TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

MEMOAR AKADEMI-AKADEMI MIGAS DI INDONESIA

g
n
a
k
e
o
t AS ATAS
G
B
I
S
MNEMBU

ME

1

MEMOAR AKADEMI-AKADEMI MIGAS DI INDONESIA

g
n
a
k
e
to AS ATAS
G
B
I
S
MNEMBU

ME

PUBLISHING

2

TIM PENYUSUN MEMOAR ALUMNI AKADEMI MIGAS

Memoar Akademi-Akademi Migas:
TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS
Penyusun
Ibrahim Hasyim
Willem Siahaya
dan Kawan-kawan

Ketua Umum
Ibrahim Hasyim
Ketua I
Aknasio Sabri
Ketua II
Amrul Baroos
Sekretaris Umum
Willem Siahaya

Dewan Penasehat
Suprijanto
Sumarsono
Farouk Rais
Ramli Djaafar
Abdul Muin
Ahmad Zuhdan Fathoni

Sekretaris I
Sulistiyanto SR
Sekretaris II
Supratik
Bendahara
Burhanuddin Hassan
Wakil Bendahara
Adi Muchanis

Tim Editor
Kordinator
Maximon Shah Arifin

ISBN:
Cetakan Pertama, Desember 2010
Diterbitkan oleh Bintang Satu Publishing
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin
tertulis dari penerbit. Hak cipta dilindungi undang-undang.

4

Sekretaris I
Sukotjo
Sekretaris II
Firdaus Harahap
Anggota
Amir J Lamreueng, Anthonius
Sapulete, Bambang Kusnadi,
Boedi Tjahjono, Buang Sutrisno,
E Sumarna, Janto IS Pramoedji,
Nugraha Priyatna, Ridwan Nyak Baik,
Rozali AR, Soeko Harjono,
Subakir Kasdi, Surya Wazni,
Triyatno Atmodiharjo

Tim Pencetakan
dan distribusi
Kordinator
Armeiyn Rambe
Anggota
A Rivai Prabu, Abu Rosihani
Djoko Sumitro, Eddy Sutopo
Hartono, Hadi Murdoko
Rachlan Suwarlan,
Suyadi Taryam, Waspodo

5

DAFTAR ISI

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

1. Kata Pengantar ...................................................................... 8

BAB 3

2. Kata Sambutan ...................................................................... 12

1. Penempatan ..........................................................................

251

3. Pendahuluan .......................................................................... 14

2. Pengalaman Kerja dan Inovasi .............................................

271

3. Pengabdian Tanpa Akhir .......................................................

301

1. Industri Migas ........................................................................ 19

Penutup .....................................................................................

314

2. Kompetensi dan Keahlian ................................................... .. 57

Daftar Alumni ............................................................................

322

3. Sekilas Akademi Migas ....................................................... .. 67

Daftar Pustaka ............................................................................

-

BAB 1

BAB 2
1. Akademi Perminjakan Permina (APP) .................................... 91
2. Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP) ............................ 103
3. Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu.................... 111
4. Jurusan Topografi ................................................................... 149
5. Jurusan Eksplorasi-Geologi .................................................... 155
6. Jurusan Bor ............................................................................. 165
7. Jurusan Eksploitas-Produksi ................................................ 173
8. Jurusan Pengolahan ............................................................... 181
9. Jurusan SEM/MO ................................................................... 191
10. Jurusan Instrumentasi dan Elektronika ................................. 199
11. Jurusan Teknik ....................................................................... 207
12. Jurusan Logistik ..................................................................... 217
13. Lemigas School of Petroleum Geology (LSPG) ....................... 227
14. Pendidikan Ahli Singkat Minyak dan Gas Bumi (PAS Migas) .. 241

6

7

KATA PENGANTAR

Mengapa Toekang Migas?

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

Gagasan membangun akademi-akademi migas di Indonesia, yang
dipelopori Ibnu Sutowo dan kawan-kawan, sangat penting untuk diketahui
agar benang merah pembangunan industri migas nasional dapat dirajut

S

sehingga generasi sekarang dan yang akan datang dapat memahami
yukur Alhamdulillah, kerja keras itu telah berakhir.
Selama enam bulan, ruang rapat R1 di Simprug
Pertamina Learning Center, Jakarta Selatan, yang
menjadi ruang kerja, tak ubahnya anjungan offshore

diterjang badai. Buku-buku, dokumen dan bahan riset berserakan
di atas meja. Layar-layar komputer menyala dari pagi hingga

Keputusan membangun sistem pendidikan yang visioner dan merupakan
pikiran besar itu, terbukti telah membawa keberhasilan. Di sisi lain,
kurangnya buku mengenai pembangunan migas nasional dalam perspektif
pendidikan itu, mendorong kami untuk menuliskannya agar pikiran besar

tembus malam.

yang terbukti berhasil itu tidak hilang begitu saja.

Lebih dari 130 narasumber yang terdiri dari alumni, dosen dan para

Buku ini memotret peran pendidikan akademi di industri migas nasional.

praktisi minyak dan gas bumi (migas) juga diwawancara secara
maraton. Ada yang ditemui di Jakarta, Bandung bahkan hingga
ke Cepu dan Yogjakarta. Kesibukan itu demi sebuah gawe besar:
menyelesaikan pembuatan buku memoar akademi-akademi migas
di Indonesia.
Pemikiran penyusunan buku memoar ini dilatarbelakangi aspirasi
yang digagas pada reuni Ikatan Alumni Akamigas (Ilugas) sejak
lama.

Aspirasi itu terbersit dari minimnya informasi mengenai

pembangunan migas nasional dalam perspektif pendidikan, yang
melalui para alumninya, industri migas Indonesia berhasil dibangun
dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan migas nasional
sekaligus diperkenalkan ke mancanegara.
8

maknanya.

Karena bersifat memoar, maka informasi yang diperoleh lebih didasarkan
pada daya ingat masing-masing narasumber dan diperkaya bukubuku referensi lainnya. Pemilihan narasumber ditekankan pada unsur
yang diwakili, sehingga dengan segala keterbatasan tidak mungkin
mewawancarai secara personal semua alumni maupun pihak terkait
lainnya.
Tak berlebihan kiranya bila buku ini diberi judul Toekang Migas Menembus

Batas, sebagai refleksi keberhasilan dari sistem pendidikan, dosen dan
alumni yang kinerjanya melebihi dari yang ditargetkan. Toekang berarti
kemampuan profesional, yang hasilnya terbukti mumpuni karena perannya
yang luas di industri migas nasional, perusahaan asing dalam dan luar
negeri.
9
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Atas dukungan, partisipasi dan kerja sama dalam membantu
penyelesaian buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada:
1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral beserta seluruh
jajarannya
2. Direktur Utama PT

Pertamina (Persero) beserta seluruh

jajarannya
3. Direktur Sekolah Tinggi Energi Mineral/Akamigas beserta seluruh
jajarannya
4. Para Nara Sumber (Dosen, Pengguna, Pimpinan Badan Usaha,
Alumni)
5. Para Pimpinan Usaha Penunjang Migas
6. Bintang Satu Communications
7. Para Anggota Tim Penyusun

Jakarta, Desember 2010

Ketua Tim Penyusun
Dr Ibrahim Hasyim
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KATA SAMBUTAN DIREKTUR AKAMIGAS - STEM CEPU

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS



Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera.

A

lumni Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu
memperoleh keberhasilan melalui perjuangan panjang dan
menyadari besarnya kontribusi kampus dalam menentukan
karier. Instansi dan perusahaan migas pun menyadari
manfaat pendidikan Akamigas Cepu.
Buku memoar ini mengingatkan kita bahwa perjalanan yang dilalui
sudah panjang, namun masih panjang lagi yang akan ditempuh
melalui pengabdian tanpa akhir. Kita pantas bersyukur karena para
alumni berhasil menorehkan kebanggaan bagi Akamigas Cepu
sebagai almamater, sekaligus memotivasi seluruh civitas akademi
untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghasilkan SDM
migas yang profesional.
Alumni Akamigas Cepu tersebar di seluruh pelosok kerja perusahaan
migas, Pertamina, KKKS, instansi pemerintah, legislatif dan sosial
kemasyarakatan bahkan sampai ke luar negeri. Diperlukan kontinuitas
pendidikan untuk regenerasi yang dapat diwujudkan melalui kerjasama
antara Akamigas Cepu dengan para alumni. Bangsa ini membutuhkan
SDM profesional untuk mengelola energi dan sumber daya mineral
demi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
Cepu, Desember 2010
Direktur AKAMIGAS – STEM

Ir Toegas Soegeng Soegiarto MT
12
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PENDAHULUAN

Pemikiran, Kenangan,
Pengalaman dan Inspirasi

H

asil industri minyak dan gas bumi (migas) telah menorehkan
sejarah dan kebanggaan bagi negara. Kiprahnya dibaktikan
dengan menjadi sumber pendapatan negara utama dalam
kehidupan bangsa. Hingga kini industri migas tetap
menyandang predikat sumber utama pendapatan negara, yang secara
nyata membantu pembangunan infrastruktur atau industri strategis
lain yang bahkan tidak terkait dengan industri migas karena hasilnya
digunakan untuk memajukan pembangunan di segala bidang dan
mensejahterakan masyarakat Indonesia.
Dalam kehidupan masyarakat dan industri di Indonesia, migas tetap
berperan sebagai sumber energi utama. Manfaat migas juga dikecap
industri pupuk dan petrokimia. Glamor industri migas di Indonesia
tentu tak terjadi dengan sendirinya. Ada sekelumit cerita yang
melatarbelakanginya.
Kisah industri migas Indonesia diawali pada masa sulit menjelang
pendirian Permina, perusahaan minyak nasional Indonesia yang
pertama. Ketika itu Indonesia tak memiliki sumber daya yang cukup.
Dengan kemampuan yang ada, kegiatan eksplorasi dan produksi
untuk mencari dan memproduksikan minyak menjadi terbatas.
Begitu pula dengan kegiatan pengilangan, pemurnian minyak dan
distribusi, tapi satu hal yang pasti, negara ini bertekad membangun
industri migas nasional karena diyakini Indonesia memiliki cadangan
migas yang besar.

14
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Ibnu Sutowo, yang ditugasi membangun industri migas nasional
ketika itu, melihat keterbatasan jumlah tenaga ahli yang dimiliki
Indonesia, bahkan tenaga pengawas menengah ke bawah praktis
hampir tidak ada. Jebolan pendidikan migas dari sejumlah
perguruan tinggi juga jauh dari cukup. Pertanyaannya, siapa pekerja
dengan pengetahuan teknis yang kuat, yang mau bekerja dengan
tangan kotor, memimpin tenaga kerja level bawah di lapangan?
Hal ini yang membuat Ibnu Sutowo dan para inisiator di balik
pembangunan industri migas nasional, mulai memikirkan perlunya
mendirikan pendidikan migas di Indonesia, untuk mencetak sumber
daya manusia yang dapat mengelola sumber energi dari perut bumi
Indonesia.
Dari alotnya diskusi para pemimpin ketika itu, ditetapkan model
pendidikan yang mengajarkan ilmu dasar dan ilmu terapan. Ilmu
dasar berguna sebagai pondasi bagi pengembangan diri, sedangkan
ilmu terapan menyuntikkan pengetahuan dan keterampilan untuk
menelurkan lulusan yang siap menjalankan tugas (ready for
assignment). Dari titik itulah dibangun dan dikembangkan pendidikan
tingkat akademi yang dilakukan secara melembaga dan berkembang
secara bertahap.
Berdirilah Akademi Perminjakan Permina (APP) di Bandung, yang
dilanjutkan dengan pendirian Akademi Minyak dan Gas Bumi
(Akamigas) di Cepu. Ibnu Sutowo mencetuskan semboyan yang
terkenal dan melekat hingga sekarang, yaitu Bekerja Sambil Belajar,
Belajar Sambil Bekerja yang artinya bekerja dan belajar berjalan
bersama-sama. Industri migas terus dibangun seiring dengan itu,
sumber daya manusianya dicetak melalui pendidikan akademi.
15

PENDAHULUAN

Ahli migas juga dicetak melalui pemberian beasiswa, antara lain
kepada mahasiswa Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP)
di Bandung dan Lemigas School of Petroleum Geology (LSPG)
di Cepu. Dalam membangun industri migas nasional ketika itu,
kebutuhan tenaga kerja sangat mendesak, sedangkan tenaga yang
dilatih butuh waktu dalam menyelesaikan pendidikannya. Maka
dikembangkanlah varian pendidikan dengan intake sarjana muda
yang diberi pendidikan selama satu tahun, melalui Pendidikan
Ahli Singkat (PAS) Migas di Cepu.
Pendidikan migas dibangun dan dikembangkan dengan memadukan
ilmu dasar dan ilmu terapan. Industri migas menuntut kedisiplinan
karena membutuhkan seorang decision maker yang mantap dan cepat
dalam mengambil keputusan. Dikemaslah metode pendidikan dengan
disiplin tinggi berbalut suasana belajar bergairah, melalui pemberian
jaminan kehidupan yang layak bagi mahasiswa. Ada pemondokan,
makan dan uang saku, sehingga mahasiswa bisa memfokuskan
diri pada pelajaran. Tak kalah penting adalah kerja praktek, dengan
menyediakan lapangan-lapangan, kilang-kilang, depot-depot, bengkel
dan laboratorium migas, sebagai sarana belajar mahasiswa.
Peramunya adalah para dosen senior perguruan tinggi terkemuka di
Tanah Air, yang patut mendapat acungan jempol, karena para alumninya
terbukti ready for assignment. Para alumni tersebar di semua lini, sektor
dan jenjang. Mereka ada di pemerintahan, badan legislatif, badan usaha,
sosial-kemasyarakatan. Ada yang masih aktif dan purnakarya, di dalam
negeri hingga mancanegara. Para alumni adalah “toekang” dalam arti
profesional, yang telah bekerja menembus “batas”.

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

menunjukkan bahwa para alumni adalah profesional yang mumpuni
di bidangnya masing-masing.
Buku ini disusun dalam bentuk memoar, berisi penggalan-penggalan
pengalaman para alumni, para dosen dan para pendiri pendidikan
akademi migas di Indonesia, serta para pelaku industri migas yang
menjadi pengguna para alumni di lapangan kerja.
Liku-liku perjalanan akademi migas di Indonesia juga dipaparkan,
termasuk kehidupan belajar para mahasiswa dan sepak terjang
alumninya setelah memasuki dunia kerja, yang bisa menjadi
pemikiran, kenangan, pengalaman dan inspirasi mengenai dunia
pendidikan migas bagi para pengambil kebijakan maupun pembaca.

Toekang Migas Menembus Batas, judul buku ini, didedikasikan
bagi insan migas nasional, perusahaan-perusahaan migas serta
masyarakat luas, terutama dunia pendidikan yang diluncurkan
bersamaan dengan hari jadi Pertamina yang berusia 53 tahun.

***

Para alumni menggoreskan karya emasnya dalam pembangunan
migas nasional, dari dulu sampai sekarang. Kenyataan ini
16
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01:1
PERKEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

Semangat Menyala,
dari Aceh Hingga Papua
Dengan semangat menyala-nyala, para pekerja minyak
dan gas bumi (migas) Indonesia tak pernah lelah untuk
mencari, menggali, memproduksi, mengolah dan
mengantar migas ke tangan masyarakat,
dari Aceh hingga Papua.
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M
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atahari Kalimantan, suatu hari di tahun
1966, sungguh tidak bersahabat. Teriknya
begitu menyengat, namun udara yang panas
itu tak melelehkan semangat Priyambodo
Mulyosudirjo dan teman-temannya untuk
terus melakukan pengeboran minyak di
Tutupan Timur, Kalimantan Selatan—sekarang
bernama Tapian Timur. Hingga suatu ketika,

pipa yang telah ditelusupkan ke dalam tanah mengeluarkan cairan berwarna
hitam. Krucuk-krucuk-krucuk… menderaslah minyak, keluar dari perut

1995-2000, yang memulai karir sebagai ahli teknik lapangan

bumi. Sontak, Priyambodo dan teman-teman yang melakukan pengeboran

(ATL) di Permina pada tahun 1966.

Mahasiswa
APP praktek
lapangan

tak kuasa menahan haru.
Peranan minyak bumi yang kian penting di semua sektor
Pengeboran di Tapian Timur tercatat sebagai pengeboran langka, sebab

menyebabkan ahli perminyakan Indonesia semakin getol

baru pertama kali menancapkan mata bor pada sumur minyak pertama,

memburu minyak bumi di berbagai pelosok negeri. Pencarian

minyak langsung muncrat. Padahal, berdasarkan pengalaman di seluruh

bahkan dilakukan hingga ke daerah-daerah yang paling sulit

dunia, dari 10 sumur minyak yang dibor, belum tentu satu sumur bisa

dijangkau. Salah satu daerah yang diburu itu adalah Tapian

mengeluarkan minyak. “Ini baru sekali mengebor, minyak langsung keluar.

Timur, yang merupakan bagian dari Lapangan Tanjung.

Jarang yang berhasil menemukan minyak pada pengeboran yang pertama.

Lokasinya sukar ditembus karena berupa hutan lebat.

Makanya saya dan teman-teman merasa sangat bangga waktu itu,” kata Dr

Lapangan Tanjung berada di wilayah perbukitan, sehingga

Ir Priyambodo Mulyosudirjo, Direktur Eksplorasi dan Produksi Pertamina

tidak mudah mengalirkan minyak dari Lapangan Tanjung ke

20
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kilang pengolahan di Balikpapan yang jaraknya sangat jauh, yaitu sekitar
240 kilometer.
Kesulitan semakin bertambah karena jenis minyak Lapangan Tanjung
tergolong berat karena bersifat paraffinic, yaitu banyak mengandung lilin.
Ketika cuaca dingin, minyak mengental dan membeku. Akibatnya, minyak
yang dipompa dari Tanjung ke Balikpapan seringkali tidak mengalir.
Untuk mengatasinya, minyak dipompa dengan campuran air. “Tak mudah
mengelola lapangan dengan tingkat paraffinic tinggi seperti di Tanjung,”
kata Arifin Bustam, alumni Akademi Perminjakan Permina (APP) Jurusan
Produksi angkatan ketiga, yang pernah menjadi general manager (GM)
Pertamina EP Jambi dan pernah bertugas mengelola Lapangan Tanjung
pada tahun 1980-an.
Pencarian minyak hingga ke daerah-daerah yang sulit, tak lain untuk

Mahasiswa
Akamigas
Cepu praktek
di Laut Jawa

menutupi kebutuhan minyak nasional yang semakin hari semakin
meningkat. Sementara itu, produksi minyak bumi nasional setiap tahun
terus menurun, antara lain karena sukarnya menemukan cadangan minyak
bumi yang baru.

Indonesia, yang saat itu memberi kontribusi 1,8 persen
dari seluruh produksi minyak dunia dan penghasil minyak

Itu sebabnya, upaya pencarian terus dilakukan. Hingga dasawarsa 1960-

mentah (crude oil) peringkat ke-17.

an pengeboran minyak bumi masih terbatas di daratan (onshore). Sejak
penemuan Lapangan Cinta, Laut Jawa (1970), yang menjadi lapangan minyak

Menurut Boedi Tjahjono, eksplorasi minyak bumi adalah

pertama di daerah lepas pantai (offshore), telah membuka kemungkinan

kegiatan dengan investasi jutaan dolar AS yang memiliki

pencarian sumber minyak dan gas bumi di daerah lepas pantai lainnya.

risiko tinggi. Seperti ilustrasi di atas, dari 10 sumur yang dibor,
belum tentu satu di antara 10 sumur itu bisa memuncratkan

Penemuan lapangan dan sumur-sumur baru, baik onshore maupun

minyak. Ada pameo yang amat dikenal di kalangan oil hunter:

offshore, di awal tahun 1970-an mampu memproduksi minyak mentah

tak ada yang pasti di bisnis minyak, yang pasti adalah gambling

sekitar 1,6 juta barel per hari. Dari jumlah itu, sebanyak 600 ribu barel

karena tak ada jaminan bisa menemukan minyak sebelum

per hari berasal dari lepas pantai. Inilah masa puncak produksi minyak

dilakukan pengeboran.

22
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Untuk mengurangi risiko itu, Pertamina mengerem pencarian cadangan
minyak baru sejak awal tahun 1970. “Namun karena kebutuhan minyak
nasional sulit dibatasi, Pertamina membuka kesempatan pencarian minyak
dan gas bumi kepada perusahaan asing dengan sistem bagi hasil produksi
(production sharing contract, PSC),” kata Boedi, alumni Akademi Minyak
dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu Jurusan Topografi angkatan keempat,
yang aktif bekerja di Pertamina sampai tahun 1988, setelah itu bekerja di
beberapa perusahaan migas dan aktif mengembangkan microhydro dan
pupuk kompos.
Meningkatnya kegiatan migas Indonesia dapat dilihat dari jumlah kontrak
yang terus beranjak naik dari tahun ke tahun. Berdasarkan kewenangan
UU No 8 Tahun 1971, maka dari tahun 1979 hingga 1982, Pertamina telah
menandatangani 44 kontrak bagi hasil dengan perusahaan minyak asing.
Sebanyak 12 kontrak ditandatangani tahun 1979, 11 kontrak tahun 1980,
delapan kontrak tahun 1981 dan 13 kontrak tahun 1982. Selanjutnya jumlah
perusahaan PSC menunjukkan kenaikan yaitu tujuh kontrak tahun 1987, 10
kontrak tahun 1988 dan 40 kontrak dilaksanakan tahun 1989.
Dalam meningkatkan usaha di bidang eksplorasi dan produksi, Pertamina
menempuh jalan intensifikasi dan ekstensifikasi. Kegiatan intensifikasi
meliputi peningkatan kegiatan secara kualitatif di bidang eksplorasi
berupa studi regional, geologi lapangan, geofisik, seismik, pengeboran
eksplorasi dan evaluasi. Selain itu dilakukan juga peningkatan kuantitatif
di bidang produksi seperti pengembangan lapangan, pembangunan
fasilitas produksi, studi reservoir dan studi produksi lapangan tua. Usaha
ekstensifikasi meliputi usaha-usaha untuk menemukan daerah-daerah
baru yang dapat menghasilkan minyak, yang dalam pelaksanaannya
diserahkan kepada perusahaan asing dengan pola Kerjasama Bagi
Hasil.
24

Selain itu dilakukan peningkatan produksi minyak mentah
dengan teknik pengangkatan minyak tahap kedua (secondary

SPBU
Pertamina

recovery) dan tahap ketiga (tertiary recovery), yang merupakan
salah satu cara untuk meningkatkan produksi pada lapanganlapangan minyak tua yang kemampuan produksinya mulai
menurun. Mengutip sebuah teori, Ridwan Nyak Baik, alumni
Akademi Geologi Pertambangan (AGP) angkatan kedua yang
pernah menjadi GM Pertamina EP Rantau, mengatakan:
“Akibat eksploitasi yang dilakukan dalam waktu panjang,
dalam kondisi normal produksi sumur menurun rata-rata
sekitar 12 persen setiap tahunnya.”
Sejalan dengan kegiatan Pertamina yang semakin kompleks,
maka fungsi pengawasan juga harus ditingkatkan. Menurut
Undang-Undang No 8 Tahun 1971 untuk mengawasi Pertamina
25
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Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertamina. “Tugas pokok komisaris
adalah mewakili pemegang saham dalam mengawasi jalannya perusahaan,”
kata Ir Ramli Djaafar, alumni Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP),
Sekretaris Dewan Komisaris 2004-2007.
Peran Pertamina berubah menjadi operator berdasarkan UU Migas No 22
Tahun 2001 sehingga tugas untuk meningkatkan produksi migas nasional
diemban Badan Pelaksana Migas (BP Migas). Untuk memenuhi kebutuhan
bahan bakar minyak (BBM) nasional, Pertamina dan Kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS) lainnya mengoperasikan lapangan
migas baru dan meningkatkan produksi sumur yang ada. Getolnya memburu
cadangan minyak bumi menyebabkan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi
minyak di Indonesia tak pernah sepi dari gemuruh.
***
Selain mengandalkan minyak bumi, Indonesia juga memiliki cadangan gas
bumi atau gas alam yang berlimpah. Pemanfaatan gas alam dimulai pada
Kantor
Pertamina
Pusat

dibentuk Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina

tahun 1960-an, ketika produksi gas dari ladang gas PT Stanvac Indonesia di

(DKPP), dengan ketua dan anggota komisaris terdiri dari para

Pendopo, Sumatera Selatan, dikirim melalui pipa ke pabrik pupuk Pusri-IA

menteri yang bertanggung jawab kepada presiden.

(dikelola PT Pupuk Sriwijaya Palembang). Pada tahun 1993, Pusri-IA diganti
dengan Pusri-IB.

Pada era Undang-Undang Migas No 22 Tahun 2001, fungsi
pengawasan diemban lembaga Dewan Komisaris dengan

Perkembangan pemanfaatan gas alam di Indonesia berkembang pesat

ketua dan anggota komisaris terdiri dari para profesional,

sejak tahun 1974, setelah Pertamina memasok gas alam melalui pipa dari

yang bertanggung jawab kepada pemerintah melalui menteri

ladang gas alam di Prabumulih, Sumatera Selatan ke pabrik pupuk Pusri II,

Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dr Sumarsono, alumni

Pusri III dan Pusri IV di Palembang.

Akamigas Cepu Jurusan Teknik Listrik angkatan kesembilan,

26

merupakan salah satu anggota komisaris periode Februari

Pada tahun 1974, kontraktor production sharing (KPS) Atlantic Richfield

2009 hingga Mei 2010, yang sebelumnya menjadi direktur

Indonesia Inc (ARII) dan Pertamina juga memasok gas alam melalui pipa
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dari ladang gas alam di lepas pantai laut Jawa dan kawasan Cirebon ke
kawasan industri Jawa Barat dan Cilegon Banten. Pipa yang membentang
dari kawasan Cirebon menuju Cilegon, menyalurkan gas alam antara lain ke
pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik keramik, pabrik baja dan pembangkit
listrik tenaga gas dan uap.
Salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia adalah Provinsi
Aceh. Sumber gas alam yang terdapat di lapangan Arun, Lhoksukon,
Kabupaten Aceh Utara yang mulai dibor pada tahun 1971, dioperasikan
oleh perusahaan Amerika, Mobil Oil Indonesia (sekarang ExxonMobil) dan
diproses menjadi gas alam cair (liquefied natural gas, LNG) oleh PT Arun
NGL, perusahaan patungan Pertamina, ExxonMobil dan Japan Indonesia
LNG Company (JILCO), konsorsium pembeli dari Jepang. Pertamina
memegang kepemilikan saham terbesar yaitu 55 persen. Gas Arun mulai
diproduksikan tahun 1977 dan diekspor ke Jepang sebagai LNG tahun 1978,
dilanjutkan ekspor ke Korea Selatan.
PT Arun NGL semula membangun tiga unit kilang pengolahan (train)
Kilang LNG
Badak,
Kalimantan
Timur

LNG dengan tingkat produksi sebesar 4,5 juta ton per tahun. Adanya
peningkatan permintaan, maka dilakukan pengeboran sumur gas
baru. Kapasitas produksi ditingkatkan menjadi enam train pada tahun
1988 dengan produksi tertinggi 14 juta ton per tahun (1994). Akibat tak

dibeli Virginia Indonesia Company (Vico) lalu diakuisisi BP

ditemukan cadangan gas alam yang baru, secara bertahap produksi

dan ENI, menemukan sumber gas alam di Muara Badak

LNG menurun dari enam train menjadi empat train (2000), kemudian

yang dibor akhir tahun 1971 dan berproduksi pada tahun

diturunkan lagi menjadi dua train dengan tingkat produksi sekitar 2,5

1976. Karena dinilai cukup ekonomis untuk diolah menjadi

juta ton per tahun. Pengolahan gas alam menjadi LNG di Lhokseumawe

LNG selama 20 tahun, maka setelah memperoleh calon

diperkirakan habis pada tahun 2014.

pembeli di Jepang—kontrak ditandatangani pada tahun
1973—dibangun fasilitas pengolahan LNG di daerah

Daerah penghasil gas alam besar yang lain adalah Provinsi Kalimantan

Bontang, sekitar 60 kilometer dari Lapangan Gas Alam

Timur. Huffco Indonesia, perusahaan minyak Amerika Serikat—kemudian

Muara Badak.
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Kilang pengolahan LNG di Bontang mulai berproduksi pada tahun 1977 dan

Pencapaian tertinggi ekspor LNG Indonesia terjadi pada tahun 1999, yakni 29,3

dioperasikan PT Badak NGL, perusahaan patungan Pertamina, pengelola

juta ton. Tingginya permintaan gas alam cair di luar negeri, menurut Ir Sunardi,

sumber gas alam dan Japan Indonesia LNG Company (JILCO), konsorsium

President Director PT Arun NGL 2000-2002, karena kesadaran menggunakan

pembeli dari Jepang. Pertamina memegang kepemilikan saham terbesar

gas alam sebagai bahan bakar sudah jauh lebih tinggi. Di luar negeri, gas

yaitu 55 persen.

alam digunakan untuk industri, pembangkit tenaga listrik, rumah tangga dan
kendaraan bermotor. Lebih hemat, ekonomis dan ramah lingkungan.

Hasil LNG Bontang diekspor ke Jepang pada Agustus 1977 sebanyak dua

train LNG berkapasitas produksi 3,2 juta ton per tahun. Dalam perjalanan

Meski pasar di luar negeri lebih besar dan terbuka, namun gas alam

waktu, ditemukan lagi lapangan gas alam di lepas pantai oleh Union Oil—

dari Indonesia tidak dapat ditransportasikan begitu saja dengan biaya

kemudian berubah menjadi Union Oil of California (Unocal) dan diakuisisi

yang ekonomis. Volumenya perlu dikecilkan dengan cara dimampatkan

Chevron Indonesia. Setelah itu ada lagi penemuan sumber gas alam, juga di

(compressed natural gas, CNG) atau didinginkan (LNG) hingga minus 160

lepas pantai, oleh perusahaan minyak Prancis, Total E&P Indonesie.

derajat Celcius. Dengan berubahnya bentuk gas menjadi LNG, volume gas
menyusut menjadi satu per 600. ”Dengan demikian mudah diangkut dengan

Adanya dua penemuan sumber gas alam baru itu, maka unit Kilang LNG Badak

kapal tanker,” kata Sunardi.

kemudian ditambah menjadi delapan train pada tahun 1999 dengan total
produksi 22,3 juta ton per tahun yang diekspor ke Jepang, Korea dan Taiwan.

Selain hal transportasi, permasalahan yang dihadapi dalam penjualan gas ke

Selain untuk LNG, gas alam di Kalimantan Timur juga dipakai sebagai bahan

luar negeri adalah komitmen untuk memasok secara kontinyu dalam jangka

baku pupuk untuk pabrik Pupuk Kaltim yang beroperasi tahun 1984.

waktu panjang yang bisa mencapai 20 tahun. Artinya, selama waktu itu, gas
harus dipastikan selalu tersedia dalam jumlah yang cukup. Pembeli sudah

Seluruh produk LNG diekspor ke luar negeri untuk memenuhi kebutuhan

menginvestasikan dana yang sangat besar pada saat pembelian gas, seperti

Jepang, Korea, Taiwan dan China, sebagian gas alam lainnya diekspor

membangun pipa jaringan dan konstruksi lainnya, maka harus ada jaminan uang

lewat pipa ke negeri tetangga Singapura. Menurut Ir Bambang Bramono,

kembali atau menggantikan pasokan LNG dari sumber lain apabila pemasok

President Director PT Arun 1994-1997, pemasaran LNG bermula dari

gagal memasok gas sesuai jumlah yang disepakati di dalam kontrak.

adanya permintaan Kansai Electric Power, Osaka, Jepang, melalui Far East
Trading Company (FEOT). Bambang lalu menyodorkan gas Bontang yang

Menurut Aknasio Sabri, President Director PT Arun NGL 2004-2008, yang juga

dikelola Huffco dan gas Arun yang ditemukan Mobil Oil. Pertamina dengan

alumni Akamigas Cepu Jurusan Pengolahan angkatan keempat, semua calon

statusnya sebagai penjual tunggal (single seller), bisa ikut memasarkan

pembeli energi, apa pun bentuknya, menginginkan kepastian jaminan pasokan

gas Bontang dan gas Arun dalam bentuk LNG ke Jepang. “Sejak itu,

dari penjual. Kilang-kilang gas di Indonesia mempunyai kemampuan memasok

penjualan LNG dari Indonesia ke luar negeri mengalami peningkatan

secara kontinyu, bahkan mampu melayani permintaaan tambahan pasokan di

pesat,“ kata Bambang.

luar kontrak yang telah disepakati. ”Kemampuan kilang LNG Arun telah
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menjadi benchmark dunia, yang pernah mencapai faktor ketersediaan

(availability factor) di atas 97 persen,” kata Aknasio.
Dengan berlimpahnya cadangan gas bumi Indonesia dan kemampuan
para ahli gas bumi menemukan cadangan baru dan memproduksikannya,
pembeli dapat diyakinkan bahwa pasokan gas dipastikan aman, sesuai
jangka waktu kontrak yang telah disepakati.
***
Farouk Rais, alumni APP Jurusan Eksploitasi angkatan ketiga yang pernah
berkarir selama 36 tahun di Pertamina dengan posisi terakhir sebagai
manajer Lapangan Pertamina Unit EP III Cirebon, menilai bahwa gas alam
adalah primadona karena mempunyai prospek dan nilai keekonomian yang
lebih tinggi dibanding minyak bumi. Cadangannya lebih banyak, penggunaan
dan pemanfaatan gas alam juga jauh lebih efisien dan lebih bersih (ramah
lingkungan) dibanding minyak bumi.
Saat itu Indocement membutuhkan pasokan gas untuk pabrik Indocement

dengan pemanfaatan gas alam, biaya pengadaan listrik dapat

di Cirebon, namun infrastruktur jaringan belum tersedia karena berbagai

dihemat. Pertamina kemudian membangun Pembangkit Listrik

keterbatasan. Farouk dipanggil GAS Nayoan, Direktur EP Pertamina saat

Tenaga Gas (PLTG) untuk mengganti pasokan listrik PLN. “Pada

itu, agar bisa memenuhi kebutuhan Indocement karena penggunaan gas

saat itu, kita langsung menghemat pengeluaran bahan bakar

dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Atas perhitungan

hingga Rp 60 miliar per tahun,” kata Farouk.

keekonomian dan pertimbangan penghematan itu, Farouk dan timnya di
Pertamina membangun tiga stasiun gas di Cirebon senilai US$ 15 juta.

Selepas purna bakti dari Pertamina, Farouk mendirikan PT

“Proyek itu dibiayai sepenuhnya oleh Indocement,” kata Farouk dengan

Wahana Sad Karya (WSK), perusahaan pengelola gas lokal,

mata berbinar, mengenang peristiwa monumental tersebut.

yang mengambil alih pengelolaan lapangan di Jatirarangon,

Kilang LPG
Mini Odira di
Bekasi, Jawa
Barat, yang
dirancang
dan dibangun
serta
dioperasikan
oleh alumni
akademi
migas

Mambang Sebasa dan Betung di Jambi dengan sistem
Saat itu, kompleks Pertamina Unit EP III Cirebon menggunakan pasokan listrik

technical assistant contract (TAC). Lapangan Jatirarangon

dari Perusahaan Listrik Negara (PLN). Apabila listrik PLN bisa digantikan

yang terletak di Cikarang Barat, memulai eksploitasi dan
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produksi pertamanya pada tahun 1999. “Tantangannya, kita punya tekad

mengoperasikan kilang Elpiji di Babelan, Bekasi, Jawa Barat, dan pemasaran

dan kemampuan walaupun dengan modal terbatas. Kita bersyukur bisa

gas melalui pipa serta CNG. Di samping itu Odira juga mengelola lapangan

mengebor untuk memproduksikan sumur, meski produksi gas alamnya

minyak dan gas bumi PSC di Banyuasin dan Musi Banyuasin, Sumatera

masih kecil, hanya sekitar 7 MMSCF per hari,” kata Farouk.

Selatan.

Farouk juga membangun PT Energasindo Heksakarya, perusahaan penjual

Menurut Triyatno, Direktur Teknik PT Odira Energy Persada, alumni Akamigas

gas swasta pertama di Indonesia yang mulai menjual gas antara tahun

Cepu Jurusan Pengolahan angkatan keenam, pengelolaan PSC Banyuasin

1998-1999. Sebelumnya, penjualan gas alam domestik hanya ditangani

tergolong istimewa. Dalam PSC, pemerintah daerah berhak atas participating

Perusahaan Gas Negara (PGN).

interest (PI) 10 persen, tetapi harus membeli. Odira justru memberikan
15 persen PI untuk Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Musi Banyuasin dan

Proyek pertama Energasindo adalah menjual gas alam dari Lapangan

Provinsi Sumatera Selatan, masing-masing memperoleh 5 persen.

Sukatani. Menjual gas di masa itu sangat sulit. Harganya murah sekali,
hanya Rp 450 per liter setara Premium (LSP). Cabot dan BHP, perusahaan

Di luar dugaan, Lapangan Banyuasin yang semula diprediksi hanya

Amerika dan Austalia yang berlokasi di Cilegon, Banten, mau membeli gas

menghasilkan 500 barel per hari, ternyata sanggup menghasilkan minyak

yang dijual Energasindo karena harganya lebih bersaing.

bumi sekitar 4.000 barel per hari. “Alhamdulillah, Puji Tuhan. Semua itu
merupakan berkah. Itu bukan milik kita, itu hanya titipan. Kita tidak pernah

Selain Cabot dan BHP, konsumen Energasindo adalah PGN dengan total

tahu hasilnya akan sebesar itu. Yang kita tahu, lapangan itu ditinggalkan

penjualan 4 MMSCF per hari. Kemudian Energasindo mampu menjual gas

Asamera karena hasilnya sedikit,” kata Farouk menimpali.

hingga 30 MMSCF per hari. Selain penjualan gas di wilayah Jawa Barat
dan Banten, mulai tahun 2009 Energasindo juga menjual gas di Jambi

Minyak dan gas bumi menjadi komoditas yang strategis di Indonesia.

sehingga total penjualan menjadi sekitar 45 MMSCF per hari. Meningkatnya

Tanpa keduanya, mustahil lampu-lampu bisa menyala hingga ke

penjualan gas Energasindo, seiring dengan meningkatnya konsumsi dan

pelosok-pelosok desa, kendaraan berlalu-lalang melakukan aktivitas

permintaan bahan bakar gas secara nasional, yang disebabkan kesadaran

membawa penumpang dan muatan, rumah-rumah dan kantor-kantor

masyarakat tentang penggunaan gas yang lebih menguntungkan dibanding

terang benderang. Minyak dan gas bumi menghidupkan denyut bisnis

minyak. “Sejak jauh hari, saya sudah melihat bahwa gas akan menjadi

dan kehidupan sosial.

primadona karena minyak semakin mahal dan subsidi minyak adalah
sebuah kekeliruan,” kata Farouk.

***

Melihat prospek perkembangan gas bumi Indonesia, Farouk mendirikan PT

Minyak dan gas bumi di dalam kehidupan manusia, tentu tak meluncur

Odira Energy Persada, yang mengawali kiprahnya dengan membangun dan

begitu saja. Keduanya adalah produk migas yang dihasilkan dari kilang-
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Permina kemudian berkembang, dari Sumatera Utara sampai Plaju dan
Balikpapan. Kapasitas kilang Plaju pada waktu itu 110 ribu barel per hari,
sedangkan kilang Balikpapan berkapasitas 65 ribu barel per hari. Setelah
Permina dan Pertamin dilebur menjadi PN Pertamina pada tahun 1968,
kilang pertama yang dibangun Pertamina adalah kilang Dumai pada tahun
1970. Minyak yang diproduksi kilang Dumai adalah bensin, minyak tanah,
solar, minyak bakar dan lainnya kecuali avtur dan avgas, dengan kapasitas
100 ribu barel per hari (MBSD).
Kilang berikutnya adalah kilang baru di Cilacap (Cilacap I dengan kapasitas
100 MBSD, mulai beroperasi 1976), yang memproduksi bahan bakar
minyak (BBM) dan bahan dasar minyak pelumas (base oil). Pertamina juga
mengembangkan kilang di area lama kilang Balikpapan (Balikpapan II
dengan kapasitas 200 MBSD, mulai beroperasi 1984).
Pembangunan selanjutnya adalah Kilang Cilacap II (kapasitas produksi 200
MBSD, mulai beroperasi 1984), memproduksi BBM dan petrokimia (para-

xylene). Tahun 1995 dilakukan peningkatan kapasitas (debotlenecking) Kilang
Kilang
Pertamina
Balongan,
Jawa Barat.

kilang minyak, yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan.

Cilacap I dan Cilacap II sehingga kapasitas totalnya menjadi 348 MBSD.

Sejak Indonesia memiliki perusahaan minyak dan gas bumi
nasional, maka pengelolaan dan produksi ditangani sendiri

Kapasitas Kilang Dumai ditingkatkan hingga 125 MBSD dengan

oleh putra bangsa.

memodifikasi topping unit. Ditambah pula unit hydrocracker, karena pada
akhir 1970-an kebutuhan solar dan minyak tanah sangat besar sehingga

Menurut Samto Utomo, Direktur Pengolahan Pertamina

perlu dibangun unit khusus pemecah molekul-molekul low sulfur waxy

yang pensiun pada tahun 2000, usaha mengelola kilang

residue (LSWR) dari fraksi minyak berat menjadi fraksi yang lebih ringan,

sudah dilakukan secara mandiri oleh bangsa Indonesia sejak

terutama untuk menghasilkan minyak tanah dan solar.

Permina berdiri pada tahun 1957. Pada saat itu Ibnu Sutowo,

36

Direktur Utama Permina, berinisiatif membangun kembali

Pembangunan kilang-kilang baru dan peningkatan kapasitas kilang lama,

kilang Pangkalan Brandan berkapasitas 10.000 barel per hari,

dilakukan untuk mengejar kebutuhan BBM nasional. Di masa-masa awal

yang rusak akibat aksi bumi hangus Belanda. Kilang-kilang

program pembangunan lima tahun (Pelita), pertumbuhan kebutuhan
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yang paling besar adalah minyak tanah dan solar. Konsumsi bensin
(Premium) belum terlalu banyak karena waktu itu jumlah kendaraan
bermotor masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan solar dan minyak
tanah, Indonesia melakukan impor, sedangkan untuk bensin atau fraksi
mobil gasoline/naphtha, karena pasokannya berlebih, kelebihan itu
diekspor. “Tapi kalau dihitung secara menyeluruh, pada tahun 1970
hingga 1980-an hasil kilang kita cukup untuk memenuhi kebutuhan BBM
dalam negeri,” kata Samto Utomo.
Menjelang tahun 1990, kebutuhan BBM terutama di Pulau Jawa mulai
meningkat. Untuk memenuhinya dibangun Kilang Balongan berkapasitas
125 MBSD pada tahun 1990 dan selesai pada tahun 1994. Jenis minyak yang
diproduksi Kilang Balongan adalah bensin, minyak tanah dan solar. Porsi
bensin (Premium) lebih besar karena di Pulau Jawa, terutama Jakarta,
penggunaannya untuk kendaraan bermotor sangat tinggi.
Di Kilang Balongan, Pertamina juga membangun residue catalytic cracking

unit untuk membuat dan memaksimalkan produksi bensin dengan mengolah
minyak residue. Selain Premium, kebutuhan petrokimia juga meningkat.

Kilang Balongan. Kilang Dumai, Cilacap dan Balikpapan

Karena itu, dibangunlah pabrik petrokimia oleh swasta di Balongan.

dibangun dengan modal pemerintah. Bila Pertamina harus

Transit
Terminal
Pulau Sambu

membangun kilang dengan modal sendiri, dengan harga jual
Bisnis kilang minyak di dunia sangat marginal, yang sangat dipengaruhi

sesuai harga subsidi, dari skala ekonomi tidak akan terpenuhi

harga minyak mentah. Fluktuasi harga minyak mentah sangat tinggi,

karena modal lebih besar dari harga jual.

sehingga tak banyak investor yang mau berinvestasi membangun kilang
tanpa dukungan dan jaminan pemerintah. “Meminjam dana dari bank

Membangun kilang membutuhkan dana yang sangat besar.

juga tak mudah, karena pendirian kilang dianggap sebagai investasi yang

Untuk kilang di Indonesia, yang paling sederhana misalnya

kurang menguntungkan atau unbankable,” kata Samto.

Kilang Dumai. Fasilitasnya hanya topping unit/distiller dan

platformer, itu pun nilainya antara US$200-300 juta. “Itulah
Pertamina hanya bisa membangun kilang bila ada insentif-insentif tertentu

masalahnya. Jadi kalau ingin membangun kilang, harus ada

dari pemerintah. Kilang yang dibangun dengan modal Pertamina adalah

insentif dari pemerintah. Bukan hanya di Indonesia, di Cina dan
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negara-negara lain juga begitu,” kata Buang Sutrisno, Manajer Perencanaan
Usaha-Perencanaan Korporat Pertamina 2001-2003, alumni Pendidikan Ahli
Singkat (PAS) Migas Jurusan Pengolahan angkatan pertama.
***
Bagaimana minyak dan gas bumi yang telah diproduksikan oleh kilangkilang, bisa sampai ke tangan masyarakat, nun jauh di bagian terluar
pulau-pulau di Indonesia, yang membentang dari Aceh hingga Papua?
Peran distribusi BBM tak ringan. Selain harus sampai secara tepat waktu,
menangani distribusi BBM juga harus menghitung kebutuhannya secara
presisi. Terlambat mengirim atau tak teliti menghitung volume kebutuhan
BBM, masyarakat bakal berteriak karena perutnya tak bisa diisi akibat tak
ada minyak yang bisa digunakan untuk memasak.
Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1971, disebutkan bahwa salah satu tugas
pokok Pertamina adalah melaksanakan program pengembangan sarana
pembekalan BBM yang diselaraskan dengan Program Pembangunan Lima
Tahun (Pelita). Dengan kenaikan kebutuhan BBM yang diprediksi delapan

Hasilnya, antara tahun 1970-1980, jumlahnya menjadi 68

persen per tahun, maka jumlah sarana dan lokasi pembekalan BBM pun

lokasi yang terdiri dari 48 depot/instalasi dan 20 DPPU. Bila

ikut disesuaikan.

sebelum tahun 1970 berlaku jargon Bekerja Sambil Belajar,

Refueler
Truck
di DPPU

Belajar Sambil Bekerja, maka sejak tahun 1980 menjadi
Berdasarkan undang-undang itu, sarana dan lokasi pembekalan BBM

Bekerja Sama dan Bekerja Bersama-sama, karena Pertamina

terus ditingkatkan. Pada tahun 1968 misalnya, fasilitas distribusi yang

telah berubah menjadi intregrated oil company.

dimiliki Pertamina terdapat di 38 lokasi, terdiri dari 30 instalasi/depot
dan delapan Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU). “Pada waktu itu

Pada periode 1978-1979, pemerintah meminta Pertamina

sasaran yang dilakukan adalah peningkatan mutu pelayanan termasuk

Pemasaran untuk membantu operasi Tentara Nasional

SPBU dan penambahan fasilitas penimbunan dan pelayanan masyarakat

Indonesia (TNI) saat terjadi disintegrasi Timor-Timur. Ada tiga

dan transport,” kata Ir Hadi Nugroho, mantan Direktur Pembekalan dan

rekan alumni Akamigas Cepu Jurusan Marketing Operation

Pemasaran Dalam Negeri (PPDN) Pertamina.

angkatan ketujuh, yakni Abimanyu, Djohansyah dan Nugraha

40

41

PERKEMBANGAN INDUSTRI MINYAK DAN GAS BUMI

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

yang sempat secara bergantian bertugas di depot/instalasi Dili, Timor Timur.
Atas jasanya itu, ketiganya mendapat penghargaan Bintang Serodja.
Perkembangan berikutnya, pada periode 1980-1990 terjadi penambahan titik
distribusi menjadi 144 lokasi, terdiri dari 102 depot/instalasi/terminal dan
42 DPPU dan tangki timbun berkapasitas 2,3 juta kilo liter. Pertamina juga
membangun fasilitas di Indonesia Timur (Indotim), yang volume penjualannya
hanya satu hingga dua kiloliter per hari, tapi ya harus dibangun.
Dengan dibangunnya DPPU di Indotim, kesempatan orang untuk terbang
ke Indotim menjadi lebih terbuka. Pembangunan menjadi bergerak. Ketika
itu Pertamina tidak melihat pendirian DPPU di daerah terpencil di Indotim
menguntungkan atau tidak. “Ini sesuai arahan Pelita, yang menghendaki
pemerataan pembangunan,” kata Hadi Nugroho.
Pada periode 1990-2000, lokasi distribusi kembali ditingkatkan menjadi
172 lokasi, yang terdiri dari 119 depot/instalasi/terminal dan 53 DPPU serta
tangki timbun berkapasitas 3,3 juta kiloliter. Periode 2000 sampai sekarang,
persisnya pada tahun 2009, jumlah lokasi distribusi mencapai 176 lokasi.

terdapat depot besar (base depot) yang memasarkan BBM ke

Terdiri dari 123 depot/instalasi/terminal dan 53 DPPU dengan kapasitas

daerah sekitarnya dan membekali depot lain yang lebih kecil

storage tank mencapai 4 juta kiloliter. Pada periode ini, berdiri Depot

(disebut sub depot) di sekitarnya. Untuk menentukan wilayah

Cikampek, Teras-Boyolali dan transit terminal besar yaitu Transit Terminal

yang memerlukan depot yang lebih mendesak, prioritas itu

Utama Balongan dan Tuban, sebagai pengganti floating storage VLCC/ULCC

sangat ditentukan oleh kebutuhan. Kalau distribusi BBM bisa

Teluk Semangka dan Kalbut (Situbondo).

dilayani dengan cara angkutan, depot tidak perlu dibangun.

Depot
Pertamina
di Timor
Leste

“Kalau depot lebih ekonomis, ya kita bangun depot,” kata
Pembangunan depot menjadi masalah penting dalam sistem distribusi BBM

Hadi Nugroho.

di Indonesia. Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, dikembangkan

seafed depot yang dipasok melalui laut. Di darat, depot-depot juga ada yang

Misalnya Depot Sintang, Pontianak. Ketika musim kemarau, air

disuplai dengan kereta api. Depot seperti ini disebut inland depot. Ketika

sungai kering sehingga sungai menjadi daratan. Jarak Sintang-

membangun depot-depot di kawasan Indotim, terutama di Maluku dan Papua,

Pontianak relatif jauh, yakni lebih dari 300 kilometer. BBM
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tidak mungkin dibawa dengan mobil tangki, sehingga Depot Sintang tetap
dipertahankan. Di Sintang dibangun tangki untuk menampung kebutuhan
selama tiga bulan. Menjelang musim kemarau, tangki diisi penuh sehingga
ketika kemarau tiba, BBM tak perlu lagi disuplai ke Sintang. Lain halnya bila
BBM kritis, suplai ke Sintang dilakukan berjenjang dengan angkutan sungai
(tongkang) sampai Sanggau yang dilanjutkan dengan mobil tangki.
Pembangunan

depot

juga

dilaksanakan

secara

fleksibel,

mengikuti

perkembangan kebutuhan BBM di daerah sekitarnya. Misalnya depot di Bima
dan Sumbawa. Saat itu ekonomi Bima jauh lebih terbelakang daripada ekonomi
di Sumbawa, sehingga base depot dibangun di Sumbawa dan di Bima dibangun

sub depot. Dalam perkembangannya, ternyata ekonomi Bima lebih cepat
berkembang. Depot Bima kemudian dikembangkan menjadi base depot.
Konsep base depot-sub depot kemudian dikembangkan di banyak tempat,
karena kebutuhan BBM di daerah-daerah semakin meningkat. Depot besar
yang mensuplai depot yang lebih kecil dibangun di mana-mana, sehingga
muncul transit terminal, yang menerima BBM untuk daerah di sekitarnya
dan sebagian lainnya dikirim ke depot yang lain.

dari Cilacap ke Teras-Boyolali, yang diresmikan bersama
depot pada tahun 2009, sedangkan depot BBM terakhir yang

Transportasi BBM bisa dilakukan dalam berbagai cara. Bisa melalui pipa,

beroperasi adalah Transit Terminal Utama BBM Tuban, yang

kapal tanker, kereta api, truk tangki, isotank. Transportasi BBM melalui

selanjutnya dipasang pipa sampai Instalasi Surabaya Grup.

pipa adalah paling murah. Salah satu jalur distribusi yang menggunakan

Hal ini untuk mengatasi seringnya hambatan angkutan tanker

pipa, misalnya distribusi hasil Kilang Balongan untuk memenuhi kebutuhan

mengingat kapasitas tangki timbun yang terbatas dan alur

BBM di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada dua jalur yang dibangun,

masuk pelabuhan yang dangkal.

