pengelolaan yang seperti itu tidak 
akan merangsang manajemen BPJS untuk maju. Tidak ada sistem insentif 
yang memadai. Tapi biarlah semua berjalan dulu. Kalau BUMN 
mempersoalkan itu nanti terkesan tidak rela melepaskannya. 

Mengapa keikutsertaan BUMN disebut gotong royong? Ini karena 
keikutsertaan BUMN akan memperkuat BPJS. Si kuat membantu yang 
lemah. Si muda membantu yang tua. Si sehat membantu yang sakit. 

Dirut PT Askes Dr dr Fachmi Idris berhasil meyakinkan itu. BUMN akan 
membayar ke BPJS Rp 50.000 per bulan per orang. Karyawannya muda-
muda sehingga diasumsikan masih jarang sakit. Pendidikannya juga lebih 
tinggi. Kesadaran hidup sehatnya lebih tinggi. 

Dirut Askes harus sebanyak mungkin mencari peserta yang seperti BUMN 
itu. Agar semakin banyak yang ikut gotong royong. Dengan demikian rakyat 
miskin yang jatahnya Rp 19.000 itu bisa mendapatkan layanan lebih dari itu. 

Yang juga sangat penting adalah disiplin pada sistem rujukan. Jangan semua 
orang sakit langsung masuk RS. Rumah Sakit haruslah hanya tempat 
rujukan dari Puskesmas. 

Dengan BPJS Kesehatan ini pengentasan kemiskinan bisa lebih berhasil. 
Selama ini banyak orang berhasil diangkat dari kemiskinan. Namun mereka 
langsung kembali miskin manakala salah satu anggota keluarganya sakit. 

Selamat berpisah PT Askes (Persero). Selamat datang BPJS Kesehatan. 86,4 
juta rakyat miskin menanti pelayananmu! 
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Dua Tahun dengan Banyak Kejadian 
Minggu lalu bersejarah bagi saya: genap dua tahun jadi Menteri BUMN. 

Minggu ini juga bersejarah bagi saya: menerima PT Inalum sebagai BUMN 
baru hasil penyerahan dari Jepang ke pangkuan Indonesia. 

Selama dua tahun jadi menteri saya merasa baik-baik saja. Tidak gembira 
tapi juga tidak susah. Biasa-biasa saja. Dua kali saya masuk rumah sakit. 
Dua-duanya karena sakit perut. Kesukaan saya makan karedok dan 
ketoprak kadang memang berlebihan. 

Selama dua tahun itu pula saya hampir tidak absen berolahraga: senam 
joget di Monas. Nyaris setiap hari: pukul 05.00 hingga 06.30. Kalau pagi-
pagi hujan, senamnya pindah ke teras Kementerian BUMN yang di dekat 
Monas itu. 

Meski hanya joget, ngurus senam ini ternyata seperti ngurus perusahaan 
juga: perlu fokus. Awal-awal gabung ke kelompok senam-dansa ini saya 
hampir putus asa. Mereka (mayoritas ibu-ibu lebih setengah baya) sudah 
menguasai gerakan kira-kira 100 lagu. Mereka juga sudah lebih 30 tahun 
berkelompok di situ. 

Belajar geraknya sulit. Setiap hari lagunya beda: latin, mandarin, dangdut, 
jaipongan, korea, dan rock. Belum berhasil menirukan gerakan satu lagu, 
mereka sudah berganti gaya. Huh! Kelihatan banget bodohnya. Apalagi 
umur sudah 62 tahun! 

Tapi saya tidak boleh menyerah. Saya ikuti terus gerak mereka. Kini saya 
sudah bisa kira-kira 40 gerakan dari berbagai lagu itu. Kemampuan terbaru 
saya gerakan lagu dangdut: di-reject, di-reject saja! Kini saya sedang 
belajar keras yang lebih baru: goyang Cesar! Beruntung. Dalam proses 
belajar ini sempat didampingi langsung oleh Cesar yang asli. Yakni saat 
sama-sama manggung di Sukabumi pekan lalu. 

Saya sungguh merasakan manfaat olahraga ini. Sehat, berkeringat, dan 
gembira. Juga dekat dengan kantor. Saya hampir selalu mandi pagi di 
kantor. 