Pertamina
Aviation
melayani
maskapai
penerbangan

yakni dari Cilacap ke Bandung (CB) dan Cilacap-Yogja (CY). Jalur pipa yang
pertama disebut CBCY 1. Setelah kebutuhan meningkat, dibangun CBCY 2.

Pembangunan transit terminal/depot BBM juga terus
dilakukan secara bertahap. Selanjutnya dibangun depot

Menurut Nugraha Priyatna, Manajer Suplai dan Distribusi Pertamina 2002-

BBM di Bau-Bau untuk mendukung pasokan BBM di

2006, pembangunan jalur pipa terbaru yang dibangun Pertamina adalah

wilayah Indonesia bagian timur.
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Pertamina gencar melakukan pemasaran di luar negeri. Setelah berhasil
mempertahankan pemasaran BBM, bahan bakar aviasi dan minyak
pelumas di Timor Leste, Pertamina secara aktif melakukan pemasaran
di mancanegara melalui kerjasama dengan perusahaan lokal dan
multinasional. Pemasaran bahan bakar aviasi Pertamina sudah ada di
Hongkong, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Jeddah dan Amsterdam,
sedangkan untuk minyak pelumas, produk Pertamina sudah dipasarkan di
Australia, Pakistan dan Dubai.
***
Penggunaan tanker untuk pengiriman BBM sudah dilakukan sejak lama,
bahkan sejak Indonesia mengoperasikan maskapai perusahaan minyak
sendiri. Permina, yang mulai mengelola lapangan sumur di Pangkalan
Brandan dan Pangkalan Susu pada tahun 1957, telah memanfaatkan lima
unit kapal tanker bekas buatan Jepang yakni Permina 1-5 (P101-105) dengan
bobot mati 6.000 dead weight ton (DWT) sebagai sarana melayani distribusi
BBM ke seluruh wilayah Indonesia yang mayoritas kepulauan.
dengan huruf K seperti Katsue, Kumiko, Kuniko) berukuran
Seperti dikisahkan Hardjuni, mantan Kepala Divisi Perkapalan Pertamina,

lebih kecil, yaitu 5.000-6.000 DWT. Antara 1957-1968, Permina

kapal-kapal tanker itu bertugas membawa minyak dari Kilang Pangkalan

juga menyewa kapal berbendera Norwegia, Yunani, Hongkong

Brandan melalui pelabuhan di Pangkalan Susu, menuju titik-titik distribusi

dan Singapura, yang mayoritas buatan Jepang dan Korea

di seluruh Indonesia. Pada awal tahun 1960, Permina untuk pertama kalinya

Selatan berjumlah sekitar 50 unit.

mengapalkan minyak mentah dari Pangkalan Susu ke Tacoma, Amerika
Serikat. “Ketika itu, armada laut kita jaya sekali,” kata Hardjuni.

Antara 1966-1970, Permina memiliki 160 kapal, di antaranya
kapal Slamet 1 hingga Slamet 18 dengan bobot mati 700 DWT,

Selain memiliki lima kapal tanker P101-P105, Permina juga mempunyai

yang dibangun di Adiguna Shipyard dan Inggom Shipyard di

kapal-kapal bekas rampasan perang, yaitu lima unit kapal tanker tipe U

Tanjung Priok, Jakarta dan PT Intan Sekunyit di Palembang.

(semua namanya berawal dengan huruf U seperti Utin, Umeko, Utako)

Karena kebutuhannya yang meningkat, bobot mati kapal

berukuran 10.000 DWT dan kapal tanker tipe K (semua namanya berawal

ditingkatkan menjadi 900 DWT dan namanya diubah dari
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Kapal tanker
Shozui Maru
mengangkut
minyak
mentah
ekspor
perdana
Permina dari
Pangkalan
Susu,
Sumatera
Utara
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Slamet menjadi Raharja. Selain kapal tanker, bagian dari 160 kapal itu
termasuk tongkang air, tug boat, mooring boat dan cargo boat.
Antara tahun 1968-1978, setelah Permina beralih menjadi Pertamina,
kapal-kapal tanker tersebut diagunkan di Bruce Rappaport, Swiss. Dananya
digunakan untuk membangun 21 kapal tanker baru, dengan pola sewa
beli (hire purchase). Agar dapat dijadikan jaminan, kapal-kapal tersebut
diregistrasi dan memakai bendera Liberia, karena jika berbendera Indonesia
tak laku dijual. “Karena itu, seluruh awak kapal disertifikasi dengan sertifikat
Liberia agar bisa membawa kapal berbendera Liberia,” kata Hardjuni.
Pertamina juga mengadakan kapal supply vessel/kapal logistik untuk
mengangkut peralatan logistik kegiatan perminyakan lepas pantai. Kapal
logistik buatan Jepang itu dibangun Sasebo, Hitachi dan Mitsubishi di
Nagasaki, Jepang. Pada awal tahun 1970, dibeli lagi kapal tanker baru Sally
1 dan Sally 2 dari Jerman, berbobot mati 30.000 DWT.
Pada tahun 1978, Pertamina mengoperasikan 172 unit kapal tanker dengan
komposisi 70 persen kapal milik dan 30 persen kapal sewa. Saat ini, dari 190

Tonase kapal masing-masing 1.500 DWT (draft 3 meter,

unit kapal tanker yang dimiliki Pertamina, komposisinya adalah 20 persen

membawa minyak ke Jambi, Riau, Samarinda), 3.500 DWT

kapal milik dan 80 persen kapal sewa.

(draft 5 meter, membawa minyak ke Indonesia Timur), 6.500
DWT (draft 6 meter, membawa minyak ke Siak), 17.500 DWT

Pada tahun 1978-1985, Pertamina menggunakan dua pola pengadaan

(draft 7 meter, membawa minyak ke Plaju), 29.900 DWT (draft

kapal tanker, yakni long term time charter-LTTC (sewa lengkap dengan

9 meter, membawa minyak ke Jakarta) dan 85.000 DWT (draft

awak kapalnya) dengan kontrak 8-10 tahun dan bare boat hire purchase-

13 meter, membawa minyak ke Cilacap).

Ibrahim Hasyim
memperkenalkan
maket VLCC
kepada Presiden
Megawati
Soekarnoputri

BBHP (sewa-beli tanpa awak kapal) dengan kontrak 8-10 tahun, di akhir
tahun kapal bisa dibeli. Kapal tanker yang diadakan dengan pola LTTC dan

Menurut Rusli Jusuf, yang juga pernah menjadi kepala

BBHP itu adalah kapal-kapal tanker baru yang dibuat dengan desain khas

Divisi Perkapalan Pertamina, Indonesia memiliki perairan

Indonesia, yakni memiliki lambung dasar kapal yang rata (shallow draft

laut yang bervariasi dan alur sungai yang selalu berubah.

vessel) karena perairan Indonesia relatif dangkal.

Bila menggunakan desain yang ada, daya angkut minyak
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studi, diketahui bahwa jumlah kapal milik hanya 20 persen dari seluruh kapal
yang dioperasikan Pertamina. Sisanya yang 80 persen adalah kapal sewa.
“Mayoritas kapal juga sudah tua karena berumur di atas 25 tahun,” kata
Ibrahim, alumni Akamigas Cepu Jurusan Sales Engineering and Marketing
angkatan keempat.
Seiring dengan itu, pada tahun 2000 keluar peraturan dari International
Maritime Organization (IMO) bahwa kapal harus memiliki lambung ganda
(double hull) untuk kepentingan keselamatan. Kapal-kapal yang dimiliki
Pertamina harus segera diganti dengan desain sesuai aturan IMO.
Rencana disetujui, yakni mengadakan kapal baru sebanyak 38 unit, yang
dilaksanakan mulai tahun 2002 sampai 2012, termasuk dua VLCC berbobot
mati 260 ribu DWT.
VLCC dirancang oleh 48 engineer muda Indonesia. VLCC dibangun dalam
Super
Tanker VLCC

hanya 60-70 persen. Agar maksimal, kapal tanker didesain

waktu 22 bulan. Keunikan desain VLCC adalah adanya ruang berdoa untuk

sesuai karakteristik perairan Indonesia. “Misalnya supaya

setiap agama, fasilitas wudhu dan 36 ruang untuk kadet. Menurut Roland P

bisa masuk ke sungai dangkal, bagian bawah lambung kapal

Gultom, General Manager Commercial & Charter PT Pertamina Perkapalan

dibuat datar,” kata Rusli.

pada waktu itu, alumni Akamigas Cepu Jurusan Pengolahan angkatan
ketujuh, ide membuat VLCC sesuai kebutuhan. Indonesia mendatangkan

Sejak tahun 1998, sistem pengadaan kapal LTTC dan BBHP

minyak mentah Arabian Crude Oil dari Saudi Arabia. Minyak dari Saudi itu

diganti dengan direct purchase. Harganya lebih murah

diangkut dua VLCC yang khusus disewa Pertamina, dua kali dalam sebulan,

dibandingkan BBHP, tapi harus ada down payment, sementara

menuju Kilang Cilacap. “Begitu terus selama 25 tahun,” kata Roland, yang

BBHP tidak langsung membeli, tapi sewa sehingga tak

juga mantan Kepala Perwakilan Pertamina Wilayah Asia Timur-Tokyo,

memerlukan uang muka. Di akhir sewa, barulah kapal

Jepang dan Presiden Direktur Pacific Petroleum and Trading Co Ltd.

dilunasi.
Adanya kebutuhan dan keinginan memangkas biaya sewa, menyebabkan
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Menurut Dr Ibrahim Hasyim, mantan Senior Vice President

Indonesia perlu membangun VLCC sendiri. VLCC kemudian dibangun di

Perkapalan Pertamina, pada tahun 2000 dirancang road map

galangan Hyundai Korea Selatan, dengan harga US$ 63.50 juta. Harga ini

Pertamina Perkapalan untuk periode 2000-2014. Dari hasil

cukup rendah, karena saat itu siklus harga VLCC sedang berada di posisi
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paling bawah. Dalam perkembangannya, sesuai kebijakan perusahaan,
VLCC dijual.
Pada tahun 2010, Pertamina memiliki 36 kapal milik dan mengadakan
18 kapal tanker lagi yang dilakukan secara bertahap. Untuk armada
pengangkut liquefied petroleum gas (LPG), Pertamina memiliki 19 kapal
(lima kapal milik buatan Jepang, 14 kapal sewa dari Jepang dan Korea).
Kemudian sistem yang dipakai Pertamina adalah time charter dengan
jumlah kapal yang dioperasikan adalah 50 kapal milik dan 140 kapal sewa,
total 190 kapal.
Di awal tahun 1970, sebenarnya Pertamina sudah mempunyai kapal
pengangkut LPG Pertamina buatan Jepang yaitu Elpina 1 (350 DWT), Elpina
2 (400 DWT) dan Elpina 3 (600 DWT). Kapal itu mengangkut Elpiji dari
kilang Pangkalan Brandan, Dumai, Plaju, Balongan dan Balikpapan untuk
kebutuhan dalam negeri.
Kapal-kapal tanker yang dikelola Pertamina, jumlahnya terus berubah,

dan luar negeri, terutama Asia Tenggara. Sementara untuk

sesuai jumlah minyak mentah dan BBM yang diangkut. Minyak mentah

pengelolaan operasi kapal tanker, mengikuti kemajuan sistem

yang diangkut dari lokasi produksi dalam negeri ke kilang BBM menurun

operasi dan teknologi yang berlaku di dunia. Mematuhi

sejalan dengan jumlah produksi yang menurun, sementara itu kapal tanker

ketentuan yang berlaku secara internasional merupakan

yang mengangkut BBM terus bertambah jumlah unitnya sejalan dengan

keharusan terutama tentang keamanan dan keselamatan

pertumbuhan konsumsi yang terus meningkat dan jumlah depot yang terus

serta selalu dilakukan audit secara berkala oleh Biro

menyebar di seluruh nusantara. Kapal-kapal tanker itu dirawat galangan

Klasifikasi Indonesia maupun Class Internasional.

Ibrahim
Hasyim
(kedua dari
kiri) dan
Roland P
Gultom
(kedua dari
kanan), saat
menerima
penghargaan
internasional

kapal milik Pertamina di Pangkalan Susu, Dumai, Palembang, Balikpapan
***

dan Sorong, yang digunakan untuk pemeliharaan dan docking.
Untuk pembinaan para pelaut, Pertamina mempunyai Sekolah Pendidikan

Soejono

Pelaut (Maritime Training Centre) yang sertifikasinya diakui IMO. Sekolah

Pertamina,

tersebut mendidik siswa Pertamina dan dari luar Pertamina, dari dalam

eksploitasi, produksi, pengolahan, pemasaran dan distribusi
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Endropoetro,

mantan

menuturkan

Kepada

bahwa

Divisi

kegiatan

Logistik

eksplorasi,
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BBM, tidak dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar apabila tidak

kegiatan logistik dan pengadaan yang merupakan bagian dari supply chain

ditunjang logistik yang baik. Bayangkan apabila melakukan kegiatan

management, harus menerapkan prinsip Quality, Cost & Delivery (QCD).

pengeboran minyak tanpa casing dan mata bor. Demikian pula kegiatan

“Kita harus switch dan transformasi paradigma dari bukan hanya melakukan

pembuatan jalur pipa pengiriman minyak tanpa tersedia pipa. Seluruh

efisiensi, tapi harus berpikir dan berorientasi bisnis, untuk memberikan

kegiatan penunjang itu adalah aktivitas yang dilakukan fungsi logistik yang

keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan,” kata Willem Siahaya.

mencakup perencanaan, pengadaan berdasarkan mutu, hingga harga dan
waktu yang tepat sesuai jadwal kebutuhan. Setelah itu, barang tersebut

Menurut Ir Suyitno Patmosukismo, mantan Direktur Jenderal Minyak dan

harus digudangkan dan ditatausahakan dengan baik, kemudian diangkut

Gas Bumi yang pernah menjadi Presiden Indonesian Petroleum Association

ke tempat yang dibutuhkan. Logistik juga harus mengurus barang yang

(IPA), dalam upaya membangun industri migas di Indonesia, Pertamina

berlebih dan bekas pakai, apakah disimpan kembali atau dihapuskan.

membangun berbagai fasilitas pendukung. Pertamina membangun Rumah
Sakit Pusat Pertamina (RSPP) di Jakarta, untuk karyawan yang sakit atau

Soejono Endroputro yang bertugas di bidang logistik Pertamina pada

mengalami kecelakaan kerja dan supaya tenaga kerja asing tidak perlu

1959-1991, melakukan beberapa terobosan untuk meningkatkan kinerja

berobat ke luar negeri. Pertamina membangun maskapai penerbangan

perusahaan antara lain membuat logistics base di Batam. Terobosan ini

Pelita Air Sevices untuk membawa material dan peralatan ke lapangan-

menjadi asal muasal ditetapkannya Batam sebagai bonded area (pelabuhan

lapangan di hutan dan lepas pantai, karena tidak bisa mengandalkan

bebas). Logistics base di Batam dibangun pada tahun 1980, bertujuan

maskapai penerbangan nasional yang ada.

menggantikan peran logistic base di Singapura yang sangat mahal dan
ketika itu mendominasi kegiatan logistik Indonesia.

***

Selain itu Soejono juga membuat aturan surat-menyurat kontraktor minyak
asing yang harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Keputusan ini diakui Soejono
sangat kontroversial karena ditentang para kontraktor minyak asing yang
bekerja sama dengan Pertamina. “Saya berpikir, kita orang Indonesia dan
mereka bekerja di Indonesia, kenapa harus menggunakan bahasa asing?“
Willem Siahaya, mantan Kepala Logistik dan Pengadaan Badan Koordinasi
Kontraktor Asing menyatakan bahwa dengan dukungan logistik dan
pengadaan yang baik, maka perusahaan dapat meningkatkan keuntungan,
melalui efisiensi biaya dan waktu dalam pengadaan barang tepat mutu,
harga kompetitif dan penyerahan tepat waktu. Dalam melaksanakan
54
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Dicari Ahli Migas Indonesia
Ahli minyak dan gas bumi (migas) adalah profesi yang
mahal dan langka. Masih dibutuhkan,
sejak dulu hingga kini.
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ari masih amat belia. Waktu menunjukkan
pukul tiga dini hari. Saat yang paling enak untuk
menarik selimut lebih tinggi, tapi tidak bagi
Herman Tikoalu. Meski embun masih menetes di
dedaunan, mendinginkan besi-besi yang salingsilang membentuk sebuah rig dan sejauh mata
memandang hanya gelap yang terlihat, ahli bor
Pertamina lulusan Middelbare Petroleum School

(MPS) itu sedang “kepanasan”.

Situasi yang menegangkan itu terjadi ketika tekanan sumur
mencapai 1500 psi. Setiap pengaturan buka dan tutup BOP,

Di tengah suasana yang gelap gulita, terjadi blow out gas yang cukup besar di

terdengar suara menggelegar, sampai-sampai menara bor

sebuah sumur minyak di Prabumulih, Sumatera Selatan, suatu pagi di awal

ikut bergetar. Suara yang menyentak dada itu baru berhenti

tahun 1970. Herman dan teman-temannya berusaha menyelamatkan agar

setelah pahat berada di dalam casing. Di saat genting seperti

semburan bisa ditekan. Setelah blow out preventer (BOP) berhasil menutup,

itu, para pekerja yang lain ketakutan dan minta diri untuk

tak berarti persoalan selesai. Keinginan menarik selimut lebih tinggi

menunggu di bawah rig, namun Herman mengatakan: “You

sepertinya jauh panggang dari api. Herman masih harus menyelamatkan

tetap di sini dan catat semua yang terjadi.”

Semburan
liar (blow
out) sumur
minyak
Pasir Jadi,
Cirebon,
Jawa Barat

sumur dan rig dengan melakukan stripping out, yakni mencabut pipa dengan
pengaturan buka tutup pipe ram dan annular ram, sampai pahat berada di

Setelah stripping out selesai, lumpur disiapkan. Engineer

dalam casing. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kemungkinan pipa

Baroid, rekan kerja Herman yang menangani lumpur

bor terjepit, sambil menunggu pembuatan lumpur baru untuk menghentikan

berkomentar: “Pak, saya kagum melihat ketangguhan tenaga

luapan gas yang memakan waktu cukup lama.

ahli bor Pertamina.”
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”Kondisi itu yang menyebabkan beberapa ahli bor pindah ke bagian lain,
sehingga jumlahnya semakin sedikit,” kata Herman.
Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan ditemukannya lapangan
minyak dan gas bumi, kilang-kilang dengan berbagai karakteristiknya
sehingga di dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai gudangnya
ahli migas. Orang asing banyak belajar dari Indonesia. Sekembalinya ke
negara asal, begitu mereka bilang pernah bekerja di Indonesia, apalagi
dalam kurun waktu yang lama hingga 10 tahun misalnya, peringkatnya
langsung naik. Di masa Herman, bila orang biasa dibayar US$ 4,000,
tapi karena pernah bekerja di Indonesia, bayarannya bisa lebih dari US$
6,000 per bulan.
Pertamina pernah membantu Filipina mengebor sumur migas di sana,
serta membantu mendidik orang-orang Filipina menjadi ahli migas. Kiblat
Filipina selama ini adalah Amerika. Apa pun yang dikatakan orang Amerika,
selalu dipercaya oleh orang Filipina. Dalam satu kesempatan, menurut
cerita Herman, rig milik Philipine National Oil and Gas Company (PNOC),
Aktivitas
pengeboran
migas

Tenaga ahli di bidang perminyakan dan gas bumi adalah

perusahaan nasional minyak dan gas bumi Filipina yang ditangani orang

profesi mahal dan langka, yang masih terus dibutuhkan

Amerika, mengalami masalah pipa bor terjepit (pipe stuck). Sudah coba

sejak dulu hingga sekarang. Semua bidang diperlukan, mulai

diatasi selama satu minggu, tapi tidak berhasil. PNOC kemudian meminta

dari tenaga ahli yang bekerja di hulu hingga di hilir. Ahli bor

jasa tenaga ahli bor Pertamina yang sedang mengoperasikan pengeboran di

menjadi barang langka. Kelangkaan ini karena sekolah yang

sana untuk membantu. Tidak sampai seminggu, masalah berhasil diatasi.

membuka jurusan pengeboran juga sedikit.

”Hal ini membuka mata kawan-kawan di Filipina, bahwa bule-bule itu
ternyata tidak lebih hebat dari kita,” kata Herman.

Di samping itu, peminat jurusan bor juga tak banyak, karena
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mengebor adalah pekerjaan berisiko tinggi. Kesalahan kecil

Menurut R A Rooroh, mantan Kepala Biro Personalia Pertamina, bekerja

bisa berakibat fatal seperti kebakaran yang mengancam jiwa.

di perusahaan migas membutuhkan keahlian khusus, sehingga perlu

Saat terjadi semburan liar, suara yang keluar dari perut bumi

pendidikan yang khusus pula. Makanya sumber daya manusia tak tersedia

lebih menakutkan ketimbang suara harimau di tengah hutan.

di pasar. Lulusan SMA, sarjana muda, bahkan sarjana strata satu (S1),
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masih tetap perlu dilatih melalui bimbingan profesi untuk meningkatkan
kompetensinya sebelum benar-benar terjun di industri migas.
Sumber daya manusia di industri migas berbeda dengan sumber daya
manusia di bidang industri yang lain. Mekanik mudah diperoleh. Banyak
lulusan dari sekolah teknik bisa langsung bekerja sebagai mekanik, tapi
mekanik di industri migas harus mempunyai keahlian tersendiri. Mekanik
di industri migas memperbaiki mesin-mesin yang sangat besar, misalnya
mesin di kilang-kilang, yang sistem kerjanya sangat rumit. Harus teliti dan
cepat mengambil keputusan bila terjadi masalah. Salah sedikit, risikonya
sangat tinggi. Kilang bisa terbakar karena yang diolah oleh mesin tersebut
adalah minyak dan gas bumi dalam jumlah yang sangat besar dan mudah
sekali tersulut.
Contoh lain adalah ahli pipa. Banyak lulusan sekolah teknik juga bisa menjadi
ahli pipa, tapi pipa di industri migas berbeda dengan pipa air. Diameter pipa
migas lebih besar. Panjangnya juga ribuan meter, bahkan ditanam jauh di
dalam tanah. Pipa juga tidak boleh bocor. Ada kebocoran sedikit saja, bisa
terjadi semburan yang mengakibatkan kebakaran. Begitu pula dengan

dikelola, maka kode barang yang berjumlah ribuan itu harus

pengelasan di bawah air. Menjadi ahli las bawah air di industri migas,

dihafal, dipantau dan dilaporkan secara sistematis. Sekolah

tak cukup dengan ijasah sekolah formal. Perlu diberi latihan tambahan.

biasa tak mungkin menyediakan berbagai jenis barang

Pelatihan tak bisa disampaikan secara teoritis di kelas, tapi harus diberikan

seperti itu untuk praktek kerja. Barang-barang itu hanya

langsung sambil praktek lapangan.

ada di lapangan migas, kilang migas dan fasilitas pendukung

Aktivitas
logistik
pergudangan

industri migas.
Profesi lain yang terasa kompleks adalah bidang logistik. Mengelola logistik
di industri migas cukup rumit. Ada banyak jenis barang yang jumlahnya

Orang logistik harus tahu kegiatan migas secara menyeluruh,

sangat besar dan harganya mahal, yang harus dikuasai bentuk, kegunaan,

seperti teknik pemeliharaan, proses dan lingkup kegiatan

cara kerja, tingkat efisiensi dan administrasinya. Ahli logistik harus dapat

eksplorasi, produksi, pengolahan dan pemasaran produk

mencari barang-barang yang dibutuhkan, memilih spesifikasinya dengan

migas sehingga tahu jenis peralatan yang dibutuhkan. Tidak

akurat, harga yang wajar dan tepat waktu. Begitu banyak jenis material yang

seperti bagian pembelian di perusahaan pada umumnya,
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yang biasanya membeli dengan cara melihat harga termurah. Di industri
migas tidak bisa begitu. Bila salah membeli, barang yang tidak sesuai
dengan spesifikasinya bisa mengakibatkan risiko kegagalan operasi bahkan
kebakaran yang mengancam jiwa.
Selain mempelajari jenis material, orang logistik juga belajar mengelola
barang. Gudang semakin kosong, berarti semakin efisien. Tak ada biaya
sewa gudang. Bagaimana mendistribusikan barang secara cepat dan
tepat, itulah tantangan dan kompetensi yang harus dimiliki seorang ahli
logistik.
Begitu pula dengan pengoperasian tanker. Seorang ahli distribusi migas
harus mempelajari cara menghitung volume minyak dalam tanker, cara
mengisi, cara mengatasi bila terjadi tumpahan minyak atau cara mencegah
kebakaran dengan mengetahui seluruh kemungkinan terjadinya percikan
api atau sumber bahaya. Faktor keselamatan dan keamanan sangat penting
di industri migas, karena yang dikelola adalah bahan bakar yang mudah
terbakar. Risiko kebakaran bisa dimulai dari hulu, yang dimulai saat
pengeboran hingga ke hilir, yakni saat bahan bakar disalurkan untuk dijual

Begitu pula yang terjadi dengan perusahaan minyak nasional.

kepada konsumen. ”Di industri migas, insinyur-insinyur dari universitas

Perusahaan Minyak dan Gas Nasional (Permigan) yang

pun tak bisa langsung bekerja. Mereka harus dilatih dulu, beradaptasi dulu

menguasai lapangan minyak di Cepu, ditutup karena banyak

di lapangan sebelum betul-betul siap bekerja,” kata Rooroh.

pegawainya dianggap kekiri-kirian. Padahal saat itu, Indonesia

Distribusi
BBM melalui
jalur rel

sedang getol-getolnya meningkatkan produksi migas.
Menurut Ir Bambang Bramono, President Director PT Arun NGL 19941997, kelangkaan tenaga ahli migas di Indonesia sangat terasa setelah

Tenaga ahli migas diperlukan, dari mulai yang mencari

meletus Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dilakukan Partai Komunis

cekungan berisi minyak dan gas bumi, menggalinya dengan

Indonesia (PKI). Ketika itu banyak orang asing yang bekerja di perusahaan-

bor, mengeluarkannya dengan produksi, menyalurkannya

perusahaan minyak yang beroperasi di Indonesia seperti Shell, Caltex dan

melalui pipa, mengolahnya dengan pengolahan, menaruhnya

Stanvac, dari level supervisor yang paling rendah hingga tenaga ahli yang

ke dalam tangki, transportasi dengan pipa atau tanker dan

paling tinggi, meninggalkan Indonesia.

menjualnya kepada pembeli.
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Pada saat itu terdapat dua falsafah yang berkembang. Apakah setiap bidang
keahlian itu harus dibuat kompetensinya secara spesifik atau satu bidang

01:3

keahlian bisa mengerjakan seluruh pekerjaan di dalam satu kompetensi.
”Ini falsafah tersendiri,” kata Bambang Bramono.
Shell dan Stanvac menetapkan ukuran kompetensi yang berbeda. Shell
mempunyai falsafah vertikal. Kalau ahli mesin, yang ditekuni permesinan
saja. Begitu pula bila ahli pemeliharaan, teknik pengolahan atau instrumen,
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bidang itu saja yang ditekuni. Berbeda dengan Stanvac. Seorang ahli migas,
dengan kompetensi yang dimilikinya, harus bisa dan mampu ditempatkan di
mana saja. Pekerjaan bisa dilakukan sambil belajar di lapangan. “Ada rekan
kerja yang bisa mengajarinya, yang penting menguasai pelajaran dasarnya,”
kata Bambang Bramono.

Jalan Berliku
Menuju Akademi

Dua budaya kompetensi itu kemudian ikut mewarnai Pertamina. Budaya
Shell misalnya, dibawa RIJ Soetopo (mantan direktur Pemasaran Dalam
Negeri), Rahajoe Oekon (mantan direktur Pengolahan), POM Siregar

Akademi-akademi minyak dan gas bumi (migas)

(mantan koordinator Proyek LNG) serta Singgih Darsono (mantan direktur

dibangun untuk mencetak ahli migas.

Pengolahan). Dari Stanvac ada Kartiyoso (mantan direktur Perkapalan),

Berbagai jurusan dibuka.

Iman Suharto (mantan kepala Proyek LNG) dan Samto Utomo (mantan
direktur Pengolahan). Perbedaan budaya dari perusahaan yang berbeda itu
justru menjadi bumbu pelengkap yang membentuk ahli migas Indonesia.

Pendidikan yang bersifat mendesak pun
diselenggarakan.

***
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uatu siang di awal abad 19. Di lapangan minyak di
Sumatera Utara, sinar matahari terasa membakar
kulit. Seorang pegawai perusahaan minyak asal
Belanda tampak sedang asyik meneliti kandungan
minyak pada salah satu blok di sana. Lalu, dia
memanggil salah satu pembantunya, seorang pribumi
berkulit coklat. Sang Meneer menyerahkan sebuah
kantong. Sembari mengibaskan tangan, dia meminta

pembantu itu mengambil contoh bebatuan.
Dengan sigap, sample taker—sebutan bagi orang-orang pribumi yang

pendidikan. “Tenaga Indonesia hanya direkrut untuk pekerjaan
seperti itu oleh orang-orang Belanda,” kata Suyitno.

bertugas mengambil sampel bebatuan di lapangan minyak—meninggalkan
tuannya. Bergegas dia memunguti contoh bebatuan dan memasukkan ke

Di masa itu, Belanda mendidik pribumi dengan beragam

dalam kantong, yang kemudian diberi tanda. Setelah tugas lapangan itu

ilmu, tapi ada satu yang tidak diajarkan, yaitu ilmu geologi.

selesai, sample taker kembali menemui si Bule tadi dan menyerahkan

Ilmu ini sepertinya sengaja disimpan, karena Belanda tidak

kantong tersebut.

mau kekayaan Indonesia diketahui pribumi. Bahkan di

Sekolah
pribumi di
Tanjung
Morawa,
Sumatera
Utara

Institut Teknologi Bandung (ITB), kampus yang didirikan
Ir Suyitno Patmosukismo, mantan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

semasa penjajahan Belanda, pelajaran kebumian termasuk

yang juga pernah menjadi Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA),

pertambangan diajarkan. “Tetapi tidak ada ilmu geologi,” kata

menggambarkan ilustrasi itu untuk melukiskan betapa besarnya kesenjangan

Suyitno, yang pernah menjadi Ketua Dewan Gubernur OPEC

antara pribumi dan orang asing di masa lalu, karena perbedaan latarbelakang

di pertengahan tahun 1990-an.
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Maatshchappij (BPM)-Shell, Caltex dan Stanvac. Pada tahun 1942, BPMShell mendirikan sekolah menengah perminyakan Middelbare Petroleum
School (MPS) di Cepu, Jawa Tengah dan di Prabumulih, Sumatera Selatan.
Semasa penjajahan Jepang, MPS di Cepu berubah menjadi SOKOGAKKO.
Setelah kemerdekaan, pemerintah Indonesia mendesak BPM-Shell agar
membuka kesempatan orang-orang setempat bisa bersekolah di MPS.
“Waktu itu timbul wacana rencana menasionalisasi perusahaan minyak
asing di Indonesia. Pemerintah membutuhkan orang lokal untuk menjaga
kelangsungan aset perusahaan minyak di negeri ini,” cetus Herman Tikoalu,
Penasihat Direktur Utama Permina Ibnu Sutowo pada saat itu.
Menjelang tahun 1950, seiring dengan berkurangnya orang-orang
Belanda yang mengajar di MPS, nama sekolahnya kemudian diubah
dengan nama Indonesia, yaitu menjadi Sekolah Menengah Minyak (SMM).
Pada tahun 1950, SMM ditingkatkan lagi menjadi Pendidikan Ahli Minyak
(PAM)-Petroleum College, yang pendidikannya berlangsung hingga tahun
1962. PAM merupakan bentuk lembaga pendidikan yang didirikan untuk
Sekolah PAM
di Prabumulih,
Sumatera
Selatan

Sekolah geologi baru diperkenalkan di Indonesia menjelang

memenuhi kebutuhan tenaga ahli perminyakan tingkat asisten pengawas di

dasawarsa 1950. Hal ini ditandai dari dikenalinya ahli geologi

perusahaan minyak BPM-Shell.

pertama Indonesia, yaitu Prof Sartono dan Prof JA Katili. Di
dalam sebuah buku yang ditulis keduanya, menurut Suyitno,

MPS, SMM dan PAM menggunakan guru-guru yang sama dan gedung yang

diceritakan tentang pendidikan geologi yang sengaja tidak

sama. Gedung PAM tidak terlalu besar. Satu angkatan terdiri dari 40 orang.

dibuka oleh Belanda. Meskipun ilmu pertambangan diajarkan,

Sebenarnya targetnya 52 orang, tapi tidak pernah terpenuhi. Peserta yang

para ahli pertambangan hanya dapat mengeksploitasi, tapi

belajar di sekolah ini adalah lulusan STM atau SMA. Beberapa mahasiswa

belum mampu menghitung jumlah cadangannya.

PAM berdarah campuran Indonesia-Belanda (Indo), selebihnya adalah pribumi
tamatan SMA/STM. Mahasiswa pribumi yang bersekolah di PAM, pada umumnya
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Hingga masa kemerdekaan, ahli migas di Indonesia masih

memiliki nilai bagus di sekolah dan berasal dari kalangan kurang mampu.

didominasi orang asing yang bekerja di tiga perusahaan yang

“Sehingga muncul julukan bahwa PAM adalah Pendidikan Anak Miskin,” tutur

mendapat julukan The Big Three, yakni Bataafsche Petroleum

Soejono Endropoetro, mantan Kepala Divisi Logistik Pertamina.
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Pelajaran PAM menitikberatkan segi praktek dan tidak berorientasi pada
gelar. Falsafah praktek PAM yang selalu didengung-dengungkan guru-guru
Belanda adalah: What I hear, I forget. What I see, I remember. What I do,

I know. “Jadi bukan hanya mendengar, tapi melihat dan mengerjakan,”
kata Soejono Endropoetro, yang juga alumni PAM.
MPS, SMM maupun PAM mencetak ahli pengeboran, produksi, petroleum

engineer, refinery dan topography. Salah satu lulusannya yang terkenal
adalah Frits Grimm, yang telah menjadi warga Belanda. Grimm adalah
orang tertinggi di Santa Fe Drilling, perusahaan pengeboran di Belgia.
Herman Tikoalu juga ahli bor yang berhasil. Pada tahun 1960-an, Herman
adalah orang Indonesia pertama di pengeboran Indonesia yang memiliki
bawahan orang Belanda. Soejono juga mengatakan bahwa alumni PAM
di bidang logistik ada yang mencapai level direktur, direktur muda dan
kepala divisi di Pertamina yaitu Baharuddin, RM Pranoedjoe dan Djoko
Pranoto.
Kebutuhan sumber daya manusia di bidang migas semakin mendesak,
setelah pemerintah mendirikan Permina pada tahun 1957. Untuk

kilang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sumber

mencetak tenaga di lapis bawah, Permina membangun Sekolah

cadangan minyak baru mulai dicari, kilang-kilang dan depot-

Kader Teknik (SKT) di Pangkalan Brandan, yang menghasilkan antara

depot baru mulai didirikan. Kebutuhan ahli migas di level

lain tukang bubut, tukang las dan pekerja pembantu di kilang. Untuk

menengah semakin terasa.

mencetak tenaga ahli di level menengah, Ibnu Sutowo mulai berpikir
untuk membangun pendidikan tingkat akademi.

Setelah

Permina

dibentuk,

Ibnu

Sutowo

melakukan

Tempat
pengisian
BBM di
kilang
minyak
Pangkalan
Brandan di
masa lalu

peninjauan ke Pangkalan Brandan, yang ketika itu kondisinya
Ide pendirian pendidikan akademi migas di Indonesia, pada awalnya untuk

rusak berat akibat aksi bumi hangus sesaat setelah Indonesia

memenuhi kebutuhan Permina, yang mempunyai lapangan minyak dan

memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Di

kilang di sekitar Pangkalan Brandan. Tenaga berpengalaman yang tersedia

sanalah Ibnu mencetuskan gagasan mendirikan pendidikan

pada saat itu sedikit sekali. Setelah Permina dan Pertamin digabung menjadi

perminyakan. Ide ini dimatangkan dalam pertemuan-

Pertamina pada tahun 1968, Pertamina memiliki lapangan minyak dan

pertemuan di kantor Permina Jakarta.
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Dalam pertemuan-pertemuan itu, Ibnu mengutarakan alasannya untuk
membangun akademi dengan segera. Ahli perminyakan di segala bidang
dibutuhkan, karena tenaga ahli asing mendominasi Indonesia. Tenaga
ahli bor kebanyakan berasal dari Kanada, Prancis, Australia, Jepang atau
Amerika, yang gajinya sangat tinggi. Tujuan pendirian akademi, selain
mendidik tenaga ahli dalam waktu singkat, juga mempercepat peralihan
tenaga asing ke lokal. Untuk mempercepat peralihan itu, pemerintah
Indonesia meminta perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia agar
menggunakan tenaga lokal.
Atas dasar semangat itu, sejak era Permina hingga Pertamina, didirikanlah
akademi-akademi migas dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang
ingin belajar menjadi ahli migas. Akademi-akademi itu adalah Akademi
Perminjakan Permina (1963-1967) di Bandung, Akademi Minyak dan Gas
Bumi (Akamigas) di Cepu (1967-1975 dengan Pola Pendidikan 3 Tahun dan
1977 sampai sekarang dengan Pola Berjenjang). Mahasiswa APP adalah
karyawan Permina Pangkalan Brandan, sedangkan mahasiswa Akamigas
Cepu adalah karyawan Pertamina dan institusi migas lainnya. Pada tahun
1970, pernah dibuka untuk umum.
Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) juga menyelenggarakan
pendidikan untuk ahli geologi perminyakan, yakni Lemigas School of
Petroleum Geology (LSPG). Tahun pertama berkampus di Bandung dan
tahun kedua di Cepu (1974-1975). Mahasiwa LSPG berasal dari sarjana muda
PTPN Veteran Yogjakarta Jurusan Geologi dan Teknik Perminyakan. LSPG
diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan Pertamina dan perusahaan
migas lain di Indonesia.
Untuk program beasiswa, Pertamina memberi beasiswa untuk mahasiswa
yang belajar di Akademi Geologi Pertambangan (AGP, 1969-1971) di Bandung.
74

Ada 40 mahasiswa yang mendapat beasiswa dari Pertamina
tanpa ikatan dinas. Bila ingin bekerja di Pertamina, lulusan
AGP harus mengikuti tes masuk. Pertamina juga memberikan

Kampus
APP di Jalan
Sawunggaling,
Bandung

beasiswa bagi mahasiswa tingkat sarjana muda untuk dididik
menjadi ahli migas, yang disekolahkan di kampus Pendidikan
Ahli Singkat (PAS Migas, 1971-1976) Cepu. Lulusan PAS Migas
langsung bekerja di wilayah-wilayah kerja Pertamina dan
Lemigas.
***
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APP didirikan pada tahun 1963. Menurut catatan Sulaiman Hassan, dari Biro

Pendidikan APP dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Eksplorasi/

Pendidikan dan Latihan Pertamina, modal untuk mendirikan APP diambil

Eksploitasi dan Bagian Pengolahan. Bagian Eksplorasi/Eksploitasi terdiri

dari sebagian hasil penjualan minyak dan pinjaman kredit sebesar US$ 53

dari empat jurusan, yakni Asisten Geologist, Asisten Petroleum Engineer,

juta dari Kobayashi Group Jepang, yang dibayar selama 10 tahun. Sekitar

Production Supervisor dan Drilling. Bagian Pengolahan terdiri dari Jurusan

US$ 30 juta dialokasikan untuk membeli peralatan perminyakan seperti

Perusahaan dan Penelitian.

pipa, rehabilitasi sarana kilang dan sisanya digunakan untuk membiayai
pendidikan.

Mahasiswa APP berasal dari karyawan Permina Pangkalan Brandan, yang
memiliki masa kerja satu tahun. Ketika APP dibuka, ada beberapa teman

Menurut Prof Ir JC Kana MPE, dosen senior APP yang juga mengajar

Ibnu Sutowo yang meminta agar anaknya bisa disekolahkan di APP. Ibnu

di Jurusan Perminyakan ITB, tujuan pendirian APP untuk

lalu menyerahkan persoalan ini kepada Sulaiman Hassan.

memenuhi

kebutuhan industri migas (link and match). Ketika itu pendidikan tinggi
perminyakan sudah ada di Jurusan Teknik Perminyakan ITB yang dibuka

Kepada teman-teman Ibnu, Sulaiman mengatakan bahwa APP adalah

tahun 1962, tapi pendidikan untuk ahli migas di lapangan belum ada. “Level

kampus untuk karyawan Permina. Syarat masuk APP, mahasiswa harus

menengah itulah yang akan diisi lulusan APP,” kata Kana.

bekerja minimal satu tahun di Permina. Bila ingin sekolah di APP, harus
bekerja dulu di Permina dan mau ditempatkan di lapangan-lapangan di

Bandung dipilih sebagai lokasi pendidikan agar dekat dengan sumber

seluruh Indonesia seperti Pangkalan Brandan atau Irian Jaya, yang ketika

pengajar dari ITB. Mahasiswa APP bisa memanfaatkan laboratorium ITB

itu terkenal dengan nyamuk malaria. ”Mereka akhirnya mundur. Begitulah

seperti laboratorium matematika, kimia, geologi, teknik mesin, teknik

cara saya menolak mereka,” kata Sulaiman.

kimia, teknik elektro dan perminyakan. Kurikulum APP diarahkan ke ilmu
terapan yang berbeda dari kurikulum perguruan tinggi pada umumnya.

Dalam perkembangannya, Ibnu Sutowo menilai bahwa mencetak ahli
minyak tak bisa hanya mengandalkan dosen yang jempolan, ruang

Kurikulum disusun Permina yang diwakili Ibnu Sutowo, Prof Dr Kyai

kelas dan laboratorium saja. Praktek lapangan secara intensif sangat

Moestopo dan rektor ITB ketika itu, Kolonel Kuntoadji, seorang insinyur

diperlukan, untuk mengasah keterampilan dan keahlian mahasiswa

elektro, yang juga kakak dari mantan Menteri Pekerjaan Umum Ir

dalam mengoperasikan peralatan.

Purnomosidi. Kurikulum disusun berdasarkan teknologi perminyakan
yang berkembang saat itu, antara lain teori aliran minyak, air dan gas.

Berdasarkan pertimbangan itu, muncul keinginan untuk membangun

Pelajaran dasar lainnya adalah proses mengalirnya minyak dari perut

kampus di Plaju dan Sungai Gerong, karena di wilayah tersebut terdapat

bumi sampai ke permukaan hingga cara mengolah minyak mentah

lapangan minyak yang luas dengan fasilitas yang lengkap. Para petinggi

dengan cara dipisahkan menjadi produk-produk dari yang paling ringan

Pertamina di Plaju dan Sungai Gerong pun menyambut baik atas gagasan

sampai yang paling berat.

mendirikan kampus di wilayahnya.
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peristiwa Gerakan 30 September (G30S) oleh Partai Komunis
Indonesia (PKI) tahun 1965, fasilitas Cepu ditutup karena
sebagian besar karyawan yang bekerja di sumur dan kilang
Cepu dianggap kekiri-kirian. Bila kampus perminyakan
dibangun di Cepu, maka Cepu hidup kembali dan berubah
menjadi kota berpengharapan.
Pada tahun 1967, didirikanlah Akademi Minyak dan Gas Bumi
(Akamigas) Cepu. Bentuk pendidikannya adalah keterampilan,
berpikir cepat dan tepat saat mengambil keputusan. Ketika terjadi
masalah di lapangan atau di kilang, tidak boleh berpikir dua
kali. Harus bisa langsung bertindak. Tidak boleh ada keraguan.
Terlambat sedikit saja, hasilnya bisa fatal.
Lapangan
terbang
“Ngloram“
Cepu

Dalam beberapa pertemuan berikutnya, mendirikan kampus
di Plaju dan Sungai Gerong ternyata bukan gagasan tepat. Ada

Abdul Muid punya pengalaman ketika menjadi senior supervisor

kekhawatiran terganggunya proses produksi karena kesibukan

di laboratorium kilang di Plaju. Walaupun di luar jam kerja bahkan

Plaju dan Sungai Gerong. Alternatif lainnya adalah Cepu.

sedang tidur, dia rela dibangunkan oleh dering telepon. Terjadi
gangguan peralatan dan dia harus membuat keputusan dalam

Ketika berada di Palembang, Ibnu Sutowo berkata kepada

waktu lima menit. Untuk menghindari minyak yang meluap,

Abdul Muid, salah satu yang ikut aktif mendirikan Akamigas

bersama timnya, minyak dipompa kembali.

Cepu. Katanya, Cepu adalah sarang komunis. Komunis bisa
tumbuh subur karena kehidupan ekonomi dan pendidikan

Keputusan yang cepat tidak bisa dilakukan tanpa memiliki

masyarakat Cepu yang rendah. “Kalau kita tidak berbuat

pengetahuan dasar, pengetahuan keterampilan dan product

sesuatu, maka Cepu akan terpuruk,” kata Ibnu Sutowo,

knowledge. “Tanpa ilmu dan keterampilan, kita akan ragu-

seperti diceritakan Abdul Muid.

ragu. Jadi mengatasi masalah di lapangan juga menjadi tujuan
penting yang menjadi bagian dari kurikulum,” kata Abdul Muid.

Cepu mempunyai lapangan minyak di Kawengan, Nglobo,
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Ledok dan Semanggi serta kilang minyak dengan fasilitas

Akamigas Cepu didirikan pada saat yang tepat. Ketika itu first line

yang lengkap, namun pada saat itu lapangan minyak dan

supervisor sudah menjadi profesi langka. First line supervisor

kilang di Cepu dalam kondisi terbengkalai. Ketika pecah

yang dicetak PAM sudah berada di level senior. Level junior kosong.
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Kekosongan harus segera diisi. Jika merekrut sarjana, tetap

Pada awalnya ruang belajar Akamigas Cepu memanfaatkan

memerlukan penyesuaian dan bimbingan profesi. Dengan

gudang bekas BPM-Shell yang diubah menjadi kampus.

mengambil dari karyawan, lulusan dari akademi mampu

Angkatan pertama merasakan belajar di gedung itu, yang

menjadi pemimpin lapangan, bisa memerintah anak buah

sekaligus menjadi asrama mahasiswa. “Antara ruang belajar

sekaligus dapat juga mengerjakannya.

dan asrama dipisahkan dengan sekat,” kata Soejono Dipl Ing,

Zuhdan
Fathoni dan
Gedung
Pusdiklat
Migas Cepu

salah satu pendiri dan dosen Akamigas Cepu.
Akamigas Cepu berbasis pendidikan praktek (applied) di
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bidang migas dengan tetap diberikan pengetahuan dasar,

Akamigas Cepu pada awalnya membuka empat jurusan sesuai

antara lain matematika, bahasa Inggris, kimia, fisika serta

kebutuhan ketika itu, yakni Jurusan Geologi, Pengeboran,

dasar keahlian teknik dan manajemen. Dengan bekal ilmu ini,

Produksi dan Pengolahan. Hingga Pola Pendidikan 3 Tahun

lulusan Akamigas Cepu bergelar BCM bisa melanjutkan studi

berakhir, ditambah Jurusan Topografi, Eksploitasi, Sales

ke strata yang lebih tinggi.

Technical Advisor/Sales Engineering and Marketing/Marketing
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oleh Jawatan Tambang dan Geologi di Magelang. Tahun 1949, SPGT pindah
ke Yogjakarta dan berganti nama menjadi Akademi Pertambangan Geologi
(APG). Pada tahun 1961 didirikan Akademi Geologi dan Pertambangan oleh
Jawatan Geologi yang berkampus di Jl Diponegoro 57 Bandung.
Kurikulum AGP disesuaikan dengan Jurusan Teknik Geologi FIPIA dan
Fakultas Tambang ITB. Tahun1969, AGP dibuka untuk umum. Bangunan Jalan
Ganesa No 8 dihibahkan oleh Pertamina ke Balai Penelitian dan Pengolahan
Bahan Galian (BPPBG) untuk dijadikan sekretariat dan kampus AGP. Tahun
1971, kampus AGP pindah ke Cisitu (sekarang Pusdiklat Geologi). Tahun
1974, Akademi Geologi Pertambangan (AGP) resmi ditutup.
Jenis pendidikan lain yang juga menunjang kebutuhan Pertamina adalah
PAS Migas, yang didirikan di Cepu pada tahun 1971. PAS Migas didirikan
Kampus
AGP Cisitu
Bandung

Operation, Teknik Umum (kemudian dipecah menjadi Jurusan

untuk memperoleh ahli migas dalam waktu singkat. Bila menunggu lulusan

Instrumentasi dan Elekronika, Teknik Mesin, Teknik Listrik)

Akamigas Cepu, diperlukan waktu tiga tahun. Untuk mempercepatnya,

dan Logistik.

Pertamina mendidik mahasiswa yang sudah mencapai tingkat sarjana muda
jurusan teknik dan non-teknik, yang dinyatakan lulus tes masuk PAS Migas.

Berdasarkan rencana tenaga kerja Pertamina pada saat itu,

Lama pendidikan PAS Migas adalah satu tahun.

kebutuhan kompetensi semua jurusan sangat mendesak,
khususnya bidang geologi. Tenaga ahli yang tersedia

Pasokan tenaga ahli migas Pertamina juga diperoleh dari LSPG, yang

jumlahnya sangat sedikit. Untuk memenuhi kebutuhan,

diselenggarakan Lemigas. Dana menyelenggarakan LSPG diperoleh dari

Pertamina membuka kesempatan bagi lulusan SMA untuk

hibah BEICIP, suatu lembaga migas Prancis, dan Pertamina. LSPG dibuka

dididik menjadi asisten ahli geologi di AGP Bandung. Dalam

dalam satu angkatan, dengan masa pendidikan tiga tahun. LSPG adalah

kurun waktu 1969-1971, sebanyak 40 orang disertakan

pendidikan kejuruan yang mendidik petroleum geologist. Mahasiswanya

Pertamina untuk mengikuti pendidikan di AGP yang dipimpin

diambil dari sarjana muda Jurusan Geologi dan Teknik Perminyakan

Ir Dipo Kusumo.

PTPN Veteran Yogjakarta. Pada tahun pertama, mahasiswa LSPG belajar
di Bandung. Pada tahun berikutnya, kampus LSPG pindah ke Cepu agar
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Sejarah panjang AGP dimulai pada tahun 1946, dengan

mahasiswa bisa melakukan praktek belajar di lapangan-lapangan minyak

didirikannya Sekolah Pertambangan dan Geologi Tinggi (SPGT)

di Cepu.
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Untuk mencetak ahli migas, berbagai upaya telah ditempuh, sejak era
Permina hingga Pertamina. Dari laboratorium yang menumpang di kampus
ITB hingga kampus Akamigas yang memanfaatkan bekas gudang di Cepu.
Jalan menuju akademi yang sarat tantangan.
***

Menurut Sulaiman Hassan, pembentukan akademi-akademi migas secara
tidak langsung dipengaruhi keputusan Konferensi Meja Bundar (KMB) di
Den Haag pada tahun 1949, yang dinyatakan bahwa seluruh aset perusahaan
minyak asing seperti BPM-Shell, Caltex dan Stanvac harus dikembalikan ke
pemiliknya semula atau dinasionalisasi dengan membeli seluruh asetnya.
Caltex dan Stanvac dikembalikan, tapi aset BPM-Shell ingin dipertahankan
rakyat Aceh. Keinginan rakyat Aceh bertolak belakangan dengan pemerintah
Indonesia yang menghendaki aset BPM-Shell dikembalikan. Aset BPM-Shell
terdiri dari 12 lapangan di Sumatera Utara dan Kilang Pangkalan Brandan.
menikmati minyak Pangkalan Brandan. Aksi bumi hangus
Saat itu aset BPM-Shell hancur akibat aksi bumi hangus Pangkalan Brandan,

dilakukan Belanda pada 9 Maret 1942, sebelum penyerbuan

yang menyebabkan asetnya tidak berharga. Pipa-pipa dan tangki-tangki

tentara Jepang ke Tanah Air.

rusak. Tujuh ratus empat puluh sumur yang terletak di lapangan minyak
di Karesidenan Sumatera Timur dan Aceh terbengkalai dan tidak bisa

Setelah Jepang kalah perang dan menyerah kepada sekutu,

beroperasi karena tak ada sarana transportasi. Untuk memperbaikinya,

Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lapangan

dibutuhkan biaya yang tak sedikit. Pemerintah tidak melihat tambang minyak

minyak di Sumatera Utara dan Kilang Pangkalan Brandan

di Sumatera Utara dan Kilang Pangkalan Brandan sebagai aset berharga.

yang merupakan aset BPM-Shell, diambilalih rakyat Aceh

Ibnu
Sutowo
meresmikan
tugu
peringatan
dimulainya
usaha
perminyakan
nasional
di Pangkalan
Brandan

dengan mendirikan PT Tambang Minyak Sumatera Utara
Aksi bumi hangus pertama, dilakukan Belanda setelah kalah perang dan

(TMSU). Pipa-pipa dan tangki-tangki yang rusak diperbaiki.

didesak mundur oleh Jepang, yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942.

Minyak kembali dipompa hingga kondisi produksi minyak

Belanda menghancurkan Pangkalan Brandan agar Jepang tidak bisa

normal, yaitu dari 3.000 ton menjadi 12.000 ton per hari, jauh
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melampaui produksi minyak di Cepu yang hanya menghasilkan 500 ton per

Tambang Minyak di Sumatera-Atjeh kepada BPM Sebagai Hasil KMB Den

hari. Pemerintah Indonesia memperoleh penghasilan dari penjualan minyak

Haag, tanggal 25 Djuni 1951.

TMSU yang nilainya tidak sedikit.
Di dalam salinan dokumen bersampul biru itu, Teuku Mohammad Hasan,
Pasca kemerdekaan, Belanda kembali ke Indonesia dan diperkirakan

sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda (1933), menyampaikan

mengambil TMSU. Menjelang Agresi Militer Belanda pertama pada tahun

mosi mempertahankan TMSU agar bisa dinasionalisasi oleh Pemerintah

1947, rakyat Aceh melakukan aksi bumi hangus Pangkalan Brandan,

Indonesia. Mosi yang disampaikan Teuku Mohammad Hasan di parlemen

sebelum Belanda tiba di pelabuhan Pangkalan Susu. Tujuannya agar

ditolak menteri perekonomian waktu itu, Sujono Hadinoto, yang

Belanda tidak bisa menguasai Pangkalan Brandan seperti dulu.

disampaikan kepada Perdana Menteri Indonesia dan Dewan Perwakilan
Rakyat Sementara melalui surat bertanggal Juni 1951.

Aksi bumi hangus yang dilakukan pejuang Aceh sebagai bentuk perlawanan
terhadap Belanda, kembali dilakukan menjelang Agresi Militer Belanda

Surat tersebut berisi tiga butir, sesuai salinan asli sebagai berikut: Pertama,

kedua pada tahun 1948. Fasilitas lapangan semakin rusak. Reruntuhan

uang penggantian kerugian untuk menasionalisasi tambang tsb. belum dapat

menara Pangkalan Brandan yang hancur itu lalu dipelihara sebagai

disediakan oleh pemerintah; Kedua, kita sangat kekurangan tenaga technis

monumen bersejarah.

jang dibutuhkan untuk pembangunan kembali dari tambang itu dan untuk
mendjalankan management; Ketiga, alat2 (equipment) diperlukan untuk

Setahun setelah Agresi Militer Belanda kedua berlangsung, digelar KMB

membangun perusahaan tambang pada sa’at sekarang tidak akan mudah

di Den Haag dengan keputusan seluruh aset asing di Indonesia harus

diperoleh dari pasar dunia, melihat keadaan internasional sekarang.

dikembalikan kepada pemiliknya. Rakyat Aceh ingin mempertahankan
TMSU dan meminta pemerintah mengambil alih dengan membeli aset

Surat itu tidak menyurutkan semangat Teuku Mohammad Hasan dalam

BPM-Shell. Perbaikan fasilitas harus segera dilakukan agar rakyat Aceh

memperjuangkan TMSU. Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan

bisa bekerja kembali dan memperoleh penghasilan, sedangkan Pemerintah

pemerintah untuk membiayai pembelian aset itu. Misalnya menegosiasikan

Indonesia mendapat pemasukan dari penjualan minyak TMSU yang diminati

pembayaran melalui hasil penjualan minyak. Bila pemerintah menilai TMSU

pasar dunia.

tak berharga karena asetnya terbengkalai, menurut Teuku Mohammad
Hasan, memang bukan peralatannya yang dibeli, tapi hasil tambangnya.

Perjuangan mempertahankan TMSU dipelopori Teuku Mohammad Hasan
dan kawan-kawan, yang ketika itu duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan

Pemikiran Teuku Mohammad Hasan mendapat tanggapan luas dari

Rakyat Sementara di Jakarta (1950-1956). Hal ini disampaikan Sulaiman

masyarakat. Setelah surat Menteri Sujono Hadinoto dibacakan di parlemen,

Hassan, dengan menunjukkan dokumen historis berjudul Usul Mosi Mr

tiga media paling berpengaruh di Aceh dan Medan seperti Harian Tegas

Teuku Mohammad Hasan Dkk di Parlemen RI untuk Tidak Mengembalikan

Kutaradja, Harian Waspada dan Harian Rakjat, pada akhir tahun 1951 dan
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awal tahun 1952 memuat pemikiran Teuku Mohammad Hasan. Rakyat Aceh,

Perlu sumber daya manusia baru sebagai regenerasi. Rencana Ibnu

Perusahaan Tambang Minyak Republik Indonesia (PTMRI) Cepu dan Kongres

mengembangkan migas nasional juga memerlukan sumber daya manusia

Federasi Buruh Minyak Indonesia juga memberi dukungan dan siap berada

dengan pemikiran lebih maju, agar mampu menjadi pemimpin di lapangan.

di belakang Teuku Mohammad Hasan.

Dari puing-puing yang dilihat Ibnu saat mengunjungi lapangan Permina
itulah, ide membangun pendidikan akademi dicetuskan dengan motto

Atas dukungan kuat itu, pemerintah akhirnya sepakat membeli aset BPM-

Bekerja Sambil Belajar, Belajar Sambil Bekerja. Setelah akademi dibentuk,

Shell. Dalam waktu bersamaan, terjadi pemberontakan Darul Islam Tentara

satu per satu para karyawan Permina disekolahkan. Seusai sekolah, para

Islam Indonesia (DI/TII) yang dipimpin Daoed Beureueh pada tahun 1953.

alumni kembali ke lapangan untuk mewujudkan cita-cita membangun

Pegawai TMSU terbelah. Kondisi keamanan menjadi kacau. Pemerintah

industri migas nasional yang kuat di mata dunia.

memberlakukan kondisi gawat darurat di Aceh, termasuk TMSU.
***
Pasca pemberontakan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Ir
Ingkiriwang melimpahkan tugas pengelolaan TMSU kepada Kepala
Staf Angkatan Darat (KSAD) Jendral Mayor Abdul Haris Nasution.
Tugas utamanya merehabilitasi fasilitas TMSU agar hasilnya dapat
diekspor, sehingga pemerintah mempunyai dana untuk pengembangan
selanjutnya.
Pada 15 Oktober 1957, Abdul Haris Nasution mengubah TMSU menjadi
PT Eksplorasi Tambang Minyak Sumatera Utara (ETMSU) dan menunjuk
Kolonel dokter Ibnu Sutowo, yang saat itu bertugas sebagai Panglima
Teritorium II, untuk mengelola ETMSU. Pada 10 Desember 1957, ETMSU
diubah menjadi PT Perusahaan Minjak Nasional (Permina) sehingga tidak
berbau kedaerahan, melainkan mencerminkan milik nasional.
Saat Ibnu memimpin pembangunan kembali tambang minyak di Sumatera
Utara yang sudah menjadi milik Permina, usia puing-puing reruntuhan itu
sudah lebih dari 15 tahun, bila dicatat sejak aksi bumi hangus menjelang
Belanda hengkang akibat didesak Jepang pada tahun 1942. Usia puing itu
mencerminkan usia sumber daya manusia yang bekerja di sana.
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Kumbang-kumbang
di Kota Kembang
Mahasiswa belajar hingga larut malam. Tiga tahun yang
menyenangkan: praktek kerja di lapangan plus romantika
kehidupan di Kota Kembang.
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ernasib bak kejatuhan durian. Begitulah ilustrasi
Achmad Firman tentang sepenggal hidupnya
saat mencari kampus. Dia pernah mengikuti tes
masuk di Universitas Gajah Mada (UGM). Ketika
ada pembukaan berbagai perguruan tinggi di
Bandung, Firman pun mendatangi Kota Kembang
dan mengikuti tes masuk. Yang mengesalkan, dia
tidak memenuhi persyaratan pendaftaran lantaran

hanya berbekal ijazah STM Elektro.

Setelah mendapat informasi, malam itu juga, sekitar pukul
tujuh malam, diselimuti hawa dingin yang menggigit tulang,
Firman bersama dua teman lainnya berinisiatif mendatangi

Ketika berada di Bandung tahun 1963, secara kebetulan Firman mendapat

kampus APP dan menemui Kyai Moestopo. Firman ditanya apa

informasi dari seorang teman yang baru saja tes di Akademi Perminjakan

agamanya dan dijawab Islam, kemudian diminta membaca Al-

Permina (APP). Teman itu ditanya oleh seseorang bernama Prof Dr Kyai

Fatihah. ”Karena hafal, saya dinyatakan lulus,” kata Firman,

Moestopo, yang kemudian diketahui sebagai salah satu pendiri dan pimpinan

alumni APP angkatan pertama.

Mahasiswa
APP berpose
di depan
kampus

APP. Pertanyaannya begini: ”Apakah kamu serius mau kuliah?” tanya Kyai
Moestopo, sambil menyodorkan pisang.

D Djuhardi, mahasiswa APP yang berasal dari umum atau
bukan dari pegawai Permina, menjalani tes serupa. Ketika

Teman itu mengangguk seraya menerima pisang. Beberapa orang lain yang

menghadap Kyai Moestopo, dia dibombardir beberapa

ikut menghadap Kyai Moestopo, ada yang menggelengkan kepala. Nah, yang

pertanyaan: “Hobi kamu apa?” tanya Kyai Moestopo. Djuhardi

mengangguk itulah yang lulus, sedangkan yang tidak mau ditawari pisang,

menjawab, “Hobi saya main bola.” Kyai Moestopo bertanya

dinyatakan tidak lulus.

lagi, “Kamu bersedia bekerja di dalam hutan?” Djuhardi
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menjawab, “Ya, saya bersedia.” Kyai Moestopo tertawa terkekeh-kekeh.
“Seketika itu juga, saya dinyatakan lulus seleksi,” kata Djuhardi.
Djuhardi, Firman dan mahasiswa APP angkatan pertama memulai
perkuliahan pada tanggal 16 September 1963. Bagi mahasiswa yang berasal
dari umum seperti Djuhardi dan Firman, diangkat menjadi karyawan
Permina pada 1 Oktober 1963 dengan gaji Rp 750. Sebagai ilustrasi, ketika
itu harga tiket bioskop Rp 2,5. Artinya, uang itu cukuplah untuk kehidupan
sehari-hari.
Bila Djuhardi dan Firman mengenang rekrutmen sebagai pengalaman yang
lucu, tidak demikian halnya dengan Syamsoel Bahrie. Dia justru mengenang
sebagai pengalaman mendebarkan. Ceritanya, pegawai Permina yang
bekerja di Julok Rayeuk, Rantau Panjang, Peureulak di Aceh sejak tahun
1964, itu dijanjikan sekolah di APP setahun setelah bekerja. Ketika tiba
masa penilaian, Syamsoel dinilai kurang cakap dalam bekerja sehingga
tidak diloloskan ke Bandung.
Ternyata, yang mendapat nilai kurang memuaskan bukan cuma Syamsoel.
Beberapa orang lainnya juga mendapat penilaian serupa. Merasa sangat
kecewa, Syamsoel dan teman-temannya meminta penjelasan kepada atasan

masing-masing,

masing-masing, tapi jawabannya tidak memuaskan. Syamsoel dan teman-

bersekolah ke APP.

sekaligus

menyampaikan

minatnya

temannya kemudian berangkat ke Jakarta untuk menghadap Direktur
Utama Permina Ibnu Sutowo.

Mahasiswa
APP sedang
praktek
lapangan

Syukurlah Ibnu mau mendengar dan memahami. Ibnu lalu
memerintahkan Sulaiman Hassan, yang ketika itu bertugas

Hari itu tanggal 1 Oktober 1965. Di kantor Permina di Jalan Merdeka Barat,

di Bagian Personalia Permina untuk menemui pimpinan

Jakarta, banyak tentara berjaga-jaga, setelah peristiwa pemberontakan

Permina di Pangkalan Brandan, sementara Syamsoel dan

Gerakan 30 September 1965 (G30S) yang dilakukan Partai Komunis Indonesia

teman-temannya mendapat restu dari Ibnu untuk berangkat

(PKI). Syamsoel dan rombongan bertemu Ibnu dan mengutarakan ihwal

ke Bandung. ”Kami akhirnya menjadi mahasiswa APP,” kata

ketidakpuasannya terhadap penilaian yang disampaikan para pimpinan

Syamsoel, alumni angkatan kedua.
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Seperti diketahui, Pangkalan Brandan mempunyai tiga lapangan yaitu
Pangkalan Susu, Rantau Kuala Simpang dan Julok Rayeuk. Lapangan yang
ketiga adalah tempat pembuangan pemberontakan Darul Islam Tentara
Islam Indonesia (DI/TII) pimpinan Daud Beureuh. Tidak ada karyawan
Permina yang berani bertugas ke daerah itu, kecuali putra daerah Aceh,
itu pun harus orang-orang pilihan. ”Jadi wajar bila Syamsoel dan temantemannya melakukan protes. Mereka bekerja di daerah kritis, lokasi paling
berbahaya dan sering terjadi pemberontakan,” kata Zainal Arifin, alumni
angkatan kedua, menggambarkan situasi ketika itu.
Zainal mengutarakan bahwa sebagai karyawan Permina, tahapan seleksi
calon mahasiswa APP cukup ketat karena tidak hanya berdasarkan
rekomendasi dan penilaian attitude dan kompetensi dari atasan langsung,
tetapi juga dibatasi oleh jatah untuk masing-masing lapangan.
Pengalaman berkesan saat rekrutmen juga dialami Ismail, alumni angkatan
kedua yang dipanggil untuk sekolah ke APP. Begitu mendapat kabar, dia

Keluarga Ismail secara turun temurun bekerja di bidang migas

langsung berkemas. Satu koper besi disiapkan untuk membawa pakaian.

semenjak BPM hingga di Permina. Setelah kekecewaannya

Ismail berangkat dari Rantau Kuala Simpang ke Bandung dengan penuh

terobati oleh waktu, Ismail kembali bekerja dengan dedikasi

kebanggaan. ”Para tetangga yang melepas kepergian saya, juga merasa

yang tinggi dan berusaha agar bisa bersekolah di APP. Berkat

bangga,” kata Ismail.

kegigihannya, pada tahun berikutnya Ismail diberangkatkan
ke Bandung dan menjadi mahasiswa APP angkatan kedua.

Sampai di Pangkalan Brandan, Ismail menginap satu malam. Di sana
dia diberi tahu bahwa ada seleksi ulang. Ketika nama Ismail dipanggil,

Mahasiswa
APP
menjalani
pendidikan
kewiraan dan
kedisiplinan
melalui
program
Resimen
Mahasiswa

***

dia mengangkat tangan. Ternyata yang dimaksud bukan dirinya. Ada dua
nama Ismail. Merasa kecewa, dia pulang ke rumah, bertemu kembali

APP didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur

dengan para tetangga yang telah melepas kepergiannya. Tak kuasa

Utama PN Permina No 260/Kpts/Dr/63, tertanggal 13

menahan kesal, Ismail mangkir, tidak masuk kerja selama dua minggu,

September 1963 beserta penetapan susunan dewan

beruntung atasannya memaklumi karena dia memiliki dedikasi tinggi

pengurus No 261/Kpts/Dr/63 tanggal 16 September 1963

terhadap perusahaan.

yang menunjuk Mayor Jenderal TNI Prof Dr Kyai Moestopo
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sebagai pimpinan APP. Tujuan pendirian APP adalah mendidik tenaga-

Ganesha No 10 dan kantor APP di Jalan Ganesha No 8. Para mahasiswa

tenaga di bidang perminyakan dengan keahlian khusus.

disediakan fasilitas pemondokan di asrama yang terletak di Jalan Imam
Bonjol No 35 dan Jalan Purnawarman No 43 dan 43-A, Bandung.

Syarat menjadi mahasiswa APP adalah berijazah Sekolah Menengah Atas
(SMA) Bagian Ilmu Pasti/Alam atau Sekolah Teknik Mesin (STM) Bagian

Asrama mahasiswa berupa rumah peninggalan Belanda. Kamar-kamarnya

Mesin/Elektro/Kimia dan lulus ujian saringan masuk. Sejak dibuka pada

besar, berukuran 6x8 meter dengan tinggi tiga meter. Satu kamar cukup

tahun 1963 dan berlangsung selama tiga angkatan, APP telah menerima

untuk delapan orang. Tempat tidurnya bertingkat, dindingnya bercat putih.

133 mahasiswa yang terdiri dari 55 mahasiswa angkatan pertama, 28

Mahasiswa mendapat jatah makanan, terdiri dari nasi dengan lauk pauk

mahasiswa angkatan kedua dan 50 mahasiswa angkatan ketiga. Dari jumlah

seperti telor, tahu, tempe dan yang paling istimewa adalah ikan mujair,

penerimaan itu, yang lulus di angkatan pertama adalah 45 orang, angkatan

serta sayur yang disajikan di atas ompreng (piring kaleng).

kedua adalah 22 orang dan angkatan ketiga adalah 49 orang.
Pola pendidikan berlangsung dengan sistem semester. Tiap semester
Untuk menghasilkan karyawan yang memiliki keahlian khusus, pendidikan

berlangsung selama enam bulan. Ujian diadakan setiap akhir semester

APP dibagi dalam dua bagian yang terdiri dari enam jurusan. Pertama

secara tertulis, lisan dan menyusun paper, dan berlaku sistem gugur.

adalah Bagian Eksplorasi/Eksploitasi dengan Jurusan Assistant Geologist,

Mahasiswa yang tidak lulus saat ujian akhir semester dikembalikan ke

Assistant Petroleum Engineering, Pengawas Produksi dan Pengeboran.

unit asal. Mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti kuliah, praktikum dan

Kedua adalah Bagian Pengolahan Petrokimia dengan Jurusan Perusahaan

kerja praktek sebagai syarat utama mengikuti ujian lokal dan ujian negara.

(Operation) dan Penelitian (Teknologi).
Praktek lapangan merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan
Dalam pendidikan yang berlangsung selama tiga tahun, mahasiswa

bagi mahasiswa. Seperti dituturkan Zaenal Arifin, pada tahun pertama

mengikuti perkuliahan teori di dalam kelas, praktikum di laboratorium,

mahasiswa melakukan praktek orientasi ke Cepu. Tahun kedua praktek di

praktek di lapangan eksplorasi/produksi

lapangan minyak yang lebih besar. Di angkatan Zaenal, ada yang praktek

Kurikulum

APP

disusun

sesuai

dan kilang pengolahan.

pembidangan

yang

dibutuhkan

ke lapangan Pendopo milik Stanvac dan lapangan Permina di Pangkalan

industri migas yaitu mencari, menggali, memproduksi, mengolah dan

Brandan. ”Teori yang dipelajari di sekolah dengan praktek memiliki kaitan

menyalurkan produk migas. Lulusan APP diproyeksikan menjadi tenaga

kuat. Teori pengeboran diajarkan di kampus, tapi memegang kunci pipa itu

manajemen menengah siap pakai dan dapat langsung bekerja sesuai

belajarnya di lapangan,” kata Zaenal.

bidang keahlian masing-masing.
Pada awal berdirinya, APP dipimpin Mayor Jenderal TNI Prof Dr Kyai
Untuk mendukung kegiatan belajar, APP memiliki ruang kuliah dan

Moestopo,

perpustakaan di Jalan Sawunggaling No 14, ruang laboratorium di Jalan

pertambangan, kemudian pada tahun kedua hingga APP berakhir, posisi
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sebagai

pembantu

menteri
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pimpinan diganti Mayor CKH Nawir Harahap SH. Selama pendidikan tiga

di Bandung, mahasiswa juga turut menjaga para delegasi di hotel Savoy

tahun, APP dibantu 55 dosen yang sebagian besar mengajar di ITB, antara

Homan.

lain Prof Dr Kyai Moestopo, Prof Dr Moesadad, Prof Dr Moedomo, Prof Ir JC
Kana MPE, Ir Grufron Achmad dan Ir Wiranto Arismunandar.

Mahasiswa dididik bela diri. Tempat latihan berada di Jalan Lombok. Latihan
berlangsung malam hari. Untuk mencapai tempat latihan, tidak disediakan

Menurut Djakfar Alie, alumni angkatan ketiga, mata kuliah APP cukup padat,

sarana transportasi. Mahasiswa harus berjalan kaki, dari asrama jaraknya

sehingga perkuliahan kerap berlangsung hingga larut malam. Suatu ketika,

tiga kilometer, pulang pergi menjadi enam kilometer. Kalau ada truk Permina

Kyai Moestopo yang mengajar Pancasila, meminta mahasiswa untuk kuliah

berwarna biru dengan atap terbuka, mahasiswa biasanya menumpang.

malam, tapi karena lelah dan jenuh, tak satu mahasiswa pun yang hadir
di kelas. Kyai Moestopo lalu mendatangi mahasiswa di asrama. Sambil

Di saat senggang, mahasiswa memanfaatkan akhir pekan atau hari libur

menodongkan pistol, Kyai Moestopo menghardik mahasiswa: ”Mengapa

dengan rekreasi atau sekadar berjalan-jalan. Sate Banyumas di Simpang

kalian tidak hadir? Menantang saya? Mau melawan saya?” Dengan wajah

Dago menjadi tempat makan favorit, atau nonton film di bioskop gerimis

ketakutan, mahasiswa bergegas menuju kampus. Walaupun tampak galak,

bubar (misbar), juga di Jalan Dago. Kesempatan tinggal di Kota Kembang

tapi Kyai Moestopo dikenang mahasiswanya sebagai dosen yang santai ketika

dimanfaatkan sebaik mungkin oleh mahasiswa, sesuai pesan Dosen Grufron,

di kelas. ”Saat mengajar, sesekali dibumbui cerita berbau seks,” kata Djakfar

karena mahasiswa APP kebanyakan berasal “dari hutan”. Pesannya, “Ambilah

Alie mengenang.

kesempatan terbaik, karena belum tentu kalian selamanya berada di sini.”

Kyai Moestopo memilih dosen unggulan sebagai tenaga pengajar di APP.

Peluang ini dimanfatkan mahasiswa dengan bersosialisasi di pesta-pesta

Hanya saja, dosen terbaik belum tentu bisa menyampaikan materi kuliah

dansa di akhir pekan. Sesekali mahasiswa berkunjung ke asrama putri

yang mudah dicerna mahasiswa. Di mata Endin Zainal Abidin, alumni

Universitas Padjajaran (Unpad) di Jalan Dago ujung atau asrama kampus

angkatan pertama, cara mengajar dosen sangat cepat. Maklum, mereka

perhotelan yang sekarang bernama National Hotel Institute (NHI). Kalau

biasa memberikan kuliah pada mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi.

punya dua pacar, waktu berkunjung digilir. “Malam Minggu di asrama

Walau mahasiswa APP sudah berusaha maksimal, tapi tetap saja keteteran.

putri, malam Selasa di asrama perhotelan,” kata Mahmudi Saman, alumni

”Jadi setiap malam, asisten dosen datang ke asrama untuk membimbing

angkatan pertama, membuka kenangan lama.

kami,” kata Endin.
Kisah mahasiswa APP saat mengisi akhir pekan, bagaikan kumbangMahasiswa APP juga mendapat pendidikan kemiliteran. Selama dua

kumbang di Kota Kembang. Begitu berkesan, sehingga pengalaman manis

semester, mahasiswa dilatih di Pusat Pendidikan Infantri, yang terletak

yang terjadi hampir setengah abad silam, terpatri kuat di dalam ingatan

dekat kampus ITB. Ketika pecah peristiwa G30S PKI, mahasiswa ikut

setiap alumni.

menjaga kantor gubernur. Ketika berlangsung Konferensi Asia Afrika kedua
100
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Mencetak Ahli Soft Rock
Asisten ahli geologi dibutuhkan dengan segera. Pertamina
memberi beasiswa kepada mahasiswa yang ingin menjadi
ahli geologi di bidang soft rock.
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P

ertamina mencari mahasiswa untuk dididik menjadi
asisten ahli geologi. Pengumuman yang terpampang
di Biro Personalia Pertamina itu berlangsung antara
tahun 1969-1971. Pertamina membuka kesempatan
beasiswa bagi 40 lulusan sekolah menengah atas
(SMA) untuk disekolahkan di Akademi Geologi dan
Pertambangan (AGP) Bandung. Sulaiman Hassan
dari Biro Pendidikan dan Latihan Pertamina,

kegiatan eksplorasi migas terus bergairah dan meningkat.

menitipkan penerima beasiswa itu kepada Ir Dipo Kusumo, Direktur AGP

Untuk menyokong gairah itu, Permina membangun Akademi

untuk dicetak menjadi asisten ahli geologi, sebuah profesi yang ketika itu

Perminjakan Permina (APP) di Bandung yang mempunyai

sangat dibutuhkan.

Jurusan Eksplorasi, tetapi jumlahnya masih jauh dari cukup.

Mahasiswa
AGP saat
praktek
lapangan

Salah satu penyebabnya adalah waktu pendidikan tingkat
Perkembangan

pertambangan

Indonesia

diawali

dari

kegiatan

pertambangan umum seperti pertambangan timah, batubara dan emas.

akademi yang tiga tahun, sementara itu kebutuhan tenaga
ahli diperlukan setiap tahun.

Sejalan dengan penemuan cadangan minyak di Indonesia yang membuat
industri minyak semakin bergeliat, kebutuhan tenaga geologi untuk

Untuk itu, dicetak tenaga tingkat asisten ahli geologi dengan

pertambangan minyak bumi mulai terasa mendesak, terutama setelah

mendidik kader asisten ahli geologi di perguruan tinggi yang

Republik Indonesia diproklamasikan.

telah tersedia. AGP menjadi pilihan bagi Pertamina. Jika
mahasiswa APP berasal dari karyawan, lain halnya dengan

Faktor meningkatnya kebutuhan tenaga ahli geologi juga didorong oleh

AGP, karena Pertamina membuka kesempatan untuk umum

berdirinya perusahaan minyak dan gas bumi (migas) nasional yang menyebabkan

dengan memberi beasiswa kepada lulusan SMA yang lulus
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seleksi. Selama pendidikan, semua biaya untuk proses belajar dan praktek
lapangan ditanggung Pertamina dan mahasiswa diberi uang saku, tapi tidak
diberikan pemondokan.
Adanya program beasiswa menandai bahwa Pertamina memperhatikan
dan mempunyai kepedulian sosial terhadap masyarakat (corporate social

responsibility, CSR). Lulusan AGP tidak diharuskan bekerja di Pertamina,
bahkan banyak yang meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi seperti
ke Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Padjadjaran (Unpad),
meski pada akhirnya banyak juga yang mengabdi di Pertamina tapi tetap
melalui prosedur penerimaan pegawai.
AGP membuka Jurusan Soft Rock dan Hard Rock. Soft rock adalah batuan
sedimen yang merupakan sumber ditemukan minyak, sedangkan hard rock

tahun kedua mengenali unsur yang terkandung di dalam batuan

adalah jenis batuan beku atau batuan metamorf yang merupakan bahan

menggunakan mikroskop, karena yang diteliti adalah masalah

galian yang lebih mengarah ke pertambangan umum selain minyak. Dari

mikro.

Mahasiswa
AGP di ruang
kuliah

Jurusan Soft Rock inilah asisten ahli geologi minyak dilahirkan.
Sebelum melakukan praktek kerja lapangan untuk menjalani
Di tahun pertama, mahasiswa mempelajari geologi dasar, yang merupakan

tugas akhir, mahasiswa diberikan pendalaman materi

pondasi dari ilmu geologi struktur. Selain itu dipelajari juga ilmu kristalografi/

untuk mengasah kemampuan analisis hingga pada tahap

mineralogi dan paleontologi. Mahasisiwa mengadakan praktek lapangan

rekonstruksi. “Daya analisa harus tinggi. Ilmu geologi

untuk mengetahui dan memahami arti patahan. Misalnya ada pertanyaan

bukan ilmu mengarang karena semua bukti dan data

kenapa ada patahan Semangko yang membelah pulau Sumatera. “Apabila

pendukung harus jelas. Makanya tidak boleh malas masuk ke

dilihat melalui foto udara, tampak ada patahan, lalu dipetakan dengan cara

perpustakaan untuk menambah ilmu,” kata Ramli.

dibuat rekonstruksinya dengan melihat jenis dan umur batuan dengan
bantuan ilmu paleontology,” cerita Ramli Djaafar, alumni AGP.

“Saat praktek, kita diajarkan untuk mandiri, karena nanti
ketika bekerja pun, kita harus mandiri,” kata Ramli. Apa yang

Tahun kedua lebih mengasyikkan karena semua contoh batuan yang dibawa

dikatakannya memang benar. Ketika sampai di dunia kerja,

dari hasil praktek lapangan, dianalisis secara lebih detail menggunakan

para asisten ahli geologi akan diminta untuk memetakan

mikroskop. Tahun pertama mempelajari soft rock secara umum, sedangkan di

perkembangan batuan, terjadi pembentukannya, sehingga
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dapat ditarik kesimpulan besarnya kemungkinan adanya minyak di

Bayah adalah daerah yang belum pernah diteliti, jadi dapat menambah nilai

daerah itu.

bagi tugas akhir yang dikerjakan. Bagi Ridwan, hal yang istimewa ketika
itu adalah mempelajari formasi Bayah yang berumur eosen, merupakan

Untuk mendukung aktivitas belajar, mahasiswa AGP bisa memanfaatkan

formasi batuan tertua di daerah Jawa Barat. Meski tidak ada minyak di sana,

fasilitas Institut Teknologi Bandung (ITB) yang berlokasi di Jalan Ganesha,

tapi tempat ini tepat untuk mempelajari dan menggambarkan reservoar

seperti Laboratorium Paleontologi, Mikrobiologi, Petrofisika, Petrologi,

minyak. “Formasi ini terdiri dari batuan konglomerat, batuan lempung dan

Petrografi/Sedimentologi dan Vulkanologi. Di Laboratorium Vulkanologi,

batuan gamping,” papar Ridwan.

mahasiswa bisa menemukan alat-alat seismologi serta peralatan
mekanis lain yang bisa digunakan untuk memonitor gunung berapi. Di

Dalam geologi, umur batuan digambarkan dalam skala waktu geologi

Laboratorium Petrografi dan Sedimentologi, tersedia berbagai jenis

(geological time scale) dan eosen adalah istilah dalam geologi yang

batuan yang terkait ilmu geologi. Pertamina juga mendukung kelengkapan

menggambarkan jaman, berkisar antara 35-55 juta tahun. Minyak di

belajar mahasiswa dengan memberikan berbagai sumbangan peralatan

Indonesia pada umumnya ditemukan dalam batuan yang terbentuk pada

laboratorium.

periode tersier berumur 1,5-65 juta tahun, yang meliputi jaman-jaman
berturut-turut dari tua ke muda: paleosen, eosen, oligosen, miosen dan

Dari segi tenaga pengajar, sebagian besar dosen berasal dari ITB yang

pliosen.

ternama dan ahli di bidangnya, antara lain Prof Dr Rubini Suryaatmadja,
ahli paleontologi yang sering digandeng Pertamina sebagai konsultan di

Rimbaman, MSc alumni AGP, mantan Koordinator Litbang Geologi Kuarter,

lapangan; Prof Dr Suyono, ahli sedimentologi; Prof Dr Sukendar Asikin,

Badan Geologi Kementerian ESDM dan Ketua Alumni AGP menyatakan

ahli geologi struktur; Prof Dr MT Zen, ahli geofisika serta Prof Dr RP

bahwa dalam waktu singkat akan didirikan Perguruan Tinggi Geologi dan

Kusumadinata, ahli sedimentologi dan geologi minyak. Inilah usaha

Pertambangan di Bandung. Program ini merupakan cita-cita keluarga

Pertamina agar tujuan mencetak asisten ahli geologi yang mumpuni bisa

besar Alumni AGP untuk mencetak kader geologi dan pertambangan yang

dicapai dengan baik.

berperan dalam mengisi roda pembanguan nasional di sektor energi dan
sumber daya mineral, tutur Rimbaman.

Selama masa pendidikan, praktek lapangan merupakan pengalaman
berkesan, tak terkecuali bagi Ridwan Nyak Baik, alumni angkatan kedua.

Dari tangan terampil Rimbanan, Ridwan, Ramli dan teman-teman alumni

Saat itu dia memilih Bayah, Banten Selatan sebagai daerah pemetaannya

AGP yang lain, tetesan sumber minyak dan gas bumi dipetakan dan

dengan meniliti kondisi stratigrafi. “Karena waktu itu sarana transportasi

diperkirakan besarnya jumlah cadangan, yang hasilnya telah kita nikmati

belum banyak, untuk mencapai tujuan, seharian saya terpaksa harus

bersama.

umpel-umpelan bersama tukang sayur, sambil menumpang truk sayur,”
cerita Ridwan.
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AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI (AKAMIGAS) CEPU

Kota Kecil
Penghasil Ahli Migas
Cepu di masa lalu adalah kota yang pernah mengalami
kekelaman karena selalu dikaitkan dengan partai komunis.
Di tangan Ibnu Sutowo, Cepu disulap menjadi kota yang
punya masa depan. Melalui Akademi Minyak dan Gas Bumi
(Akamigas) Cepu, alumninya memberi kontribusi yang tak
sedikit bagi pengembangan industri minyak dan gas bumi
(migas) di Indonesia.
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ua gedung kembar dan satu gedung serupa, berdiri
berjejer, dinaungi rerindangan pohon. Ketiga gedung
berdinding batu itu terlihat tegak berdiri. Gedung
utama, yang terletak paling kanan, berisi ruang-ruang
untuk pimpinan, ruang rapat dan ruang administrasi.
Dua gedung lainnya adalah bangunan penunjang,
yang berisi ruang kelas untuk belajar, juga ruang
dosen dan perpustakaan. Meski sudah menjalani

renovasi, namun bentuk bangunan, bentuk jendela dan pintu, serta kursi-kursi
kayu yang masih digunakan sebagai tempat duduk di beberapa kelas dan ruang

usianya yang sudah tak muda lagi. Akamigas Cepu dilengkapi

tamu, menunjukkan usia gedung yang sudah tidak muda lagi.

laboratorium

alam

berupa

lapangan-lapangan

minyak

Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi serta kilang,
Ketiga gedung itu adalah bangunan kampus Akamigas Cepu. Dua bangunan

laboratorium dan bengkel yang bisa digunakan sebagai

kembar dibangun pada tahun 1968. Peresmian penggunaan gedung

praktek belajar mahasiswa.

dilakukan Menteri Pertambangan Prof Dr Ir Soemantri Brodjonegoro, pada
tanggal 26 Mei 1970, yang dihadiri Ibnu Sutowo, Direktur Utama Pertamina

Mahasiswa juga bisa memanfaatkan fasilitas sumur minyak

yang pertama. Satu bangunan lainnya dibangun pada tahun 1977. Desainnya

dan kilang , instalasi, depot dan Depo Pengisian Bahan Bakar

dibuat serupa, agar estetikanya baik dan terlihat menyatu.

Pesawat Udara (DPPU) milik Pertamina di seluruh Indonesia

Ir Anondo
mewakili
Dirjen
Migas,
meletakkan
batu
pertama
pembangunan
kampus
Akamigas Cepu
tahun 1968

sebagai sarana praktek. Dengan fasilitas itu, mahasiswa dapat
Keistimewaan dari kampus Akamigas Cepu itu, tentu bukan melulu

belajar mengoperasikan alat sesungguhnya, sehingga ketika

karena gedung berdinding batu yang mentereng di jamannya, atau karena

terjun ke dunia kerja, langsung menjadi tenaga siap pakai.
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Hingga saat ini, Akamigas Cepu menjadi satu-satunya akademi perminyakan
dan gas bumi yang memiliki fasilitas selengkap itu. “Fasilitas sumur minyak
dan kilang, adalah investasi yang mahal sekali. Hanya pemerintah yang bisa
menyediakan fasilitas yang dapat dijadikan sarana praktek belajar,” kata
Abdul Muid, salah seorang yang berperan aktif mendirikan Akamigas Cepu.
Pendirian Akamigas Cepu berawal pada tahun 1964, dengan membentuk tim
yang diketuai Ir Syarif A Lubis. Saat itu terjadi gejolak politik yang sedang
memanas di Tanah Air. “Gejolak politik itu berkaitan dengan keputusan
yang menentukan bahwa semua aset harus jatuh ke tangan Indonesia,
yang kemudian dikenal sebagai Indonesianisasi,” kata Prof Dr Wahjudi
Wisaksono, yang juga aktif berperan mendirikan Akamigas Cepu.
Akar yang sedang memanas itu terjadi di Cepu dan kawasan Sumatera,
karena banyak kilang minyak yang dimiliki perusahaan asing. Ketika
nasionalisasi akan dijalankan, timbul masalah baru, yaitu kebutuhan
sumber tenaga manusia yang terlatih dan terdidik sehingga diputuskan
untuk mendirikan AMGB (Akademi Minyak dan Gas Bumi) pada tahun 1967
yang kemudian berubah menjadi Akamigas Cepu.
Pada tanggal 6 Maret 1984, berdasarkan Keputusan Presiden
Akamigas Cepu adalah institusi pendidikan yang dikelola dan dioperasikan oleh

No 15 tahun 1984, Lembaga Diklat Migas di Cepu berubah

Pusat Pendidikan dan Latihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdik Migas) Cepu, yang

menjadi Lembaga Diklat Migas Mandiri, lepas dari Lemigas

berada di bawah naungan Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Akamigas

Jakarta yang berfungsi sebagai pusat penelitian bidang

Cepu berdiri berdasarkan Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Minyak

migas. Namanya berubah menjadi Pusat Pengembangan

dan Gas Bumi No 91/DD/Migas/1966, tanggal 24 Oktober 1966.

Tenaga Perminyakan dan Gas Bumi (PPT Migas), yang berada

Kampus
“Turibang”
Akamigas Cepu
dimasa lalu

di bawah Direktorat Jenderal Migas.
Berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No 646 tahun 1977, Pusdik
Migas Cepu ditetapkan sebagai lembaga pendidikan dan latihan (diklat)

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan

pemerintah dengan nama Pusat Pengembangan Tenaga Perminyakan dan

Sumber Daya Mineral No 150 tahun 2001, PPT Migas diubah

Gas Bumi, yang merupakan bagian dari Lemigas Jakarta.

menjadi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas
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Bumi atau Pusdiklat Migas, yang bertanggung jawab kepada Badan Diklat
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pendirian Akamigas Cepu dilatarbelakangi dua hal. Pertama, Cepu dipilih
sebagai lokasi akademi, agar kondisi kesejahteraan masyarakat Cepu bisa
meningkat sehingga dapat segera keluar dari kemiskinan, yang bisa memicu
dan menyuburkan tumbuhnya paham terlarang yang pernah dikembangkan
Partai Komunis Indonesia (PKI).
Kedua, untuk meningkatkan keterampilan karyawan Permina—yang
kemudian berubah menjadi Pertamina setelah peleburan Permina dengan
Pertamin pada tahun 1968—agar lebih cepat menguasai pekerjaan di
lapangan. Mahasiswanya berasal dari karyawan di lingkungan Pertamina,

production sharing contract (PSC) di bidang migas dan pegawai di lingkungan
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Kurikulum Akamigas Cepu disusun berdasarkan kebutuhan industri migas.
Penyusunnya adalah Direktorat Jenderal Migas dan Pertamina sebagai
penggunanya. Materi kurikulum merupakan perpaduan antara kurikulum

Mahasiswa Akamigas Cepu juga dididik layaknya calon

yang digunakan di Pendidikan Ahli Minyak (PAM) Plaju, Akademi

perwira untuk menumbuhkan dan meningkatkan disiplin,

Perminyakan Permina (APP) Bandung dan perguruan tinggi umum yang

moral dan kepemimpinan. Mahasiswa harus mengikuti

memiliki jurusan yang berkaitan dengan perminyakan dan pertambangan

program

seperti Universitas Gajah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB) dan

didatangkan dari instansi militer Depo Pendidikan (Dodik)

Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

Infantri Magelang, Gombong dan Klaten.

Yang membedakan antara Akamigas Cepu dan perguruan tinggi umum,

Ketika itu, menurut Johny Musu, Kepala Akamigas Cepu 1971-

adalah porsi materi spesialisasinya. Di perguruan tinggi umum, materi

1974, ada pejabat yang ingin anaknya belajar di Akamigas

bidang spesialisasi diberikan kepada mahasiswa di semester empat,

Cepu, tapi dia menekankan untuk tetap mengikuti prosedur.

sedangkan di Akamigas Cepu, sejak masuk kuliah sudah diajarkan ilmu

Calon mahasiswa harus mengikuti seluruh proses kegiatan

terapan lapangan sesuai profesinya.

pendidikan, termasuk walawa. “Kalau tidak mampu mengikuti
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wajib

latih

mahasiwa

(walawa).

Instruktur

Mahasiswa
Akamigas
Cepu
menjalani
program
walawa
untuk
melatih
mental dan
kedisiplinan
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Kurikulum disusun secara unik dan proporsional. Materi pelajaran praktek
dibimbing para praktisi dari Lemigas dan Pertamina, sedangkan mata kuliah
dasar seperti matematika, fisika dan kimia, diberikan dosen dari perguruan
tinggi seperti ITB, ITS, Undip dan UGM.
Dosen dari perguruan tinggi lain, misalnya Prof Dr Kyai Moestopo, dosen
senior sekaligus penggagas berdirinya APP Bandung, yang juga dikenal
sebagai pendiri kampus Universitas Prof Dr Moestopo Beragama Jakarta
dan Bandung. Dari ITB ada Prof Dr Ong Han Ling, guru besar dengan
reputasi internasional, yang mengajar Fisika Dasar.
Dari UGM, antara lain Ir Soetomo, Dr Ir Bambang Suhendro, Ir Sugiarto,
Prof Ir Winoto MSc, yang mengajar Teknik Kimia dan Prof Soeroso, seorang
guru besar kenamaan yang mengajar Kristalografi/Mineralogi. Ada juga
Prof Dr Ir Jakub Rais MSc, Rektor Undip periode 1965 -1967 dan guru besar
Geodesi, serta Ir Soebagio, dosen Teknik Listrik dan Ir Abdullah, dosen
Teknik Kimia dari ITS.
Mahasiswa
Akamigas
Cepu
menjalani
praktek kerja

seluruh persyaratan proses pendidikan di Akamigas Cepu,
ya dipulangkan. Makanya mahasiswa begitu bangga kalau

Tenaga pengajar asing juga didatangkan, misalnya dosen bahasa Inggris

berhasil lulus karena penilaiannya murni,” kata Johny Musu

seperti Joan Russe (Amerika) dan Jane Plumbly (Inggris). “Buku-buku

mengungkapkan.

literatur yang harus dilahap mahasiswa kebanyakan bahasa Inggris. Di
tempat kerja pun kerap bersinggungan dengan pekerja asing. Karena itu

Sistem pendidikan Akamigas Cepu berorientasi pada

kemampuan berbahasa Inggris menjadi penting,” kata Johny Musu.

kompetensi dan keserasian dengan pekerjaan (job oriented).
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Orientasi disesuaikan dengan kebutuhan industri migas pada

Secara umum, dosen-dosen Akamigas Cepu memiliki latarbelakang

saat itu, yang membutuhkan tenaga middle management

pendidikan tinggi dan berasal dari lulusan kampus mancanegara. Ir

untuk mengelola lapangan migas, pengolahan, pemasaran

Soepanan MSc Dipl Ing, misalnya, pernah belajar di berbagai institusi

dan kegiatan pendukung operasi migas, baik di hulu maupun

pendidikan di dunia seperti Rusia, Prancis dan Jepang. Beberapa dosen

di hilir. Setelah lulus, alumni menjadi tenaga siap pakai untuk

lulusan Rusia juga banyak mengajar di Akamigas Cepu, seperti Ir Soemarjo,

diterjunkan ke kegiatan operasi industri migas.

Ir Sudarsono, Ir Adjari, Ir Djafar Lawira dan Ir Muchtisar DP.
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Dosen dari era berikutnya yang juga memiliki jam belajar tinggi adalah

maka kurikulum dan profesionalisme dosen ikut ditingkatkan. Setiap tahun

Dr Ir Ahmad Zuhdan Fathoni, lulusan terbaik Pendidikan Ahli Singkat

para dosen disertakan dalam study visit ke unit-unit operasi Pertamina.

(PAS) Migas Cepu yang menyelesaikan S2 dan S3 di University MacQuarie,

Perubahan silabus juga disesuaikan secara komprehensif dengan

Sydney, New South Wales, Australia. Meski menyandang banyak gelar

perkembangan dan penerapan teknologi.

dan berpengalaman mencicipi sekolah ke mancanegara, dosen-dosen di
Akamigas Cepu tetap harus mengenal lapangan, sebab yang diajar adalah

Penyempurnaan dan pengembangan kurikulum dilakukan secara sinergi

mahasiswa yang umumnya karyawan dan berpengalaman. Soepanan

antara Akamigas Cepu dan Pertamina. Kurikulum pendidikan berorientasi

misalnya, pernah dikirim ke Kilang Balikpapan. Di sana, dia berdiskusi cara

pada kurikulum perguruan tinggi ditambah aplikasi-aplikasi sesuai

mengoptimalisasi operasi kilang. Dari hasil diskusi praktis dengan para ahli

kebutuhan industri di Pertamina. “Misalnya untuk pengolahan, apa saja

teknologi kilang di sana, dia kembali ke Cepu dan berhasil meningkatkan

perkembangan proses kilang yang baru dan apa saja sarana dan teknologi

kapasitas kilang.

yang harus dikuasai. Pertamina yang memberikan masukan,” kata Dr Ir
Noegroho Hadi Hs, Ketua Jurusan Pengolahan Akamigas Cepu 1967-1978.

Pengalaman terjun ke lapangan juga dijalani Ir Soemarjo, Ketua Jurusan
Teknik Listrik yang pernah menjadi Ketua Jurusan Teknik Mesin dan

Menurut Soepanan, Kepala Jurusan SEM 1970-1973 dan dosen senior Akamigas

Kepala Pusdiklat Migas. Dosen mata kuliah Perbengkelan, Metalurgi, Ilmu

Cepu, perubahan kurikulum penting yang pernah dilakukan Akamigas Cepu,

Bahan, Pompa dan Korosi 1969-2000 itu pernah praktek lapangan ke Unit

antara lain ketika Jurusan SEM dikhususkan menjadi Marketing Operation

Pengolahan-I Pangkalan Brandan dan Lapangan EP Arun-Mobil Oil.

(MO). Kurikulum SEM terutama mempelajari pemasaran, layanan teknis dan
layanan purna jual untuk produk BBM, pelumas dan petrokimia.

Di Pangkalan Brandan, Soemarjo mempelajari praktek pengelolaan kegiatan
pemeliharaan berkala kilang (turn around). Setelah menginjak Pangkalan

Jurusan SEM lalu berubah dan diorientasikan di bidang operasi pemasaran,

Brandan, Soemarjo menyadari bahwa besar boiler Pangkalan Brandan dua

sesuai permintaan Pertamina. Di Jurusan MO, pelajaran yang diberikan tak

kali dari boiler Cepu. Instrumennya juga lebih banyak dari yang dimiliki Cepu.

hanya tentang teknik pemasaran tetapi bidang-bidang teknis penjualan,

Pelajaran yang dapat dipetik di Pangkalan Brandan adalah melihat lebih dekat

suplai dan distribusi perminyakan juga dipelajari. Harapannya, agar alumni

cara kerja boiler. Begitu pula ketika melakukan study visit di Mobil Oil Indonesia

mampu menangani seluruh aspek kegiatan di lapangan, baik dari segi

Lapangan Arun, Soemarjo melihat proses produksi gas secara langsung. “Dari

manajemen, administrasi, teknis, keselamatan dan keamanan suplai dan

pengalaman study visit di lapangan, semakin menguatkan bahwa kerja praktek

distribusi BBM, produk migas dan petrokimia Pertamina. Kurikulumnya

adalah pelajaran yang sangat penting,” kata Soemarjo.

mencakup secara menyeluruh.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional di industri migas

Alumni Jurusan MO juga diharapkan mampu memasarkan produk bahan

yang selalu berkembang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,

bakar penerbangan dengan dibekali materi Aircraft Engineering dengan
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tenaga pengajar dari Lanud/TNI AU. ”Dengan demikian, alumni Jurusan MO

Produksi dan Pengolahan. Ini sesuai kebutuhan sumber daya manusia

bisa ditempatkan di seluruh kegiatan operasi Pemasaran Pertamina.

(SDM) di industri migas yang mendesak ketika itu, terutama untuk mengisi
jabatan manajer madya. Dalam perkembangannya, kebutuhan SDM migas

***

Indonesia semakin beragam.

Akamigas Cepu merupakan lanjutan dari APP di Bandung, yang memulai

Pada tahun 1970, Pemerintah Indonesia membeli kilang Sungei Gerong dari

pendidikan pada tahun 1963/1964, berlangsung selama tiga angkatan dan

PT Stanvac Indonesia, sehingga kegiatan operasi pengolahan Pertamina

berakhir pada tahun 1968/1969. Kegiatan kampus APP dipindahkan ke

menjadi meningkat. Begitu pula dengan kegiatan pembukaan lapangan

Cepu karena Cepu memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap. Pada

baru yang membutuhkan aktivitas logistik. BBM perlu didistribusikan

awal pendirian Akamigas Cepu, sistem pendidikan yang dianut adalah Pola

secara nasional, sehingga SDM migas untuk berbagai bidang pun semakin

Pendidikan 3 Tahun (1967-1975), yang kemudian dilanjutkan menjadi Pola

banyak dibutuhkan.