Pernah, di awal-awal jadi menteri dulu, saya mencoba olahraga jalan kaki. 
Baru beberapa hari mencoba datanglah musim hujan. Berarti harus cari 
olahraga di dalam gedung. Tapi apa? Maka saya putuskan untuk berolahraga 
dengan cara menaiki tangga darurat gedung bertingkat. Misalnya kedung 
Kementerian BUMN yang 24 tingkat itu. 

Baru beberapa hari naik-turun tangga, bosan juga. Tiap pagi lihat tangga 
darurat yang sama. Lalu saya naiki tangga darurat gedung Pertamina yang 
26 lantai itu. Lalu gedung BTN di jalan Gajah Mada. Tiap hari saya cari 
gedung baru: Bank Mandiri di Jalan Gatot Subroto yang 36 lantai. Bank 
Rakyat Indonesia di Jalan Sudirman. Terus cari gedung BUMN yang lebih 
tinggi. Terakhir gedung Bank BNI itu. Mentok. Tidak ada lagi gedung lebih 
tinggi milik BUMN. 

Kehabisan cara berolahraga yang praktis, saya jalan-jalan muter monas. 
Saya lihat kok ada sekelompok orang menari-nari di dekat patung Ikada. 
Saya ingat suasana di Tiongkok: banyak orang senam di taman-taman kota. 
Di kelompok inilah saya (dan istri) terdampar. Sampai hari ini. Waktu itu 
pesertanya sekitar 40 orang. Sekarang sudah 120 orang. 

Selama dua tahun jadi menteri saya juga “terperosok” ke dunia twitter. Ini 
gara-gara Najwa Sihab, anchor terkemuka Metro TV itu. Dialah yang merayu 
saya untuk memasuki dunia twitter. Dan membuatkan account-nya. 
Sayangnya, dua bulan terakhir ini saya tidak aktif. Awalnya gara-gara HP 
saya rusak. Lama-lama merasa enak juga sesekali libur panjang dari twitter. 
Bisa mengistirahatkan batin. Agar tidak ketularan penyakit pesimis, sinis dan 
negative thinking yang belakangan mewabah di twitter. Kini saya lagi 
menunggu kangen untuk twitteran lagi. 

Dua tahun menjadi menteri rasanya sudah sangat lama. Bayangkan kalau 
harus lima tahun. 

Minggu ini, tepatnya lima hari lagi, saya menyaksikan hal baru: kembalinya 
PT Inalum ke pangkuan ibu pertiwi. Baru kali ini terjadi, kontrak kerjasama 
jangka panjang dengan perusahaan asing tidak diperpanjang. Baru oleh 
pemerintahan sekarang ini hal itu terjadi. Jepang memang ngotot minta 
perpanjangan. Tapi pemerintah tegas: tidak bisa. 



Kita menaruh hormat pada Jepang. Dan kita harus memuji sikap Jepang ini. 
Kita juga harus salut pada tim pemerintah yang dibentuk Presiden SBY 
untuk menegosiasikan proses penyerahan PT Inalum ke bangsa sendiri. Tim 
itu diketuai oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menkeu, dan Menteri 
BUMN sebagai anggota. 

Yang jelas Jepang tetap menjadi sahabat terbaik Indonesia. Masih banyak 
kerjasama lain sedang dan akan berlangsung. 

Hari ini pun saya meninjau proyek kerjasama Jepang-Indonesia di Kalbar. 
Yakni pembangunan pabrik chemical alumina yang sangat besar di 
Kabupaten Sanggau. Yakni antara BUMN PT Antam Tbk (80%) dan 
Swadenko Jepang (20%). Kita juga lagi siap-siap bangun pabrik smelter 
grade alumina yang besar. Juga di Kalbar. Jepang tertarik untuk ikut. Kita 
lagi pilih-pilih partner terbaik. “Peminatnya banyak,” ujar Dirut Antam Tato 
Miraza. Misalnya Mitsui dari Jepang, tiga perusahaan dari Tiongkok, satu 
perusahaan aluminium dari Dubai. Perusahaan Norwegia juga berminat. Dan 
yang paling ngotot dari Rusia. Saya serahkan pada direksi PT Antam untuk 
memilih yang terbaik bagi negara. 

Kita doakan penyerahan PT Inalum ke Indonesia itu akan berjalan lancar. 
Komisi VI DPR sudah sangat mendukung dan memberikan persetujuannya. 
Tinggal persetujuan dari Komisi XI DPR yang masih dalam proses. 

Penyerahan PT Inalum ke pangkuan Indonesia itu baiknya kita syukuri. 

 