Berjenjang sejak tahun 1977.
Karena itu, secara bertahap jurusan untuk Pola Pendidikan 3 Tahun
Pola Berjenjang terdiri atas tiga pola jenjang pendidikan. Setiap jenjang

ditambah hingga menjadi 12 jurusan. Seluruh jurusan itu adalah Topografi,

dilaksanakan selama satu tahun, yang terdiri dari dua semester. Mahasiswa

Geologi, Pemboran, Eksploitasi, Produksi, Pengolahan dan Petrokimia,

yang lulus pada jenjang pertama, dikembalikan ke unit kerja semula.

Sales Engineering and Marketing atau Marketing Operation, Teknik Umum,

Setelah bertugas satu tahun atau lebih, dapat diusulkan untuk mengikuti

Instrumentasi dan Elektronika, Teknik Mesin, Teknik Listrik dan Logistik.

pendidikan pada jenjang berikutnya. Dengan demikian, peserta didik secara

Sejak Akamigas Cepu berdiri tahun 1967 hingga Pola Pendidikan 3 Tahun

normal dapat menempuh ketiga jenjang tersebut selama lima hingga tujuh

berakhir, telah menghasilkan sembilan angkatan dengan jumlah lulusan

tahun. Pola Berjenjang disebut juga Program Diploma Non Gelar.

sebanyak 728 orang.

Penerapan Pola Berjenjang, menurut R A Rooroh, mantan Kepala Biro

Secara garis besar, Pola Pendidikan 3 Tahun diawali dengan proses

Personalia Pertamina, diselenggarakan untuk menyeimbangkan arus

rekrutmen, menjalani proses pendidikan di kelas dan di lapangan selama

lulusan dan kebutuhan tenaga kerja di unit-unit kerja Pertamina, sesuai

tiga tahun, mengikuti ujian kenaikan tingkat dengan sistem gugur

rencana tenaga kerja Pertamina. Arus lulusan Pola Pendidikan 3 Tahun

ditambah penilaian kondite perilaku atau integritas moral yang dapat

dirasakan terlalu deras, sementara kegiatan operasi Pertamina tidak

mempengaruhi penilaian keseluruhan. Pada tahun ketiga mahasiswa

meningkat seperti sebelumnya.

diwajibkan menyusun Tugas Akhir (Skripsi) yang akan dipertahankan
pada Ujian Akhir (Sidang Komprehensif) sebagai syarat kelulusan.

Pada Pola Pendidikan 3 Tahun, mahasiswa belajar selama tiga tahun penuh.

Para lulusan ditempatkan kembali ke unit asal atau unit lain yang

Jurusan pendidikan yang dibuka pertama kali adalah Geologi, Pemboran,

membutuhkan sesuai dengan kompetensi.
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matematika, fisika, bahasa Inggris), psikotes, kesehatan dan wawancara.
Penyelenggaraan tes dilaksanakan secara bertahap, kecuali tes kesehatan
yang dilakukan pihak independen.
Menurut Abdul Muid, salah satu pendiri Akamigas Cepu, masalah
rekrutmen sempat menjadi persoalan dilematis karena syarat masuknya
berat, peluang bagi calon mahasiswa dari daerah-daerah terpencil
menjadi lebih kecil dibanding mahasiswa dari daerah tertentu yang lebih
luas dan maju fasilitas pendidikannya. Akhirnya untuk propinsi tertentu,
standar kelulusan (passing grade) disesuaikan. “Pada kenyataannya
ada peserta dari daerah Aceh yang kariernya berhasil seperti Ibrahim
Hasyim, alumni yang menjadi deputi direktur Perkapalan Pertamina,”
kata Abdul Muid.
Pada angkatan pertama, ada pejabat yang ingin ”menitipkan” anaknya
kuliah di Akamigas Cepu, tapi tidak bisa begitu saja dapat diterima karena
persyaratannya harus karyawan. Barulah di angkatan keempat atau tahun
1970, untuk pertama kalinya dan satu-satunya angkatan, yang dibuka juga
Sistem gugur
mengharuskan
mahasiswa
belajar lebih
gigih

Calon mahasiswa pada prinsipnya dipilih dari karyawan

untuk umum. Dari 3.000 peserta yang dites, yang lulus dan diterima hanya

Pertamina yang telah bekerja minimal satu tahun dan diusulkan

25 orang. Pada tahun itulah, terbuka peluang bagi anak-anak pejabat yang

atasannya. Selain itu ada penerimaan langsung dari non-

ingin menjadi mahasiswa di Akamigas Cepu, tentu harus memenuhi syarat

karyawan dengan sistem ikatan dinas, bersedia ditempatkan

yaitu lulus seleksi dan diterima.

di mana saja, dengan pengabdian waktu tertentu selama dua
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kali masa pendidikan plus satu tahun (2n+1). Syarat calon

Menurut Jacob Waas, alumni Jurusan Pengolahan angkatan pertama,

mahasiswa berpendidikan minimal SMA Paspal atau STM

rekrutmen memprioritaskan orang-orang yang bekerja di lapangan. Tidak

Mesin/Listrik/Kimia, pria dengan usia tidak lebih dari 30 tahun,

ada nepotisme dan harus mempunyai kemampuan. “Juga dedikasi dan

berkelakuan baik dan tidak tersangkut G30S PKI.

loyalitas yang tinggi untuk perusahaan,” kata Jacob.

Calon mahasiswa juga harus lulus tes ujian masuk yang

Rekrutmen membawa pengalaman berkesan bagi Bambang Tjiptadi, alumni

ketat, meliputi pengetahuan umum/dasar (ilmu kimia,

Jurusan Produksi angkatan keempat. Lulus SMA tahun 1969 di Malang,
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Bambang bercita-cita bisa sekolah ke ITB, tapi kandas karena biaya. Kebetulan
Bambang membaca iklan pendaftaran Akamigas Cepu di koran. “Saya tidak
tahu sekolah apa itu. Saya hanya tertarik karena sekolahnya tidak bayar dan
ada ikatan dinas dengan Pertamina,” ujar Bambang Tjiptadi.
Bambang Tjiptadi mengikuti tes seleksi di gedung Lembaga Administrasi
Negara, Jakarta Pusat. Psikotes dan tes kesehatan di Universitas Indonesia
(UI) Salemba, Jakarta Pusat dan hasilnya diumumkan di Lemigas Cipulir,
Jakarta Selatan. Ketika itu, untuk sampai ke Cipulir harus naik dokar dari
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Jalanan belum diaspal, masih tanah
merah. Bila ingin masuk gedung Lemigas, sepatu harus dibersihkan.
“Syukurlah, Tuhan mengabulkan doa saya dan mengijinkan saya lulus,”
kata Bambang, mengenang masa lalunya.
Pengalaman berkesan juga dialami Bambang Sriyono, alumni Jurusan Teknik
Umum angkatan keempat. Bambang adalah mahasiswa Akamigas Cepu yang
bukan berasal dari karyawan, melainkan penerimaan langsung dari umum.
Semula dia hanya bermaksud mengantar rekan sekelasnya di Sekolah Teknik
Mesin (STM) II Jurusan Mesin Yogjakarta, yang bertandang ke Cepu. Setibanya

yang penuh ketidakpastian. Asumsi yang berkembang, masuk

di Cepu, secara spontan Bambang tertarik dan ikut mendaftar.

Akamigas Cepu sangat sulit dan tak sembarang orang bisa ke
sana. “Karena ada isu, hanya untuk anak jendral dan harus ada

Di gedung Pusdik Migas Cepu, telah berjubel calon mahasiswa dari non-

Mapram,
membentuk
solidaritas dan
kedisiplinan

sponsor kuat,” kata Amir.

karyawan yang dijuluki “offshore”. Setelah mengikuti berbagai tes, termasuk
tes kesehatan di Pusdik Migas, Bambang dinyatakan lulus. “Sungguh saya

Setelah melewati tahap rekrutmen, mahasiswa wajib mengikuti

sangat beruntung, karena hanya pada tahun 1970 itulah dibuka kesempatan

proses masa prabakti mahasiswa (mapram) dan wajib latih

penerimaan calon mahasiswa untuk umum,” katanya.

mahasiswa (walawa). Mapram diselenggarakan sebagai
kegiatan orientasi mengenal lingkungan kampus, untuk

Lain Bambang Sriyono, lain pula dengan pengalaman Mohammad Amir.

membangun toleransi hubungan di antara mahasiswa dan

Menurut alumni Jurusan Teknik Umum angkatan keempat itu, proses

masyarakat Cepu. Proses pelaksanaan mapram relatif keras,

penerimaan mahasiswa diselimuti suasana yang mencekam dan lulus seleksi

baik secara fisik maupun mental. Kegiatan mapram dipimpin
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dibimbing

mahasiswa

senior, yang disebut Raka,

kotoran sudah dekat, mahasiswa diminta menyelam hingga hidung
sejajar dengan kotoran itu.

sedangkan mahasiswa baru
disebut Cama. Mapram dimulai

Ada juga acara mandi minyak di Kilang Cepu. Dalam prosesi menuju ke

dari subuh hingga malam hari

lokasi kilang, dengan hanya memakai celana kolor, mata Cama ditutup

selama sepekan.

secarik kain yang diikatkan sehingga tidak dapat melihat. Cama diminta
berbaris dan dituntun Raka menuju kilang melalui jalur parit. Setibanya
saat

di sana, diminta turun ke kolam minyak bekas dari minyak berat/residu

mapram, menurut Hartono,

yang bentuknya bergumpal-gumpal dan lengket sehingga disebut blotong.

alumni

“Baunya seperti ‘ter’ dan terasa lengket di badan,” kata Sukotjo, alumni

Pengertian

Sertifikat
mapram

angkatan

keras

Jurusan

Logistik

kesembilan,

Jurusan Pengolahan angkatan keenam.

terutama bukan secara fisik,

tapi diarahkan lebih kepada penguatan mental. Ketika hari pertama di Cepu,

Sukotjo dan teman-temannya lalu diminta tengkurap dan berguling-guling.

Hartono mengaku masih bersemangat, karena melihat masa depan yang

Disitulah dia baru sadar bila sedang digojlok mandi minyak, bukan minyak

cerah. Begitu masuk kampus, dia mengaku terkejut berat. “Seakan melihat

sembarangan, tapi blotong. “Apa-apaan ini, kok kotor begini? Ah, dijalani

macan. Sebab, di kantor kami saling hormat. Selama mengikuti mapram,

sajalah. Masa iya kami yang akan dididik menjadi ahli perminyakan mau

kami dibentak-bentak dengan suara keras,” katanya.

dibikin celaka?” Demikian pikiran Sukotjo berkecamuk, sambil terus
menjalankan perintah sang Raka untuk terus berenang di kolam blotong.

Menuju Cepu, Armeiyn Rambe, alumni Jurusan Logistik angkatan keenam,
berangkat dengan pesawat DC 3 Garuda dengan transit di Jakarta. Di dalam

Dalam kondisi mencekam dan mental tertekan, beberapa mahasiswa stres dan

pesawat dia mendapat tempat duduk paling depan. Ketika menggunakan

berteriak: “Raka, kalau begini caranya, bunuh saja saya!” Mahasiswa stres itu

fasilitas itu, perasaannya bangga dan senang. Selanjutnya rute menuju ke

kemudian diamankan dan dibawa dengan becak keluar kilang, dibawa pergi

Cepu disambung dengan kereta api.

entah kemana. Selanjutnya Sukotjo melihat kawan mahasiswa yang stres itu
sudah pulih, mengikuti penutupan mapram dan kuliah sampai lulus.

Rasa bangga dan senang itu tiba-tiba lenyap. Setibanya di stasiun Cepu
pukul tiga dinihari, Armeiyn disambut suara pecutan sapi, hardikan

Acara mandi blotong diakhiri siraman minyak tanah ke seluruh badan dan

hardikan yang keras dan perintah tiarap, merayap di jalan raya dari

penyabunan sehingga badan bersih kembali. “Tidak bau dan tidak gatal,”

orang yang tak dikenal. Belakangan diketahui bahwa pemberi perintah

kata Sukotjo, yang pernah bertugas di Pertamina sebagai asisten manajer

itu adalah para mahasiswa senior. Untuk mengenal Kota Cepu, Cama

LNG Direktorat Pengolahan Pertamina, mengenang proses pembentukan

digojlok masuk ke selokan, sesekali ditemui kotoran manusia. Ketika

mahasiswa sebagai insan perminyakan.
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Nilai yang diambil dari mapram adalah timbulnya rasa kebersamaan,
senasib, menunjukkan bahwa mapram membuat manusia jadi rendah hati,
bukan rendah diri. ”Kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Itu merupakan
sarana membersihkan hati kita dari sifat takabur dan sombong,” kata
Amrul Baroos, alumni Jurusan Eksploitasi-Produksi angkatan keenam,
yang pernah berkarier di Pertamina dan mengakhiri masa kerjanya dari
Maxus Ltd, sebuah kontraktor minyak asing.
A Rivai Prabu, alumni Jurusan Instrumen dan Elektronika angkatan
kedelapan, juga punya pengalaman. Suatu pagi, dia secara mendadak
dibangunkan, seolah-olah ada kebakaran. Rivai dan mahasiswa baru
lainnya tergugah dan berlari dengan pakaian seadanya. “Inti kegiatan ini
menumbuhkan kesiapsiagaan dan disiplin, untuk terbiasa bangun pagi,”
katanya.
Rusdi

Erwin,

alumni

Jurusan

Pengolahan

angkatan

Cama yang
diangkat
menjadi
‘jenderal ‘
mapram

kedelapan,

mengenang Malam Pendadaran saat mapram. Suatu malam tiba-tiba dia
dibangunkan. Raka menghidupkan mercon. Rusdi dan teman-temannya
langsung bangun dan bersiap-siap untuk berbaris apel malam, tentu

Jurusan Sales Engineering and Marketing angkatan keempat,

harus mengenakan pakaian lengkap, sepatu dan kaos kaki. “Tapi karena

menuturkan pengalamannya menjadi jenderal. Selain Ibrahim,

kaget dan terburu-buru, dalam ruangan yang gelap, maka tertukar

ada dua mahasiswa baru lain yang ditunjuk menjadi jenderal,

semua,” katanya.

yaitu Frans Kapitan dan Welly Kadir Raza. Pada malam terakhir
acara mapram, dilakukan pertanggungjawaban kinerja para

Eduard Adey Megawe, teman Rusdi, tiba-tiba berlari keluar sampai menabrak

jenderal dan anak buahnya.

pintu kaca dan berdarah. “Di sini kita dilatih bahwa orang migas harus selalu siap
dan terlatih menghadapi keadaan darurat,” kata Rusdi, yang pernah berkarir di

Ibrahim dan kedua jenderal di sidang di Malam Pengadilan.

Pertamina sebagai Vice President (VP) Refining Teknologi Pertamina.

Di meja depan duduk dosen yang menjadi “hakim-hakim dan
jaksa” berkumis, bertoga, terlihat berwibawa. Di atas meja

Saat mapram, ditunjuk pimpinan regu yang disebut “jenderal” yang harus

diletakkan buku-buku tebal, persis seperti sidang pengadilan.

bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Ibrahim Hasyim, alumni

“Saya terdakwanya,” katanya.
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Di ruang sidang, lampu yang redup mencerminkan suasana mencekam.
Senior, mahasiswa, semua hadir. Di sidang itu Ibrahim diputuskan bersalah
karena banyak melanggar peraturan. Dia divonis untuk dipulangkan ke
unit asal. Sebagai pegawai, itu artinya Ibrahim dipulangkan ke Pangkalan
Brandan. Dia lalu diminta kembali ke asrama, membungkus pakaian, diberi
karcis dan langsung diantar ke stasiun kereta api. “Wah gila, belum belajar
sudah dipulangkan,” katanya.
Bagi Ibrahim, ini adalah situasi serius. Sebab, dia adalah pegawai Pertamina
yang disekolahkan di Cepu sehingga harus mengikuti peraturan. Mulailah
dibacakan dakwaan. Ternyata yang didakwakan betul semua. “Hari ini
tanggal sekian, Anda ke rumah sakit, celananya robek, kelihatan celana
dalam, merayu suster...” kata Ibrahim mengenang. “Pada tanggal sekian,
jam sekian, merokok. Semuanya benar,” kata ’jenderal’ Ibrahim yang saat
mapram diberi nama julukan ‘Toke Pliek U’ atau sayur ampas kelapa.
Belakangan disadari, sidang Malam Pengadilan hanyalah rekayasa. Hakimhakim dan jaksa berkumis adalah mahasiswa senior yang tak dimunculkan
selama mapram. Selama mapram, semua jenderal juga dijebak, diajak

persidangan, ikut larut dalam ketakutan. ”Padahal itu semua

berbuat salah seperti diberi rokok dan sebagainya. Situasi itu diatur agar

hanya rekayasa, agar suasana lebih hidup,” katanya.

para jenderal divonis bersalah saat sidang. Sidang yang dihadiri seluruh
mahasiswa baru, bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tidak

Mora Sarumpaet, alumni Jurusan Pengolahan angkatan

boleh salah dalam bekerja dan berperilaku sehari-hari, apalagi melanggar

keenam, berkisah bahwa pendidikan walawa berlangsung

peraturan. Ada sangsi dan hukumannya. Jadi, sidang para jenderal adalah

selama 400 jam, dengan kualifikasi infantri gaya baru yang

simulasi membentuk pemimpin jujur dan berani bertanggung jawab.

dilengkapi senjata api organik TNI. “Satu orang memegang

Walawa yang
dilengkapi
senjata
organik

satu senjata. Mahasiswa dilatih menembak dengan peluru
Suasana sidang mapram, menurut Widradjat Aboekasan, alumni Jurusan Bor

tajam,” kata Mora Sarumpaet, yang meniti karir di Pertamina

angkatan keenam, sangat berkesan sehingga tak mudah dilupakan. Ketika

Pangkalan Brandan tahun 1969 dan terakhir bekerja sebagai

jenderal salah divonis hakim, di luar ruang sidang, terdakwa juga ”dipukuli”.

Manajer Petrokimia, Direktorat Pengolahan Pertamina

Ada ibu-ibu yang berteriak ketakutan. Mahasiswa baru yang mengikuti jalannya

Jakarta, 2003.
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Kegiatan walawa angkatan pertama
dilatih TNI AD dari Resimen Induk
Pendidikan

Diponegoro

dengan

Komandan Mayor Samudro Sanjoto.
Selain

berlatih

menembak,

Taktik

Perorangan, Taktik Beregu, Potong
Kompas dan Bahan Peledak, kegiatan
lainnya adalah Jurit Malam dan merayap
Ijazah
walawa

d i

kuburan untuk melatih keberanian dan
ketahanan mental. Latihan kamuflase

juga diadakan, dengan muka dicoreng dan bagian badan ditutup rumput, ranting
dan dedaunan. Ada juga latihan beladiri. Untuk kegiatan sosial, angkatan
pertama walawa membangun jembatan bambu untuk menggantikan jembatan
lama yang rusak di salah satu kampung di sekitar Cepu.
Pada hari penutupan dilaksanakan upacara militer oleh Inspektur Upacara
Mayor Jenderal Widodo, Pangdam VII Diponegoro. Para peserta dengan rasa
bangga dan haru mendapat sertifikat dan penggantian topi lapangan hijau
dengan baret ungu. Itu artinya, bila negara membutuhkan sukarelawan,

Di setiap tingkat diadakan ujian kenaikan tingkat dan

maka mahasiswa dan alumni harus siap tempur.

berlaku penilaian dengan sistim gugur. Mahasiswa yang

Kilang Cepu

tidak lulus ujian akan dikeluarkan (drop out), baik di tingkat
***

satu maupun dua. Dengan demikian mahasiswa yang lulus
ujian akhir di tingkat tiga menjadi matang dengan bekal ilmu

Akamigas Cepu Pola Pendidikan 3 Tahun menitikberatkan pendidikan pada

praktek dan teori.

knowledge, skill dan attitude (KSA) dengan porsi kurikulum tahun pertama
adalah 60 persen praktek dan 40 persen teori, tahun kedua 50 persen

Praktek lapangan dilakukan di lapangan-lapangan minyak

praktek dan 50 persen teori, dan tahun ketiga 40 persen praktek dan 60

kilang, depot, bengkel dan laboratorium di Cepu serta unit-

persen teori. Satu tahun kuliah terdiri dari dua semester. Materi pelajaran

unit operasi Pertamina di seluruh Indonesia dan industri non-

terdiri dari Mata Kuliah Dasar, Mata Kuliah Pokok, Mata Kuliah Penting dan

migas terkait. Praktek kerja bagi mahasiswa tingkat pertama,

Mata Kuliah Pelengkap Teknis dan Non-Teknis.

diselenggarakan untuk mengenal peralatan berikut cara
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kerjanya. Praktek lapangan di unit operasi Petamina berlangsung antara

mahasiswa, biasanya Pudjo memecahnya menjadi 3-4 grup, kemudian

tiga sampai empat bulan.

ditugaskan ke suatu daerah untuk melakukan pemetaan geologi. Tiap
grup dipimpin satu pembimbing. Dengan sedikitnya jumlah mahasiswa

Di tingkat dua, mahasiswa mulai diarahkan mengenal kondisi faktual di

yang dibimbing, pelajaran praktek dapat diserap lebih cepat. ”Apa yang

lapangan agar dikemudian hari dapat bekerja dengan baik. Di tingkat ini

ditanya mahasiswa, bisa langsung dijawab pembimbing dan bisa langsung

mahasiswa harus tahu yang dikerjakan dan mengerti yang diperintahkan,

dipraktekkan oleh mahasiswa,” kata Pudjohartono.

agar mampu melaksanakan pekerjaan utamanya. Di tingkat tiga, materi
pelajaran diarahkan pada muatan analisis dan evaluasi dengan fokus

Lokasi ideal dan strategis untuk eksplorasi ada di gunung-gunung. Di

mengatasi pelbagai kemungkinan masalah yang muncul di tempat

lapangan, mahasiswa menginap di rumah penduduk. Mahasiswa diberi

kerja.

bekal cukup agar tidak membebani penduduk. Kerja praktek yang pernah
dilakukan, antara lain ke Bayat di Klaten, Karangsambung di Kebumen

Di akhir masa belajar, mahasiswa diuji pengetahuan dan pengalamannya

(laboratorium geologi lapangan) dan lapangan di Pegunungan Kendeng

selama belajar, yang harus dituangkan di dalam tugas akhir dalam bentuk

Selatan, Jawa Timur, yang terletak antara Ngawi-Cepu-Saradan. Praktek

skripsi sesuai bidang atau jurusannya. Pada masa ini, mahasiswa harus

lapangan geologi dilakukan antara satu hingga empat bulan. “Praktek

menjawab permasalahan, yang soal atau kasusnya diambil dari masalah di

lapangan sangat penting karena harus mengenal lingkungan pekerjaan

tempat kerja asal atau dari tempat prakteknya, atau berdasarkan teori yang

dan operasi perusahan secara nyata,” kata Willem Siahaya, alumni Jurusan

telah diberikan di kelas.

Logistik yang pernah menjadi kepala Logistik Pertamina di Amerika.

Menurut Ir Pudjohartono, Kepala Jurusan Eksplorasi dan Topografi 1967-

Menurut Prawijanto, alumni Jurusan Bor angkatan keempat, pelajaran

1974, Akamigas Cepu mempunyai laboratorium lapangan minyak yang

praktek, membantu mempercepat penguasaan materi. “Untuk bor, harus

secara geologis ideal untuk belajar perminyakan, termasuk untuk Jurusan

benar-benar menerapkan peralatan yang tadinya tidak dikenal, harus benar-

Geologi. Singkapan batuan dan struktur batuan misalnya, terlihat begitu

benar dilihat, dirasakan dan dipegang, untuk mempertajam pengetahuan,”

jelas, sehingga bisa dilihat bentuk crossing di dalam lapisan batuan

kata Prawijanto, yang pernah menjadi Manajer Bor Unit III Pertamina Jawa-

dengan lapisan utamanya. Ada yang miring ke utara, ada yang ke selatan.

Madura.

”Di Kawengan, karakteristik itu ada semua. Untuk mempelajarinya pun
jaraknya dekat,” katanya.

Dari praktek belajar itulah, mahasiswa mengenal pekerjaan dan peralatan.
Dengan mengikuti kegiatan praktek, proses belajar jadi lebih mudah. Di

Kerja praktek merupakan salah satu kegiatan yang menyenangkan. Yang

angkatan Prawijanto, dari 13 mahasiswa Jurusan Bor, ada tiga mahasiswa

dipelajari adalah materi yang ditemukan di lapangan, bukan sekadar teori

yang berasal dari non-karyawan. Di lapangan, mahasiswa non-karyawan

yang harus dihafal lewat buku-buku. Saat kerja praktek geologi, dari 20

harus bekerja keras mendalami praktek. Di perguruan tinggi lain meski

136

137

AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI (AKAMIGAS) CEPU

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

Jurusan Bor angkatan keempat, yang pernah menjabat sebagai Kepala
Satuan Pengawasan Internal Pertamina.
Menurut pengalaman Maximon Shah Arifin, alumni Jurusan Eksplorasi
angkatan ketiga, materi pelajaran di Akamigas Cepu sangat aplikatif. Dasar

KERJA PRAKTEK
MENGEBOR

pelajaran di setiap tingkatan sangat kuat. Pengiriman mahasiswa untuk
praktek kerja langsung ke lapangan-lapangan di unit kerja Pertamina,
sangat membantu mahasiswa untuk lebih cepat mengenal dunia kerja.
“Selama belajar di kampus, kita digembleng habis,” kata Max, Manager
of Exploration Marketing Division Lemigas 2002-2003 dan beberapa
perusahaan minyak asing seperti PT Kellog Sriwijaya Jakarta dan PT Kellog
Sriwijaya Bontang, Kalimantan Timur.
Materi pelajaran juga memadai untuk menjadi bekal penting saat memasuki
dunia kerja, sehingga alumni tidak perlu berorientasi terlalu lama. “Materi
pelajaran mendukung kita untuk sekolah lagi,” kata Max, yang menyelesaikan
studi S1 di University of Otago, New Zealand (1980-1982) dan S2 di University
of New England, Armidale, New South Wales, Australia (1987-1988).

Fasilitas
praktikum
Akamigas
Cepu

jurusannya sama, di tingkat tiga baru ke lapangan. ”Di
Akamigas Cepu, di semua tingkatan dikirim ke lapangan,”

Kurikulum

disusun

untuk

memecahkan

masalah,

bukan

sekedar

kata Prawijanto.

melaksanakan kegiatan operasi. Karena itu, seluruh mata pelajaran
diarahkan untuk menangani masalah secara cepat dan tepat. Misalnya

Pelajaran yang diberikan Akamigas Cepu disesuaikan

ilmu dasar matematika atau fisika, diarahkan agar bisa digunakan untuk

untuk kebutuhan industri. Mahasiwa tak diprogram untuk

mengatasi masalah di tempat kerja. Rumus-rumus yang dibuat pun untuk

berkarier yang muluk-muluk, tapi untuk mengisi pos-pos

meningkatkan efisiensi kerja, produktivitas dan biaya.

middle management di industri migas. ”Untuk Jurusan Bor,
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profesi ini tidak ada saingan. Ini dibuktikan ketika pensiun

Aswindarto merasakan betul mengenai hal ini. Dia mengambil contoh

atau setelah tidak bekerja di Pertamina, alumni bor banyak

tentang tugas akhir, yang permasalahannya diambil di tempat kerja. Aswin,

diminati karena tidak ada ahli bor dengan pengalaman 20-30

alumni Jurusan Marketing Operation angkatan ketujuh, mengambil tugas

tahun, selain lulusan Akamigas Cepu,” kata Alkomar, alumni

akhir bidang BBM Aviasi. Dia membahas permasalahan yang belum pernah
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dibuat sebelumnya, yaitu kontrol kualitas dan filtrasi. Begitu lulus, Aswin
langsung masuk ke Dinas Aviation Services Pertamina. “Pengalaman di
kampus bisa langsung diterapkan,” kata Aswin, yang pernah berkarier
sebagai Manajer Pertamina Aviation dan terlibat dalam pembangunan
Depot Pengisian Pesawat Udara (DPPU) Cengkareng I dan II, Bandara
Soekarno-Hatta.
Menurut Janto Pramoedji, alumni Jurusan Instrumen dan Elektronika
angkatan kelima, praktek kerja lapangan sangat penting sebagai bekal
penunjang kerja, kelak setelah lulus pendidikan. Dengan praktek lapangan,
bisa diketahui tugas-tugas yang nantinya dihadapi di lapangan, karena
sudah dipraktekkan saat menjadi mahasiswa.
Selain menimba ilmu, kerja praktek juga menyisakan sisi lain yang menarik,
terutama ketika mengunjungi lapangan-lapangan Pertamina, yaitu adanya
peluang mencari jodoh. ”Mahasiswa adalah calon staf Pertamina yang

serta Laboratorium Biokonversi dan Pengolahan Air Limbah.

keren-keren dan mempunyai masa depan cerah. Jadi sambil kerja praktek,

Untuk sarana ilmu terapan, tersedia fasilitas Simulator Proses,

juga mencari jodoh anak-anak di kompleks perumahan Pertamina dan

Pengeboran, Produksi, Pilot Plant (kilang mini), laboratorium

sekitarnya,” kata Janto sambil tersenyum.

Mekanika Tanah dan Inspeksi Material. Sarana praktek yang

Simulator
di Akamigas
Cepu

dimiliki meliputi kegiatan Listrik, Mesin, Las dan Tes Logam,
***

Mekanik, Drilling Rig serta Laboratorium Bahasa Inggris.

Akamigas Cepu berada di jalan Turibang (sekarang jalan Gajahmada),

Fasilitas praktek kerja lapangan juga cukup lengkap.

Cepu. Sesuai misinya, yaitu mendidik dan mencetak kader ahli migas yang

Mahasiswa bisa memanfaatkan fasilitas lapangan minyak di

andal, kampus ini dilengkapi berbagai sarana kerja praktek. Pada awalnya

Kawengan, Ledok, Nglobo dan Semanggi dan lapangan gas

fasilitas yang tersedia adalah Laboratorium Fisika Dasar dan Kimia Dasar,

di Cepu, Kampus Geologi di Bentolo dan Kilang Minyak Cepu.

Pengolahan (Kimia Anorganik, Organik, Analitik), Eksplorasi (Petrografi/

Pelajaran praktek di kilang migas adalah Proses Pengolahan

Sedimentologi, Mikropaleontologi, Kartografi dan Preparasi Contoh Batuan),

Minyak dan Peralatannya, Wax Plant, Laboratorium Rutin,

Produksi dan Pengeboran, kemudian berkembang dengan ditambahkannya

Tangki Penimbun dan Sistem Pengukuran dan Alat Ukur,

Laboratorium dan Simulator Instrumentasi dan Elektronika, Glass Blowing,

serta Pemesanan dan Permintaan Hasil-hasil Minyak Bumi.
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Fasilitas lainnya adalah Kerja Praktek Utilities dan Power

gedung, asrama dan mobil refueling untuk praktek pengisian

Plant seperti Unit Pengolahan Air, Ketel Uap dan Pembangkit

BBM aviasi misalnya, adalah sebagian sumbangan dari

Listrik serta Kerja Praktek Umum seperti Logistik, Personalia

Pertamina. Berbagai peralatan di lapangan seperti rig tipe

dan Akuntasi Perminyakan.

600, hasil sumbangan dari perusahaan minyak yang menjadi

Lapangan
minyak
Kawengan,
lokasi
praktek
mahasiswa

rekanan Pertamina.
Untuk mendukung kegiatan belajar dan mengajar disiapkan
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perpustakaan, dengan koleksi buku yang terus ditambah,

Ada juga sumbangan Pesawat A4 Skyhawk dari TNI AU

mencapai 24.200 judul buku, 27.000 majalah ilmiah, 62 judul

sebagai peraga refueling pesawat, sedangkan sarana kilang

kaset video penunjang dan 60 judul film dokumenter ilmiah.

merupakan sumbangan dari Pertamina Plaju. Sumbangan

Untuk

banyak

lain yang diterima Akamigas Cepu dari Pertamina dan

berdatangan dari Pertamina dan perusahaan kontraktor

perusahaan kontraktor rekanannya adalah pompa bensin,

production sharing yang menjadi rekanannya. Pembangunan

genset dan simulator produksi.

memenuhi

fasilitas

belajar,

bantuan
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Menurut Sudarsono, yang pernah menjabat kepala Jurusan Bor dan
kepala Akamigas Cepu, di samping alat-alat bantuan, Akamigas Cepu juga
mengadakan peralatan sendiri. Misalnya alat untuk mengukur kekentalan
lumpur Fann VG Meter. Ketika itu harganya mahal sekali, hampir sama dengan
Toyota Corolla. Padahal yang dibutuhkan lima unit. Karena keterbatasan biaya,
alat ini baru tersedia pada tahun kelima dan keenam. “Kami mengadakannya
secara bertahap,” kata Sudarsono.
Peralatan drilling simulator juga dibeli. Seperti pilot pesawat yang belajar
terbang dengan simulator, di pengeboran juga tersedia alat simulatornya.
Yang paling kecil harganya US$ 50,000 dan yang lebih bagus harganya bisa
mencapai US$ 800,000. “Cepu akan dilengkapi dengan alat yang waktu itu
belum kita beli, yang harganya US$ 800,000,” kata Sudarsono.
Di samping memanfaatkan fasilitas belajar teori dan praktek, mahasiswa
juga mendapat fasilitas asrama. Fasilitas ini disediakan untuk meningkatkan

olah raga di asrama juga diberikan. Makanya, dia hampir

proses belajar dan mengajar, agar terjadi interaksi antar mahasiswa yang

tidak pernah mengambil uang saku. “Sampai obat nyamuk

berasal dari berbagai unit kerja Pertamina di seluruh wilayah Indonesia,

pun disediakan. Kita hanya modal pakaian dalam saja.

serta membina disiplin moral dan spiritual yang tinggi. Lokasi asrama

Jadi kalau diberlakukan sistem gugur, ya pantas,” ungkap

berada di Kampung Semangat yang diberi nama Asrama Vyatra I, II, III dan

Suprijanto, yang pernah menjadi Direktur Umum dan SDM

IV—kemudian ditambah Vyatra V dan VI. Asrama Vyatra I-IV bisa menampung

Pertamina.

Mahasiswa
Akamigas
Cepu bergaya
dengan jaket
almamater

sekitar 600 mahasiwa itu dilengkapi ruang tidur, ruang belajar dan sarana
olah raga. Mahasiswa juga mendapat makan dan uang saku.

Berkesannya asrama, melekat kuat dibenak Amir J Lamreueng,
alumni Jurusan Bor angkatan kedua. Katanya, satu kamar terdiri

Menurut Suprijanto, alumni Jurusan Geologi angkatan ketujuh, asrama

dari dua tempat tidur bertingkat. Kamar selalu bersih. Kamar

mahasiswa hebat sekali. Satu kamar berisi empat hingga enam orang.

mandi dan sanitasi terpisah. Mahasiswa tingkat satu, makan

Tidak terlalu privasi, tapi satu orang mendapat meja belajar dan fasilitas

pakai ompreng. Tidur di tempat tidur paling atas. Mahasiswa

tidur.

Tempat tidur juga selalu dirapihkan petugas asrama. Fasilitas

tingkat dua dan tingkat tiga, fasilitas makan menggunakan

mahasiswa juga begitu. Semuanya disediakan. Buku pelajaran, buku tulis,

piring. Di tingkat tiga, diajarkan tata cara makan (table manner)

kertas, pena, pinsil, penghapus, makan tiga kali, cuci pakaian dan sarana

oleh Ibu Pengawas. “Sebab, kami nantinya kan jadi pemimpin,”
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Maatshappij (BPM) itu dilengkapi sarana olah raga seperti lapangan tenis,
kolam renang dan lapangan golf. Selain perumahan dan wisma di Nglajo,
kelurahan Cepu, dibangun pula fasilitas akomodasi baru untuk dosen dan
pegawai Pusdik Migas/Akamigas di Ngareng, kelurahan Ngelo serta asrama
baru yang dipakai pertama kali oleh mahasiswa Akamigas Cepu angkatan
kesembilan dan perumahan dosen baru di Mentul, yang lokasinya dekat
kampus.
Fasilitas kesehatan bagi mahasiswa dan dosen juga disediakan. Ada Rumah
Sakit Pusdik Migas yang bisa digunakan untuk rawat inap maupun rawat jalan.
Fasilitas rekreasi terdapat di kompleks Nglajo di dalam club house yang berisi
permainan billiard, catur, bridge dan permainan lainnya. Fasilitas rekreasi lain
juga dibangun di pusat Kota Cepu berupa Gedung Soos Sasono Suko untuk
pemutaran film, yang telah berubah fungsi menjadi gedung pertemuan.
Dengan berbagai fasilitas itu, kuliah di Akamigas Cepu jadi menyenangkan.
“Kami bisa rekreasi bersama ke tempat wisata setiap tahun. Juga nonton
Asrama
mahasiswa
Akamigas
Cepu
“Vyatra”

kata Amir, yang meniti karier di Pertamina dengan posisi terakhir

film setiap malam Minggu,” kata Setyohadi, alumni Jurusan Bor angkatan

sebagai Kepala Operasi Unit Usaha Bor Pusat Pertamina.

kelima, yang menempati posisi terakhir di Pertamina sebagai General
Manager Geothermal Sibayak tahun 2005.

Satu bulan menjelang pendidikan usai, mahasiswa diajari
menyetir mobil dan dibuatkan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Cepu yang semula kelam, telah berubah menjadi kota penuh harapan masa

Mobil yang disediakan adalah Land Rover. Belajar menyetir

depan. Pertumbuhan dan perkembangan industri migas Indonesia juga tak

diawali dengan simulasi mobil tanpa roda. “Diajarkan

terlepas dari kampus berdinding batu yang mentereng di jamannya.

menekan pedal kopling, gas dan rem. Setelah itu praktek di
***

jalan raya,” katanya.
Akamigas Cepu juga dilengkapi perumahan dosen dan wisma
untuk penginapan dosen yang berasal dari luar. Terletak
di kompleks Nglajo, perumahan dan wisma peninggalan
perusahaan
146

minyak

Belanda

Bataafsche

Petroleum
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Mencetak Ahli Rupa Bumi
Jurusan yang mempelajari rupa bumi. Lahir dari
kebutuhan Pertamina untuk mencetak tenaga menengah
di bidang topografi.
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nam bulan sebelum masuk Akademi Minyak dan
Gas Bumi (Akamigas) Cepu, sekolahnya dihabiskan
di tiga kota, yakni Semarang, Jakarta dan terakhir di
Surabaya. Boedi Tjahjono, alumni angkatan keempat
ini merasa pendidikan yang dijalaninya amburadul.
Ketika bersekolah di SMA Surabaya, Boedi mendengar
adanya sekolah Pertamina Cepu yang menyediakan
fasilitas gratis, mendapat uang saku dan jaminan

pekerjaan. Boedi lalu mencoba peruntungan mengikuti ujian Akamigas
Cepu. Dia memilih Jurusan Produksi dengan alternatif Jurusan Sales and

Cepu. Dia sempat bimbang. Terlintas pikiran, kalau menjadi

Marketing (SEM).

dokter berarti seumur hidup bergaul dengan orang sakit.
“Akhirnya saya putuskan dan tanpa izin orang tua, saya kabur

Selain Akamigas Cepu, Boedi juga mengikuti ujian masuk Fakultas

Mahasiswa
saat praktek
kerja di
Sangata

ke Cepu,” katanya.

Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya dan Teknik Sipil
Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Meski sikapnya tampak

Sampai di Cepu, Boedi kembali diplonco. Katanya, plonco di

amburadul, ternyata otak Boedi lumayan moncer. Boedi lulus tes Unair dan

Akamigas Cepu jauh lebih dahsyat ketimbang di Unair. Masa

Undip. Dia lalu memilih Jurusan Kedokteran Unair karena hasil dari ujian

prabakti mahasiswa (mapram) menjadi ajang latihan mental

Akamigas Cepu tak kunjung diumumkan.

yang kelak berguna menghadapi kehidupan keras. Setelah
proses mapram selesai, Boedi ditempatkan di Jurusan

Di fakultas kedokteran Boedi diplonco habis-habisan. Setelah digojlok dan

Eksplorasi. Dia sama sekali tak memiliki gambaran belajar di

belajar ilmu kedokteran selama dua bulan, datang panggilan dari Akamigas

jurusan ini tapi bertekad kuliah sampai tuntas. Ada 12 orang
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seangkatannya. “Kapan lagi bisa mendapat sekolah gratis dengan fasilitas

Lingkungan dan materi kuliah berbalik 180 derajat. Boedi dan rekan-

asrama, makan, seragam serta ditambah uang saku,” ungkap Boedi.

rekannya di Jurusan Eksplorasi, awalnya mempelajari isi bumi. Setelah
berubah, mereka mendalami ilmu praktis rupa bumi. Pengalaman berganti

Selama belajar di Cepu, banyak kenangan yang melekat. Dia teringat

sekolah dan jurusan itu yang membuat para mahasiswa banyak belajar

tukang cuci asrama yang menasehatinya usai diplonco habis-habisan.

improvisasi dan penyesuaian lingkungan setelah lulus kuliah. Jurusan

Ketika itu Boedi menitikkan air mata dipojok tempat cuci. Lalu, si Mbok

Topografi Akamigas Cepu mulai dibuka pada tahun 1971. Sampai Pola

Cuci menghampirinya. “Den, urip niku kedah dilakoni. Nangis nggih mboten

Pendidikan 3 Tahun berakhir, telah meluluskan 26 orang.

nopo-nopo, ning nggih kedah bangkit malih. Tatag ngadepi urip, Den,” kata
si Mbok dalam bahasa Jawa. Artinya: Den, hidup itu harus dijalani, menangis

Ir Pudjohartono, mantan Kepala Jurusan Topografi dan Geologi mengatakan

boleh, tapi harus bangkit kembali. Tegar menghadapi hidup.

kurikulum di Akamigas Cepu selalu dievaluasi kemajuannya. Setiap tahun
kurikulum diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan. Dibukanya

Keberhasilan dan kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Nasehat

Jurusan Topografi juga muncul dari hasil analisa kebutuhan di Pertamina.

itulah yang terus dipegang Boedi melalui pelajaran si Mbok Cuci. Selama
di Akamigas Cepu, dia juga mendapat pelajaran berpikir sistematis dan

Mengenai materi pelajarannya sendiri, menurut Pudjo, selalu menekankan

logis. Dia disiapkan menjadi orang eksplorasi dan praktek langsung di

pada kepraktisan sehingga pelajaran di kampus bisa langsung dipraktekkan

hutan belantara, mencari ladang sumur sumber minyak dan mengebor di

di tempat kerja. Oleh karena itu, Boedi dan teman-temannya hampir tak

sana-sini.

mengalami masalah berarti ketika bekerja, karena telah membawa bekal
ilmu pengetahuan dan pengalaman praktek lapangan yang cukup dari

Pengalaman Boedi belajar di Jurusan Eksplorasi berlangsung setahun. Pada

kampus.

akhir tahun tingkat pertama, Jurusan Eksplorasi diubah menjadi Jurusan
Topografi. Perubahan ini untuk mengisi kebutuhan tenaga menengah di

***

bidang topografi yang mendesak.
Menurut R A Rooroh, Kepala Biro Personalia Pertamina, alumni Jurusan
Eksplorasi sudah cukup banyak, sehingga mahasiswa Jurusan Eksplorasi
dialihkan ke Jurusan Topografi. Boedi dan teman sekelasnya serta angkatan
kelima Jurusan Topografi dititipkan di Jurusan Geodesi Institut Teknologi
Bandung (ITB), karena belum ada dosen ahli topografi di Akamigas Cepu.
Topografi merupakan bagian praktisi lapangan ilmu geodesi. Ketika itu, studi
ilmu “rupa bumi “ hanya ada di ITB dan Universitas Gajah Mada (UGM).
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Baju Dekil
Mengungkap Fosil
Kejadian masa kini merupakan kunci menyingkap masa
lalu. Kerja praktek di alam terbuka, menjelajah pelosok
dan tak berpenghuni. Serunya kuliah
di Jurusan Eksplorasi-Geologi.
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akaian perlente dan berkantor di ruang berpenyejuk
udara. Dia sehari-hari berkutat di depan komputer.
Dodi Wahyudi Subrata, pegawai bagian Electronic
Data Processing (EDP) Lembaga Minyak dan Gas
Bumi (Lemigas) malah sering menghabiskan waktu
istirahat di bagian eksplorasi. Dia tertegun melihat
pegawai eksplorasi. “Pulang bawa Land Rover
beratap terbuka, gondrong, bawa segala macam

sampel fosil. Gaya juga nih,” kata Dodi.
Beruntung Dodi bisa lulus ujian awal. Dari 15 orang kandidat

Begitu seringnya main ke bagian eksplorasi saat istrihahat makan siang,

di Lemigas, delapan dinyatakan lulus. Giliran psikotes yang

Dodi kepincut ingin kuliah di Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas)

berlangsung di Cepu, Dodi mengaku pasrah karena lingkungan

Cepu. Tiga tahun bekerja di belakang komputer, kesempatan bersekolah di

pekerjaannya berbeda dengan jurusan yang dipilihnya. “Eh,

Akamigas Cepu terbuka pada tahun 1974. Tanpa ragu, Dodi memilih geologi

dari hasil psikotes, ternyata memang saya cocok,” ujar Dodi,

sebagai jurusannya.

alumni angkatan kedelapan itu.

Tes awal dijalani di gedung Lembaga Adminitrasi Negara Juanda, Jakarta.

Masuk Akamigas Cepu memang tak semua sesuai

Saat ditanya penguji mengapa mengambil Jurusan Geologi, Dodi menjawab

dengan pilihan awal seperti Dodi. Ada yang pilihannya

taktis. Dia ingin menggabungkan teknologi komputer dengan geologi.

Jurusan Teknik Umum, ternyata hasil psikotesnya lebih

Selesai ujian, dia lari terbirit-birit karena kerusuhan yang dikenal dengan

condong ke geologi, seperti yang dialami Suprijanto,

peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974.

alumni angkatan ketujuh.
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Mahasiswa
mengamati
singkapan
batuan
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Hasil psikotes itu memunculkan masalah. Unit tempat Suprijanto bekerja
tak memiliki bidang geologi. Dia tak patah semangat dan bertekad harus
belajar di Cepu. “Walaupun saya nggak tahu binatang apa itu geologi,” kata
Suprijanto.
Tekad masuk Jurusan Geologi di Akamigas Cepu juga dialami Achjar. Dia
mendaftar ke Akamigas Cepu dari SMA Biak. Lulus tes di Lemigas Cipulir,
Jakarta, Achjar berangkat ke Cepu. Ternyata dia salah naik kereta api
sehingga tersasar ke Solo. Achjar, mahasiswa Jurusan Eksplorasi Geologi
angkatan kedua yang melanjutkan ke Akademi Geologi dan Pertambangan
(AGP) Bandung, itu akhirnya naik truk dari Solo jam tiga subuh dan sampai
di Cepu jam delapan malam.
Nasib Achjar ternyata masih lebih baik dari Sumarna. Pada tahun 1967, saat
Sumarna baru lulus SMA, ditawari masuk Akamigas Cepu oleh saudaranya
yang bekerja di Cepu. Dia mengajukan pendaftaran, tapi ditolak karena
kampus ini untuk karyawan Pertamina atau Lemigas. Sumarna lalu menjadi
karyawan dulu di Lemigas Jakarta dengan harapan tahun berikutnya bisa
Mahasiswa
Jurusan
Eksplorasi
bersiap
field trip ke
Pegunungan
Kendeng,
Jawa Timur

Suprijanto bukan berasal dari keluarga berada. Dia kuliah

kuliah ke Cepu. Kenyataannya baru lima tahun kemudian cita-citanya

di Institut Teknologi Sepuluh November (ITS), yang sering

kesampaian. ”Alasan atasan, karena tidak ada orang di kantor,” kata

terlambat kuliah karena harus menutupi kebutuhan hidup

Sumarna, alumni angkatan ketujuh.

dengan mengajar di sekolah-sekolah SMA. Suprijanto
kemudian bekerja sebagai pegawai bagian teknik di

Setelah lulus tes, Sumarna digojlok dalam program masa prabakti

Pemasaran Dalam Negeri (PDN) Pertamina Surabaya.

mahasiswa (mapram) dan gemblengan wajib latih mahasiswa (walawa),
eh, baru kuliah sebulan di Jurusan Geologi, Sumarna ditarik kembali ke

Atas rekomendasi atasannya, Suprijanto bisa mengikuti

Jakarta, karena pada waktu itu jurusan ini tidak jadi dibuka. Rupanya, dewi

rangkaian tes di Akamigas Cepu. Dengan latar belakang

fortuna masih berada di pundak Sumarna. Setahun berikutnya, Sumarna

bidang mesin di tempatnya bekerja, dia seharusnya memilih

bisa menghirup udara Cepu dan berkuliah di Jurusan Geologi.

Jurusan Teknik Mesin. Begitu tes psikologi, ternyata dia lebih
cocok masuk Jurusan Eksplorasi-Geologi.
158
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Udara dingin menusuk kota Cepu dinihari itu. Jam baru menunjukkan
angka tiga. Dalam keadaan mengantuk, rombongan mahasiswa yang
mengikuti acara Malam Pendadakan berlari keliling Cepu. Semua lakilaki dengan kepala plontos. Mereka lalu berguling-guling dan merayap
di got. “Baunya bukan main,” kata Soekowitono, alumni angkatan
ketujuh.
Mapram Akamigas Cepu memang menyimpan banyak kenangan bagi
Soekowitono. Ada pengalaman lucu ketika sedang shalat subuh. Ketika
sujud, ada yang tak bangun saking mengantuknya. Saat terakhir mapram,
mahasiswa baru diperlihatkan cacing, setelah itu matanya ditutup. Senior–
dipanggil Raka—kemudian meminta mahasiswa baru—disebut Cama—
makan mi yang dicampur minyak ikan. “Kita serasa makan cacing, sehingga
semua muntah,” kata Soekowitono.
Mahasiswa baru sebelum menghuni asrama, tidur di barak yang terkenal

Tahun pertama, mahasiswa diperkuat ilmu dasar dan

angker. Di belakang kamar mandi terdapat pohon randu. Suatu ketika, ada

praktek. Dosen Jurusan Geologi umumnya berasal dari

yang tak tahan buang air besar di malam hari. Saat membuka pintu, tiba-

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Gajah

tiba menyembul kepala gundul. Setelah itu ada mahasiswa lain yang ingin

Mada (UGM). Dosen memegang peran dalam membentuk

masuk kamar mandi dan melihat sosok gundul di toilet. Spontan berteriak

karakter mahasiswa. Banyak dosen kaliber internasional

hantu. Orang di kamar mandi itu sama-sama ketakutan dan lari pontang-

mengajar di Akamigas Cepu dengan beragam gaya. Prof Dr

panting.

Kyai Moestopo, misalnya. Dosen mata kuliah Pancasila ini

Foto
bersama
dengan
pembimbing
dan para
karyawan
kampus

memberi pelajaran yang berhubungan dengan logika. Kalau
Mahasiswa Akamigas Cepu angkatan ketujuh, ketika itu berjumlah 108

sedang ujian, satu pertanyaan bisa berbeda jawaban dan

orang, sedangkan Raka lebih sedikit. Soekowitono dan kawan-kawan

semua lulus sepanjang masuk akal.

seringkali melawan hingga para Raka kewalahan. Begitu mapram selesai,
tak ada rasa dendam, justru merasa akrab. Gojlokan saat mapram sangat

Maximon Shah Arifin, alumni angkatan ketiga, punya

berat, tapi bermanfaat karena bisa melatih mental mahasiswa dalam

pengalaman tak terlupakan dengan dosen Kyai Moestopo.

menjalani kuliah dan pekerjaan. Mapram juga menanamkan disiplin sejak

Ceritanya, Max, panggilan akrabnya, saat itu menjalani ujian

mahasiswa menginjakkan kaki di Cepu.

akhir mata kuliah Pancasila dan Tata Negara. Ada lima
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Di mata mahasiswanya, Moestopo merupakan dosen nyentrik. Dia selalu
membawa koper lengkap dengan gemboknya. Dosen ini juga selalu memakai
baju tiga lapis dan melepasnya ketika berganti hari. Kyai Moestopo juga
kerap mengunjungi rumah “remang-remang” untuk memeriksa mahasiswa
yang pergi ke tempat “setengah gelap” itu. Kalau ketahuan, tak ada ampun
dan ancamannya dikeluarkan.
Pada tahun pertama mahasiswa praktek di lapangan, mempelajari batuan
di singkapan-singkapan batuan di lapangan sekitar Cepu. Tahun kedua ke
unit-unit kerja Pertamina untuk mempelajari geologi minyak dan geofisika.
Mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan eksplorasi migas antara lain sebagai

wellsite geologist pada operasi pengeboran, pemetaan geologi serta survey
topografi, gravimetri dan seismik.
Max punya pengalaman humanis saat kerja praktek di Sangkurilang, Kutai
Timur. Max dan timnya masuk ke hutan yang masih perawan. Belum ada ranting
Tim Voli
Akamigas
Cepu

mahasiswa yang ikut ujian sekaligus. Satu pertanyaan harus

patah oleh tangan manusia. “Kalau menyabit untuk membuka jalan setapak

dijawab secara berbeda oleh setiap mahasiswa. Pertanyaan

dengan parang ke sungai, bisa dapat ikan seember penuh,” kata Max.

pertama adalah bagaimana cara Tentara Republik Indonesia
membingungkan musuh saat mempertahankan wilayah

Pada tahun ketiga, untuk menyelesaikan tugas akhir, setiap mahasiswa

dan berhasil dijawab kelima mahasiswa itu. Max misalnya,

melakukan survey pemetaan, mengumpulkan batuan untuk diperiksa di

menjawab dengan cara jalan-jalan dibom agar berlubang.

laboratorium. Selanjutnya data yang diperoleh digunakan untuk membuat
peta geologi. Dari analisa penampang dapat digunakan untuk interpretasi

Kyai Moestopo lalu memberi pertanyaan terakhir, yang

kemungkinan adanya jebakan minyak.

diambil dari jawaban Max: diapakan jalan yang berlubang itu
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agar menghasilkan? Keempat mahasiswa telah menjawab

Materi kuliah aplikatif itu didukung berbagai fasilitas lengkap sebagai

dan dianggap benar. Giliran Max, dia mengaku bingung

penunjang. Mahasiswa Jurusan Geologi setiap saat dapat memanfaatkan

karena semuanya sudah terjawab. Max lalu menjawab asal-

Laboratorium Paleontologi dan Petrografi. Mahasiswa diperkenalkan

asalan: “Dikasih air kemudian diisi dengan benih ikan.” Di luar

berbagai macam peta topografi, peta geologi bawah permukaan, penampang

dugaan, sang Profesor berkomentar: “Good, kamu lulus!”

geologi, peta paleogeografi, menafsirkan foto udara dan lain-lain.
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Beragam fasilitas belajar dan materi kuliah di Jurusan Geologi itu, membuat
mahasiswanya menjadi terasah, bahkan terbukti mampu bersaing.

02:6

Suprijanto dan dua teman seangkatannya, Sumarna dan Abdurrahman,
pernah mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah tentang geologi. Lawan
tandingnya adalah peserta tingkat doktoral dari ITB, UGM dan PTPN
“Veteran” Yogjakarta. Suprijanto dan timnya berhasil menjadi juara.
Selama belajar, ada saja pengalaman lucunya. Misalnya saat berada di
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laboratorium, ada mahasiswa jahil yang menutup lensa mikroskop dengan
karbon setelah praktek. Kontan mahasiswa lain yang akan praktikum
bingung karena obyeknya selalu gelap. Ketika ujian praktek paleontologi,
mahasiswa diberi fosil dan

diminta mendeskripsikan. Ternyata ada

yang iseng menyelipkan biji cabai sehingga “fosil” tersebut tidak bisa
diidentifikasi.
Selain fasilitas penunjang pendidikan, mahasiswa Jurusan Geologi juga

Mengebor
Kenangan Terdalam

mendapat fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Alat

Mahasiswa Jurusan Bor menyimpan banyak kenangan

tulis, pakaian, kertas, buku semua disediakan. Mahasiswa juga mendapat

selama belajar di Cepu. Alumni yang menggantikan posisi

jatah makan tiga kali sehari plus uang saku.

pengebor asing.

Selama di asrama, mahasiswa harus mematuhi berbagai aturan. Kalau tidak,
bersiap-siaplah menerima surat peringatan. Setiap pelanggaran dicatat dan
dikumpulkan nilainya. Mulai dari membolos hingga pelanggaran terberat
yakni kepergok melakukan perbuatan asusila. Kalau nilai pelanggarannya
sudah mencapai 50 poin penalti, artinya siap drop out dan dipulangkan ke
unit asal.
***
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etyohadi tengah melihat bayangan di masa lalu.
Mula-mula bekerja sebagai tenaga pengeboran di
Panas Bumi Kamojang pada tahun 1976. Dua puluh
lima tahun kemudian, dia menempati posisi sebagai

general manager Lapangan Geothermal Lahendong.
Pada tahun 2005 menjadi general manager Lapangan
Geothermal Sibayak. Prestasi itu tak lepas dari dasar
pendidikan minyak dan gas bumi (migas) yang dipetik

di Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu. Alumni angkatan
kelima yang pernah tugas belajar di New Zealand untuk mendalami bidang

(mapram) dan wajib latih mahasiswa (walawa), yang terasa

engineering geothermal pada tahun 1984 dan 1988 itu mengakui bahwa

berat tapi mengandung nilai-nilai positif. Selain memupuk

pendidikan di Akamigas Cepu menjadi modal utama ketika bekerja.

keakraban antara senior dan junior, mapram dan walawa

Mahasiswa
Akamigas
Cepu
Jurusan Bor

juga meningkatkan rasa percaya diri serta keberanian dalam
Kurikulum dan materi yang diperolehnya juga menunjang ke tingkat

bertindak.

pendidikan lebih tinggi dan memudahkan dalam penguasaan teknologi. “Ya,
sangat mendukung sekali untuk melanjutkan pendidikan ke universitas.

Disiplin juga menjadi pengalaman penting yang dirasakan

Jadwal pelajarannya juga cukup padat sehingga diperlukan fisik, mental

Setyohadi saat menimba ilmu di Akamigas Cepu. Jadwal

dan spirit yang tinggi,” kata Setyohadi.

kuliah padat. Disiplinnya ketat, baik di tempat kuliah
maupun di asrama. Pengalaman lain yang juga penting

Selama kuliah, banyak kenangan berkesan yang hingga saat ini masih

adalah soal praktek kerja yang mendapat bimbingan penuh

melekat kuat di benaknya. Misalnya soal masa prabakti mahasiswa

dari pembimbing. “Kami dibimbing dengan baik sekali,
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menjadi bagian penting dari pelajaran di Akamigas Cepu, yang tak pernah
disia-siakan oleh mahasiswa,” kata Willem Hunila.
Menurut Achdiat Soehadji, alumni angkatan kedua, yang menarik dari
pendidikan di Akamigas Cepu adalah materi pelajaran yang disampaikan
dengan cara yang mudah, sehingga dapat lekas dipahami mahasiswanya.
Misalnya asam dan basa dicampur akan jadi garam dan ada endapan. “Saat
belajar, disediakan asam dan basa, sehingga mahasiswa tak perlu membayangbayangkan, tapi bisa langsung melihat perubahannya,” katanya.
Menurut Alkomar, alumni angkatan keempat, saat praktek lapangan mahasiswa
mengenal pekerjaan dan peralatan. Dengan praktek, belajar jadi mudah.
Mahasiswa Jurusan Bor, katanya, tak semuanya berasal dari karyawan. ”Ada
juga yang non-karyawan. Mereka mempunyai kelemahan dari sisi praktek,
sehingga belajar langsung di lapangan sangat membantu,” katanya.
Lulusan
terbaik
Akamigas
Cepu
angkatan
keempat

sehingga setelah lepas kuliah, kami siap untuk bekerja,” kata

Pelajaran di kelas dan praktek lapangan berimbang. Untuk pelajaran

Setyohadi.

praktek, mahasiswa tingkat satu belajar mengenal peralatan dan sumur di
lapangan Cepu. Pagi sampai siang kuliah, setelah makan siang berangkat

Menurut Willem Hunila, alumni angkatan pertama, materi

ke Kawengan untuk melihat operasi pengeboran di lapangan.

pendidikan dan pelajaran di Akamigas Cepu mempunyai
tingkatan mutu yang tidak berbeda jauh dengan perguruan

Tingkat dua mulai praktek kerja di unit operasi Pertamina antara lain ke

tinggi di luar negeri seperti Inggris dan Amerika Serikat.

Pangkalan Brandan, Jambi, Prabumulih, Cirebon, Tanjung, Sangata dan

Kurikulumnya mampu mencakup kebutuhan industri migas.

Bunyu. Tahun kedua yang dipelajari hampir semua hal yang bersangkutan

Belajar di kelas dan praktek lapangan juga menjadi kekuatan.

dengan kegiatan migas di lapangan, dengan waktu terbanyak di bidang
pengeboran. Saat kuliah mahasiswa mempelajari directional drilling atau

Mahasiswa Jurusan Bor juga belajar ilmu teknik produksi atau

pengeboran berarah, yang peralatannya masih terbatas.

ilmu geologi umum dan minyak atau schlumberger logging.

168

Pelajaran ini juga sangat membantu dalam mengambil

Saat belajar kerja praktek di lapangan, menurut WR Basuki, alumni angkatan

keputusan saat berada di lapangan pengeboran. “Kuliah kerja

kedua, di lapangan kerap dijumpai teknisi asing yang bekerja di lapangan
169
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Pertamina. Ketika itu, untuk level supervisor, sekitar 80 persen adalah orang
asing yang berasal dari Prancis, Kanada, Amerika, Australia dan Jepang.
Mereka membawa rig dan sumber daya dari negara asal. ”Mahasiswa Jurusan
Bor inilah yang kelak menggantikan tugas mereka,” kata WR Basuki.
Di tingkat tiga, tugas mahasiswa mempertanggungjawabkan skripsi untuk
diuji di hadapan para penguji. Widradjat Aboekasan, alumni angkatan
keenam, punya pengalaman sidang akhir. Dihadiri para penguji lapangan,
penguji kampus dan peninjau dari kontraktor asing, satu mahasiswa
diuji dengan waktu bervariasi, dari setengah jam sampai dua jam. Sidang
sangat berat. Situasi sangat menekan. ”Di ruang tunggu sidang, diputar
musik lembut dan tersedia minuman ringan, tapi suasananya tetap saja
mencekam,” katanya.
Saat masuk ruang sidang, mahasiswa pun masih ditanya: siapa namanya?
Dalam kondisi sehatkah? Siap diuji? Pertanyaan ini seperti pertanyaan hakim
yang disampaikan kepada orang yang masuk ruang sidang pengadilan. Di
depan duduk para peninjau dari Dirjen Migas dan Departemen Pendidikan.

sistem gugur, meski ada peraturan her atau ujian ulang satu

Di sisi kiri duduk penguji dari Institut Teknologi Bandung dan universitas

kali, namun bila menyangkut mata kuliah yang diajar dosen

lainnya. Di sisi kanan duduk dosen dan penguji dari Pertamina, di belakang

ahli dari Pertamina, kesempatan mengulang tidak berlaku.

ada peninjau asing.

”Ketat sekali,” kata Amir.

Ada contoh mahasiswa yang sehari-hari menonjol nilainya, sehingga

Dosen-dosen yang berasal dari Pertamina, setelah melakukan

dianggap akan lulus secara cumlaude, tapi ketika duduk di depan para

penilaian terhadap mahasiswa, selalu mengirim telex dari

penguji, dia tidak bisa berkonsentrasi. ”Pertanyaan dewan penguji tidak

Kantor Pusat Pertamina kepada pimpinan akademi. Isinya,

bisa dijawab dengan meyakinkan, sehingga dia lulus dengan nilai biasa-

seperti dituturkan Amir, kira-kira begini: ”Nilai kami jangan

biasa saja,” kata Widradjat.

diganggu. Yang tidak lulus, pulangkan saja. Tidak ada her.”

Pengalaman berkesan semasa kuliah juga dialami Amir J Lamreueng,

Jam tujuh pagi diumumkan nama-nama yang lulus dan tidak

alumni angkatan kedua. Menurut Amir, Akamigas Cepu memberlakukan

lulus, jam 10 pagi bus Robur (semacam bus ukuran sedang)
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Akamigas
Cepu foto
bersama
Ibnu Sutowo
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sudah menunggu di depan kampus, siap membawa mahasiswa ke stasiun
kereta api Balun untuk dipulangkan ke unit asal. ”Berderailah air mata,”

02:7

kata Amir melanjutkan.
Belajar di Jurusan Bor tak ubahnya seperti mata bor yang ditancapkan ke
tanah. Penuh getaran ketika menjalani pendidikan dan meninggalkan bekas
yang sangat dalam ketika mata bor dicabut dari tanah.

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN EKSPLOITASI-PRODUKSI

***

Kisah yang
Meledak-ledak
Ada yang mengira Jurusan Eksploitasi berurusan dengan
perjalanan wisata. Kehidupan kampus dan asrama yang
berkesan.
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berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di DKKA, yaitu selalu
terbang ke daerah-daerah dalam rangka pengembangan kegiatan
kontraktor asing. Baginya eksploitasi identik dengan bepergian ke daerahdaerah untuk pengembangan kegiatan perusahaan. Selain itu Amrul
meyakini bahwa Akamigas Cepu adalah jembatan untuk menjadi pegawai
staf di Pertamina.

P

Seharian Amrul mengikuti ujian pengetahuan umum sampai psikotes di
Jakarta. Soal ujian terasa berat dan banyak. ”Bahkan ada yang muntah-

ada awal karirnya Amrul Baroos bekerja sebagai

muntah,” begitu Amrul menggambarkan sulitnya melewati proses seleksi

tenaga lepas di Bagian Komunikasi Divisi Koordinator

di Akamigas Cepu.

Kontraktor Asing-Pertamina (DKKA). Tugas Amrul
mengurus hal-hal yang berkaitan dengan perijinan

Semua tes mampu dilewatinya tanpa kendala. Amrul diterima menjadi

yang diperlukan para kontraktor asing untuk

mahasiswa Jurusan Eksploitasi angkatan keenam. Sesampainya di kampus,

mengembangkan kegiatan eksplorasi. Mulai dari

buyar semua bayangan Amrul mengenai semua hal menyenangkan. Jurusan

mengurus ijin Dispensasi Syarat Bendera untuk

Eksploitasi ternyata tak ada urusan dengan perjalanan mengurus perijinan

kapal-kapal yang digunakan pada kegiatan eksplorasi

bahan peledak ke daerah-daerah atau ijin penggunaan lapangan terbang,

di laut, Flight Approval untuk pesawat, hingga mengurus rekomendasi ijin

tapi mempelajari ilmu minyak dan gas bumi (migas).

penggunaan bahan peledak dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat.
Setelah belajar, dia menilai Jurusan Eksploitasi adalah jurusan paling berat

Berurusan dengan yang terakhir ini, Amrul harus pergi-pulang ke Bandung,

di Akamigas Cepu. Menurut dia, jurusan ini merupakan inti dari teknik

Medan, Bengkulu dan Jambi untuk mendapatkan rekomendasi Polda di

perminyakan. Apa yang diperlajari di Jurusan Eksploitasi? Bermacam ilmu

wilayah itu. Bahkan Amrul pernah terbang ke Natuna dalam kaitannya

ada di sana. Mahasiswa Jurusan Eksploitasi belajar teknik dasar seperti

dengan keinginan kontraktor asing menggunakan lapangan terbang

termodinamika, fisika, mekanika, matematika, kalkulus, kimia anorganik

Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) sebagai entry point kegiatan di

dan kimia organik. Mahasiswa juga mempelajari mata kuliah yang tak ada

Laut Cina Selatan. Bagi Amrul yang menyukai travelling, pekerjaan sungguh

di jurusan lain seperti petrofisik, yaitu fisika batu-batuan.

menyenangkan, karena dapat berwisata dengan pesawat terbang.
Di Jurusan Eksploitasi, mahasiswa juga belajar Interpretasi Log. Mata
Ketika tahun 1972 Amrul ditawari sekolah ke Akamigas Cepu, dia tidak

kuliah ini mempelajari hasil rekam alat yang diturunkan ke sumur untuk

ragu memilih Jurusan Eksploitasi karena menganggap jurusan ini

mendapatkan citra yang ada di bawah tanah. Kalau di kedokteran ibaratnya
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CT-Scan atau Ultra Sonografi (USG). Ilmu ini memotret isi perut bumi

teknik lapangan (ATL). Mulai dari membuat lumpur bor dan menganalisis

dengan logging tools. Dari sini bisa ditentukan ketebalan pasir, kandungan

karakteristiknya, mengambil dan menganalisis sample cutting, membuat

air, minyak dan gas sekaligus membedakannya.

profil sumur, menghitung jumlah bubur semen untuk menyemen casing,
bahkan Amrul ikut mengukur panjang masing-masing casing yang akan

Mahasiswa Jurusan Eksploitasi belajar ilmu geologi untuk mempelajari jenis

dimasukkan ke sumur.

batuan agar dapat menggambar profil sumur menurut jenis batuan sesuai
kedalamannya. Dengan mengetahui jenis batuan dan kedalamannya, dapat

Praktek terakhir berkaitan dengan penyusunan skripsi. Amrul kerja

dipetakan susunan batuan di dalam sumur. Misalnya ketika kedalaman bor telah

praktek di Prabumulih untuk mengumpulkan data sumur-sumur Lapangan

sampai seribu meter, dapat diketahui jenis batuan pada kedalaman tersebut

Tanjung Tiga, khususnya lapisan pasir yang diusulkan sebagai proyek

dengan cara menghitung kecepatan aliran lumpur yang membawa cutting

waterflooding.

(pecahan formasi) ke permukaan dan mengambil contohnya. Dengan cara
menghitung seperti itu, dapat diketahui jenis batuan di setiap kedalaman bor.

Dari uraian di atas, terlihat jelas pola pendidikan yang berlaku di Akamigas

”Jenis batuan sesuai kedalamannya dipetakan pada profil sumur,” ujarnya.

Cepu. Tahun pertama praktek tentang pengetahuan dasar, tahun kedua
cara-cara bekerja dalam bidang masing-masing dan terakhir melakukan

Tujuan utama kegiatan eksploitasi adalah untuk mengembangkan suatu

analisis terhadap suatu masalah dengan menggunakan pengetahuan yang

lapangan migas. Melalui kajian data yang diperoleh dari hasil pengeboran

telah diperoleh selama pendidikan.

sumur-sumur di daerah tersebut, dapat dihitung besarnya cadangan
formasi. Selanjutnya dilakukan kajian keekonomian yang dituangkan dalam

Jurusan Eksploitasi di Akamigas Cepu baru diselenggarakan pada tahun

bentuk rencana pengembangan lapangan. Bila kajian keekonomian rencana

1972. Hingga Pendidikan Pola 3 Tahun berakhir pada tahun 1975, jurusan

pengembangan lapangan dianggap ekonomis, dilakukanlah pengeboran.

ini telah meluluskan 24 orang. Jurusan Eksploitasi sangat berdekatan
dengan Jurusan Produksi yang diselenggarakan sejak Akamigas Cepu

Selama kuliah, Amrul menjalani berbagai praktek lapangan. Tahun pertama,

berdiri. Jurusan Produksi telah meluluskan 81 orang.

kuliah kerja di Prabumulih. Di sana, Amrul mengikuti kegiatan perawatan
sumur, juga pengetesan sumur, belum pengeboran. Amrul bekerja sebagai

Bambang Tjiptadi, alumni Jurusan Produksi angkatan keempat, mengatakan

anggota kru perawatan sumur dan bekerja secara shift, baik siang maupun

bahwa kurikulum dan materi teknis di Jurusan Produksi cukup lengkap dan

malam. Kegiatan itu sebenarnya pekerjaan orang produksi, tapi Amrul tetap

berkualitas baik. Kuliah di kelas dan praktek di lapangan sudah proporsional.

diikutkan sebagai bagian dari tugas praktek lapangan.

Semua pelajaran berkesan dan berguna, misalnya rumus matematika dan
fisika yang dapat diterapkan di dunia kerja. “Sedangkan pengalaman dari

Praktek kerja tahun kedua di Bunyu, mulai mengikuti kegiatan pengeboran.

pelajaran praktek adalah melihat langsung sistem dan cara kerja peralatan

Di sini Amrul mulai belajar tugas-tugas field exploitation engineer atau ahli

atau penerapan dari pelajaran teori,” kata Bambang.
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Bagi Bambang, mapram adalah pengalaman yang sangat berkesan dan

tahan mengikuti mapram. “Alhamdulillah, itu merupakan pengalaman pahit

tidak terlupakan. Berat ketika dijalani, namun setelah semuanya lewat,

tapi sangat mengesankan,” kata Rozali.

menimbulkan kesan bangga karena bisa melalui mapram dengan selamat.
Saat mapram, setiap pagi Bambang dibangunkan dengan baju yang masih

Nilai-nilai kedisiplinan, semangat juang dan kepemimpinan juga dirasakan

kotor. Setelah bangun, langsung lari pagi. Siangnya merayap di jalan-jalan

Frans Kumaat, alumni Jurusan Produksi angkatan keempat. Kedisiplinan

kota Cepu dan masuk ke parit kotor dan bau.

sudah dirasakan Frans sejak awal, mulai mapram, kewiraan dan jam
sekolah maupun jam belajar di asrama.

Badan disiram blotong alias minyak mentah hingga kulit mengelupas.
Pada malam hari, kelengkapan atribut diperiksa, masih harus push-up

Semangat juang juga ditanamkan dan dimotivasi sejak awal, baik dari

dan dibentak-bentak. “Semuanya masih terngiang di dalam ingatan,” kata

pendidik atau pengawas, juga melalui sistem gugur yang ancamannya

Bambang.

dikeluarkan atau dipulangkan ke unit asal. Kepemimpinan dirasakan saat
mapram, melalui kesempatan menjadi ketua-ketua regu, di kelas menjadi

Meski terasa berat saat menjalani, tapi ada satu hal penting yang diperoleh

ketua kelas secara bergilir, saat praktek lapangan juga berkesempatan

Bambang dari pengalaman mapram, yaitu rasa keakraban dan kesatuan,

menjadi koordinator.

tidak saja dengan mahasiswa satu angkatan tetapi juga dengan mahasiswa
senior. Mapram membentuk solidaritas yang tinggi di antara mahasiswa,

Menurut Frans, praktek kerja di lapangan menjadi pengalaman

yang kelak terbawa sampai di dunia kerja.

mengesankan. Saat praktek lapangan, mahasiswa dilatih patuh pada
pimpinan dan pengawas serta membina kerja sama yang baik dengan

Menurut Rozali Abdul Rahman, alumni angkatan ketiga, dia berkesan saat

karyawan. Praktek kerja di lapangan juga membuat mahasiswa memahami

ditunjuk sebagai ketua pelaksana mapram angkatan keempat. Saat apel

pentingnya arti safety first yang sesungguhnya.

malam, peserta bernama Djiwatmo hilang. Selama sehari dan semalam
semua panitia sibuk mencari. Pinggiran sungai Bengawan Solo dan

Hal lain yang menyenangkan saat kuliah di Akamigas Cepu adalah

sepanjang rel kereta api ditelusuri, karena menurut informasi, Djiwatmo

kesempatan tinggal di asrama. Frans ketika itu mengagumi di kota sekecil

melewati rel kereta api menuju arah Surabaya.

Cepu, berdiri kampus dengan fasilitas lengkap dan asrama yang megah.
Di asrama, Frans awalnya terkaget-kaget dipanggil Gus dan Den oleh ibu-

Sebagai koordinator pelaksana mapram, Rozali merasa khawatir. Dia

ibu yang mencuci pakaian mahasiswa. “Mereka orang Jawa yang sangat

masih ingat kata-kata Kurchi, Kepala Keamanan Pusat Pendidikan Migas

sopan,” kata Frans.

Cepu, yang memperingatkan kalau Djiwatmo benar-benar hilang, dia harus
ikut bertanggung jawab. Keesokan harinya diperoleh kabar dari orang tua

Di asrama, Frans dan teman-teman yang lain mendapat fasilitas makan

Djiwatmo bahwa Djiwatmo kembali ke rumahnya di Surabaya karena tidak

dengan menu yang bervariasi, sehingga tidak membosankan. Buktinya,
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setelah empat bulan masuk asrama, berat badan Frans naik tujuh kilogram.
“Makanan favorit saya sup bruinebon,” kata Frans.

02:8

Di waktu senggang, Frans dan teman-teman berolah raga seperti main
pingpong. Kalau lupa waktu, terkadang bermain sampai malam hari.
Mahasiswa mendapat uang saku, yang nilainya berbeda, tergantung
perusahaan masing-masing. Frans yang berasal dari umum, mendapat
uang saku Rp 3.750 per bulan. Dibilang besar ya tidak, dibilang kecil, ya

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN PENGOLAHAN

begitulah. “Cukup untuk sekedar beli odol, sikat gigi, sabun, pakaian
dalam dan mengirim surat buat orang tua dan pacar. Hahaha...” kata Frans
mengenang.
Asrama menciptakan hubungan pertemanan yang akrab. Setiap ada teman
yang baru pulang dari berlibur dan kembali ke asrama Cepu, ada saja yang

Romantika
Khas Mahasiswa

membuat suasana geger. Yang semula sepi jadi berisik, sehingga suasana
menjadi lebih hidup. Dari atas becak, mahasiswa yang kembali masuk ke
asrama Vyatra selalu berteriak-teriak dan disambut dengan teriakan yang

Jurusan Pengolahan paling banyak lulusannya.

tak kalah kerasnya dari dalam asrama, yang bisa membangunkan orang

Belajar hingga muntah di kolam ikan.

tidur. “Pokoknya heboh deh,” kata Frans.
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Stasiun Kereta Api Balun jadi saksi peristiwa
hujan air mata.
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ada saat Lebaran di Aceh, 11 Desember 1969,
rombongan dalam bus itu terjebak banjir besar.
Perjalanan dari Banda Aceh menuju Pangkalan
Brandan, Sumatera Utara, terasa semakin berat.
Aknasio Sabri hanya bisa berdoa agar rombongannya
bisa sampai di tujuan sebelum tanggal 14 Desember.
Aknasio dan rekan-rekannya harus mengejar waktu
untuk mengikuti tes masuk Akademi Minyak dan Gas

Bumi (Akamigas) Cepu, yang diselenggarakan di Pangkalan Brandan.
Ujian masuk Akamigas Cepu di Pangkalan Brandan

Segala rintangan, termasuk menerobos banjir dilewati. Berkali-kali mereka

melingkupi wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat

harus mendorong bus yang terbenam dalam lumpur dan banjir. Gema takbir

dan Riau. Tes diselenggarakan bagi karyawan Pertamina dan

sayup-sayup terdengar di beberapa langgar. Aknasio dan kawan-kawan

non-karyawan. Aknasio termasuk pelamar yang berasal dari

akhirnya sampai di Kuta Binjai, sore 12 Desember.

luar karyawan Pertamina. Dia lulusan Sekolah Menengah

Mahasiswa
Jurusan
Pengolahan

Atas (SMA) di Banda Aceh.
Cuaca di Aceh Timur ketika itu memang sedang tak bersahabat. Hujan
dan banjir membuat tubuh menggigil. Di sebuah kedai kecil di Kuta Binjai,

Lulus tes pengetahuan umum, Aknasio menjalani tes

selepas mendorong bus yang ditumpangi mogok dalam banjir dan hujan

selanjutnya, yaitu psikotes. Menurutnya Pertamina sangat

seharian, dia mendapat kesempatan menyeruput teh. “Rasanya paling

serius menggelar bagian tes ini. Aknasio mencatat dalam

enak sedunia, karena waktu itu udara sangat dingin,” ujar Aknasio, alumni

memorinya pertanyaan penting saat wawancara dengan

angkatan keempat.

psikolog. “Kalau Anda nanti bekerja, kemudian atasan Anda
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memberi instruksi yang menurut Anda salah, apakah Anda

Penguji seperti tak yakin dengan jawaban Aknasio dan

akan melaksanakan?”

kembali melontarkan pertanyaan. “Anda serius dengan
jawaban ini? Akan kami catat.” Tanpa tedeng aling-aling,

Aknasio menjawab, “Saya akan tanya dulu apa tujuan instruksi

Aknasio mengangguk. “Saya serius, silahkan catat.” Dalam

tersebut. Kalau menurut saya instruksi tersebut salah, akan

pikiran Aknasio, paling-paling tidak lulus karena belum

saya katakan bahwa dengan cara itu tujuan tidak akan tercapai.

masuk kampus sudah bandel dan melawan. Ternyata Aknasio

Saya akan memberikan alternatif lain.”

diterima di Jurusan Pengolahan.

Psikolog lalu menyusul dengan pertanyaan lain. “Kalau atasan

Rasa was-was tak diterima di Akamigas Cepu juga

Anda memaksa?” Aknasio menjawab seadanya. “Saya tak

menghantui Mora Sarumpaet. Alumni angkatan kelima ini

mau dan saya akan jalankan cara saya, yang penting tujuan

mulai menapakkan kaki di Pertamina dengan bekerja di

tercapai dengan selamat.”

bagian pengolahan di Pangkalan Brandan pada tahun 1969,

Suasana
ujian di
Akamigas
Cepu

185

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN PENGOLAHAN

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

berbekal selembar ijazah STM. “Menghadap sendiri, nggak pakai koneksi

loh,” kata Mora.
Setelah satu tahun bekerja, aroma harum Akamigas Cepu mulai tercium.
Sudah menjadi pemahaman setiap pegawai Pertamina, akademi ini menjadi
jalan melempangkan karier. “Sayangnya, semangat baru itu segera layu
karena kerasnya pameo waktu itu: kalau nggak punya backing jangan mimpi
masuk Akamigas Cepu,” kata Mora.
Pameo itu tak mematahkan semangat. Omongan dari luar tak boleh
memupuskan mimpi. Dengan semangat mudanya, Mora menghadap
manajer pengolahan dan mengikuti tes. Dari 166 peserta, tinggal 66
orang yang maju ke psikotes dan 12 orang yang lulus ke Cepu, termasuk
Mora.
Meski pameo ada backing di balik kelulusan Akamigas Cepu, kenyataannya
banyak yang berhasil tanpa melalui jalan belakang. Jacob Waas, alumni
angkatan pertama mengatakan, orang yang terpilih di Cepu memang
mempunyai kemampuan, dedikasi dan loyalitas kepada perusahaan. “Tak
Jurusan Pengolahan telah ada sejak Akamigas Cepu berdiri

ada faktor nepotisme,” ujar Jacob.

tahun 1967. Jurusan ini paling banyak lulusannya, yaitu 112
Lain lagi pengalaman Rusdi Erwin, alumni angkatan kedelapan. Sebelum

orang. Ketika masuk kampus, mahasiswa digojlok para

tes, Rusdi menemukan semacam firasat. Ada ular melilit di kaki kursi.

senior melalui masa prabakti mahasiswa alias mapram, yang

Sejumlah rekannya mengatakan akan ada yang pindah dari wisma itu. Tiba

berlangsung sekitar dua minggu.

Mahasiswa
Jurusan
Pengolahan
praktek di
kilang Sungei
Gerong

saatnya ujian, Rusdi dan rekan-rekannya berangkat dengan penuh semangat.
Ternyata hanya Rusdi yang lolos. Saat pulang, Rusdi berupaya menjaga posisi

Prosesi mapram sangat membantu mahasiswa baru dalam

sepeda motornya agar tetap berada di belakang temannya. “Takut dia stres

menjalani perkuliahan yang sarat disiplin dan tahan banting.

dan jatuh,” ujar Rusdi yang sebelumnya bekerja di kilang Dumai.

Mahasiswa belajar dari jam tujuh pagi sampai sore hari,
selama enam hari dalam seminggu. “Bahkan tak jarang

***
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disambung sampai malam,” kata Mora.
187

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN PENGOLAHAN

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

Malam Pengadilan saat mapram menjadi cerita yang seru bagi Triyatno,

hari Sabtu. Kegiatan di lapangan menjadi titik berat di Akamigas Cepu,

alumni angkatan keenam. Salah satu sahabatnya, Ihwanul Wathon divonis

termasuk Jurusan Pengolahan. Mahasiswa tingkat pertama langsung

harus dipulangkan, hanya karena kesalahan kecil. Ihwanul diberi surat

praktek kerja yang biasanya berlangsung di Kilang Cepu. Tahun kedua,

keputusan (SK) dari pimpinan Akamigas Cepu untuk kembali ke unit asal.

praktek lapangan di kilang unit pengolahan Pertamina yang lebih besar

Saat pamitan, Ihwanul meminjam tas kepada Tri. “Kami yang sudah seperti

kapasitasnya dan lebih kompleks unit prosesnya.

saudara, merasa sedih sekali, sampai menangis saya,” kata Tri.
Kegiatan praktek pada tingkat akhir dilaksanakan sesuai materi tugas akhir
Ihwanul diantar ke stasiun dengan mobil. Tri makin sesenggukan karena

dan penyusunan skripsi yang tidak hanya menganalisa dan mengevaluasi

merasa kesalahan sekecil itu saja kok dibesar-besarkan. Ternyata Ihwanul

operasi kilang, tetapi juga melakukan kajian teknologi dan proses

disembunyikan, malah makan sate dengan mahasiswa senior, sementara

kilang. Penentuan tugas akhir dan judul skripsi diberikan oleh kampus.

Tri dan teman-teman lain melanjutkan mapram yang penuh penderitaan.

Unit pengolahan tempat mahasiswa ditugaskan dapat mengubah dan
menyesuaikan dengan kebutuhan, sepanjang dikomunikasikan dengan

Jadwal kuliah Jurusan Pengolahan padat sekali. Ada kalanya dosen

pihak kampus.

memberikan kuliah sekaligus selama dua hingga tiga hari berturut-turut,
agar target silabus dapat dicapai. Dosen sampai ikut sarapan di asrama

Masa ujian di kampus adalah saat paling menegangkan bagi mahasiswa.

dan sudah muncul di kampus pukul tujuh pagi, segera setelah itu kuliah

Kalau sedang ujian, ada saja mahasiswa yang sering bolak-balik ke kamar

dimulai. Sambil diselingi istirahat, makan dan shalat, kuliah kadang kala

kecil (toilet). Untuk menjaga agar tidak ada kesempatan menyontek,

harus berakhir hingga pukul sepuluh malam. “Kita sampai muntah beneran

mahasiswa duduk sendiri dengan meja yang diatur renggang. Ujian bersifat

di kolam ikan,” kata Aknasio menambahkan.

esai, bukan jawaban pilihan ganda, tapi boleh memakai kertas buram sebagai
sarana menghitung. “Pengawas ujian mengawasi dengan berdiri di depan

Di angkatan Tri, ketika itu jumlah mahasiswa 17 orang. Dengan jumlah yang

dan di belakang,” ungkap Firdaus Harahap, alumni angkatan kedelapan.

bisa dihitung dengan jari itu, konsentrasi belajar menjadi lebih tinggi. Belajar
jadi harus lebih keras meski terkadang melelahkan. Agar berhasil, nilai standar
kelulusan harus diperoleh. Kalau tidak tercapai, stasiun kereta api Balun

***

menjadi saksi atas peristiwa rutin tahunan yang memilukan. Mereka yang gagal
dan tidak naik tingkat dikembalikan ke unit asal melalui stasiun kereta api yang
penuh kenangan itu. “Hujan air mata pun tak terhindarkan,” kenang Tri.
Menurut Tri, belajar di Jurusan Pengolahan Akamigas Cepu sangat berat
karena satu hari menghabiskan sepuluh jam kuliah, dari hari Senin hingga
188
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Banyak Jalan
Menuju Cepu
Beragam pengalaman mahasiswa Jurusan Pemasaran
saat berjuang menuju Cepu. Ada yang tak terasa,
tahu-tahu sudah diterima.
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elembar pengumuman ditempel di Bagian Personalia
Unit Pertamina Pangkalan Brandan. Isinya mengenai
penerimaan mahasiwa baru Akademi Minyak dan Gas
Bumi (Akamigas) Cepu pada tahun 1971. Tak banyak
pikir, Hamdi Alnaf bergegas menghadap kepala
bagiannya. Kepada atasannya, Hamdi yang sudah
enam tahun bekerja di Pertamina sebagai wakil kepala
bagian teknik mesin mengutarakan keinginannya

mengikuti pendaftaran Akamigas Cepu. Ada sembilan jurusan yang dibuka
di Akamigas Cepu. Menurut sang atasan, seperti ditirukan Hamdi, Jurusan

Jurusan STA baru diadakan di Akamigas Cepu pada tahun

Teknik Umum sudah banyak pegawainya. Unit Pertamina lebih memerlukan

1969. Jurusan ini telah meluluskan 61 orang. Setelah

orang yang mengetahui minyak pelumas. “Pokoknya tentang produk. Bahan

angkatan ketujuh, Jurusan SEM selanjutnya dikenal sebagai

bakar itu buat apa, sesuai dengan apa,” kata Hamdi.

Jurusan Marketing Operation (MO).

Hamdi lalu dikirim untuk mengikuti tes. Berangkatlah pegawai lulusan

Akamigas Cepu menjadi target pegawai Pertamina dan

Sekolah Teknik Mesin (STM) ini ke Jakarta. Sambil menunggu wawancara,

institusi migas lain sebagai batu loncatan dalam kariernya.

Hamdi mengobrol dengan penguji tentang perawatan dan produk minyak

Ibrahim Hasyim, pegawai Bagian Eksplorasi Produksi

dan gas bumi. Ternyata obrolan itu sudah masuk tahap tes. Hamdi melewati

Pertamina Pangkalan Brandan yang sejak awal masuk

tes dengan mulus dan diterima di Jurusan Pemasaran atau Sales Technical

kerja bertujuan untuk sekolah, menjemput peluang masuk

Advisor (STA) dan kemudian berubah menjadi Sales Engineering and

Akamigas Cepu. Manajer produksi yang menjadi atasan

Marketing (SEM). Hamdi tercatat sebagai alumni angkatan kedua.

Ibrahim memberi tahu bahwa pegawai yang bisa bersekolah
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di Cepu harus bekerja minimal dua tahun. Padahal, kata Ibrahim, Pertamina
hanya mensyaratkan satu tahun.
Ibrahim memprotes kebijakan atasannya. Eh, dia malah dipindahkan ke
bagian personalia. Kepindahan itu ternyata membawa keberuntungan bagi
Ibrahim, karena dia bisa mendaftar ujian untuk calon mahasiswa Akamigas
Cepu. Bagi Ibrahim, kesempatan ini membuatnya senang, tapi juga
membingungkan. Ada perasaan tidak enak dengan atasannya terdahulu.
“Karena saya takut ketemu pimpinan produksi, maka saya ambil Jurusan
SEM,“ kata Ibrahim sambil terkekeh.
Saat tes masuk Akamigas Cepu, psikolog bertanya kepada Ibrahim alasan
memilih Jurusan SEM. Pria asal Aceh ini pun berkilah dan mencari alasan.
Ketika bekerja di bagian eksplorasi produksi, kata dia, tugasnya lebih
banyak di pelosok. “Saya ini anak kampung. Saya ingin bekerja di kota,”
kata Ibrahim.
Ibrahim akhirnya melewati semua proses seleksi dan diterima di Jurusan

Nugraha tidak mengerti ada pendidikan di Cepu. Sekitar tahun

SEM tahun 1970. Di Pangkalan Brandan, tes diikuti 250 orang dan hanya 11

1970, dia mendapat informasi tentang sekolah yang digaji.

orang yang lolos, termasuk Ibrahim, yang mengaku senang bukan kepalang

Tahun 1972 Nugraha ikut mendaftar, tapi sudah ditutup. Dia

ketika namanya tercantum di pengumuman penerimaan.

melamar lagi setahun kemudian.

Di Cepu, Ibrahim belajar ilmu dasar seperti matematika, fisika, kimia

Sebelum menginjakkan kaki di Cepu, Nugraha dan

dan lain-lain ditambah keterampilan dari praktek laboratorium dan

mahasiswa baru lainnya harus mengikuti wajib latih

lapangan. Ibrahim juga ditempa latihan kepemimpinan dan disiplin sejak

mahasiwa (walawa) selama 40 hari di Depot Pendidikan

awal hingga akhir kuliah. “Ramuan materi itu merupakan adonan yang

Kodam-VII Diponegoro Klaten. Banyak mahasiwa baru yang

pas,” kata Ibrahim.

ciut nyalinya, tapi ada juga yang mengelabui tentara dengan

Mahasiswa
Jurusan
Marketing
Operation
angkatan
pertama
bersama
dosen

berpura-pura sakit. “Malah ada yang mengaku pangkatnya
Bersekolah di Akamigas Cepu juga membawa kenangan yang mendalam

lebih tinggi dari tentara itu dan menjanjikan kenaikan

bagi Nugraha Priyatna. Dia menceritakan ihwalnya belajar di Cepu. Mulanya

pangkat asal tak digojlok,” kata Nugraha.
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Nugraha mengajukan judul skripsi dengan tema Tanker Discharge

heran, belum ditanya apa-apa, eh dosen Moestopo bilang saya disuruh

Operation di tempat praktek kerja di Pangkalan Brandan. Saat itu belum

mengulang lagi.”

ada mahasiswa yang mengambil skripsi dengan tema tanker, sehingga
bolehlah Nugraha membanggakan idenya yang orisinil. “Tapi susahnya,

Pengalaman lain yang lebih seru, adalah ketika Aswindarto dan beberapa

waktu itu belum ada komputer. Skripsi diketik dengan mesin ketik. Jadi

teman seangkatan berlibur ke Surabaya. Rupanya mereka terlena sehingga

kalau salah ya dibuang, ulang lagi dari awal,” kenang Nugraha, alumni

lupa kembali ke Cepu. Ingat-ingat sudah hari Minggu. Padahal, hari Senin

angkatan ketujuh.

ada ujian. Apa boleh buat, berbagai cara ditempuh agar bisa sampai Cepu
tepat waktu.

Aswindarto, alumni angkatan ketujuh, punya pengalaman mendalam ketika
mapram. Ceritanya, dia datang terlambat. Sebagai hukuman, dia disuruh

Ketika itu sarana transportasi masih susah, tidak seperti sekarang. Dari

membersihkan kilang. Tugas ini berat dan menguras keringat, tapi dari

Surabaya ke Cepu tidak bisa menggunakan transportasi umum sekali jalan.

hukuman di kilang itu, ada pengalaman berharga yang dipetik Aswindarto,

Harus disambung-sambung. Dari Surabaya naik kereta api ke Babat, setelah

yaitu bisa melihat lebih dekat soal kilang. “Ternyata, begini isi dapur minyak,”

itu disambung naik bus sampai Bojonegoro. Di Bojonegoro, Aswindarto

kata Aswindarto mengenang kilang penuh kenangan itu.

dan teman-temannya tidur di terminal, menunggu bus ke Cepu. Bus baru
datang jam tiga pagi dan sampai Cepu jam tujuh pagi. “Naik bus sambung-

Belajar di Akamigas Cepu, menurut Aswindarto juga sangat menyenangkan.

sambung adalah usaha yang keras agar tidak mendapat poin kesalahan,”

Mahasiswa tak perlu membawa modal apa-apa dan hanya diminta

kata Aswin. Meski berliku, asal ada kemauan, banyak jalan menuju Cepu.

belajar saja. Semua kebutuhan dipenuhi. Kalau bosan makan di asrama,
mahasiswa bisa makan di luar. Dengan gaji Rp 4.500 per bulan, duit

***

sebanyak itu bisa digunakan untuk menonton film di bioskop, jalan-jalan
ke Surabaya, menabung, membeli sepeda dan makan di rumah makan
favorit, Ayam Perawan. Itu gaji non-karyawan. Kalau karyawan, gajinya Rp
10.000 per bulan. Makanya kalau sudah di Cepu dan gagal, ya keterlaluan.
“Kenyataannya, saat masuk ada 20 orang, naik tingkat 2 yang drop out 7
orang, yang lulus tinggal 10 orang,” kata Aswindarto.
Meski menyenangkan, tapi pelajarannya cukup berat. Aswindarto pernah
tidak lulus saat diajar dosen Prof Dr Kyai Moestopo. Sekali ujian untuk
lima mahasiswa. Kebetulan yang duduk di baris depan bisa menjawab
semuanya, sehingga Aswindarto tidak kebagian pertanyaan. “Tapi saya
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AKAMIGAS CEPU:
JURUSAN Instrumentasi dan Elektronika

Otot Kawat Balung Wesi
Kurikulum dikembangkan sesuai kemajuan teknologi
minyak dan gas bumi (migas). Tak mampu meningkatkan
kompetensi, berarti tertinggal di era persaingan global.

198

199
199

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN INSTRUMENTASI DAN ELEKTRONIKA

T

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

ugasnya adalah menyusun kembali sembilan balok
yang berserakan di meja. Penguji di depannya, dengan
raut wajah serius, bertanya kepada Zainul Bahri tentang
kesiapannya menyusun balok. Dengan tegas, Zainul
menjawab bahwa balok itu bisa disusun dalam waktu
tiga menit. Dia mendapat bocoran bahwa tiga menit
merupakan waktu ideal menyusun balok yang telah
diurai penguji.

Tiga menit berlalu dan Zainul belum berhasil menyelesaikan pekerjaannya.

namanya ditemukan. Yup, dia lulus dan diterima di Jurusan

Sejumput

Instrumen dan Elektronika tahun 1974. Senangnya bukan

kekhawatiran

mulai

menyelimuti

pikiran

dan

Zainul

menyampaikan kepada penguji bahwa dia tidak mampu menyelesaikan

kepalang dan dia sangat mensyukuri hal itu.

susunan balok itu dalam waktu tiga menit. Ternyata penguji mempersilahkan
Zainul meneruskan menyusun dan menunggu sampai selesai. Ada sedikit

Zainul adalah angkatan “kedua terakhir” Akamigas

kelegaan, meski susunan balok baru bisa diselesaikan setelah waktu empat

Cepu Pola Pendidikan 3 Tahun. Jurusan Instrumen dan

menit berlalu.

Elektronika telah meluluskan 67 orang. Menurut Zainul,

Mahasiswa
Akamigas
Cepu
angkatan
kelima

alumni angkatan kedelapan, materi kuliah, kedisplinan,
Zainul tak yakin bisa lulus psikotes ujian masuk ke Akademi Minyak dan

semangat juang dan kepemimpinan yang dipetik semasa

Gas Bumi (Akamigas) Cepu karena merasa gagal menyusun kembali balok-

kuliah, sangat mewarnai perjalanan kariernya. “Belajar

balok sesuai janjinya. Ketika pengumuman tiba, Zainul mencari namanya

harus sungguh-sungguh dan jangan sampai nggak lulus,”

dengan pasrah, tapi dicari juga dengan teliti karena penasaran. Ternyata

kata Zainul.
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Berbeda dengan angkatan sebelumnya, Zainul dan kawan-kawan
seangkatannya tidak mengikuti program walawa. Ketika masuk kampus
Akamigas Cepu, mereka langsung digojlok dalam program mapram
oleh seniornya. Mapram merupakan masa pengenalan mahasiswa
baru terhadap mahasiswa lainnya, lingkungan serta pekerjaan bidang
migas.
Dalam acara ini, mahasiswa mendapat penggojlokan fisik dan mental.
Prosesi terunik di dunia adalah diceburkan ke blotong atau minyak kotor
yang membuat kulit terkelupas. Cama juga harus berlari keliling Cepu
dan merayap di got yang kotor. “Inti dari mapram adalah menumbuhkan
semangat juang, solidaritas, kepemimpinan dan kedisiplinan,” kata A Rivai
Prabu, alumni angkatan kedelapan.
Jusfic A Siregar, alumni angkatan kelima mengatakan bahwa semua
Mahasiswa
Jurusan
Instrumen
dan
Elektronika
angkatan
kelima
di EDP
Pertamina

Menurut pendapatnya, kurikulum dikembangkan sesuai

fasilitas di Cepu memadai. Setiap hari mahasiswa mendapat jatah makan

tantangan kemajuan teknologi migas. Digabung dengan

enak dan gizi berkecukupan. Sarapan biasanya roti atau nasi goreng dengan

pengembangan profesionalisme tenaga kerja nasional, Zainul

telur. Siang dan malam makan dengan menu ikan, daging, ayam, sayur dan

yakin, tenaga Indonesia mampu merebut posisi yang dikuasai

lain-lain. ”Kadang bosen juga,” ujar Jusfic.

tenaga asing. “Bila tak dapat meningkatkan kompetensi, akan
tertinggal di era persaingan global,” katanya.

Di asrama, mahasiswa menempati kamar berukuran 4x6 meter, beberapa
kamar dilengkapi kamar mandi di dalam. Setiap kamar tersedia tempat

Bagi mahasiswa yang mengikuti wajib latih mahasiswa (walawa),

tidur bertingkat dan meja belajar untuk masing-masing orang. Kamar

saat masuk kampus, senior biasanya sudah melancarkan teror

dibersihkan dan sprei diganti setiap hari. Ada juga uang saku, yang besarnya

kepada lulusan walawa seperti terjadi di angkatan kelima. Senior

Rp 3.000 per bulan.

menulis: Besok kita hajar satu-satu. Lalu mahasiswa baru

202

merobek dan membuat spanduk tandingan. “Walawa otot kawat

Selain fasilitas ruang kelas dan perpustakaan, Akamigas Cepu juga

balung wesi, tidak takut pada Raka”. Raka adalah sebutan para

menyediakan fasilitas inti seperti lapangan, bengkel dan laboratorium. Pada

senior selama masa prabakti mahasiswa (mapram), sedangkan

tahun pertama, mahasiswa Jurusan Instrumen dan Elektronika belajar

mahasiswa baru dipanggil Cama.

praktek di Cepu.
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Akamigas Cepu. Dua teman Jusfic belajar di Jurusan Produksi dan Bor.
“Biasanya kami dikirim ke luar negeri, tapi Stanvac memandang bahwa
Akamigas Cepu cukup bagus dan tidak kalah mutunya dengan lembaga
pendidikan sejenis di luar negeri,” kata Jusfic.
Jusfic mengatakan dosen di Akamigas Cepu memiliki pengalaman matang
di lapangan. Dosen dengan jam terbang tinggi di lapangan itu membuat
mahasiswa lebih mudah mencerna pelajaran. Selain pengalaman serius,
Jusfic juga punya pengalaman yang lucu. Ketika itu dia sedang membuat
tugas akhir. Mentor Jusfic adalah manajer di Stanvac. Mentor itu mencoretcoret tugas akhir Jusfic dengan pinsil. Jusfic lalu menghapus coretan itu,
tanpa membetulkan dan mengembalikannya kepada dosen. Tak disangka,
dosen malah berkata, ”Nah, ini baru betul.” Padahal tak satupun tulisan
dari tugas akhir itu yang diubahnya. ”Rada pikun juga tuh dosen,” ujar Jusfic
sambil terbahak.
Menurut Janto Pramoedji, alumni angkatan kelima, Akamigas Cepu memiliki
Mandi
blotong,
ritual
mapram
untuk
mengenal
dunia minyak

Menurut Jusfic, kualitas pendidikan Akamigas Cepu diakui

keunggulan dalam soal praktek lapangan selain penguasaan teori. Dia pernah

perusahaan minyak asing. Jusfic adalah karyawan Stanvac

praktek kerja lapangan di Wonokromo, Sungei Gerong dan Plaju. Janto

yang bekerja sejak tahun 1968 dengan posisi sebagai helper.

bekerja langsung di bengkel instrumen dan kilang. ”Kami belajar dan melihat

Posisi ini bisa dikategorikan sebagai golongan paling rendah

langsung pekerjaan orang instrumen yang sesungguhnya. Ikut bekerja dan

di level karyawan di tempatnya bekerja. Tugas helper adalah

pada akhirnya ilmu itu kami terapkan begitu lulus,” kata Janto.

membantu mengangkat perlengkapan, sarana dan peralatan
yang bobotnya berat.

Pelajaran teori dan praktek instrumentasi untuk Jurusan Instrumentasi dan
Elektronika angkatan pertama, dibuka pertama kali pada angkatan kelima
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Pada tahun 1971, Jusfic dikirim untuk mengikuti tes bersama

Akamigas Cepu tahun 1971. Sarana prakteknya meningkat ketika masuk

empat karyawan Stanvac lainnya ke Akamigas Cepu, tetapi

seorang ahli instrumentasi pensiunan BPM dan Pertamina dari Balikpapan,

hanya tiga yang lulus. Di angkatan kelima, Jusfic dan dua

Itang Warsa, yang menurunkan ilmunya kepada mahasiswa sekitar tahun

rekan yang lain merupakan karyawan tugas belajar dari

1972. Itang memprakarsai permintaan peralatan instrumentasi bekas

perusahaan minyak asing pertama yang menimba ilmu di

pakai milik Pertamina, yang kemudian menjadi alat peraga pertama di
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Laboratorium Instrumentasi dan Elektronika Pusdik Migas Cepu. Pelajaran
praktek instrumentasi ini dirasakan oleh mahasiswa Akamigas Cepu

02:11

angkatan delapan dan sembilan menjadi lebih bervariasi dan meningkat
mutunya dengan kehadiran dosen-dosen muda lulusan Akamigas Cepu
angkatan pertama Jurusan Instrumentasi dan Elektronika, yaitu para
alumni angkatan kelima yang lulus pada tahun 1974. Tercatat nama-nama
seperti Janto Pramoedji, Dito Ganinduto, Imam Suwignyo, Djoko Poernomo,
telah menorehkan awal kariernya sebagai dosen di Akamigas Cepu, berbagi

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN TEKNIK

ilmu untuk adik-adik angkatan yang lebih muda.
Modal belajar di Cepu juga dirasakan Dito Ganinduto, alumni angkatan
kelima yang menjadi anggota Komisi VII, yang membidangi masalah energi di
Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, pelajaran teknis instrumentrasi dan
elektronika terpakai ketika lulus dan bekerja di perusahaan minyak. Ketika

Dari Ngebor
Sampai Jual Migas

bekerja di PT IMECO, Dito merasakan manfaatnya. Dengan bekal ilmu tentang

level controller, pressure controller dan control valve sizing, dia berhasil
menjual instrumentasi proses kontrol ke perusahaan perminyakan.
Begitu dia terjun ke arena politik, sebagai anggota legislatif, Dito lebih
luwes membahas kebijakan di sektor migas karena memiliki dasar ilmu dan
pengetahuan migas. Pengalaman kuliah banyak membantu. ”Jadi secara

Jurusan Teknik mempelajari pengetahuan dasar
perminyakan dari hulu sampai hilir. Bisa mengimbangi
bahkan melebihi pengetahuan pekerja lain
yang lulusan sarjana.

keseluruhan, konsep migas yang dipelajari masih terpakai,” katanya.
Semasa SMA, Dito mengaku termasuk anak bandel, sehingga orang tuanya
membawa Dito ke psikolog. Tadinya dia berniat melanjutkan pendidikan di
Institut Teknologi Bandung (ITB), tapi psikolog memberi saran bahwa sekolah
yang cocok bagi Dito adalah sekolah terikat dan tinggalnya di asrama. ”Akamigas
Cepu adalah sekolah yang benar-benar mengubah hidup saya,” kata Dito.
***
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amanya tak tertera dalam daftar karyawan
yang mengikuti ujian masuk Akademi Minyak
dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu. Subakir Kasdi,
ahli bubut PN Pertamina Pangkalan Brandan
yang bekerja sejak tahun 1968, tak mendapat
surat pengantar dari bosnya. Padahal, syarat
masuk akademi itu adalah surat pengantar

Subakir dan rombongan lalu pergi ke Cepu. Setibanya di

yang diajukan oleh kepala bagian masing-

stasiun kereta api Cepu, dia dijemput dan langsung dibawa

masing. Subakir lalu menghadap atasannya dan setengah merengek

ke Lapangan Ngareng untuk mengikuti masa prabakti

supaya boleh ikut ujian masuk. Dia menyampaikan minatnya masuk

mahasiswa (mapram). Bisa dibayangkan, semalam suntuk

Akamigas Cepu, antara lain untuk menjajal kemampuan. “Kalau nanti

di kereta api, belum sarapan atau mandi, langsung dijemur

lulus, tapi beliau tidak mengijinkan ke Akamigas Cepu, saya rela untuk

dalam sebuah upacara dan digojlok keliling Cepu dengan

tidak berangkat,” kata Subakir, mengulang perkataan yang pernah

alasan diperkenalkan kepada masyarakat. Rasa lapar,

disampaikan kepada atasannya.

mengantuk dan lelah bercampur jadi satu.

Entah karena kemampuannya meyakinkan atau memang ada kebutuhan,

Mapram bagi Subakir adalah masa yang berat tapi penuh

keinginan Subakir dikabulkan. Surat pengantar yang dinanti-nanti itu

kenangan. Dalam kegiatan simulasi mencari minyak,

berhasil diperolehnya. Dari ratusan pegawai Unit I Pertamina yang mengikuti

mahasiswa baru diceburkan ke kubangan blotong (minyak

ujian masuk Akamigas Cepu, hasilnya hanya 11 yang lolos termasuk Subakir.

kotor) yang berwarna hitam dan berbau. Ketika jurit malam,

Kegembiraannya semakin lengkap karena atasannya mengijinkan Subakir

Cama—panggilan untuk mahasiswa baru dan Raka untuk

bersekolah ke Cepu sebagai mahasiswa Jurusan Teknik tahun 1970.

mahasiswa
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Mahasswa
Akamigas
Cepu
Jurusan
Teknik
Umum
angkatan
keempat

senior—dilepas di lapangan Nglajo melalui
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Mahasiswa
Jurusan Teknik,
kembali setelah
tugas akhir di
Kilang Sungei
Gerong
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pekuburan. “Mapram merupakan latihan membentuk tim

mapram paling berkesan, membentuk rasa persaudaraan

yang solid,” kata Subakir.

senasib sepenanggungan, menjalin kesetiakawanan bukan
hanya di antara calon mahasiswa, tetapi keakraban bagi

Pengalaman mapram juga menjadi kenangan tak terlupakan

seluruh mahasiswa senior dan civitas akademika serta

bagi Supratik, alumni angkatan keenam. Selama mapram,

masyarakat perminyakan di kota Cepu.

Mahasiswa
Jurusan
Teknik, kerja
praktek di
kapal tanker

dia tidur pukul satu dinihari, bangun dua jam kemudian dan
sarapannya adalah lari pagi. Mapram memang keras, tapi tak

Melalui hubungan yang hangat, Sulistiyanto SR, alumni angkatan

ada kekerasan fisik dan berakhir akrab. ”Kami asik-asik saja,”

keenam, mudah berbaur dengan masyarakat Cepu. Seringkali

kata Supratik.

Ntoh, panggilan singkatnya, mengisi waktu senggang dengan
mengobrol bersama masyarakat Cepu sembari menikmati
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Meski mapram Akamigas Cepu bukan satu-satunya mapram

Sate Balun. “Dengan berbaur, tak ada kesenjangan sosial antara

yang pernah diikuti Supratik, tapi menjadi satu-satunya

mahasiswa dan masyarakat Cepu,” kata Ntoh.
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Hingga Pola Pendidikan 3 Tahun berakhir pada 1975, Jurusan Teknik telah

yang memproduksi ketel, bejana dan komponen alat berat di Surabaya.

meluluskan Teknik Umum 65 orang, Teknik Mesin 39 orang dan Teknik

Juga melakukan praktikum alat pengukur listrik di laboratorium Institut

Listrik 42 orang.

Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan peninjauan pembangkit listrik
tenaga uap di Tanjung Perak dan galangan kapal PT PAL .

Jurusan Teknik mempelajari pengetahuan dasar perminyakan dari hulu
sampai hilir, ditambah pengetahuan dasar akademis. Begitu lengkapnya,

Pada tingkat selanjutnya, mahasiswa mengikuti kerja lapangan di unit-

sehingga secara garis besar, yang dipelajari di jurusan ini meliputi seluruh

unit operasi Pertamina, meliputi kilang migas, lapangan eksplorasi dan

aktivitas perminyakan, mulai dari mengebor sampai menjual migas.

pengeboran, lapangan produksi dan terminal aviasi di beberapa bandara
dan pelabuhan bongkar muat bahan bakar minyak (BBM). “Alumni Jurusan

Materi pelajaran Jurusan Teknik relatif kompleks, karena harus menguasai

Teknik tidak canggung lagi pada penempatan tugasnya kelak,” kata Amir.

pekerjaan dari hulu sampai hilir tadi. Pelajaran penting antara lain peralatan
pengeboran, peralatan produksi, peralatan pengolahan minyak, perawatan

Amir bekerja di lapangan produksi Pertamina Sorong, Papua sejak tahun

sarana penimbunan migas, metalurgi hingga aspek keselamatan kerja.

1968. Motivasi kuliah di Akamigas Cepu, menurut Amir, bukan sekadar

Mahasiswa juga harus menguasai teknik umum, listrik dan mekanik serta

mengejar golongan dan gaji, tapi menggali ilmu, yang kelak diterapkan di

belajar dasar-dasar teknik sipil dan konstruksi, untuk mengetahui kondisi

dunia kerja.

pondasi atau dinding bangunan dan detail lainnya.
Prinsip belajar all out juga menjadi pegangan Anthonius Sapulete, alumni
Jurusan Teknik, seperti halnya jurusan lain di Akamigas Cepu, menekankan

Jurusan Teknik angkatan kedelapan. Anthonius mengatakan sistem gugur

pada praktek dan kuliah yang aplikatif. Muhammad Amir, alumni angkatan

di Akamigas Cepu melecut mahasiswa untuk terus belajar. Awalnya dia

keempat mengatakan kurikulum cukup komprehensif. Dosen paham

bekerja di Bagian Logistik Pertamina Pangkalan Brandan. Dia bertekad

betul soal lapangan, sehingga bisa membimbing mahasiswa yang

masuk Akamigas Cepu untuk mengubah nasib dari pegawai rendahan

berlatarbelakang pekerja di industri migas. “Mahasiswa tak bisa mengelabui

menjadi staf selulusnya dari Cepu. Jadi, sistem gugur bagi Anthon, artinya

dosen,” kata Amir.

kalau sudah berangkat pantang pulang. “Apapun caranya, kita harus
bertahan,” katanya.

Menurut Amir, dia merasakan tuntutan yang sangat berat untuk menguasai
teori dan praktek. Praktek kerja lapangan yang dilakukan sangat beragam

Anthon pernah mengalami hal menegangkan saat ujian akhir. Ketika itu

sesuai kegiatan migas serta pendukungnya. Pada tingkat pertama,

Ir Indrawan, Ketua Jurusan Teknik Listrik menjadi pengujinya. Meski

mahasiswa diperkenalkan meninjau lapangan di industri pendukung seperti

sering tatap muka, ketika sidang berhadapan di meja hijau, Anthon tak

pabrik perakitan mobil Indonesia Merdeka Motor (Inmermotor), pabrik

kuasa menahan gugup. Anthon membuat tugas akhir tentang pengaturan

gelas Iglas, pabrik pembuat komponen peralatan Industri Boma Bisma

tegangan di gardu induk, Karet, Jakarta. Dia meneliti cara menjaga
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migas di kampus Cepu. Alasannya, kampus dilengkapi berbagai sarana
memadai dan berikatan dinas. Lulus dari Akamigas Cepu, pekerjaan pun
tersedia.
Tenaga pengajar di Akamigas Cepu, di mata Bambang, adalah dosen andal
dengan jam terbang tinggi. Dia punya banyak kenangan dengan para dosen.
Misalnya dengan Ir Aditjipto Sutjipto, yang selalu memberi contoh kepada
mahasiswa tentang pola hidup disiplin. Aditjipto mengidolakan tokoh
spiritual Umar bin Khattab di depan kelas, meskipun banyak mahasiswa
berbeda keyakinan.
Dosen

lain

seperti

Noorchamim

yang

mengajar

Safety

dan

Ketenagakerjaan, adalah dosen yang materi pelajarannya sangat penting
karena menjadi dasar hubungan industrial ketika terjadi perselisihan
perburuhan atau kecelakaan kerja. Selain teori keselamatan kerja,
Suasana
belajar
mahasiswa
Akamigas
Cepu

kestabilan tegangan trafo selama tiga bulan di Perusahaan

mahasiswa juga dilatih menggunakan alat pelindung keselamatan

Listrik Negara (PLN).

perorangan, cara pemadaman api kebakaran dan pertolongan pertama
pada kecelakaan. Hal ini sangat berguna dalam bertugas di dunia migas

Saat ujian akhir, Indrawan bertanya: ”Kalau pembangkit

yang sangat rawan kecelakaan dan kebakaran.

listrik mulai dinyalakan, apa yang mengawali generator
tersebut mengeluarkan listrik?” Anthon menjawab kurang

Ada juga dosen unik yakni Ir Dharmawan Tjiptoharijono. Dosen Motor

meyakinkan sehingga penguji terus mencecar, tapi Anthon

Thermis dari UGM ini tak mau menggunakan ejaan Suwandi, apalagi ejaan

ngotot dan merasa benar.

yang disempurnakan. Dharmawan konsisten menggunakan ejaan lama
yang menggunakan “oe” untuk huruf “u”.

Bambang
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Sriyono,

alumni

angkatan

keempat

juga

mempunyai pengalaman tersendiri. Tamatan STM Mesin di

Saat belajar, mahasiswa harus mengikuti kuliah intensif sampai sore

Yogjakarta ini mengikuti tes Akamigas Cepu melalui jalur

bahkan malam hari. Inilah masa berat bagi mahasiswa, apalagi bila tidak

umum. Pada tahun 1970, Bambang diterima di Jurusan

fokus dan banyak kegiatan lain. Untuk menghindari kebosanan akibat

Teknik Mesin Universitas Gajah Mada (UGM). Rupanya

rutinitas, Bambang dan teman-temannya memanfaatkan berbagai

Bambang lebih memilih “gemerlap” kehidupan dunia

fasilitas di kampus. Di asrama, tersedia peralatan musik yang lengkap.
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Ada lapangan bulutangkis yang bisa dipakai sepuasnya. Akamigas Cepu
juga memiliki sarana olahraga seperti sepak bola, tenis sampai golf.

02:12

Mahasiswa juga bisa meluangkan waktu jalan-jalan di akhir pekan, pergi ke
bioskop di Jaya Theater atau gedung Soos Sasono Suko atau sekedar makan
kupat tahu di depan gedung SMEA. Bambang mengisi hari libur dengan
jalan-jalan ke Kawengan, Nglobo atau Blora. Uang saku Rp 3.000 per bulan
ketika itu memadai. “Cukup untuk mengajak jalan-jalan gadis Nglajo yang

AKAMIGAS CEPU: JURUSAN LOGISTIK

cantik serta penduduk yang ramah terhadap mahasiswa,” kata Bambang.
Dari seluruh pengalaman belajar di Cepu, menurut Bambang, praktek
lapangan adalah aktivitas paling menyenangkan. Dengan praktek lapangan,

Arti Sebuah Pertemanan

dia bisa merasakan atmosfir kerja sesungguhnya. “Sekaligus mencari
calon pendamping setia kalau tak kebagian dengan yang ada di Cepu,” kata
Bambang sambil tergelak.

Jurusan Logistik mempelajari ilmu minyak dan gas
bumi (migas) secara umum, dari mengebor sampai

***

mendistribusikannya. Berteman juga
menjadi pelajaran tersendiri.
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ari tengah hutan, rombongan pegawai itu masuk
ke kota Sorong, Papua. Bagaikan Tarzan, masuk ke
kota dan ikut ujian saja senangnya tak ketulungan.
Ada sekitar 30 orang dari tengah hutan di Sorong
yang berniat ikut ujian saringan Akademi Minyak
dan Gas (Akamigas) Cepu tahun 1974, termasuk
Burhanuddin Hassan. Bungky, begitu dia biasa
disapa, adalah pegawai unit Eksplorasi V di

Lapangan Sele Sorong. Dia tahu tentang penerimaan mahasiswa baru
akademi itu dari pengumuman di bagian personalia. Bungky mendaftar

menyangkut persoalan sederhana seperti mengangkut,

di Jurusan Eksplorasi dan Pemasaran. Dari 30 orang yang mendaftar di

menyimpan dan membeli barang tetapi harus bertanggung

Sorong, hanya delapan orang yang lulus dan menjalani psikotes di Jakarta.

jawab terhadap ketersediaan kebutuhan material untuk
kelancaran dan kesinambungan operasi perusahaan. Ibarat

Sampai di Jakarta, Jurusan Eksplorasi dan Pemasaran ternyata tak dibuka.

tentara, fungsi logistik dipimpin seorang jenderal berbintang

Waktu itu hanya ada Jurusan Logistik dan Topografi. Dari hasil psikotes,

dua. “Orang beranggapan logistik merupakan jurusan

Bungky ternyata lebih cocok di bidang logistik. Kepalang basah, dia

paling gampang,” kata Bungky, “Padahal ini bukan masalah

meneruskan niatnya belajar di Akamigas Cepu dengan jurusan yang sedikit

komersial saja, 50 persen pelajarannya adalah teknik.”

Willem
Siahaya, saat
praktek kerja
di rig Forex,
di lapangan
Jatibarang

berbelok.
Selama belajar di Jurusan Logistik, mahasiswa mempelajari
Dari jurusan tak sengaja itu, Bungky justru menemukan banyak ilmu.

bermacam ilmu seperti akunting, kalkulus, kimia organik dan

Dia mendapat semua pelajaran teknik dasar. Kegiatan logistik tak hanya

anorganik, motor bakar, dan mekanika kekuatan bahan. Alat
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pengeboran juga diperkenalkan dan dipelajari dengan diperlihatkan bentuk,

Wim disuruh naik ke atas rig floor untuk melakukan tugas sebagai drilling

formasi kedalaman dan cara penggunaannya. Dengan materi kurikulum

operator yang seharusnya tugas orang bor. Terpaksa Wim memenuhi

yang lengkap dan jumlah jam pelajaran yang cukup panjang, Bungky

perintah itu dengan belajar secepat kilat. Karena senangnya “Belong”

dapat langsung diterima di University of Pittsburgh, Pensylvania, AS, untuk

kepada Wim, sewaktu pulang cuti dari negaranya, dia membawa oleh-oleh

menyelesaikan pendidikan S2 Business Administration.

miniatur menara Eiffel kebangaan Prancis untuk Wim.

Mahasiswa Jurusan Logistik juga dituntut kemampuan lapangan. Ketika

Pengalaman praktek kerja itu menunjukkan bahwa alumni Jurusan Logistik

kuliah praktek di Karang Ampel Cirebon, mahasiswa belajar mengebor

harus mengenal dan memahami seluruh aktivitas operasi migas, mulai dari

dan memindahkan peralatan bor, juga menyambung dan melepas pipa

kegiatan seismik, eksplorasi, mengebor, eksploitasi, produksi, pengilangan

atau menambah pipa. Kaki dan tangan bekerja hingga berlumuran lumpur.

hingga distribusi migas.

Membuat dokumen pembelian barang dan pembebasan material impor
juga dipelajari. “Logistik itu kunci efisiensi, meskipun penentuan membeli

Ada lagi “nostalgila” Wim saat praktek kerja akhir untuk menyusun skripsi di

ada pada masing-masing orang,” kata Bungky.

Pertamina Unit Pengolahan Plaju, Sumatera Selatan. Usai praktek lapangan,
Wim dan teman-temannya ingin bersantai dan menonton film di gedung

Menurut

Willem

Siahaya,

alumni

angkatan

pertama—Jurusan

pertemuan yang dikhususkan untuk staf Pertamina. Sewaktu mau masuk

Logistik baru dibuka di angkatan kelima Akamigas Cepu—praktek

gedung, Wim dan teman-temannya dihadang petugas keamanan dan dilarang

kerja diselenggarakan agar mahasiswa lebih mengenal operasi dan

masuk karena tidak memakai dasi. Tidak kalah akal, Wim cs meninggalkan

material yang dibutuhkan. Dengan terjun langsung ke lapangan yang

gedung seraya memasang saputangan pengganti dasi di leher.

sesungguhnya, alumni jurusan logistik bisa mengerti seluruh kebutuhan
material dan cara penyediaannya. Orang logistik harus menguasai

Dengan bangga Wim dan teman-temannya masuk kembali, namun petugas

material mulai dari ilmu bahan, di mana material tersebut dipakai dan

keamanan masih tidak mau menyerah, sambil berkata bahwa anak

bagaimana pengoperasiannya.

karyawan dilarang masuk. Spontan Wim menjawab: “Kami ini bukan anak
karyawan, tapi karyawan anak-anak.” Maklum, tampang mereka masih

Wim, panggilan akrabnya, pernah kerja praktek di rig Forex milik

kekanak-kanakan. Kali ini Wim dan gerombolannya menang mutlak dan

perusahaan Prancis yang saat itu sedang mengebor Sumur Jatibarang

dipersilahkan masuk untuk menonton.

89 dengan mengenakan baju praktek bertuliskan AKAMIGAS. Supervisor
Forex yang bernama Billounc, kebetulan kulitnya agak belang sehingga

Masih di Plaju, Wim terkenang akan ulah temannya, Caca Isa Saleh, alumni

dijuluki “Belong”, tidak mau tahu bahwa mahasiswa Akamigas Cepu

Jurusan Produksi. Ketika makan malam di ruang makan Wisma Plaju,

yang menjalani praktek kerja di rig pengeboran, tidak semuanya

Caca menemukan masakan daging yang sangat keras untuk dikunyah.

Jurusan Bor.

Kebetulan saat itu pengawas wisma melintas, Caca berteriak, “Kok ada ya
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ban mobil seperti daging.” Walhasil besoknya, Caca dipanggil ke kantor dan

ragu siapa yang layak menang, tentukan mana yang paling menguntungkan

mendapatkan hadiah berupa teguran lisan.

untuk bangsa dan negara. ”Kalau masih bingung, maka kriterianya adalah
yang paling diridhoi Tuhan,” kata Hadi, menafsirkan pesan Kyai Moestopo.

Jurusan Logistik di Akamigas Cepu berjumlah empat angkatan dan telah
meluluskan 73 alumni. Kurikulum pokok Jurusan Logistik antara lain

Menurut Edi Sutopo, alumni angkatan keenam, mahasiswa Jurusan Logistik

material, pergudangan, transportasi, pengadaan, kepabeanan dan ekspor-

mempelajari bermacam-macam ilmu, sehingga pengetahuannya menjadi

impor. “Ini merupakan kurikulum terbaik saat itu,” kata Wim.

lebih kaya. Sebagai konsekuensinya, pelajaran menjadi terasa berat. Tak
heran bila setiap tahun, ada saja yang gugur dan dipulangkan ke unit asal.

Hadi Murdoko, alumni angkatan keenam, juga punya pengalaman seru ketika
kuliah di Jurusan Logistik. Hadi sendiri masuk Akamigas Cepu secara tak

Suyadi Taryam, alumni angkatan keenam juga menuturkan pengalamannya.

disengaja. Pertamina ketika itu memiliki Divisi Ekonomi dan Pengembangan

Sebelum masuk Akamigas Cepu, dia adalah anak buah kapal (ABK) kapal

yang sedang mengembangkan pemasaran pupuk dan agrokimia sehingga

tanker Ordinary Seaman sebagai Kelasi II. Sewaktu tes masuk Akamigas

membutuhkan tenaga penyelia atau supervisor, karena itu Hadi memilih

Cepu, dia gagal tes kesehatan dan diberi kesempatan mengulang pada

Jurusan Pemasaran.

bulan berikutnya.

Ketika ujian pertama lulus, Hadi baru tahu bahwa Jurusan Pemasaran

Syukurlah, Suyadi akhirnya lulus dan berangkat ke Cepu. Menurut Suyadi,

tahun itu tidak dibuka. Calon mahasiswa jurusan lain sudah melaju dan

disiplin yang diterapkan di Akamigas Cepu awalnya terasa berat, namun

berada di Cepu. Hadi mengurus kelanjutan penerimaan itu dan akhirnya

lama-lama terbiasa dan akhirnya menjadi budaya dan tidak kaget di tempat

memilih Jurusan Logistik. “Datang ke Cepu jadi terlambat, tidak ikut wajib

kerja. Suyadi tidak canggung bergaul dengan masyarakat setempat,

latih mahasiswa (walawa) dan masa prabakti mahasiswa (mapram). Saya

buktinya dia jatuh cinta dan beristrikan putri Cepu.

digojlok teman-teman sendiri,” kata Hadi mengenang.
Pengalaman Lukiman Mulyono, alumni angkatan keenam, masuk Akamigas
Setelah kuliah, Hadi dan teman-temannya belajar ilmu dasar dan diasah

Cepu sulit, keluar pun sulit. Maksudnya tak mudah bagi mahasiswa bisa

kemampuan ilmu logistiknya. Soal dosen, yang paling dikenang adalah

lolos sampai tingkat terakhir dan lulus ujian akhir. Makanya, Lukiman

Profesor Dr Kyai Moestopo, dosen Pancasila yang dikenal dengan moto

merasa bangga bisa masuk Akamigas Cepu dan bersaing dengan banyak

Keep It Simple and Sweet alias KISS. Segala sesuatu perlu dijaga untuk

pelamar yang mempunyai kemampuan yang sama. Kebanggaan serupa

tetap manis dan jangan dibuat repot.

juga dirasakan ketika berhasil lulus dari akademi.

Ada istilah lain dari Kyai Moestopo, yakni bergandulan kepada Tuhan Yang

Hurip Tjiptadi, sebelum masuk Akamigas Cepu, telah menempuh Pendidikan

Maha Esa. Hadi menafsirkan istilah ini bermakna tinggi. Kalau dalam tender

Kejuruan Lanjutan Jurusan Material. Hurip mengakui, mahasiswa Akamigas
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Cepu Jurusan Logistik berasal dari berbagai disiplin sehingga penerimaan
pelajaran dan kemajuan belajar sangat bervariasi. Hal ini mengakibatkan

Hartono juga menyimpan pengalaman lain saat tinggal di asrama. Kehidupan

lulusan Jurusan Logistik juga mengembangkan karier dengan meningkatkan

di asrama penuh kebersamaan. Ada sahabat Hartono yang bernama Fauzy

kemampuan individu.

Muhamad, yang gemar mengambil makanan untuk disimpan di kamar
sebagai cemilan teman sekamar bila lapar di malam hari. Rokok juga begitu.

Jajat Ruchiat, alumni angkatan keenam, menuturkan pengalaman mapram.

Supaya hemat, beli rokok satu bungkus tapi uangnya patungan. Rokok

Sebagai mahasiswa angkatan terakhir, menurut Jajat, panggilan singkatnya,

disimpan di lemari dan tidak dikunci, disitulah diuji kejujuran pertemanan.

mapram tidak terlalu sadis. Dia “hanya” disuruh berciuman dengan sesama

Karena milik bersama, rokokn dihisap beramai-ramai.

mahasiswa yang semuanya laki-laki. Pahit ketika menjalani, tapi begitu
menggelitik ketika mengenang kembali. “Yang menyuruh ciuman adalah

Soeko Harjono, alumni angkatan kesembilan, mengakui bahwa semangat

mahasiswa senior, Wim Siahaya,” kata Jajat sambil tertawa.

pertemanan di kampus sangat kental, terbawa setelah menjadi alumni di
tempat kerja. Saat mahasiswa, Soeko berteman dengan Helmy Sungkar,

Djoko Sumitro, alumni angkatan keenam berkisah, mapram adalah masa

juga alumni Jurusan Logistik yang dikenal sebagai promotor reli mobil dan

yang paling berat. Salah satu pengalaman yang berkesan ketika hari

ayah dari pereli Rifat Sungkar.

pertama menginjakkan kaki di Cepu, adalah langsung digojlok dengan
berbagai kegiatan yang melelahkan dan berurai keringat. Sudah letih, ingin

Saat belajar, Helmy sering kabur ke Jakarta untuk mengikuti reli, termasuk

masuk asrama pun masih diperas mentalnya. “Kita masuk asrama dengan

ketika menyusun skripsi. Teman-teman selalu melindungi Helmy bila dosen

merayap, meski pakaiannya rapi,” katanya.

atau kepala asrama menanyakan keberadaannya. Soeko dan teman-teman
berpikir, kalau Helmy berhasil menjadi juara, akan ada pesta bersama. Ada

Menurut Hartono, alumni angkatan kesembilan, gojlokan mapram yang

udang di balik batu rupanya.

berat menyebabkan dendam dilampiaskan setiap tahun secara turun
temurun. Sayang seribu sayang, Hartono tidak bisa menyalurkannya kepada

***

mahasiswa junior, karena dia adalah mahasiswa angkatan terakhir. “Nggak
bisa balas dendam deh. Sebel saya,” katanya.
Kegiatan belajar yang paling menyenangkan bagi mahasiswa adalah praktek
kerja, yang dilakukan di lingkungan logistik dan di luar logistik. Mahasiswa
mempelajari kilang dan sebagainya, yang dipelajari dari sisi ilmu logistik.
”Semua ilmu dan aspek yang diajarkan ketika kuliah, masih berguna dan
dapat dikembangkan ke dunia bisnis dan teknologi saat ini,” kata Hartono.
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Pencetak Pakar
Geologi Perminyakan
Belajar dengan sejumlah kemewahan khas Prancis. Tak
diakui kesarjanaannya, tapi ilmunya membawa peran bagi
kemajuan industri minyak dan gas bumi (migas)
di Indonesia.
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Dibanding unit pendidikan Lemigas yang utama, yaitu Akademi Minyak
dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu, LSPG bukan pendidikan kejuruan yang
didedikasikan untuk karyawan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak
dan Gas Bumi Nasional (PN Pertamina) maupun karyawan perusahaan
minyak asing yang beroperasi di Indonesia (kontrak production sharing atau
KPS). Mahasiswanya diambil dari perguruan tinggi yang mencetak sarjana

S

muda teknik perminyakan dan teknik geologi. LSPG diselenggarakan untuk
mengintegrasikan kemampuan profesi sarjana muda di dua bidang itu, untuk
kemudian dididik menjadi ahli geologi perminyakan (petroleum geologist).

uatu pagi di awal tahun 1973. Setengah bergegas,
puluhan mahasiswa Perguruan Tinggi Pembangunan

Kepada anak didiknya pada waktu itu, Rohadi menjelaskan, LSPG

Nasional (PTPN) “Veteran” Yogjakarta memasuki

merupakan hasil kerjasama Lemigas dengan BEICIP, suatu Biro Konsultan

salah satu ruangan jembar di kampus itu. Mahasiswa

Jasa Kegiatan Hulu dan Hilir Migas—semacam lembaga minyak dan gas

Teknik Perminyakan dan Teknik Geologi itu sudah

bumi milik pemerintah Prancis. Biayanya seratus persen berasal dari

ditunggu sang dosen, Rohadi Gafar. Kehadiran sang

hibah pemerintah Prancis, selain dukungan local content dari Pertamina.

mentor bukan untuk mengisi kuliah. Rohadi hendak

Kurikulum mengadopsi sistem pendidikan yang diterapkan Institute

mengabarkan sebuah warta penting, yaitu adanya

Francaise du Petrole (IFP), Prancis.

tawaran beasiswa pendidikan lanjutan untuk sarjana muda atau lulusan
diploma tiga perminyakan dan geologi. Berita itu sontak membuat para

Di negara yang menjadi kiblat mode dunia itu, menurut Rohadi, lembaga

mahasiswa yang sudah diambang kelulusan menjadi sumringah.

pendidikan semacam LSPG setingkat pendidikan sarjana “plus”, sehingga
lulusannya dirancang sederajat sarjana strata dua (S2). Masa pendidikan nya

Adalah Lemigas School of Petroleum Geology (LSPG), yang diselenggarakan

pun dirancang sampai tiga tahun, terdiri dari Pra LSPG, Cycle I dan Cycle II.

oleh Lemigas, yang membuka kesempatan beasiswa. Lemigas didirikan
pada tahun 1965 sebagai lembaga non-departemen dan berada di bawah

Sarjana muda yang belajar di LSPG, Rohadi menuturkan, mendapat dua

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Lemigas yang belakangan

keuntungan sekaligus, yaitu belajar dengan kurikulum internasional dan

ini hanya berfungsi sebagai Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi

lulus dengan predikat langsung master. “Tawaran Pak Rohadi saat itu

Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB Lemigas) di Indonesia, pada awalnya juga

sangat menjanjikan,” kata Abdul Muin, alumni LSPG.

mengemban tugas untuk menyelenggarakan pendidikan khusus dan melatih
tenaga-tenaga ahli yang diperlukan dalam usaha-usaha pertambangan dan

Kendati calon mahasiswa LSPG hanya diambil sarjana muda teknik

pengolahan minyak dan gas bumi.

perminyakan dan teknik geologi PTPN “Veteran” Yogjakarta—kini
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universitas—, bukan berarti peluang Abdul Muin dan kawan-kawan terbuka

aplikasi yang terkait dengan sifat kimiawi dan fisika daripada batuan dan

lebar. Menurut Muin, begitu Abdul Muin biasa disapa, hampir semua sarjana

fluida yang dikandungnya.

muda perminyakan dan geologi jebolan kampusnya ikut mendaftar beasiswa
LSPG. “Seleksinya ketat karena banyak peminat,” kata Muin, alumni yang

Berlangsung sembilan bulan, pendidikan di tahun pertama, Pra LSPG atau

pernah delapan tahun bekerja di Sekretariat Organisasi Negara-Negara

tingkat persiapan diselenggarakan di Bandung, Jawa Barat. Pelajaran

Pengekspor Minyak (OPEC) di Wina, Austria.

bahasa Inggris yang menjadi prioritas utama dilakukan secara intensif oleh
Mike Wilson, dosen dari British Council dibantu dua dosen Institut Teknologi

Dari hasil penyaringan seluruh pendaftar alumni sarjana muda teknik

Bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (Unpad). Untuk pelajaran ilmu

perminyakan dan geologi, hanya 22 orang yang dinyatakan lulus dan berhak

dasar lainnya, seluruhnya diajarkan dosen Teknik Perminyakan ITB, antara

mendapatkan beasiswa. Setengahnya merupakan sarjana muda teknik

lain Rohadi Gafar, Sutomo Sudomo, Nur Subagyo, Niko Hadinoto, Pudjo

perminyakan dan sisanya sarjana muda teknik geologi. Muin mengaku sangat

Soekarno, Sumardiono dan R A Soeparjadi.

beruntung menjadi salah satu di antara peserta yang lulus itu.
Untuk periode Cycle I dan Cycle II, pendidikan dipindahkan ke Pusdik Migas
***

Cepu, Jawa Tengah. Tenaga pengajarnya terutama berasal dari Prancis,
antara lain Pimpinan LSPG Hubert Keriel, Paul Bauman, Yves Coury, J.

Setelah menyandang status mahasiswa LSPG, Muin baru menyadari kalau

Chialvo, W Kortman, Marchette, Pierre Mourizot, F Paltrinieri, L Pekar, Patric

menimba ilmu di lembaga kejuruan yang baru memulai proses pendidikannya

de Reneville dan beberapa alumni IFP seperti Umar Said, Supomo, Djoni

pada tahun 1973 itu ternyata tidak mudah. Model pendidikannya sangat

Bikuning Putra, Wiyono T, Soewarto dan Ruwiyadi, serta tenaga pengajar

ketat karena menerapkan sistem gugur. Setiap naik ke jenjang berikutnya,

Akamigas Cepu seperti Sunarto, Baharuddin, Rusmin Lanjumin dan Latifah.

mahasiswa harus menempuh ujian evaluasi. Peserta yang nilai ujiannya
jeblok dinyatakan gagal dan tidak boleh mengikuti pendidikan berikutnya

Di mata Sudarno Slamet, alumni LSPG yang lain, pada tingkat persiapan

(drop out). “Sama seperti Indonesian Idol..he..he,” kata Muin berkelakar.

ini pemahaman tentang pengetahuan dasar-dasar ilmu geologi lain seperti
geografi, geomorfologi dan petrologi dipelajari kembali. Fokus pelajaran

Dengan sistem gugur, tak ayal membawa ketegangan saat proses pendidikan

adalah pengetahuan tentang batuan, mulai dari teori analisa sampai model

berlangsung. Pada tahun pertama pun sudah ada mahasiswa yang menjadi

pembentukan, ditunjang praktek di laboratorium dan survei lapangan.

“korban”. Mahasiswa yang tidak lulus langsung diminta “angkat koper” dan
tidak mendapat kompensasi apa pun. Ujian pada tahap ini lebih menekankan

Pemerintah Prancis bahkan memberi bantuan berupa peralatan laboratorium

pada teori karena materi yang dipelajari lebih pada penguasaan ilmu dasar

untuk mendukung praktek batu-batuan. Peralatan itu misalnya mikroskop

seperti matematika, fisika, kimia dan bahasa Inggris. Penguasaan ilmu

polarisasi dan binokuler mikroskop polarisasi yang digunakan untuk

dasar tersebut lebih diarahkan pada aplikasi ilmu kebumian, khususnya

mempelajari sifat-sifat batuan, antara lain jenis-jenis mineral dan proses
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diagenesa, melalui sayatan tipis (thin section). Binokuler dipakai untuk

Geophysic, Geotectonic, Drilling, Refinery dan Production. Integrasi dari

mempelajari fosil-fosil yang terkandung di dalam batuan

seluruh mata pelajaran tersebut diujikan dalam bentuk conclusive test dari
data-data riil kegiatan eksplorasi. Di tahun kedua, mahasiswa benar-benar

Menurut Sudarno, tujuan mempelajari ilmu tentang petrografi atau ilmu

turun ke lapangan. Tujuannya untuk mengaplikasikan teori yang sudah

tentang batuan untuk mengetahui karakteristik batuan reservoar, tempat

dipelajari pada tahun pertama. Praktek lapangan dilakukan di fasilitas

adanya minyak bumi. Penekanannya memang pada batuan sedimen atau

Pusdik Migas Cepu, yakni Kawengan, Ledok, Nglobo, Semanggi dan

batuan reservoar (reservoir rock). “Kalau kita cari minyak, ya di batuan

Lapangan Gas Balun.

sedimen itu,” katanya.
Selain belajar praktek teknik perminyakan, pada periode ini mahasiswa
Minyak atau gas bumi terbentuk pada batuan induk (source rock) yang kaya

turun ke lapangan untuk menguji pengetahuan geologi. Misalnya belajar

mikro organisme. Akibat tekanan temperatur, aktivitas bakteri serta faktor

mikropalentologi seperti foraminifera atau ilmu tentang binatang-binatang

waktu dalam jutaan tahun, organisme itu berubah menjadi minyak atau gas

yang telah menjadi fosil di ladang-ladang minyak dan gas bumi. Proses

bumi. Dipengaruhi proses kenaikan serta penurunan beban sedimentasi di

terbentuknya minyak dan gas bumi juga dipelajari dari lapangan dengan

atasnya, proses sedimentasi itu sendiri dan faktor lain, minyak atau gas di

melihat batuan dan struktur geologi. “Pelajaran pentingnya memang ada di

batuan induk berpindah ke batuan sedimen. Batuan jenis ini bersifat porous

lapangan,” kata Sudarno.

atau mempunyai pori-pori sebagai tempat terakumulasi minyak atau gas.
Jenis batuan ini contohnya batupasir dan batugamping.

Tak hanya di Cepu, mahasiswa juga melakukan praktek di tempat lain
saat pendidikan tahun kedua berlangsung. Di Purwodadi, Jawa Tengah,

Pada tingkat persiapan, mahasiswa lebih dituntut mematangkan teori

misalnya. Di sana mahasiswa belajar membuat cross section di bantaran

geologi perminyakan, sesekali dilengkapi praktek di laboratorium. Pada

sebuah sungai untuk mengamati ketebalan batu singkapan dan belajar

tahap ini, sebagian besar mahasiswa mampu melewati ujian evaluasi. Hanya

membuat kolom stratigrafi. Setelah itu, mahasiswa diminta menganalisa

dua mahasiswa yang dinyatakan gagal dan langsung dicoret namanya.

batuan seperti jenis, ketebalan, struktur sedimen dan kandungan

Selanjutnya, mahasiswa yang lulus dapat melanjutkan pendidikan ke

fosilnya.

jenjang berikutnya, yaitu kurikulum Cycle I pada tahun kedua.
Berbeda dengan tahap pendidikan persiapan yang tidak memberi
Cycle I berlangsung satu tahun. Kurikulum pendidikan diarahkan pada

kompensasi apapun bagi mahasiswanya yang tidak lulus, pada pendidikan

penguasaan profesi untuk calon ahli geologi minyak (petroleum geologist)

tahun kedua ini mahasiswa yang dinyatakan gagal diberi kesempatan untuk

dengan praktek lapangan. Sebelas pelajaran utama diberikan, terdiri dari

bekerja di Lemigas, Pertamina dan Pusdiklap Migas. Sebagian yang tidak

Mineralogy and Petrography, Sedimentology, Structural Geology, Habitat

lulus menerima tawaran ini dan sebagian lagi memilih untuk melanjutkan

of Oil/Petroleum Geology, Paleontology, Mapping (surface-subsurface),

kuliah ke jenjang sarjana (S1 dan S2) ke tempat pendidikan lain.
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Sampai kurikulum tahun kedua usai, tercatat hanya sembilan orang yang

in Sedimentology, Analisa Struktur, Mikrofasies dan Korelasi Facies, Ekonomi

lulus dan berhak mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya, yaitu kurikulum

Minyak, Geologi Minyak Regional, Geokimia dan Topografi.

pendidikan Cycle II. Dari jumlah yang lulus itu, enam diantaranya adalah
mahasiswa yang berlatarbelakang sarjana muda teknik geologi dan sisanya

Kegiatan praktek dilakukan di lapangan eksplorasi milik Pertamina atau

adalah sarjana muda teknik perminyakan.

perusahaan minyak asing. Muin kebagian praktek di Unocal, perusahaan
minyak Amerika yang beroperasi di Indonesia. Dia masuk ke lapangan

Kenapa yang lulus lebih banyak mahasiswa berlatar belakang sarjana

eksplorasi pertama perusahaan itu di Tanah Grogot, Kalimantan Timur.

muda geologi? Muin punya analisa sendiri. Menurutnya, LSPG merupakan

Sempat didampingi ahli geologi, dalam beberapa hari dia sudah dilepas

penggabungan antara dua filosofi ilmu yang berbeda, yaitu ilmu perminyakan

sendiri, berperan sebagai wellsite geologist. Menurutnya, jarang sekali Unocal

dan geologi. Geologi lebih cenderung ke art atau seni, sedangkan ilmu

melepas tenaga yang masih kuliah praktek ke sumur eksplorasi pertama

perminyakan lebih cenderung ke ilmu pasti.

tanpa didampingi ahli geologi. “Mereka percaya kemampuan mahasiswa
LSPG. Ini bukti bahwa pendidikan aplikasi seperti LSPG dihargai,” katanya.

Lulusan geologi dinilai mampu merangkai, meramu, membayangkan temuantemuan di lapangan. Misalnya soal proses terbentuknya reservoar minyak di

Setelah belajar menganalisa dengan praktek langsung di lapangan, ujian

dalam perut bumi. Orang perminyakan, di mata Muin, kadang sulit berimajinasi.

terakhir yang harus dilalui mahasiswa tahun ketiga adalah menyusun tugas

Padahal di lapangan, kemampuan imajinasi dinilai sangat penting. “Makanya

akhir. Ujian berlangsung selama dua hari. Mahasiswa diberi peralatan

dari jurusan perminyakan lebih banyak yang tidak lulus, he..he..” kata Muin.

seperti peta, lalu diminta untuk mengisi soal ujian berupa permasalahan di
lapangan. Muin mencontohkan soal itu, seperti, “Seandainya Anda manajer

Di tahun terakhir, mahasiswa dituntut langsung melakukan assestment.

eksplorasi, dengan data yang Anda miliki, di mana Anda mulai mengebor?”

Kemampuan analisanya diasah untuk menyelesaikan permasalahan di

Lalu beranjak ke pertanyaan selanjutnya, “Setelah Anda menentukan titik

lapangan yang sesungguhnya. Contohnya, ketika harus menentukan titik

pengeboran pertama, ke mana Anda mengembangkan lapangan itu dan

pengeboran pertama di ladang minyak yang akan dieksplorasi, mahasiswa

berapa cadangannya?”

dibekali data pendukung seperti peta, data seismik, well loging dan
mikropaleontologi. Mahasiswa tingkat akhir diminta membuat interprestasi

Dengan data pengukuran lapangan seperti seismik dan data hasil

bentuk struktur geologi bawah permukaan dan menganalisa data untuk

pengeboran, mahasiswa dituntut membuat analisa dan interpretasi kondisi

mengetahui titik pengeboran pertama yang tepat.

geologi di bawah permukaan untuk menjawab soal-soal itu. Mahasiswa
diperbolehkan membuka buku untuk membantu analisa.

Pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah jumlah cadangan minyak
di sumur itu. Untuk menunjang kegiatan itu, pada tahun terakhir mahasiswa

Setiap mahasiswa mempunyai perhitungan yang berbeda untuk mencari

LSPG dibekali matakuliah Well Log dan Mud Log, Photogeology, Field Analysis

titik pertama pengeboran. Jika objek lapangan yang akan dieksplorasi sama,
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semua mahasiswa pada akhirnya memiliki kesamaan perkiraan lokasi titik

itu. “Kalau sudah dapat ilmunya, untuk apa embel-embel kesarjanaannya?”

pengeboran pertama yang paling tepat. Saat itu, kemampuan analisa dan

begitulah prinsip yang dipegang Muin.

pengalaman praktek memang benar-benar diuji. “Ujian ini sangat sulit
sekali,” katanya.

Akibat lulusan LSPG tak dianggap sederajat dengan S2, pemerintah
Prancis menarik hibahnya. Dana hibah itu meliputi pembiayaan sebagian

Lima orang lulusan mendapat pendidikan lanjutan atau training selama

besar kebutuhan lembaga pendidikan seperti buku, peralatan dan tenaga

sembilan bulan ke Prancis. Abdul Muin, Bambang Seto Irawan dan Kismoro

pengajar. Biaya satu mahasiswa per bulan pada saat itu mencapai Rp 1

Hadipranoto belajar di Institute Dolomieu, Grenoble, Prancis. Djoko

juta. Bersamaan dengan itu, Pemerintah Indonesia tengah mengurangi

Rusdianto dan Sugimin Harsono belajar di Total-Paris, perusahaan minyak

perguruan tinggi kedinasan. Alhasil, pada Mei 1976, LSPG resmi ditutup dan

Prancis.

hanya meluluskan satu angkatan.
***

Seusai menjalani pelatihan, Muin mendapat tawaran beasiswa dari
Pemerintah Prancis untuk melanjutkan pendidikan tingkat doktor (S3).
Persoalan muncul di sini. Para alumni LSPG saat itu belum mengabdi di

Setiap alumni menyimpan kenangan terhadap almamaternya. Adagium ini

Lemigas, sedangkan pegawai senior di Eksplorasi Lemigas sendiri belum

berlaku juga untuk alumni LSPG. Selain manfaat ilmu yang diperoleh, ada

mendapat kesempatan beasiswa studi S3. Karena kondisi itu, Muin tidak

yang menyimpan kenangan terhadap nostalgia kehidupan di asrama saat

diperbolehkan mengambil beasiswa tingkat doktor dan diminta pulang ke

menjalani kurikulum pendidikan yang ketat. Sebagian alumni menganggap

Indonesia.

saat menjadi mahasiswa di lembaga kejuruan itu, diibaratkan hidup di
“sangkar emas”.

Semula, alumni LSPG kecewa terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia
yang tidak mengakui keabsahan sebagai lulusan S2. Pasalnya, kata Muin,

Semua kebutuhan belajar sampai kebutuhan pokok mahasiswa ditanggung

untuk lulus saja mahasiswa menjalani penggojlokan berat, kerap membuat

Pemerintah Prancis, bahkan sampai celana renang pun tinggal pakai.

stres dengan pendidikan sistem gugur. Setelah lulus justru predikatnya

Tentunya semua serba kelas satu. Jika tidak tersedia di Indonesia,

tidak diakui pemerintah.

kebutuhan itu didatangkan dari negara menara Eiffel. Untuk kesehatan,
disediakan dokter yang siap siaga sehingga mahasiswa selalu dalam

Setelah para alumni berkecimpung di dunia karier, kekecewaan terobati

kondisi kesehatan prima.

karena ilmu yang diperoleh di LSPG sangat bermanfaat dan berkontribusi
terhadap kemajuan dunia migas di Indonesia. Tanpa kuliah di LSPG, Muin

Tahun pertama di Bandung, mahasiswa ditempatkan di sebuah rumah besar

mengaku belum tentu bisa mencapai puncak karier sebagai wakil kepala

di Jalan Dago 140. Rumah yang disewa dari keluarga seorang tokoh Partai

Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

Nasional Indonesia itu menjadi pusat pendidikan dan asrama mahasiswa.
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Berlantai dua, rumah jembar itu dikelilingi taman rumput nan asri. Di

Untuk ke lapangan, mahasiswa diberi peralatan yang didatangkan dari

belakangnya, terdapat bangunan baru berlantai dua sebagai asrama yang

Prancis. Tas ransel, misalnya. Mahasiswa diberi tas bermerek Lafuma,

terdiri dari 11 kamar. Karena jumlah mahasiswa 22 orang, setiap kamar

merek kesohor di Prancis. Dengan berbagai fasilitas itu, belajar di LSPG

ditempati dua orang.

menjadi pengalaman seru.

Kegiatan belajar dilakukan di ruang aula. Jam belajar dimulai dari pukul

Bagi Sudarno, menjadi mahasiswa LPSG membuat hidupnya berubah 180

delapan pagi sampai lima petang. Di saat beberapa perguruan tinggi

derajat. Saat menjadi mahasiswa di PTPN “Veteran” Yogjakarta, hidup

masih memakai alat tulis seperti kapur, LSPG menggunakan white board

Sudarno pas-pasan. Kiriman uang dari keluarganya per bulan kadang-

dan spidol. Kadang juga menggunakan proyektor. Di saat mahasiswa lain

kadang kurang. Setelah menjadi mahasiswa LSPG, kehidupan Sudarno

memakai kertas buram, mahasiswa LSPG menggunakan kertas jenis HVS.

berubah: tinggal di rumah dan wisma mewah berpenyejuk udara, makan

“Orang Prancis tak mau pakai kertas buram,” kata Muin.

seperti di restoran dan pelayanan kesehatan terjamin. Tak kalah penting,
setiap mahasiswa mendapat uang saku Rp 15 ribu per bulan—jumlah yang

Di sela-sela jam belajar hingga jam makan, terdapat jam rehat, yang

besar saat itu.

sekarang diistilahkan sebagai coffee break. Persis seperti acara-acara di
hotel saat ini. Lokasi jam rehat ada di ruangan yang didesain seperti bar.

Bagi Muin dan Sudarno, bukan sejumlah kemewahan itu yang membuat

Bar biasanya dipakai untuk mengusir bosan dan penat karena setiap hari

keduanya beruntung menjadi mahasiswa LSPG, tapi ilmu yang diserap dari

harus bergulat dengan teori di kelas. Tempat ini juga menjadi pelampiasan

kampus di Bandung dan Cepu itulah yang membuat mereka dan alumni lain

kesedihan ketika ada mahasiswa yang harus “angkat koper” karena tidak

mempunyai ilmu sedalam kandungan minyak dan gas di perut bumi, yang

lulus. Di bar itulah, sebagian mahasiswa menangis melepas kepergian

kemudian memberi konstribusi dalam kemajuan industri minyak dan gas

mahasiswa yang gagal.

bumi di Indonesia.

Setelah pindah ke Cepu, bukan berarti kehidupan mahasiswanya jauh

***

dari kemewahan. Dipinjami satu ruang oleh Akamigas Cepu, kegiatan
belajar dipusatkan di tempat itu. Menurut Muin, semula mahasiwa
LSPG ibarat anak hilang ketika berbaur dengan mahasiswa Akamigas
Cepu, tapi akhirnya bisa melebur. Kadang mahasiswa Akamigas Cepu
cemburu dengan pendidikan di LSPG karena melihat ruang belajarnya
berpenyejuk udara atau AC yang tergolong langka di jaman itu. “Tapi itu
sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk dosen yang orang Prancis,” kata
Muin mengenang.
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Bonanza
di Kampus Turibang
Pendidikan Ahli Singkat Minyak dan Gas Bumi (PAS Migas)
lahir sebagai jawaban terhadap mendesaknya kebutuhan
tenaga ahli migas. Berlangsung setahun, pendidikannya
sarat dengan berbagai disiplin ilmu.
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i tengah himpitan perekonomian nasional yang
sulit pada era 1970-an, sektor minyak menjadi
bonanza. Kenaikan harga di pasar internasional
membuat Indonesia sebagai eksportir minyak
bergelimang untung besar. Pendapatan negara
dari si emas hitam meroket beberapa kali lipat.
Sejak booming itu, sektor perminyakan menjadi
komoditas primadona bagi penerimaan negara

di luar pajak. Sayang, pesatnya perkembangan industri minyak belum
diimbangi sumber daya terampil dan terdidik di sektor potensial tersebut.
Kebutuhan tenaga terampil di bidang migas yang kian mendesak memang
belum bisa dipenuhi lembaga pendidikan yang ada saat itu, termasuk
Akademi Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu. Pertamina membuka
pendidikan singkat untuk mencetak tenaga profesional di sektor perminyakan
yang tengah memasuki era keemasan yaitu PAS Migas. Pendidikan ini
dikelola Pusat Pendidikan Minyak dan Gas Bumi (Pusdik Migas) Cepu.
Kegiatan perkuliahan dilakukan di kampus Akamigas, Turibang, Cepu.
Dibuka pada tahun 1971, calon mahasiswa PAS Migas dijaring dari lulusan
setingkat sarjana muda perguruan tinggi dan diploma teknik dan non-
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kebersamaan
PAS Migas
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teknik (ekonomi). Pengumuman pendaftaran disebar ke sejumlah perguruan

Operation angkatan ketiga. Sebagai lulusan terbaik PAS Migas tahun

tinggi. Jumlah peminat membludak, karena mahasiswa mendapat beasiswa

1975, dia diberi tawaran untuk mengajar di Akamigas Cepu yang dikelola

dan dijanjikan langsung bekerja di Pertamina.

Pusdiklat Migas Cepu. “Saya menerima tawaran itu karena diiming-imingi
akan disekolahkan sampai sarjana strata tiga (S3),” kata Zuhdan.

Buang Sutrisno, misalnya. Setelah menamatkan sarjana muda kimia di
***

Fakultas MIPA Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogjakarta pada
pertengahan 1971, dia melamar dan diterima setelah mengikuti ujian
masuk. Yang ada dibenaknya saat itu adalah mendapat pekerjaan supaya

Kurikulum pendidikan di PAS Migas dirancang untuk mendapatkan tenaga

bisa menafkahi istrinya yang dinikahi sejak Desember 1970.

siap pakai untuk Pertamina. Selama empat bulan mahasiswa digembleng
teori-teori dasar perminyakan dan pengetahuan dasar lain sesuai jurusan

Buang, alumni Jurusan Refinery Operation angkatan pertama itu menceritakan,

yang diambil. Enam bulan berikutnya, mahasiswa langsung praktek di

seleksi dilakukan berjenjang. Tahap satu meliputi ujian tertulis mata kuliah

lapangan. Dua bulan terakhir adalah waktu penyusunan laporan selama

pilihan dan bahasa Inggris. Setelah lulus tahap itu, peserta menempuh

praktek di lapangan yang kemudian diuji untuk menentukan kelulusan

tes psikologi yang dilaksanakan di kampus Universitas Gajah Mada (UGM),

mahasiswa.

sedangkan tes kesehatan dilakukan di Pusdik Migas Cepu.
Mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang ujian akhir. Bagi
Merupakan kejutan yang tak pernah dilupakan oleh Buang saat berpapasan

yang tidak lulus tetap diberi posisi sebagai pegawai Pertamina, dengan

di jalan desa dengan seseorang yang menanyakan alamat rumahnya.

golongan lebih rendah. Tindakan drop out diberikan juga kepada mahasiswa

Sontak Buang mengatakan bahwa “sayalah orangnya”. Rupanya surat yang

yang melakukan pelanggaran berat disiplin atau pelanggaran moral, yang

disampaikan itu adalah surat panggilan kelulusan masuk PAS Migas.

tidak bisa ditoleransi.

Buang langsung bungah karena jalan untuk bekerja sebagai karyawan
Pertamina tinggal selangkah lagi.

Pada Jurusan Refinery Operation, diajarkan teori dasar yang meliputi teknik
kimia, peralatan industri kimia dan proses tentang industri kimia, Ilmu

Kegembiraan serupa dirasakan Widyarto WP, yang mengaku bangga belajar

terapan yang dipelajari adalah pengetahuan dasar industri minyak, mulai

di PAS Migas karena merupakan jalan menuju masa depan yang prestisius.

dari tahap pencarian, pengeboran, eksplorasi, eksploitasi, kontrol produk

Awalnya, Widyarto khawatir tidak lulus tes kesehatan karena merasa kurang

dan keselamatan kerja. Mahasiswa secara intensif juga digembleng bahasa

gizi. Maklumlah, dia tinggal di kampung.

Inggris karena buku-buku kuliah dan referensinya berbahasa Inggris.

Lulusan PAS Migas sedianya memang bekerja di Pertamina, namun ini

Mata kuliah pengolahan minyak dianggap paling menarik karena dosennya

tidak berlaku bagi Dr Ir Ahmad Zuhdan Fathoni, alumni Jurusan Marketing

adalah praktisi dari Pertamina yang berpengalaman di lapangan. Seluruh
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pengetahuan perminyakan yang diajarkan selalu disertai penyelesaian

baku (crude oil) menjadi produk bahan bakar minyak dan residu, peralatan

masalahnya. Tak kalah penting, mata kuliah keselamatan kerja dan

kilang, kontrol produk melalui uji laboratorium dan pengetahuan soal

pemadaman kebakaran adalah pelajaran prioritas yang harus dikuasai.

keselamatan kerja.

Selama enam bulan mahasiswa melakukan praktek di lapangan Pertamina

Dosen PAS Migas adalah tenaga pengajar yang memiliki pengalaman kuat

dan beberapa perusahaan production sharing contract (PSC). Praktek juga

di lapangan. Ir Banuarti dari Institut Teknologi Bandung (ITB), misalnya,

dilakukan di laboratorium Lemigas yang didukung sarana dan peralatan

mengajar Time and Motion Study dan Basic Work Study yang salah

yang lengkap. Kegiatan praktek di laboratorium sangat menarik dan

satunya diaplikasikan untuk memperbaiki kinerja antrian mobil tangki

bermanfaat, khususnya untuk kontrol produk hasil kilang. Mahasiswa

Pertamina. Ada juga Ir Witjaksono Gardjito dan Ir Pipip Sumantri, dosen dari

dilatih menganalisa berbagai uji sampel produk-produk yang dihasilkan

Pertamina yang mengajar piping, pump and compressor baik teori maupun

kilang Pertamina. Hal ini menjadi bekal yang berharga ketika lulusan PAS

aplikasinya.

Migas ditempatkan di unit operasi Pertamina.
Edi Sularso, alumni PAS Migas Jurusan Marketing Operation angkatan
Materi pendidikan PAS Migas sangat aplikatif. Ada link and match. Pelajaran

ketiga, punya pengalaman menarik saat praktek kerja di Instalasi

teori dilengkapi praktek lapangan. Zuhdan mencontohkan pengetahuan

Pemasaran Dalam Negeri (PDN) Pertamina Tanjung Priok. Saat itu dia ikut

pompa minyak. Selain belajar teori, mahasiswa juga langsung praktek

menangani tanker discharge-BBM ke tangki penimbun, topping avtur dan

mengoperasikan dan memelihara peralatan. “Belajar jadi menyenangkan,”

refueling pesawat di Halim Perdanakusuma serta pangkalan TNI Angkatan

kata Zuhdan.

Udara Adisucipto, Yogjakarta.

Zuhdan mengaku paling menyukai mata kuliah praktek Aviation Quality

Menurut Buang, setiap mahasiswa harus menempuh kerja praktek untuk

Control. Menurutnya, praktek mengisi bahan bakar pesawat sangat

menyusun laporan yang menjadi tugas akhir mahasiswa. Kendati laporan

menyenangkan karena yang diajarkan di kelas dan pernah praktek di

tugas akhir disusun dari salah satu unit proses di sebuah kilang, mahasiswa

Depot Pengisian Bahan Bakar Pesawat Udara Halim Perdanakusuma dan

dituntut untuk tetap mempelajari semua proses di unit. Dia mencontohkan

Kemayoran, Jakarta.

saat menjalani tugas akhir di Kilang Plaju, mahasiswa tidak diberitahu unit
proses dan kilang yang akan diujikan.

Untuk memahami pengolahan minyak secara distilasi berikut peralatannya,
mahasiswa melakukan kuliah kerja nyata di Kilang Cepu dan Wonokromo.

Alumni PAS Migas menyadari bahwa pengetahuan yang diperoleh sangat

Kendati dua kilang itu termasuk kilang tua, mahasiswa tetap bisa memahami

bermanfaat dalam menunjang pekerjaan. Tak hanya itu, ilmu yang diperoleh

pengetahuan tentang pengolahan minyak. Di kilang peninggalan Belanda

juga bisa menjadi bekal untuk mengikuti jenjang pendidikan yang lebih

itu, mahasiswa dapat mengetahui proses pengolahan, mulai dari bahan

tinggi, bahkan sampai tingkat pasca sarjana.
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Sebagian besar alumni PAS Migas berhasil melanjutkan pendidikan ke

minyak dan duduk di antara tangki dan kepala truk.

jenjang yang lebih tinggi melalui fasilitas perusahaan maupun swadaya.

Asrama dan kampus berada dalam satu gedung, sehingga seluruh aktivitas

Diantaranya Dr Saniman, alumni angkatan kedua yang pernah menjabat

sehari-hari disesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Sebagian besar waktu

Direktur Utama PT Mitra Tour & Travel; Ir Bambang Rispandriyo, mantan

mahasiswa dihabiskan di kampus dan di lapangan. Di hari libur, mahasiswa

Kepala Divisi Gas & Petrokimia; Ir Daryono, mantan GM UP-V Balikpapan;

yang sudah berkeluarga biasanya memilih menengok famili di luar kota,

Ir Ibnu Biat Suhartoto MM, mantan GM UP-III Plaju; Drs Purnama MSi,

sedangkan yang lajang memilih jalan-jalan, menonton film di bioskop,

mantan Kepala Jasa Korporat Pertamina; Dr Buang Sutrisno MM, mantan

berolahraga atau membaca buku di perpustakaan. Untuk rekreasi,

Manajer Perencanaan Korporat Pertamina, Johannes Sunarmo MM, mantan

mahasiswa menggunakan uang saku yang diterima setiap bulan.

Presiden Komisaris PT Badak NGL dan Dr Ir Ahmad Zuhdan Fathoni, Kepala
Kegiatan rekreasi biasanya dilakukan ketika mahasiswa sedang jenuh,

Pusdiklat Migas (2003-2008).

lebih-lebih ketika menghadapi kuliah yang dipadatkan, yang biasanya
***

diberikan dosen terbang atau dosen ahli dari luar Cepu. Kuliah pemadatan
biasanya dikumpulkan bersamaan dalam kurun waktu yang disepakati. Hari

Mahasiswa PAS Migas dibentuk menjadi pribadi disiplin, melalui pembinaan

Sabtu dan Minggu juga kerap dipakai untuk kuliah pemadatan ini. “Memang

di kelas dan asrama sebagai bekal untuk kehidupan kelak. Setiap pekan,

efisien untuk dosen terbang, tapi jenuh bagi mahasiswa,” kata Buang.

mahasiswa secara bergantian menjadi ketua kelas untuk melatih jiwa
kepemimpinan dan kemampuan berkomunikasi.

Selain dosen dari Pusdik Migas Cepu, dosen PAS Migas juga berasal dari
lingkungan Pertamina, Pusdik Angkutan TNI Angkatan Darat Cimahi, UGM

Pengawasan disiplin sangat ketat. Mahasiswa yang terlambat masuk ruang

dan ITB. Sebagian besar mahasiswa PAS Migas Jurusan Refinery angkatan

kelas dan asrama akan ditegur. Peringatan diberikan jika mahasiswa

pertama berasal dari UGM, sehingga keakraban dengan dosen UGM jadi

beberapa kali terlambat tanpa alasan jelas. Mahasiswa yang hendak keluar

sangat menonjol. Dosen-dosen dari UGM selalu memantau kemajuan

kota harus ijin dan mempunyai alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.

belajar anak didiknya. Pertemuan untuk mempererat hubungan dosen dan

Misalnya menjenguk keluarga. Waktunya dibatasi dan disesuaikan dengan

mahasiswa kerap diadakan, biasanya sambil makan sate di Balun atau pesta

jadwal kuliah atau hari libur tertentu.

kambing guling di rumah Ir Nugroho Hadi Hs, Ketua Jurusan Pengolahan
Akamigas Cepu.

Buang punya pengalaman tak terlupakan. Ketika itu dia meminta ijin
menengok anak dan istrinya di Yogjakarta. Saat hendak kembali ke Cepu,

Kehidupan mahasiswa satu sama lain pun berjalan harmonis. Mahasiswa

di terminal Ngawi, bus jurusan Cepu sudah berangkat. Karena harus

saling membantu, dalam kegiatan belajar maupun kehidupan di asrama.

kembali ke asrama hari itu juga, dia terpaksa menumpang mobil boks

Saat lauk pauk yang dihidangkan kurang enak, secara bersama-sama

yang membawa rokok ke Cepu. Beberapa kawan menumpang mobil tangki

mahasiswa melakukan protes dengan memukulkan piring atau sendok
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sehingga terjadi kegaduhan. Ada juga yang kompak tapi usil terhadap
mahasiswa lain. Ada yang ngerjain temannya dengan meletakkan ember di

03:1

atas pintu kamar. Saat pintu di buka, byur.... air tumpah ke kepala. “Namanya
sudah seperti keluarga, jadi tak boleh marah,” kata Zuhdan berkelakar.
Mahasiswa PAS Migas juga membaur, akrab dengan mahasiswa Akamigas.
Keakraban itu dijalin dengan nonton film bareng di Gedung Soos Sasono
Suko Pusdik Migas atau berbaur dengan mahasiswa lain di pengajian atau

PENEMPATAN KERJA

peringatan hari besar keagamaan. Dengan para pegawai Pusdik Migas di
Cepu dan masyarakat sekitar, mahasiswa PAS Migas juga guyub.
Kehidupan kampus di PAS Migas memang punya makna tersendiri di mata
alumninya. Selain mendapat berbagai ilmu, lulusannya ada juga yang
mendapat “keluarga baru”. Ada yang sekadar berteman, tapi tak sedikit pula

Tempaan
di Tengah Hutan

yang sampai ke pelaminan. Bonanza tak hanya terjadi di industri migas, tapi
juga dalam kehidupan mahasiswa di kampus Turibang.
***

Alumni akademi-akademi minyak dan gas bumi (migas)
ditempatkan di aneka medan. Pengalaman ditempa di
lapangan-lapangan Pertamina yang terletak
di tengah hutan.
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apangan minyak milik Pertamina yang baru saja
ditemukan itu terletak di tengah hutan kawasan
Pinang, Sangata, Kalimantan Timur. Jarak dari base

camp atau kantor operasional sekitar 60 kilometer atau

dua jam jika ditempuh menggunakan mobil lapangan
sekelas Land Rover. Kondisi jalannya berlumpur.
Jurang menganga di kanan dan kiri jalan. Tak hanya
itu, untuk benar-benar sampai ke Pinang, setiap orang

harus melewati sungai yang lebar dengan arus pasang yang tak pernah bisa
diramal. Di sepanjang sungai tidak ada jembatan penghubung, sehingga

panik. Sekuat tenaga dikayuhkan tangannya ke air sambil

untuk mencapainya digunakan sebuah sampan. Bila jam penyeberangan

mengarahkan sampan ke pinggiran. Dibantu seorang ibu

padat, setiap orang harus bersabar menunggu giliran.

yang tengah mencuci di sungai itu, Amrul berhasil mencapai

Pompa
angguk di
Sangata

tepi sungai.
Suatu pagi di tahun 1977, Amrul Baroos tengah menyeberangi sungai
itu. Dia hendak menuju Lapangan Pinang untuk melakukan pengeboran

Sepenggal kisah itu dialami Amrul saat belum genap setahun

eksplorasi. Hari itu rupanya menjadi hari yang naas baginya. Baru setengah

bertugas sebagai ahli teknik lapangan Pertamina di Sangata.

jalan menyeberang, air sungai mendadak pasang. Arusnya deras dan

Sebelumnya dia tak perlu bergulat dengan liarnya alam untuk

menghanyutkan. Sampan yang digunakan Amrul tiba-tiba berhenti di

sampai ke lokasi pekerjaan. Setelah lulus dari Akademi

tengah sungai. Rupanya alasnya bocor, sehingga air masuk ke dalam.

Minyak dan Gas (Akamigas) Cepu, alumni Jurusan Eksploitasi

Celakanya lagi, tidak ada dayung di sampan itu. Melihat situasi yang

angkatan keenam itu ditempatkan di Bagian Teknik Produksi

semakin mengkhawatirkan, Amrul yang sendirian di sampan itu menjadi

Unit Pertamina Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Tugasnya
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membuat grafik produksi sumur-sumur yang beroperasi di wilayah itu. Tak

Suatu malam, jalanan itu benar-benar tak bisa dilalui karena sebelumnya

sampai setahun, dari kantor megah di Balikpapan, dia pindah ke kantor

hujan besar. Selain suasananya sangat gelap, jalanan juga berlumpur.

sempit berukuran 16 meter persegi yang terletak di tengah hutan belantara.

Widradjat dan teman-temannya memilih tidak melanjutkan perjalanan dan

Bangunan berbentuk rumah panggung berbahan kayu itu merupakan base

menunggu di mobil sampai pagi. Jika salah menyetir, bisa masuk jurang.

camp untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak di Sangata.

Saat beristirahat, di tengah malam yang gelap muncul sosok bayangan tak
dikenal berkelebat. “Bulu kuduk langsung berdiri,” kata Widradjat.

Tugas Amrul cukup berat karena hanya ada dua ahli teknik lapangan di
bidang minyak dan gas bumi di Sangata, yaitu Amrul dan Sanusi. Padahal

Lain lagi dengan yang dialami Amir J Lamreueng, alumni Akamigas Cepu

jumlah rig yang dikelola ada tiga unit, yaitu dua rig eksplorasi dan satu

Jurusan Bor angkatan kedua. Ditempatkan di lapangan-lapangan Unit III

rig eksploitasi. Untuk menjalankannya, Amrul dan Sanusi berbagi tugas.

Cirebon, Jawa Barat, Amir menginap di rumah yang letaknya dikelilingi

Amrul dan Sanusi masing-masing menangani rig eksplorasi. Rig eksploitasi

area persawahan. Posisi rumah penduduk yang disewa menjadi wisma

ditangani secara bergantian. Yang kerap membuat situasi terasa sulit adalah

pekerja itu persis berada di tengah sawah. Nah, ketika tidur Amir kerap

jarak lapangan eksplorasi di Pinang yang cukup jauh dari base camp. “Plus

ditemani ular. Awalnya dia begitu ketakutan mengetahui ada hewan melata

harus menyeberangi sungai untuk sampai di tujuan,” kata Amrul.

di sampingnya. “Lama-kelamaan jadi terbiasa,” kata Amir.

Suatu ketika, salah satu sumur Pinang mengalami formasi runtuh. Amrul

WR Basuki, alumni Akamigas Cepu Jurusan Bor angkatan kedua, punya

segera membuat laporan ke Balikpapan untuk mengabarkan soal itu.

pengalaman tak kalah seru saat mendapat penempatan pertama di

Dia bingung mencari solusi karena tidak pernah mendapat kuliah untuk

Lapangan Minyak Jambi. Tantangan yang dihadapi saat itu adalah bertemu

mengatasi masalah formasi runtuh. Sejumlah buku pun dibaca untuk

suku Anak Dalam. Suku keramat di Sumatera itu kerap meminta kain atau

mencari acuan dalam mengatasi masalah itu. Berkat keuletannya, persoalan

sembako, termasuk kepada pegawai Pertamina yang bekerja di lapangan.

formasi runtuh di Sangata berhasil diselesaikan.

Jika permintaan tidak dituruti, para pegawai Pertamina diancam akan
dinujum.

Cerita getir mengawali karier di Pertamina juga dialami Widradjat
Aboekasan. Alumni Akamigas Cepu Jurusan Bor angkatan keenam itu

Nujum yang dipakai biasanya menggunakan air liur korban yang dibuang

mendapat penempatan pertama di Lapangan Minyak Bunyu, Kalimantan

ke tanah. Dengan kekuatan sihir, korban akan mengikuti semua kemauan

Timur. Lokasi sumur berada di tengah hutan dengan bentuk daratan

suku Anak Dalam. Untuk mengatasi masalah dengan suku Anak Dalam,

perbukitan. Jaraknya dari base camp sekitar 3,5 kilometer. Jalan menuju

Basuki melakukan pendekatan, membuka dialog dan mencoba memenuhi

Lapangan Bunyu berupa tanah liat sehingga sukar dijangkau. Jika kondisi

kebutuhan yang mungkin bisa dibantu Basuki. Sebelumnya tidak ada dialog,

kering, tanah menjadi berdebu dan jika hujan menjadi lumpur. Di kanan-kiri

sehingga hubungan pegawai Pertamina dan masyarakat sekitar menjadi

jalan adalah jurang dengan kedalaman 20 sampai 30 meter.

renggang. “Setelah berdialog, tak ada lagi gangguan,” katanya.
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Setelah ditempatkan di Jambi, Basuki melanglang ke banyak tempat.

Rozali Abdul Rahman, alumni Akamigas Cepu Jurusan Produksi angkatan

Pengalaman mengebornya terbentang mulai dari Jambi, Seram, Laut

ketiga, menjalani penempatan pertamanya di Pertamina, di Lapangan Minyak

Jawa, Madura (laut dan darat) sampai Oklahoma, Texas dan Mexico.

Pulau Bunyu, 1972. Untuk mencapai pulau harus berjuang dari Jakarta

Setelah berkecimpung belasan tahun di Pertamina, Basuki memilih

dengan pesawat Foker F-27 ke Balikpapan selama hampir tiga jam. Dari

pindah ke Total Indonesie, perusahaan minyak Prancis yang beroperasi

Balikpapan disambung pesawat kecil Skyvan ke Pulau Tarakan. Dari Tarakan,

di Indonesia.

masih disambung lagi naik kapal tugboat selama tiga jam.

Belum genap setahun, pada 1978, dia pindah ke Atlantic Richfield Indonesia

Saat itu Rozali mengaku bangga ditempatkan di Pulau Bunyu, karena dia

Incorporated (ARII). Selama bekerja di organisasi itu, Basuki berkesempatan

adalah orang ketiga di bagian produksi, yang bertugas sebagai pengawas

melakukan pengeboran di Amerika, baik offshore maupun onshore. Dari

produksi minyak dan gas Bunyu. Dia langsung bekerja membawahi rig

pengalaman itu, Basuki benar-benar memahami perbedaan pengeboran di

perawatan sumur dan pengawas terminal pelabuhan minyak untuk ekspor

darat dan di laut. Pengeboran di laut lebih berisiko. Kalau terjadi ledakan,

ke Jepang yang dilayani dengan kapal tanker. “Semua pelajaran yang

kru pengeboran tidak bisa menghindar, karena itu pengeboran di laut harus

berkaitan dengan operasi produksi di kampus, sangat berguna dan langsung

lebih memperhatikan faktor keselamatan.

saya aplikasikan di lapangan,” kata Rozali.

Bambang Kusnadi, alumni Akamigas Cepu Jurusan SEM angkatan keempat,

Rachlan Suwarlan, alumni Akamigas Cepu Jurusan Teknik Listrik angkatan

punya pengalaman menegangkan saat bekerja. Kejadian itu pada tahun

kesembilan, pernah ditempatkan di Liquefied Petroleum Gas Filling Plant

1976. Di instalasi Pertamina Tanjungpriok, Jakarta, dia melihat kobaran

(LPG FP), Medan. Satu hari di tahun 1986, pompa pengisian tabung LPG

api membumbung tinggi di Motor Tanker (MT) Julok Rayeu yang sedang

tak berfungsi karena kerusakan pada jaringan sistem kelistrikan yang

membongkar minyak di Perancah Minyak Baru (PMB) II.

menghubungkan genset ke pompa. Rachlan, yang menjabat sebagai Kepala
LPG FP, mengambil keputusan cepat dan tepat dengan memindahkan

Sebagai pengawas penyalur penimbun, Bambang memerintahkan petugas

pasokan arus listrik dari jaringan alternatif, sehingga pompa berfungsi

Security Fire and Safety untuk membunyikan lonceng dan mengamankan

kembali. “Pengalaman yang menyadarkan saya betapa berharganya ilmu

lokasi dengan cara mematikan pompa dan menghentikan kegiatan

yang saya peroleh di kampus,” cerita Rachlan.

pengisian, serta meminta mobil tangki BBM untuk segera keluar instalasi.
Bambang dan anak buahnya lalu naik ke atas kapal saat api berkobar. Di

Alumni akademi migas lain juga punya pengalaman serupa saat mulai

atas kapal, dia mematikan api di sumber kebakaran dengan pemadam api

terjun di dunia kerja, seperti yang dialami Ridwan Nyak Baik, alumni

agar tidak menjalar ke kompartemen lain. “Rasa tanggungjawab dan ilmu

Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP). Lulus tahun 1973, dia masuk ke

dari kampus, membuat saya percaya diri dan yakin bisa menanggulangi

Pertamina sebagai asisten geologi di Lapangan Minyak Brandan, Sumatera

masalah,” kenangnya.

Utara. Ridwan menyusuri Bukit Barisan untuk menemukan potensi minyak
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dan gas bumi yang ada di tempat itu. Area yang dijelajahi, sebagian besar

sekarang. “Harus menginap di perjalanan. Ibaratnya kerbau pun bisa nggak

hutan belantara yang kadang hanya bisa dilewati dengan berjalan kaki.

lewat, karena jalanannya berat,” kata Firman.

Ridwan juga kerap menyusuri sungai untuk mencari potensi minyak di
lapangan yang dikunjungi. Berhadap-hadapan dengan binatang buas tak

Satu-satunya alat transportasi ketika itu adalah truk Nissan Power, yang

lagi menjadi bahaya yang menakutkan. Bagi Ridwan, pengalaman itu justru

dijuluki Jambrong karena bentuk grilnya yang kasar. Ke mana-mana

sangat berharga karena bisa menjadi sarana mengasah mental.

Firman naik truk itu. Pekerjaan pun masih dilakukan secara serampangan.
Kadang jadi bawahan, kadang jadi atasan. Maksudnya, Firman ditetapkan

Humala P Sihombing, BCP SE, juga punya pengalaman yang menantang.

sebagai tenaga menengah tapi belum punya bawahan, sehingga merangkap

Alumni Akademi Perminyakan Permina (APP) Jurusan Pengolahan/

jadi pelaksana. “Selesai dari APP, kami tidak ditempatkan di tempat yang

Petrokimia angkatan pertama ini ditempatkan di Kilang Aspal Pangkalan

empuk, tapi di tempat yang susah. Perlu kesadaran, kesabaran dan kerja

Susu pada tahun 1967. Tantangannya ketika itu adalah memimpin pegawai

keras agar bisa bertahan,” kata Firman.

dalam jumlah besar sampai 70 orang. Pegawai yang dipimpinnya adalah
orang-orang yang sudah berumur. Diperlukan pendekatan yang harmonis

Djurnalis BCP, alumni APP angkatan ketiga, juga menyimpan pengalaman

agar Humala P Sihombing, yang ketika itu masih tergolong muda, bisa

seru. Ditempatkan di lapangan kecil Sanga-Sanga Anggana, Kalimantan

menjadi panutan bagi pegawainya yang berusia jauh di atasnya.

Timur, pengalaman bertemu binatang buas juga menjadi pemandangan
sehari-hari. Djurnalis juga pernah ditugaskan di Lapangan Sengeti, Jambi.

Menurut Humala P Sihombing, Kilang Aspal Pangkalan Susu merupakan

Untuk menjangkaunya harus menyeberangi Sungai Batanghari di Jambi.

kilang pertama yang dimiliki Permina, sehingga menjadi kilang kebanggaan.

Ketika tiba musim durian, Djurnalis dan kawan-kawan saling berebut

Hasil dari kilang ini sebagian disumbangkan untuk pembangunan di

dengan harimau. “Jika lalat sudah banyak, tandanya sudah ada harimau,”

wilayah sekitar kilang, sebagai bentuk community development, misalnya

kata Djurnalis mengenang. “Jin juga kerap ditemui di Sengeti. Teman saya

membangun jalan ke Aceh, Rantau, Pangkalan Susu dengan aspal

pernah diangkat ke atas meja,” kata Djurnalis menambahkan.

berkualitas baik. Presiden Soeharto pernah berkunjung ke Kilang Aspal
Pangkalan Susu dan memuji kualitas aspalnya.

***

Ir Achmad Firman BCP, alumni APP angkatan pertama, juga menyimpan

Lulusan akademi-akademi migas khitahnya diplot bekerja di Pertamina,

pengalaman saat penempatan. Firman ditempatkan di Rantau Panjang,

meski ada juga yang menjalin ikatan dinas dalam kurun waktu tertentu,

lapangan kerjasama Pertamina dan Asamera. Rantau Panjang masih berupa

setelah itu baru diberi kebebasan berkarier di tempat lain, seperti di

hutan lebat. Harimau menjadi pemandangan sehari-hari, yang sering ditemui

perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan

di lapangan dan berkeliaran di kompleks perumahan Pertamina di Rantau

asing biasanya menawarkan gaji yang lebih besar. Ada pula yang memilih

Panjang. Dari Brandan ke Rantau Panjang, jalannya belum licin seperti

melanjutkan sekolah atau menerima tawaran ditempatkan di Lembaga

258

259

PENEMPATAN KERJA

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). Iming-imingnya, diberi beasiswa untuk

Lain lagi pengalaman Amir R Effendi, alumni Akamigas Cepu Jurusan

melanjutkan sekolah ke luar negeri.

Pengolahan angkatan kesembilan. Sejak lulus langsung bekerja sebagai

maintenance superintendent Total Indonesie di Balikpapan. Karena prestasi
Ahmad Zuhdan Fathoni juga termasuk alumni akademi migas yang berkarier

yang menonjol, dia dipinang PT Bakrie Pipe Industries (BPI), perusahaan

di luar Pertamina. Sebagai lulusan terbaik Pendidikan Ahli Singkat Minyak

pembuat pipa alir yang berlokasi di Bekasi dan Amir duduk sebagai sebagai

dan Gas Bumi (PAS Migas) Jurusan Marketing Operation, Zuhdan ditawari

presiden direkturnya. BPI adalah pabrik pipa pertama dan terbesar di

menjadi dosen di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Cepu. “Saya

Indonesia. Pipa yang diproduksi berdiameter 0,5 hingga 24 inci, dengan

terima tawaran itu, karena dijanjikan akan disekolahkan sampai S3 di luar

kapasitas 300.000 ton per tahun.

negeri,” katanya.
Pada saat yang bersamaan, Amir juga memimpin perusahaan pembuat pipa
Setelah diterima bekerja di Pusdiklat Cepu, Zuhdan tidak langsung mengajar.

yang lain, yakni PT South East Asia Pipe Industry (SEAPI). Di pabrik yang

Dia baru bisa mengajar beberapa waktu kemudian, karena harus mengikuti

berlokasi di Lampung itu, Amir juga duduk sebagai presiden direktur. Pipa

on the job training ke seluruh lapangan minyak milik Pertamina di Indonesia

yang diproduksi SEAPI adalah pipa berukuran lebih besar, yaitu 24 sampai

seperti Kilang Cilacap, Balikpapan, Plaju dan Dumai.

48 inci dengan kapasitas 200.000 ton per tahun.

Alumni lain yang tidak langsung nyemplung di operasi perminyakan

Kiat sukses Amir adalah disiplin, berpikir positif, terus belajar, kreatif,

Pertamina adalah Anthonius Sapulete. Setelah lulus dari Akamigas Cepu,

komunikatif dan percaya pada keunggulan kelompok. Amir teringat pesan

alumni Jurusan Teknik Listrik angkatan kedelapan itu ditempatkan di Divisi

ayahnya sewaktu dia berusia 14 tahun: “Suatu ketika, apabila kamu memegang

Advance Technology Pertamina yang dipimpin Baharudin Jusuf Habibie. Divisi

suatu jabatan, kuasai kemampuan pada satu atau dua jabatan di atasmu.”

itu dilengkapi pendidikan politeknik dan Habibie yang menjadi mentornya.
Pengalaman yang dipetik Anthonius dari Divisi Advance Technology adalah

***

liku-liku perencanaan pembuatan kapal.
Menyandang predikat sebagai lulusan akademi-akademi migas, bukan
Setelah Divisi Advance Technology berubah menjadi Badan Pengkajian

jaminan bisa langsung diterima di sebuah lingkungan pekerjaan. Ada

dan Penerapan Teknologi (BPPT), Anthonius memilih tetap di Pertamina.

alumni yang dipandang sebelah mata ketika mulai terjun ke dunia kerja.

Dia langsung menempati posisi sebagai asisten perencanaan penjadwalan

Burhanuddin Hassan, misalnya. Dia lulusan terbaik Akamigas Cepu

pengapalan di Pertamina LNG Joint Management Group yang dipimpin Ir

Jurusan Logistik angkatan kelima. Ditempatkan di Logistic Base Santa

Bambang Bramono. Dia sempat mendapat tugas menjadi presiden direktur

Fe, Tanjung Sekong, Merak, Banten—Bungky, panggilan singkatnya—

PT Nusantara Gas Services, anak perusahaan (joint venture) Pertamina di

sempat diremehkan oleh bawahan karena hanya tamatan akademi,

Jepang yang bergerak di bidang LNG, pada tahun 2002-2006.

sedangkan bawahannya ada yang sarjana dan usianya lebih tua.
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Para bawahan di bagian logistik itu meragukan kemampuan Bungky.

Pengalaman Triyatno, lain lagi. Pada Mei 1985, dia dikirim ke Amerika Serikat

Bungky lalu menantang anak buahnya untuk mengadu kecepatan membuat

untuk studi banding kilang minyak di negeri Abang Sam (AS). Di sana, dia

dokumen pembebasan barang atau customs clearance dengan menghitung

disambut dengan pandangan sebelah mata. Tri merasa kemampuannya

tanpa menggunakan kalkulator. Ternyata Bungky dapat menghitung lebih

diremehkan. Dia lalu membuktikan bahwa pandangan orang Amerika

cepat. Sejak saat itu, anak buahnya tak lagi meragukan Bungky. “Di Akamigas

terhadap lulusan Akamigas Cepu itu keliru.

Cepu, Customs Clearance merupakan salah satu mata kuliah wajib,” katanya
bangga, mengenang pengalaman di tempat kerja pertamanya.

Saat diperkenalkan kilang minyak terbesar di Amerika itu, Tri menyusun
rencana dan mencatat problem solving terhadap masalah yang ditemukan.

Saat pembagian ijazah di acara wisuda Akamigas Cepu, Bungky mendapat

Dari laporan yang disusun Tri, orang Amerika itu terheran-heran karena

surat keputusan penempatan kerja di Pertamina wilayah Sorong, Papua,

seolah-olah Tri mengetahui seluruh isi kilang minyak. “Saya katakan

sebagai kepala material. Ketika hendak mengurus keberangkatan, Bagian

kepada mereka, saya menguasai kilang karena belajar di Akamigas Cepu

Personalia Pertamina mengabarkan bahwa dia tidak jadi ditempatkan

dan pengalaman di berbagai kilang minyak Pertamina,” katanya.

di Sorong, melainkan di Kantor Pusat Pertamina Jakarta karena ada
kebutuhan untuk divisi material. Bungky berkeras tidak mau ditempatkan

Dua bulan di AS, Tri kembali di PT Arun NGL Lhokseumawe, Aceh Utara dan

di kantor pusat dan memilih ditempatkan di unit lain yang membutuhkan

langsung dipanggil manufacturing manager PT Arun NGL yang berasal dari

lulusan logistik Akamigas Cepu.

Mobil Oil (kemudian berubah menjadi ExxonMobil), yang mengatakan bahwa
pimpinannya di AS memuji kemampuan Tri setelah melihat presentasi dan

Selama dua bulan menunggu surat keterangan penempatan baru,

laporannya dalam menilai kilang AS, terutama pengetahuan problem solving.

yakni di Tanjung Sekong, Merak, Bungky digaji dengan golongan 13,

Atas prestasi itu, dia mendapat kenaikan pangkat. “Orang asing kalau sudah

belum disesuaikan ke golongan delapan. Padahal alumni lain yang telah

tahu kemampuan kita, akan memberi apresiasi yang tinggi,” kata Tri.

menjalankan tugas di tempat masing-masing, gajinya telah disesuaikan.
“Lulusan terbaik tidak dijamin mulus penempatannya,” kata Bungky.

Prestasi juga dicapai Surya Wazni, lulusan terbaik Akamigas Cepu Jurusan
Pengolahan angkatan ketujuh. Surya, Operation Manager Kilang LNG

Kendati penempatannya tak mulus, bukan berarti karier Bungky tak

Bontang, ketika itu harus bersaing dengan banyaknya tenaga ahli asing.

mencorong. Pada tahun 2000, dia ditunjuk menjadi Kepala Divisi Pemasaran

Kariernya menanjak dan mencapai puncak sebagai GM PT Badak NGL

Luar Negeri dan anggota Board of Directors PETRAL, anak perusahaan

(2007), yang merupakan kilang LNG terbesar di dunia. Selanjutnya, dia

Pertamina yang menangani jual/beli minyak mentah dan produk BBM impor.

menjadi Presiden Direktur PT Donggi Senoro LNG (2008-2009).

Bungky juga pernah menjadi Presiden Komisaris PT Arun NGL. Kemudian
dia menjadi Anggota Komite Pemasaran dan Niaga Dewan Komisaris

Berbagai pengalaman juga dialami Usman Basjah, alumni APP Jurusan

Pertamina.

Bor. Selama berkarir sebagai ahli bor di Pertamina selama kurang lebih 21
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tahun, Usman menjadi hafal seluk-beluk pengeboran berikut masalah dan

membenahi. “Waktu itu saya bertanya kepada atasan, mengapa ingat

cara mengatasinya, seperti well kick, blow out, mud lost, hole problem dan

saya ketika Aceh sedang sulit? Atasan saya menjawab, karena saya

lainnya.

dinilai paling tepat untuk situasi saat itu. Apalagi saya putra daerah
Aceh,” kata Aknasio mengenang.

Pengalaman mengesankan dialami Usman saat penggantian well head
dan master valve Sumur Geothermal Dieng-01, yang sebelumnya meledak

Dengan niat kuat, Aknasio berangkat ke Aceh untuk membenahi operasi

dengan korban meninggal dua orang pekerja. Penggantian dengan bantuan

PT Arun NGL. Sebagai orang yang berpengalaman di plant site, dia sangat

crane yang diarahkan di atas sumur menyemburkan uap panas, sehingga

mengenal medan. Untuk mengembalikan etos kerja karyawan, prosedur

perlu dilakukan pengelasan.

operasi dan keselamatan ditinjau ulang. Semangat pertemanan yang kuat juga
menjadi modal dalam memacu teman-temannya agar giat bekerja kembali.

Pada pengeboran eksplorasi Cemara Selatan 01, terjadi hole problem atau

Sebaliknya, sebagai putera daerah, Aknasio dianggap penghianat dan kerap

cone bit lepas. Meski sudah dilakukan dengan usaha pancing selama tiga

diancam karena tidak membantu GAM. Aknasio pernah jadi sasaran tembak

minggu, namun perkembangannya tak mengalami kemajuan yang berarti.

dan dibom, saat pulang dari kota menuju komplek perumahan PT Arun NGL

Kantor pusat lalu memberi ultimatum bila dalam satu hari (24 jam)

Lhokseumawe, namun Tuhan masih melindunginya.

tidak ada perkembangan, pengeboran dihentikan atau sumur ditinggal
sementara.

Tahun 2000, suasananya lebih mencekam. Saat itu tidak ada orang yang
berani dan mampu memimpin operasi PT Arun NGL. Aknasio ditunjuk

Usaha keras di lapangan dengan mengebor atau menggerus dengan

sebagai production division manager, bagian bisnis inti PT Arun NGL.

pahat tipe CW 7, ternyata menemukan hasil yang diinginkan. Yang lebih

Dia juga membenahi services, administration and development division,

mencengangkan lagi, sekitar lima meter di bawah cone bit yang lepas itu

selanjutnya dipercaya menjadi vice president director yang lima bulan

ditemukan lapisan reservoar minyak yang diharapkan. “Sumur CMS 01

kemudian merangkap president director ad interim. Sembilan bulan

merupakan sumur pertama dan menjadi cikal-bakal lapangan produksi

berikutnya, Aknasio ditetapkan sebagai president director. Seluruh proses

Cemara,” kata Usman.

kritis itu berlangsung sangat singkat, hanya dalam tempo tak sampai lima
tahun.

Pengalaman berat juga pernah dialami Aknasio Sabri, alumni Akamigas
Cepu Jurusan Pengolahan, yang ikut membawa PT Arun NGL “bangkit”

Dengan integritas dan semangat yang kuat, secara perlahan namun pasti

saat terjadi gejolak separatis di Aceh. Syahdan, pada tahun 1998, kondisi

Aknasio berhasil menata PT Arun NGL. Bagi Aknasio, kesuksesan itu

Aceh genting akibat gerakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kondisi

merupakan kombinasi dari pendidikan, kemampuan, kemauan dan peluang.

itu membuat kinerja menurun, karyawan tidak disiplin dan berani

“Lulusan Akamigas Cepu terbukti mampu melampaui tugas middle

melawan atasan. PT Arun NGL Jakarta lalu menugaskan Aknasio untuk

management, seperti yang semula ditargetkan,” kata Aknasio mantap.

264

265

PENEMPATAN KERJA

TOEKANG MIGAS MENEMBUS BATAS

Kemampuan melampaui tugas middle management juga diakui Sunardi,

Menurut Zuhdi Pane, mantan Kepala Badan Koordinasi Kontraktor Asing

President Director PT Arun NGL 2000-2002. Menurut Sunardi, lulusan

(BKKA) dan Komisaris Pertamina, di eranya banyak alumni akademi

akademi migas didesain untuk mengisi posisi di level menengah, namun

migas yang dikirim untuk bersekolah lagi ke Universitas Trisakti dan

setiap individu dapat mengembangkan diri dan kemampuan sehingga

Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sangat sedikit yang tidak mengambil

melampaui posisi tersebut. ”Jadi tergantung individu masing-masing,

kesempatan itu. Dia menunjuk Suprijanto, alumni Akamigas Cepu Jurusan

bagaimana performanya,” kata Sunardi.

Geologi yang pernah menjadi Direktur Umum dan SDM Pertamina, sebagai
salah satu alumni yang mengambil kesempatan melanjutkan pendidikan ke

Menurut Ir Bambang Bramono, President Director PT Arun NGL 1994-1997

tingkat yang lebih tinggi. “Dan berhasil kan,” kata Zuhdi.

yang juga mantan Direktur Muda Perkapalan Pertamina, alumni akademiakademi migas di Indonesia, termasuk Akamigas Cepu sudah didesain

Soejono Endropoetro, mantan Kepala Divisi Logistik Pertamina juga

dengan bekal kemampuan manajemen yang baik, makanya kariernya pun

memberi contoh beberapa alumni akademi migas yang telah melanjutkan

banyak yang mencapai posisi puncak. “Ada yang menjadi presiden direktur

ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan berhasil. Burhanuddin Hassan,

di anak-anak perusahaan Pertamina, kepala divisi dan direktur Pertamina

alumni Akamigas Cepu Jurusan Logistik, pernah menjadi Manajer Logistik

juga ada kan?” katanya.

Pertamina Singapura dan Kepala Divisi Pemasaran Luar Negeri Pertamina.
Willem Siahaya, alumni Akamigas Cepu Jurusan Logistik, pernah menjadi

Di Pertamina, lulusan akademi mendapat golongan delapan, lulusan sarjana

Manajer Logistik Pertamina Amerika, Kepala Logistik Pertamina dan GM

teknik strata satu (S1) mendapat golongan tujuh dan dokter mendapat

JOB Pertamina-Gulf. Purnama, alumni PAS Migas, pernah menjadi Kepala

golongan enam. Setelah bekerja, kariernya tergantung dari keuletan

Jasa Korporat Pertamina Pusat. “Jadi selain siap pakai, lulusan akademi

masing-masing. Dari sisi pekerjaan, lulusan akademi migas lebih siap

migas juga berprestasi,” kata Soejono Endropoetro.

bekerja di lapangan. Meski sudah disiapkan menjadi tenaga yang siap pakai
di bangku akademi, namun lulusannya seperti Sukotjo dan Aknasio Sabri

Prestasi juga diraih Adi Muchanis, alumni Akamigas Cepu angkatan

dari Akamigas Cepu, tetap merasa perlu mengambil S1. “Agar pendidikan

kedelapan. Selepas dari kampus, Adi membaktikan dirinya di Lemigas

dan pengalaman belajarnya menjadi lebih lengkap,“ kata Bambang.

Jakarta. Karyanya diukir ketika menjabat Pimpinan Proyek Sarana dan
Prasarana (2001-2002) pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Energi

Pandangan serupa juga disampaikan Dr Ir Priyambodo Mulyosudirjo,

dan Ketenagalistrikan (P3TEK). Tugasnya meneliti pengembangan energi

Direktur Eksplorasi Produksi Pertamina 1995-2000. Selama berkarier

baru terbarukan. Salah satu proyeknya adalah Pembangkit Listrik Tenaga

di Pertamina, Priyambodo menilai lulusan akademi-akademi migas bisa

Mikro Hydro (PLTMH) di Subang dan Garut pada tahun 2003 dan 2005. Selain

bekerja sesuai target. Dengan mengasah kembali pendidikannya dan

itu, pada tahun 2004 Adi dan tim juga meneliti pemanfataan biogas dari

bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi, lulusan akademi-akademi migas

limbah kotoran sapi menjadi gas metan untuk bahan bakar rumah tangga,

menjadi lebih mudah mencapai puncak karier.

sebagai alternatif pengganti minyak tanah.
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Soeko Harjono, alumni Akamigas Cepu Jurusan Logistik angkatan

dinas sudah tidak ada lagi yang kosong. Para alumni yang bekerja di

kesembilan, punya pengalaman berkesan. Unit Pengolahan-V Balikpapan,

Pertamina disodori surat pernyataan tidak mendapat rumah dinas untuk

tempatnya bekerja, dijadikan pilot project restrukturisasi, saat Pertamina

ditandatangani. Mengingat kondisi perusahaan pada saat itu, para karyawan

menjalankan perampingan organisasi (streamlining) pada tahun 1997-

menerima untuk mengurus sendiri perumahannya. Para karyawan diberi

1998. Organisasi logistik dilebur ke dalam bidang jasa dan sarana umum.

bantuan biaya kontrak rumah untuk setahun. Bila kondisi perumahan sudah

Dampaknya, golongan jabatan menurun sehingga suasana kerja tidak

memungkinkan, dijanjikan akan diprioritaskan.

kondusif. Soeko sebagai pimpinan bidang kerja, berupaya memotivasi untuk
menjaga etos kerja dan berhasil.

Nasib ini jauh berbeda dibandingkan dengan rekan-rekan alumni yang lebih
senior. “Mereka tinggal di rumah dinas di kompleks yang bagus, sementara

Menurut Ibrahim Hasyim, Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak

kami tinggal di rumah kontrakan yang terletak di gang. Kalau musim hujan,

dan Gas Bumi (BPH Migas) yang juga alumni Akamigas Cepu Jurusan Sales

sampai di kantor harus membersihkan sepatu dari tanah merah,” kata

and Engineering Marketing (SEM), penempatan alumni akademi migas di

Ibrahim mengenang.

tempat kerja menyimpan cerita tersendiri. Penempatan alumni di Pertamina
misalnya, memiliki perbedaan antara satu jurusan ataupun lokasi. Khusus

Seiring dengan perjalanan waktu, satu persatu para karyawan dipindah

bidang pemasaran, awalnya semua alumni ditempatkan di Jakarta.

ke daerah dan di sana tentu menempati rumah dinas. Penderitaan hilang.
Di antara para alumni, terselip nama Sjahrodji, alumni Akamigas Cepu

Secara umum, alumni dari bidang pemasaran dibagi dalam dua kelompok

Jurusan SEM angkatan keempat, yang menjadi satu-satunya alumni yang

besar yaitu kelompok sales engineer dan kelompok marketing operation.

hingga pensiun tidak pernah pindah dari Jakarta, sehingga tidak pernah

Para lulusan digodok dulu di Pertamina Pusat untuk mendapatkan wawasan

merasakan rumah dinas.

makro mengenai migas, setelah itu baru ditempatkan secara bertahap ke
lokasi di wilayah pemasaran sebagai kader pimpinan.

Tuhan Maha Adil. Sedikit demi sedikit, Sjahrodji menabung hingga akhirnya
memiliki rumah pribadi. Setelah pensiun, Sjahrodji tidak diganggu oleh

Tentu saja semua lulusan mendapat rumah dinas. Bayangkan, mendapat

masalah tempat tinggal, sementara rekan-rekan yang lain, yang sudah

rumah dinas untuk staf muda di Jakarta adalah fasilitas yang sangat

keasyikan tinggal di rumah dinas, ada yang kelupaan untuk mempersiapkan

membantu. Rekan-rekan sales engineer malahan dapat mobil dinas karena

rumah untuk pensiun kelak. Inilah sisi lain dari suka duka penempatan

tugasnya harus mengunjungi pabrik-pabrik untuk penyuluhan teknis

lulusan para alumni di bidang pemasaran.

pemakaian BBM dan minyak pelumas. “Keren sekali,” kata Ibrahim.
***
Nasib berubah pada saat lulusan SEM angkatan keempat tahun 1973.
Karyawan tidak lagi mendapat rumah dinas, mungkin karena rumah
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Belajar dari Kegagalan
Berangkat dari tekad yang kuat, alumni akademi-akademi
minyak dan gas bumi (migas) berhasil menciptakan
gagasan segar sepanjang kariernya. Ada formula baru
di lapangan, ada yang mendobrak kekakuan sistem dan
mereformasinya dengan menciptakan tatanan yang lebih
efisien dan transparan.
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rajin turun ke lapangan untuk menggantikan peran para manajer lapangan.
Setelah beberapa kali terjun lapangan, dia mulai memahami karakter
sumur tua. “Ada peluang meningkatkan produksinya,” kata Ridwan.
Kepada anak buahnya di lapangan, Ridwan meminta sumur-sumur tua
dipasang penyekat atau packer agar dapat memproduksi minyak secara

D

i tangan Ridwan Nyak Baik, sumur tua di sebuah

maksimal. Fungsi penyekat untuk melokalisir zona produksi supaya tidak
terkontaminasi dengan zona lainnya. Penyekat dipasang selang-seling di
antara zona produksi yang memilki kandungan minyak dan zona air formasi.
Pada zona yang memiliki kandungan minyak dilakukan logging.

lapangan minyak tak selamanya “menopause”
alias tidak produktif. Di saat kondisi sulit pun,

Kendati sempat gagal beberapa kali, metode yang belakangan disebut

lulusan Akademi Geologi dan Pertambangan (AGP)

single layer production itu berhasil diterapkan dan terbukti ampuh. Di saat

angkatan 1970 itu bisa membuktikan bahwa sumur

produksi lapangan minyak lain mengalami penurunan rata-rata 12 persen,

tua tetap bisa menghasilkan minyak dengan jumlah

dengan terobosan yang dibuat Ridwan dan timnya itu, ladang minyak tua

yang melimpah. Di saat produksi sumur-sumur

Rantau justru mengalami kenaikan produksi sampai delapan persen. Atas

normal tengah mengalami fase kembang kempis,

prestasi itu, pada tahun 2005, Ridwan diberi penghargaan karena dianggap

Ridwan membuat terobosan yaitu mampu meningkatkan produksi lapangan

sebagai general manager Pertamina yang berhasil meningkatkan produksi

minyak tua jauh di atas rata-rata.

minyak di ladang tua.

Syahdan, pada 2004, Ridwan ditunjuk sebagai General Manager (GM)

Keberhasilan membuat terobosan di ladang tua, diakui Ridwan, merupakan

Pertamina Bagian Hulu Wilayah Nangroe Aceh Darussalam—sejak tahun

kombinasi antara pengetahuan yang diperolehnya selama belajar di AGP

2009 berubah menjadi Provinsi Aceh—dan Sumatera Utara. Ridwan

dan jerih payahnya belajar di lapangan selama berkarier di Pertamina.

bertanggungjawab terhadap produksi minyak di Lapangan Minyak Rantau,

Setelah lulus dari kampus AGP, Ridwan langsung meminta penempatan di

Pangkalan Susu dan Binjai. Sebagian besar sumur di Lapangan Rantau

Irian Jaya—kini Papua. Bagian Personalia Pertamina terkaget-kaget atas

sudah uzur. Situasi semakin tidak menguntungkan karena daerah itu dilanda

pilihan Ridwan itu.

konflik, yaitu pemberontakan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
Pada waktu itu tidak pernah ada pegawai Pertamina yang mau ditempatkan
Konflik itu menyebabkan sebagian besar manajer Lapangan Minyak Rantau

di wilayah paling timur Indonesia, tapi pria yang kini mengajar di beberapa

meninggalkan ladang dan mengungsi ke Medan. Alhasil, Ridwan harus

perguruan tinggi di Jakarta itu punya alasan kuat memilih Papua. Seorang
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pembimbingnya di AGP pernah mengatakan, jika ingin berhasil menekuni

minyak. Kilang Cepu selanjutnya direhabilitasi untuk menampung lonjakan

profesi di bidang perminyakan, disarankan agar mau ditempatkan di Papua.

produksi.

Selain daerah baru, di Papua alumni bisa mengembangkan pengetahuan
serta belajar menciptakan inovasi.

Tak hanya itu, Bambang dan tim juga pernah menyampaikan proposal

secondary recovery untuk meningkatkan recovery suatu reservoir minyak ke
Alumni Akademi Perminjakan Permina (APP) Bandung juga punya

pimpinan Pertamina EP. Dia berpendapat masih banyak minyak di reservoar

terobosan dalam meningkatkan produksi minyak. Ini dialami H Zainal Arifin

yang dapat diproduksi melalui tahapan enhanced oil recovery (EOR). Usulan

MSc, alumni APP angkatan kedua. Bersama seniornya Mahmudy Saman

Bambang disetujui manajemen dan dikirimlah sekitar 40 insinyur muda

BCP, alumni APP angkatan pertama, sebelum Ridwan, Zainal juga pernah

Pertamina EP ke perguruan tinggi di Amerika Serikat untuk mendalami

meningkatkan produksi lapangan minyak Rantau, Sumatera Utara, paling

EOR—kelak menjadi pionir proyek EOR di Pertamina EP.

tinggi sepanjang sejarah. Zainal menangani Daerah I, sedangkan Mahmudy
memegang Daerah II. Umumnya alumni APP menjadi staf di lapangan itu,

Bambang juga berhasil melakukan penilaian kinerja operasi lapangan

terutama staf bagian produksi dan bor. Sumur Lapangan Rantau pernah

minyak di Pertamina EP melalui pembentukan Tim Audit Operasi. Hasil

menghasilkan minyak 36 ribu barel per hari, puncaknya tahun 1972-1973.

audit operasi sangat berguna untuk melakukan perbaikan tata cara operasi
sesuai kaidah good oilfield reservoir and production practices berdasarkan

Zainal lalu pindah ke Lapangan Tanjung, Kalimantan Selatan pada tahun

keselamatan kerja berstandar internasional. Prestasi itu membuahkan

1977. Delapan tahun di sana, dia bersama tim dianugerahi penghargaan

hasil sehingga dia dipercaya menjadi vice president Eksploitasi Pertamina

Karyawan Lapangan Terbaik dari Judo Sumbono, Direktur Utama Pertamina

EP atau setingkat kepala divisi pada tahun 2002, jabatan tertinggi sepanjang

ketika itu, karena telah membuat Rantau menjadi lapangan minyak terbaik

kariernya di Pertamina.

dan produksi tertinggi untuk lapangan minyak Pertamina. Zainal dan tim
juga pernah mendapat Hak Paten melalui Gugus Kendali Mutu (GKM) atas

Humala P Sihombing juga mengukir inovasi di lapangan. Alumni APP

produk yang dicapai. Zainal juga pernah memodifikasi mata bor (drilling bit)

angkatan pertama ini mencatat prestasi ketika bertugas di Unit Pengolahan

yang bisa digunakan lebih optimal dalam hal waktu.

II Pertamina Dumai, Riau. Pada waktu itu, sekitar tahun 1984, mulai
beroperasi kilang-kilang baru yang dibangun serentak di tiga lokasi yaitu

Bambang Tjiptadi dan tim juga punya terobosan dalam meningkatkan

Dumai, Cilacap dan Balikpapan.

produksi ladang minyak. Pengalaman itu dialami saat mengambilalih
lapangan Cepu dari Pusat Pengembangan Tenaga (PPT) Migas Cepu melalui

Salah satu unit operasi yang baru dibangun di Dumai adalah delayed coker,

program work over intensif berdasarkan studi yang dilakukan Lembaga

unit operasi yang mengolah short residue menjadi komponen bahan bakar

Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) pada tahun 1987. Alumni Akamigas Cepu

minyak (BBM) dan petroleum cokes. Unit kilang sejenis itu baru pertama

Jurusan Produksi angkatan keempat itu berhasil meningkatkan produksi

kali dibangun di Indonesia. Semua operator dan pimpinan di Pertamina
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Dumai belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mengoperasikannya.

pimpinan unit, diadakan selamatan sederhana saat mencapai switching yang

“Cuma baru tahu teorinya,” kata Humala.

ke-100 kali tanpa shut-down, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan
kepada seluruh pekerja pelaksana terkait.

Unit kilang ini memang khas. Selain tergolong baru, unit ini terintegrasi
dengan unit operasi lain seperti hydroskimming dan hydrocracker. Tak

Pengoperasian delayed coker tanpa shutdown membantu Pertamina keluar

mudah mengoperasikan unit tersebut. Sejak initial start-up, unit hanya

dari persoalan klasik yang saat itu kerap dihadapi, yaitu menumpuknya

bisa beroperasi kontinyu di bawah 20 hari dengan kapasitas kurang dari

produk short residue yang berakibat turunnya thruput kilang secara

50 persen, lalu harus berhenti beroperasi (unscheduled shut-down) untuk

signifikan. Pengoperasian tanpa shutdown bisa mencegah penurunan

perbaikan yang memakan waktu antara lima hingga tujuh hari.

produksi bahan bakar minyak dalam negeri sehingga tidak perlu dilakukan
penambahan kuota impor bahan bakar minyak. “Sesuatu yang selalu

Mengingat keterpaduannya dengan unit di hulu dan di hilir, kegagalan

dihindari pemerintah,” kata Humala P Sihombing, yang pernah menjabat

operasi delayed coker bisa berakibat penurunan kapasitas atau bahkan

Presiden Direktur PT Exor-I.

melakukan unscheduled shut-down pada sebagian atau seluruh kilang. Hal
seperti ini sempat berlangsung cukup lama. Sebagai kepala bagian, Humala

Terobosan juga dilakukan Suprijanto, lulusan terbaik Akamigas Cepu

mempelajari dan meneliti satu per satu langkah pengoperasian delayed coker,

angkatan ketujuh, yang memulai karier di Pertamina DKKA Jakarta,

ternyata kegagalan kerap terjadi ketika operator melakukan switching, yaitu

kemudian dipindahkan ke Unit Pertamina EP I Pangkalan Brandan. Setelah

pengalihan aliran petroleum cokes yang bersuhu tinggi di atas 350 derajat

menyelesaikan tugas belajar di Jurusan Geologi Institut Teknologi Bandung

Celcius dari cokes chamber yang satu ke chamber berikutnya.

dan lulus tahun 1986, dia dipindahkan ke Bagian Eksplorasi Pertamina
Unit EP III Cirebon, yang saat itu baru saja terjadi kegagalan atas beberapa

Humala lalu mengumpulkan semua pekerja pelaksana yang terkait

sumur eksplorasi yang dilakukan pada prospek build up carbonate dari

dengan kegiatan switching, dari unsur operasi dan unsur penunjang

Formasi Parigi, seperti Sumur Krawang-1, Sumur Cikarang-1, Sumur

untuk duduk, lalu bersama membaca dan meneliti dengan seksama

Sukra-1 (lokasi Bojong Asem-A ditangguhkan berdasarkan hasil sumur

setiap langkah cara mengoperasikan delayed coker seperti tertulis

Sukra-1).

dalam buku panduan.
Pria yang pernah mendapat kesempatan tugas belajar pada Advanced Oil
Ciri khas dalam langkah operasi switching adalah keterampilan, akurasi

and Gas-Energy Training Program di Universitas Tulsa Oklahoma atas

dan ketelitian tinggi yang menuntut kesabaran, sementara tempat

biaya US-AID dengan predikat excellent grade (sebagai honour class),

bekerjanya tidak nyaman karena panas. Dengan menerapkan secara akurat

kembali melakukan studi regional Cekungan Jawa Barat Utara dan

cara pengoperasian sesuai buku panduan dan terus melakukan perbaikan,

menghasilkan new exploration play untuk Cekungan Jawa Barat Utara.

operator berhasil melakukan switching yang semakin mulus. Atas prakarsa

Hasilnya diusulkan tiga sumur eksplorasi, yaitu Subang-1, Tanjungsari-1
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dan Bojongraung-1. “Alhamdullillah, ketiga sumur itu berhasil sebagai

Suprijanto kembali melakukan inovasi geologi reservoar dari sumur Ketaling

sumur penemu (discovery wells),” kata Suprijanto.

Barat yang ditinggalkan Belanda pada tahun 1935. Berbekal konsep model

reservoar Baturaja di daerah Tugu dan Pasircatang di Jawa Barat Utara,
Sumur Subang-1 terbukti menghasilkan gas dari formasi Parigi dengan

dilakukan pengeboran Sumur Ketaling Barat-1 (KTB-1). “Alhamdullillah,

produksi sekitar 100

MMSCFPD. Sumur Tanjungsari-1 dikembangkan

Sumur KTB-1 menghasilkan minyak 4.000 BOPD. Selanjutnya Lapangan

sebagai Lapangan Tanjungsari yang menghasilkan minyak dan gas bumi,

Ketaling Barat menjadi lapangan utama, selain Lapangan Ketaling Timur

sedangkan sumur Bojongraung-1, terbukti menghasilkan gas bumi.

di Jambi,” katanya. Atas prestasi itu, Suprijanto kembali mendapat
penghargaan dari direktur EP Pertamina.

Suprijanto dan tim juga mengembangkan konsep eksplorasi (exploration

play concept), khususnya di daerah prospek-prospek pada Tinggian Jalur:

Sejak pertengahan tahun 2002, perjalanan karier Suprijanto menyimpang,

Tambun, Pondok Tengah serta tinggian Rengasdengklok, yang kemudian

dari jalur operasi di Direktorat Eksplorasi dan Produksi Pertamina,

ketiga struktur tersebut dikembangkan sebagai lapangan produksi.

dipindahkan menjadi kepala Divisi SDM di Direktorat Umum Pertamina
Pusat Jakarta. Bersama tim SDM, Suprijanto mendapat tugas menjalankan

Sebagai manager Aset I (1997-2000)—dahulu disebut kepala Lapangan

program Systems Applications and Products (SAP) dalam data processing

Karangampel—, Suprijanto bersama tim melakukan inovasi geology

yang lama tertunda dan berhasil go live dengan modul SDM sebagai modul

reservoir dengan mengevaluasi dan membuka kembali Lapisan D pada

pertama.

Sumur Jatibarang (JTB-182) yang telah ditinggalkan sejak tahun 1986.
“Alhamdullillah, upaya ini berhasil dan diproduksikan dengan rate 1125

Di samping itu, diaplikasikan pula Sistem Manajemen Kinerja yang dapat

BOPD,” kata Suprijanto penuh syukur.

menilai pekerja secara obyektif dan menghapus istilah “PGPS” (pinter
goblok penilaian/pendapatan sama). Saat itu penerapannya baru pada

Dengan tambahan produksi JTB-182, membuktikan bahwa produksi Lapangan

tahap 180 derajat (pekerja, atasan dan atasnya atasan pekerja). Sekarang

Jatibarang sudah di atas 400 meter kubik per hari. Fakta ini menggugurkan

Pertamina telah menerapkan secara 360 derajat.

pendapat Ustraindo sebagai techical assistant contract, yang mengoperasikan
struktur ini selama tiga tahun dan hanya menghasilkan gas 300-350 meter

Sejalan dengan implementasi UU Migas No 22 tahun 2001, Suprijanto yang

kubik per hari. Sesuai kontrak, Ustraindo tidak memperoleh keuntungan (oil

terlibat dalam proses restrukturisasi Pertamina yang memisahkan core

share), karena gas yang dihasilkan tak mencapai angka produksi minium 400

business dan non-core business. “Anak-anak perusahaan dibentuk di sektor

meter kubik per hari sehingga tidak terbagi (non shareable oil).

hulu, hilir, direktorat umum dan keuangan seperti Pertamina EP, Pertamina
Geothermal, Pertamina Gas, Pertamina Gas Domestik, Pertamina Pelumas,

Atas hasil itu, Suprijanto diberi penghargaan dengan dipromosikan sebagai

Pertamina Bina Medika dan sebagainya,” kata Suprijanto, yang pernah

general manager Daerah Operasi Hulu Jambi. Bersama tim di Jambi,

menjadi Direktur Umum dan SDM Pertamina 2004-2006.
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Terobosan kerja juga dilakukan Dr Sumarsono, alumni Akamigas Cepu

Menciptakan inovasi seharusnya dilakukan semua staf maupun pimpinan

Jurusan Teknik Listrik angkatan sembilan, yang pernah menjabat Komisaris

perusahaan. Setidaknya, model ini dipraktekkan Farouk Rais, alumni APP

Pertamina tahun 2009-2010, Direktur Umum dan SDM tahun 2006-2008,

angkatan ketiga, pensiunan Pertamina yang kini memimpin beberapa

komisaris utama dan komisaris di beberapa anak perusahaan Pertamina,

perusahaan migas. Melalui PT Energasindo Heksa Karya (Energasindo), di

tiga kali menjabat GM UPMS II, V dan III pada tahun 1984-1986.

tangan Farouk, perusahaan ini menjadi perusahaan swasta nasional pertama
yang meniagakan gas bumi di luar PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

Sonny, nama panggilannya, adalah Ketua Alumni Pasca Sarjana Lembaga
Pendidikan dan Pelatihan Manajemen (PPM School of Management),

Farouk dan beberapa alumni akademi migas juga mendirikan PT Odira

meraih Doctor of Business & Technology di University of Twente dan Doctor

Energy Persada. Saat memenangkan tender mengalirkan gas dari Lapangan

of Business Administration di Maastricht School of Management, keduanya

Tambun ke pengguna gas di Bekasi, Farouk dan tim dihadang berbagai

di Belanda.

kendala, antara lain biaya pembangunan fasilitas senilai US$ 35 juta. Pada
saat Farouk dan tim mencari modal proyek, semua bank di Indonesia tidak

Sonny berperan membangun pipa darat, pipa laut dan Single Point Mooring

ada yang mau memberikan kredit karena perusahaan Farouk dianggap

(SPM) sepanjang 24 kilometer untuk menyalurkan avtur dari kapal tanker

belum berpengalaman, sehingga tidak memenuhi syarat pengajuan kredit

di tengah laut ke DPPU Cengkareng tanpa menggunakan pompa tambahan

ke bank.

(booster pump) dan hanya menggunakan pompa kapal. Dia juga berperan
dalam melakukan perakitan hydrant dispencer dan langsung dipakai di

Disinilah Farouk dan rekan-rekannya belajar menjadi pengusaha untuk

semua hydrant pit yang ada di DPPU Cengkareng Soekarno-Hatta. Tahun

mengatasi pendanaan. Dengan usaha yang tak kenal lelah dan berkat Tuhan

1987, saat menjadi kepala Sub Dinas BBG, dia mengimplementasikan

Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Farouk memperoleh investor, sehingga

istilah Liter Setara Premium (LSP) untuk harga jual BBG ke kendaraan

persis di batas akhir pekerjaan, yakni tanggal 30 November 2005, gas flare

bermotor dengan mengkonversikan gas alam dari satuan volume menjadi

dari Pertamina berhasil dialirkan ke Tegal Gede.

satuan LSP.
Farouk juga melihat kesempatan menjual gas bumi di daerah Bandung yang
Ketika menjabat direktur Umum dan SDM Pertamina, dia menyatukan

harganya jauh lebih tinggi dari daerah sekitar jaringan pipa transmisi, yakni

kembali lembaga pelatihan Pertamina yang semula berbeda di setiap

US$ 5-6/MMBTU, mengikuti standar harga yang ditentukan PGN. Padahal

daerah, melalui satu wadah yaitu Pertamina Learning Center (PLC) di

di daerah Bandung dan sekitarnya, harga gas bisa bersaing dengan harga

Simprug, Jakarta Selatan. Lembaga inilah yang sampai sekarang digunakan

solar untuk industri yang sekitar US$ 18-20/MMBTU.

Pertamina untuk mendidik karyawannya.
Analisis Farouk, jika ada yang memasok gas di Bandung dan sekitarnya,
***
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itu disambar Farouk melalui Odira, yang menggandeng

motor penggerak pembangunan kilang LPG milik Odira di

perusahaan Malaysia dan sejak tahun 2007 menjadi

Babelan, Bekasi, Jawa Barat.

perusahaan swasta pemasok gas pertama dalam bentuk CNG

(compressed natural gas) di Bandung.

Triyatno menyertakan pembangunan kilang itu dalam Proyek
Pengurangan Emisi yang dicanangkan PBB dalam Kyoto

Farouk juga membentuk joint venture dengan pemodal asing

Protokol, yang disebut proyek Clean Development Mechanism

untuk mendirikan suatu kilang coal to liquid (CTL) berlokasi

(CDM), namun Triyatno belum mempunyai referensi cara

di dekat muara Sungai Musi, yaitu kilang yang mengolah batu

menyiapkan proyek CDM agar disetujui Perserikatan

bara menjadi bahan bakar cair dan bahan baku industri lain.

Bangsa-bangsa (PBB). Pada tahun 2005, belum ada satu

Triyatno saat
memberi
penjelasan
tentang
Proyek CDM
dihadapan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono

pun perusahaan di Indonesia yang disetujui PBB untuk
Triyatno, alumni Akamigas Cepu angkatan keenam, juga

melaksanakan Proyek CDM.

membuat beberapa lompatan penting untuk memajukan
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industri migas di Indonesia. Dengan pengalaman 38 tahun

Triyatno mencari partner lokal dan internasional untuk

di kilang minyak, LPG, LNG dan petrokimia, Triyatno menjadi

membantu Odira mendapatkan persetujuan PBB dengan
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kerjasama bagi hasil dan secara “no cure no pay”, artinya Odira tidak

acuan perusahaan yang dikenal di lingkungan Shell dengan nama Low Tech

berkewajiban mendanai Proyek CDM. Semua ditanggung rekanan.

and Low Cost for Pollution Control.

Setelah hampir satu tahun, Triyatno menemukan rekanan dari London
untuk menyiapkan berbagai persyaratan hingga Proyek CDM disetujui

Setiap melakukan pengeboran yang tidak menghasilkan minyak, Boedi

dan diregister PBB, serta merupakan pionir proyek CDM bidang migas

selalu menutup bekas area pengeboran untuk meminimalisasi kerusakan

di Indonesia.

lingkungan. Caranya dengan mengolah bekas lumpur pengeboran, yang
merupakan limbah B3. Limbah dicampur semen hingga membatu. Komposit

Sejak tahun 2004, Triyatno dan teman-teman di Odira juga merintis usaha

itu kemudian dipecah-pecah dan dicampur tanah lalu ditebar ke bekas

mengkonversi batu bara di perut bumi menjadi gas sintetis untuk bahan bakar

lahan pengeboran, selanjutnya lahan itu ditimbun tanah agar bisa ditanami

gas pembangkit listrik, bahan baku industri pupuk dan amoniak serta bahan

kembali.

baku pembuatan syntetic crude oil. Usaha ini biasa disebut Underground

Coal Gasification (UCG). Agar impian dapat diwujudkan, mulai tahun 2005

Penemuan Boedi kemudian dijadikan standar untuk penanganan dan

Odira mendaftar menjadi anggota UCG Association (UCGA) yang berpusat di

pemanfaatan limbah pengeboran oleh Shell. Atas prestasinya itu, Shell

London. Mulai Februari 2009, karena aktivitas yang ditunjukkannya, Triyatno

memberikan penghargaan berupa paket keliling dunia. Boedi memanfaatkan

diangkat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan UCGA (atau UCG Advisory

perjalanan ini untuk studi banding dengan mengunjungi ladang-ladang

Council), mewakili Asia Tenggara.

minyak Shell di Nigeria, Laut Utara dan Venezuela.

Bila rintisan proyek UCG dapat dilakukan di Indonesia, terutama di Sumatera

Terobosan yang ramah lingkungan juga diukir Ir Mustakim MM, dan dua

dan Kalimantan, Indonesia dapat menghasilkan tenaga listrik murah secara

orang rekannya Ir Hermadi Sayono MM dan Ir Suparno MM. Mustakim,

melimpah dari sumber batubara di perut bumi yang tak dapat ditambang

alumni Pendidikan Ahli Singkat Migas (PAS Migas) Jurusan Refinery

secara konvensional. Proyek ini sangat ramah lingkungan. Konversi

Operation angkatan pertama ini mendapat paten pengolahan limbah cair

batubara tidak mengganggu atau merusak permukaan tanah dan tidak

dengan proses Corrugated Plate Interceptor (CPI) dari Dirjen Hak Atas

mengeluarkan limbah debu serta limbah kimia yang berbahaya.

Kekayaan Intelektual (HAKI).

Boedi Tjahjono, alumni Akamigas Cepu angkatan keempat, juga punya

Mustakim dan rekan-rekannya memodifikasi CPI untuk mengolah limbah

terobosan. Setelah mengundurkan diri dari Pertamina tahun 1988, dia hijrah

cair bercampur minyak secara lebih efektif dan efisien. Biasanya pada

ke Shell sebagai technical supporting superintendent, di bagian eksplorasi

pengolahan limbah cair di oil catcher, API hanya mampu memisahkan

produksi. Di perusahaan minyak Belanda itu, Boedi dan ahli Health, Safety

partikel besar di atas 150 mikron. Di bawah itu, sudah tidak bisa

and Environment (HSE) Shell menemukan cara praktis mengatasi limbah

dipisahkan lagi. Maka digunakanlah CPI yang bisa memisahkan partikel

pengeboran yang ekonomis. Karyanya telah diuji dan dijadikan standar

yang kecil itu.
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Dipimpin seniornya, Ir Mukhtisar DP, penelitian pengolahan limbah dimulai
pada tahun 1976. Ketika Huffco, perusahaan minyak Amerika, memesan
pengolah limbah kepada Pusdiklat Migas, sistem pengolahan limbah mulai
diperbaiki. Pada tahap pertama, masih banyak kendala sehingga perlu
perbaikan. Pada tahap awal, masih ada campuran yang tidak terpisah
sempurna karena masuknya air limbah kurang seragam. Lalu dibuat
modifikasinya. Setelah sempurna, idenya dipatenkan. Temuan Mustakim
dan teman-teman telah diterapkan di Lapangan Huffco Kalimantan Timur,
Pertamina Prabumulih dan Pertamina Cepu.
Ibrahim Hasyim, alumni Akamigas Cepu angkatan keempat, juga mengisi
kariernya dengan sejumlah terobosan. Ketika pecah konflik disintegrasi
Timor Timur yang berakhir dengan referendum pada tahun 1999, Ibrahim
yang ketika itu bertugas sebagai Pimpinan Unit Pemasaran-V Pertamina
yang membawahi wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa
Tenggara Timur dan Timor-Timur, menggagas dan mempertahankan aset

Berkat kegigihan Ibrahim dan tim, hanya Pertamina yang

Pertamina di Timor Timur dan berhasil.

mampu bertahan di Timor Timur pada saat itu dan menjadi
fenomenal.

Depot BBM
Pertamina di
Timor Leste

Idenya sederhana, orang asing lain saja ingin masuk untuk berbisnis BBM
ke Timor Timur, mengapa Pertamina yang sudah berbisnis lebih dulu

Atas keberhasilan mempertahankan operasi Pertamina

harus lari keluar? Bila Pertamina berhasil bertahan di Timor Timur, akan

negara baru Timor Leste itu, Ibrahim Hasyim memperoleh

menjadi pengalaman pertama bagi Pertamina dalam menjual bahan bakar

penghargaan Karya Patra Utama dari direktur utama

minyak (BBM) di luar negeri dengan harga internasional. Berarti, di Timor

Pertamina pada tahun 1999 dan penghargaan Satyalancana

Timur itulah untuk pertamakalinya Pertamina menjual BBM dengan harga

Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia pada tahun

dolar.

2002.

Di tengah-tengah upaya mempertahankan aset Pertamina di Timor

Armada kapal tanker sangat diperlukan Indonesia sebagai

Timur dan menjual BBM di bawah desing peluru dari kedua pihak yang

negara kepulauan. Ibrahim adalah salah satu tokoh di balik

bertikai, Ibrahim dan tim menyusun strategi sambil memompa semangat

pengadaan dua kapal tanker raksasa tipe Very Large Crude

karyawan Pertamina yang bertugas di Timor Timur agar dapat bertahan.

Carrier (VLCC) berbobot mati 260 ribu dead weight ton (DWT).
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Pengadaan VLCC menjadi fenomenal karena merupakan kapal tanker
raksasa terbesar yang pernah dimiliki Indonesia.
Dengan prestasi itu, Pertamina pantas mendapat penghargaan Museum
Rekor Indonesia, tetapi sejarah mencatat lain. VLCC itu dijual dan menjadi
masalah hukum yang ramai di Indonesia. Hal itu membuat Ibrahim kecewa
dan dalam kekecewaannya itu, dia menuntut ilmu dan malah mendapat
penghargaan, yaitu meraih gelar doktor dalam keilmuan transportasi laut,
dengan predikat cumlaude dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Surabaya pada tahun 2007. Bersamaan dengan itu, dia juga mendorong
pengembangan armada kapal tongkang dan tugboat di PT Pertamina
Tongkang dalam posisinya sebagai komisaris utama di perusahaan itu. Selain
itu, Ibrahim pernah menjadi anggota Class International dari Lloyd Register,
DNV, NK dan ABS Asia Pacific.
Ibrahim juga menggagas Kota Gas di Indonesia. Pemikiran ini dicetuskan
pada tahun 2000 sebagai kertas kerja perorangan saat Kursus Reguler
Angkatan 33 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), yang digulirkan

studi untuk memetakan kota-kota yang berpotensi menjadi Kota

kembali pada seminar gas bumi yang diselenggarakan Majalah Tempo pada

Gas. Untuk tahap pertama, pemerintah membangun jaringan

tahun 2005. Ibrahim lalu merangkum pemikirannya soal Kota Gas di buku

gas kota di Surabaya, Palembang serta di Tarakan dan lokasi

ketiganya berjudul Siklus Krisis di Sekitar Energi.

lain terutama untuk mengganti minyak tanah rumah tangga ke

Ibrahim
Hasyim saat
menerima
penghargaan
Satyalancana
Wira Karya

gas bumi.
Kota Gas adalah sebuah kota yang di sekitarnya memiliki kandungan gas
bumi yang cukup, tetapi pasokan BBM ke sana cukup rumit setiap tahunnya,

Penyuluh Energi juga merupakan gagasan Ibrahim. Latar

antara lain karena kendala alam seperti mendangkalnya alur sungai pada

belakang gagasan pentingnya penyuluhan di bidang energi,

musim kemarau, misalnya yang dialami Bontang, Jambi dan lokasi lain.

berangkat dari keberhasilan Indonesia menjadi swasembada
beras di masa lalu. Keberhasilan itu tak lepas dari peran

Kota Gas yang dimaksud adalah kebutuhan energi utama untuk rumah tangga,

Penyuluh Pertanian yang digalakkan di era Presiden Soeharto.

transportasi dan industri, berasal dari gas bumi di sekitarnya. Sekalipun

Para penyuluh mengedukasi petani tentang cara bercocok

gagasan Kota Gas belum sepenuhnya terwujud, pemerintah telah melakukan

tanam yang benar agar memberi hasil panen maksimal.
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Permasalahan di bidang energi semakin rumit dengan tersedianya aneka
ragam jenis energi di sekeliling yang membingungkan masyarakat. Untuk itu
masyarakat perlu diberikan edukasi tentang cara memilih dan menggunakan
jenis energi sesuai ketersediaan, kemampuan dan keselamatan. Tugas ini
dilakukan penyuluh energi yang terlatih.
Gagasan penyuluh energi terus diperjuangkan Ibrahim di berbagai forum dan
media massa. Dalam buku keempatnya, Ibrahim Hasyim, 40 Tahun di Industri

Migas: BBM Kapan Selesai yang terbit pada tahun 2009 dan melalui artikel
Penyuluh Energi adalah Keharusan, yang ditulis Ibrahim di harian Ibukota

Zuhdan
Fathoni,
alumni PAS
Migas saat
bertugas di
South Pole

saat terjadi ledakan LPG pada pertengahan tahun 2010. Syukurlah pada
akhirnya Tenaga Penyuluh Energi Lapangan diresmikan oleh Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dr Darwin Zahedy Saleh SE, MBA, pada
saat peringatan Hari Pertambangan dan Energi tahun 2010.
Terobosan spektakuler juga ditorehkan Dr Ir Ahmad Zuhdan Fathoni. Alumni

bertahan di suhu ekstrem itu, yakni minimum minus sembilan

PAS Migas angkatan ketiga itu pernah menjadi anggota Tim Ekspedisi

derajat Celcius dan maksimum empat derajat Celcius, Zuhdan

Geokimia MacQuarie Sidney, Australia yang meneliti kemungkinan adanya

mengenakan pakaian tebal empat rangkap.

kandungan minyak dan gas bumi secara geokimia di wilayah Kutub
Selatan.

Zuhdan pada waktu itu tercatat sebagai mahasiswa tingkat
doktoral (S3) University MacQuarie Sidney. Sebelumnya,

Ekspedisi ini dibiayai pemerintah Australia melalui Australia Antartic

Zuhdan menamatkan pendidikan masternya (S2) di universitas

Research and Expedition (ANARE). Menurut catatan ANARE, Markas

yang sama. Saat itu, dia adalah dosen Pusat Pendidikan

Ekspedisi Riset Antartik Nasional Australia yang didirikan pada 25 Mei 1948,

dan Pelatihan Tenaga Minyak dan Gas Bumi (PPT Migas)

Zuhdan adalah orang Indonesia pertama yang terlibat dalam ekspedisi

Cepu, Jawa Tengah, yang mendapat beasiswa tugas belajar

pencarian minyak ke wilayah Kutub Selatan. Ekspedisi dimulai pada 20

dari AIDAB—Australia Indonesia Development Assistant

November 1990 dan berlangsung sampai 10 Januari 1991. Saat itu, kawasan

Beaureau (Colombo Plan).

yang didominasi pegunungan dan dataran es itu tengah menghadapi musim
panas. Kendati matahari bersinar dari pukul tiga pagi sampai pukul 12

Keterlibatannya dalam tim ekspedisi itu berawal ketika dia

malam, hawa dingin menusuk tulang seluruh anggota tim ekspedisi. Untuk

meneliti kestabilan bahan bakar minyak di laboratorium
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Universitas MacQuarie. Penelitian itu berkaitan dengan studi yang

Muin, selama delapan tahun bekerja di OPEC (1994-2002), mesin idenya

digelutinya, yaitu spesialisasi program di petroleum product. Supervisor

tak pernah tumpul dan memberikan kontribusi yang sangat berarti. Tidak

penelitiannya itu adalah Profesor Barry D Batts, seorang ahli geokimia

saja dalam membantu membangun database OPEC yang independen dan

dan sedimentasi kimia Australia yang mempunyai proyek penelitian

workable, tapi juga menelurkan kajian-kajian strategis yang sampai saat ini

kemungkinan kandungan minyak di Kutub Selatan. Dalam ekspedisi itu,

masih menjadi acuan bagi OPEC

salah satu tugas Zuhdan adalah mengambil contoh tanah dan air di Kutub
Selatan untuk dianalisa di laboratorium di Australia.

Willem Hunila, alumni Akamigas Cepu angkatan ketiga, berprinsip bahwa
keberhasilan ditentukan diri sendiri. Lulus dari Akamigas Cepu, Willem

Dr Abdul Muin, alumni Lemigas School of Petroleum Geology (LSPG)

Hunila banyak bekerja di pengeboran internasional, sebagai mud engineer

angkatan pertama, juga memiliki karier yang cemerlang. Pengalaman

di Placid Oil Belanda dan drilling supervisor masing-masing di Conoco

selama berkarir di Lemigas, khususnya kemampuan analisis, report

North Sea dan di Chevron Denver Colorado serta Petroleum Development

writing dan komunikasi dalam bahasa Inggris diakui Muin sebagai modal

Oman. Sekembalinya ke tanah air, Willem Hunila melanjutkan kariernya

dasar yang mengantarnya lulus tes di Sekretariat OPEC di Wina, Austria,

sebagai drilling supervisor di Asamera Oil South Sumatera, Total Indonesie

untuk mengisi posisi Upstream Oil Industry Analyst Energy Studies

East Kalimantan dan Vico Indonesia East Kalimantan.

Department.
Erie Soedarmo MSc, PhD, alumni Akamigas Cepu angkatan kesembilan,
Misi OPEC adalah menjaga kepentingan negara-negara OPEC. Golnya

dikirim oleh Lemigas ke Australia pada tahun 1991 untuk mengambil

memperjuangkan kepentingan negara-negara produsen minyak mentah

program master di Monash University dan dilanjutkan hingga meraih gelar

dalam menjamin kelangsungan pasokan minyak dunia, tapi dengan harga

doktor. Erie berprestasi sebagai birokrat yang mampu menjadi direktur pada

yang layak. Sebaliknya negara-negara konsumen minyak dunia yang

Direktorat Pengolahan dan Niaga Direktorat Jenderal Migas yang kemudian

didominasi negara-negara maju (OECD) selalu berupaya dan mengharapkan

berubah menjadi Direktorat Pembinaan Usaha Hilir periode 2003-2007. Dia

jaminan pasokan minyak mentah dengan harga serendah mungkin.

kemudian diangkat menjadi Direktur Bahan Bakar Minyak Badan Pengatur
Usaha Hilir (BPH) Migas. Erie berkontribusi dalam perumusan kebijakan

Pertarungan sengit kepentingan antara OPEC dan Non-OPEC yang bermuara

pembukaan pasar hilir migas, sesuai amanah Undang Undang No 22 tahun

kepada kepentingan ekonomi dan politik dari masing-masing kelompok ini

2001. Sejak itu Pertamina tidak lagi menjadi pemain tunggal.

sebenarnya sudah berlangsung lama, bahkan sejak dimulainya industri
migas sampai dengan saat ini. Sekretariat OPEC di Wina adalah instrumen

***

penting bagi peran OPEC dalam menyiapkan kajian-kajian strategis untuk
menentukan kebijakan OPEC dalam menghadapi kebijakan Non-OPEC yang

Tak sekadar menemukan formula dan ide baru, lulusan akademi-akademi

didukung Sekretariat International Energy Agency (IEA) di Paris.

migas juga tercatat mampu mereformasi sistem di tempat kerjanya. Para
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alumni mengubah sistem lama dan memperbaikinya, sehingga menjadi

Alkomar terdorong mengubah stigma itu dan bertekad menjadi auditor bisa

lebih efisien dan transparan. Kendati melakukan perubahan bukan perkara

membongkar penyimpangan. Pandangannya saat itu, jika Pertamina diisi

mudah, dengan niat dan tekad, diciptakan sistem baru yang membawa

orang-orang jujur, perusahaan bisa lebih maju. Dengan niat kuat, Alkomar

pembaharuan dalam dunia migas nasional. Soewondo, alumni PAS Migas

menyingkap sejumlah penyimpangan. Misalnya kasus kontrak pembelian

angkatan pertama, berhasil membenahi sistem tender di PT Elnusa, salah

rig dan sparepart di Balikpapan dan Bunyu, Tarakan, Kalimantan Timur.

satu anak usaha Pertamina. Memegang jabatan sebagai manajer logistik,

Dengan terungkapnya kasus ini, puluhan ribu dolar AS diselamatkan. Pada

Soewondo ditempatkan di perusahaan itu pada tahun 2003. Sebelumnya, dia

tahun 1998, dia dipercaya menjadi manajer internal audit di Pertamina

lama berkarier di Pertamina.

Surabaya.

Di Elnusa, Soewondo memperbaiki sistem procurement. Prosedur lelang

Tiga tahun kemudian, Alkomar pindah kembali ke bagian audit di Jakarta.

dibuat lebih baik dan aturan procurement disempurnakan. Dengan sistem

Dia aktif mendorong agar unit-unit pelaksana teknis yang beroperasi di ibu

yang terbuka dan transparan, Elnusa mendapat banyak keuntungan. Selain

kota menerapkan sistem online dalam penjualan BBM. Praktek manual yang

lebih efisien, mitra yang terpilih akan lebih kredibel karena disaring dengan

dilakukan saat itu dinilai tidak praktis. Setiap orang yang hendak membeli

kompetisi yang ketat.

satu atau dua truk bensin harus melewati beberapa pintu. Selain memakan
waktu, praktek itu juga tidak memudahkan pelanggan.

Sistem yang dibuat Soewondo menjadi aturan baku procurement di
Elnusa. Atas prestasi itu, di penghujung tahun 2003, dia dipercaya

Alkomar lalu mendorong penerapan penjualan BBM dengan sistem online.

menjadi ketua tim tender untuk proyek Elnusa di Bagdad, Irak. Tempat

Pembeli tinggal datang ke bank, faktur pembelian langsung dikirim ke depot

lelangnya dilakukan di Yordania. Di bawah desingan peluru, karena

penjualan, setelah itu BBM dikirim ke pelanggan. Ketika menjadi manajer

saat itu Amerika tengah menggempur Irak, Soewondo tetap meninjau

senior Direktorat Hulu Pertamina, dia terlibat dalam perbaikan sistem cost

proyek.

recovery. Atas prestasinya itu, Alkomar diangkat menjadi Kepala Satuan
Pengawasan Internal Pertamina Korporat.

Upaya mendobrak kejenuhan sistem juga dilakukan Alkomar, alumni
Akamigas Cepu angkatan keempat. Berkarier lama di bagian pengeboran

Lain lagi terobosan yang dilakukan Burhanuddin Hassan. Ketika itu, tahun

Pertamina, pada tahun 1985, dia ditugaskan sebagai auditor internal di

1975, alumni Akamigas Cepu angkatan kelima itu bekerja sebagai Kepala

Pertamina. Beban berat dipikul ketika menjadi auditor. Semua orang di

Customs Clearence Pertamina di Tanjung Sekong, Merak, Banten. Unit

Pertamina sudah terlanjur memberi cap buruk terhadap auditor. Mereka

kerjanya berkantor di areal pelabuhan yang dikelola perusahaan asing,

tak percaya auditor internal bisa mengungkap penyimpangan di Pertamina.

Santa Fe, sebagai production sharing contractor. Bersama anak buahnya,

“Stigmanya, auditor itu datang memeriksa, minta kamar dan fasilitas, lalu

Bungky, panggilan singkatnya, bertugas melakukan proses pembebasan

ujung-ujungnya sangu,” kata Alkomar.

material dan peralatan eks impor dari kantor Bea dan Cukai Merak.
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Seluruh material dan peralatan yang diimpor disimpan di gudang dan

sisi kapal, lalu diangkut ke gudang Enterpot. Barang-barang Pertamina

lapangan yang dikelola Santa Fe, sebelum dokumen pembebasan

tak perlu lagi disimpan di gudang Santa Fe sehingga menghemat jutaan

dikeluarkan kantor Bea dan Cukai Merak. Pembebasan dokumen itu

dolar AS. Untuk kelancaran pengangkutan ke gudang, Bungky melakukan

biasanya memakan waktu selama seminggu. Semua barang yang disimpan

pengawasan langsung ke lapangan. “Kalau ada niat besar, memang harus

di dalam area Santa Fe dikenakan biaya sewa gudang. Saat itu tarifnya US$

kerja keras,” kata Bungky berwasiat.

800 per ton per meter kubik per hari. Selain sewa gudang, Santa Fe juga
membebankan biaya sewa peralatan seperti crane dan fork lift. “Padahal

Willem Siahaya, alumni Akamigas Cepu angkatan kelima juga berupaya

kami pakai peralatan sendiri,” kata Bungky.

meningkatkan efisiensi, mempercepat proses, transparansi dan nilai tambah
dalam manajemen pengadaan barang dan jasa. Diawali sewaktu bertugas

Pada saat Bungky bertugas di sana, banyak material dan peralatan yang

sebagai manajer logistik di Pertamina AS, Wim memanfaatkan kesempatan

dibebaskan dari Tanjung Sekong oleh Pertamina. Beberapa diantaranya

untuk memperdalam pengetahuan dan meraih gelar master dalam bidang

adalah material untuk pembangunan proyek kantor pusat Pertamina, kantor

industrial and commercial economy. Wim juga memperoleh sertifikat

Patra Jasa, Jakarta Convention Center, apartemen Angkatan Laut Slipi dan

bergengsi sebagai ahli pengadaan oleh Lembaga Pengadaan Amerika,

pabrik baja Krakatau Steel. Bisa dibayangkan, berapa besar biaya yang harus

meraih ahli supply chain management and logistics melalui pendidikan di

dikeluarkan Pertamina untuk Santa Fe, bahkan biaya air ledeng di kantor

University of California Los Angeles (UCLA), dan menimba ilmu pengetahuan

Bungky pun dibayar ke Santa Fe. Dengan adanya proyek pipa gas Cilamaya

serta pelaksanaan best practices kegiatan logistik dan pengadaan barang/

ke Cilegon sepanjang 270 kilometer dengan jenis pipa 26 inci, barang yang

jasa di perusahaan migas terkemuka di AS.

masuk ke Tanjung Sekong semakin bertumpuk. Bungky berpikir, alangkah
ruginya Pertamina jika terus membayar ke Santa Fe.

Sekembalinya ke tanah air, bersama tim yang diketuai Purnama, alumni
PAS Migas yang diangkat Baihaki Hakim, Direktur Utama Pertamina ketika

Dia lalu melakukan pendekatan ke sejumlah pimpinan Bea dan Cukai di

itu, berbekal pengalaman bekerja dan ilmu pengetahuan yang ditimba di AS,

Merak dan kantor pusat untuk mengajukan permohonan Gudang Enterpot

Wim membuat pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di Pertamina

untuk Pertamina yang lokasinya tidak jauh dari Depot Pertamina Merak.

dan kontraktor asing. Pedoman tersebut merupakan pedoman pengadaan

Gudang Enterpot adalah gudang penimbunan bagi barang-barang yang

barang/jasa pertama yang berlaku di industri perminyakan dan dikenal

belum bebas dari penelitian Bea dan Cukai. Dalam waktu yang tidak

dengan SK Direksi Nomor 027 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan

terlalu lama dan hanya menghabiskan dana Rp 5 juta, gudang itu berhasil

menjadi SK Direksi Nomor 077 tahun 2000.

dibangun.
Pedoman ini memuat beberapa new inisiatives berupa best practices seperti
Setelah fasilitas itu tersedia, setiap barang yang masuk ke pelabuhan Santa

Procurement Card, E-Procurement, Vendor Stocking Program, Strategic

Fe di Tanjung Sekong bisa langsung dimuatkan ke truk yang merapat ke

Alliances (Partnership), Outsourcing Logistics, Multi Contract dan Sharing
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Contract and Facilities. Inisiatif-insiatif itu diterapkan di instansi pemerintah,
perusahaan non-migas Indonesia, selain di sektor industri migas sendiri.
Wim yang pernah memimpin urusan pengadaan dan logistik seluruh
perusahaan

migas

asing

yang

beroperasi

di

Indonesia,

juga

memperkenalkan konsep Pemberdayaan Surplus Material yang sudah
diberlakukan sebagai ketentuan dalam penanganan surplus material
yang jumlah dan nilainya sangat besar di sektor migas Indonesia. Konsep
ini sangat efektif untuk meningkatkan nilai tambah surplus material yang
tadinya hanya dijual sebagai besi tua, kemudian dapat diberdayakan menjadi
nilai yang lebih tinggi. Sistem pemberdayaan surplus material dilaksanakan
melalui pola interchangability, trade-in, buy back dan sell.
Dito Ganinduto, alumni Akamigas Cepu, juga masih terus berkarya di masa
kerjanya yang senja. Pernah bekerja di perusahaan migas nasional dan
internasional, pendiri PT Duta Firsa, perusahaan yang bergerak di bidang

promotor reli mobil dan balap motor nasional yang selalu

jasa dan pelayanan untuk industri perminyakan ini aktif berorganisasi di

membawa bendera Pertamina sebagai sponsor. Pada tahun

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) DKI Jakarta dan Kamar

1996, Helmy pernah mendatangkan juara-juara reli dunia

Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Dito juga aktif dalam kelompok

untuk berlaga di Asia Pacific Rally Championship di Medan,

kerja pengusaha di Partai Golongan Karya. Dito dipilih menjadi anggota

Sumatera Utara. Dengan dukungan Pertamina, Helmy juga

Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

mengantar banyak pembalap Indonesia menerobos sirkuit di

Mahasiswa
Akamigas
menggelar
“Motor Rally”
di kota Cepu

luar negeri seperti Denny Orlando dan Aep Dadang (motocross)
Pengalaman bersaing di dunia bisnis dipraktekkannya ke dunia politik. Pada

serta Rifat dan Rijal Sungkar (reli mobil). “Akamigas Cepu

Pemilu 2009, dia kembali mencalonkan diri dan berhasil duduk di Komisi VII

banyak memberi arti dalam sejarah hidup saya,” katanya.

DPR yang membidangi sektor energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup.
“Karena pernah jadi orang lapangan, saya tahu situasinya sehingga dapat

Inovasi kerja bukan monopoli orang-orang di lapangan migas.

membuat kebijakan yang sesuai di DPR,” katanya.

Mereka yang bekerja di belakang meja, di parlemen atau di
sirkuit balap juga tak pernah lelah melakukan terobosan.

Helmy Sungkar, alumni Akamigas Cepu Jurusan Logistik angkatan
kesembilan ini juga berkarya di luar industri migas. Helmy dikenal sebagai
298
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Berkarya Tanpa Batas
Masa purna bakti tidak membatasi alumni akademiakademi minyak dan gas bumi (migas) untuk berhenti
berkarya. Usia tidak memudarkan semangat untuk
memajukan sektor migas nasional.
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Pertamina Tongkang dan PT Patra Dok Dumai. Satu tahun menjelang pensiun,
dia ditunjuk menjadi Staf Ahli Direktur Utama Pertamina Bidang Hilir.
Tidak kalah penting, kendati bekerja di Badan Usaha Milik Negara, Ibrahim
tetap menyuarakan sikap kritisnya melalui media massa. Sikap kritis ini
sudah ditunjukkan Ibrahim sejak menjadi staf muda di Pertamina. Suatu

T

ketika, dia mengkritisi kebijakan pemerintah di Harian Kompas. Dalam
tulisannya, Ibrahim menyoroti sikap pemerintah yang tidak mempunyai arah
yang tepat terkait kebijakan harga bahan bakar minyak nasional. Sebagai

ak pernah terlintas sekilas pun dalam benak Dr

lulusan Akamigas Cepu yang digembleng dengan pengetahuan minyak

Ibrahim Hasyim BCM SE MM, kalau puncak kariernya

dan gas bumi yang benar, Ibrahim merasa berkewajiban melakukan kritik

di dunia perminyakan dan gas bumi bakal diraih setelah

membangun yang terus dilakukannya.

memasuki purna tugas di Pertamina. Pada tanggal 4
April 2007, tak lama setelah pensiun, alumni Akademi

Sepanjang kariernya di Pertamina, Ibrahim telah menulis sejumlah buku.

Minyak dan Gas Bumi (Akamigas) Cepu angkatan

Pada tahun 2000, dia menulis buku Bunga Rampai Subsidi BBM (kumpulan

keempat ini dipilih menjadi anggota Komite Badan

artikelnya di sejumlah media massa nasional sejak tahun 1980). Pada

Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi.

tahun yang sama, dia juga menulis Mengapa Pertamina Ada di Timor-

Timur? (merupakan pengalaman menjadi pemimpin di wilayah yang telah

Setelah melewati saringan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon yang

memisahkan diri dari Indonesia, kini Timor Leste). Setelah pensiun, hasrat

terpilih, termasuk Ibrahim, pada 4 Mei 2007 dilantik Menteri Energi dan

menulis tumbuh kembali. Dia melahirkan dua buku, yaitu Siklus Krisis di

Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro berdasarkan Keputusan

Sekitar Energi pada tahun 2005 dan Ibrahim Hasyim: 40 tahun Bergelut

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Nomor 27/P Tahun 2007 tertanggal 23

Energi, Kapan BBM Selesai? pada tahun 2009.

April 2007. “Bagi saya ini pencapaian tertinggi sebagai anak bangsa. Dipilih
DPR, diangkat Presiden,” kata Ibrahim.

Selama mengisi waktu pensiun, selain menulis buku dan menjadi anggota
Komite BPH Migas, Ibrahim kerap memberi masukan kepada pemerintah

Tiga puluh tujuh tahun mengabdi di Pertamina, posisi Ibrahim di perusahaan

dalam bidang energi melalui tulisan di sejumlah surat kabar nasional.

migas pelat merah itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Beberapa kali dia

Beberapa di antaranya adalah Perhatikan Persediaan BBM di Harian

pernah menjabat pimpinan wilayah pemasaran di wilayah-wilayah strategis

Kompas, Lagi-lagi Minyak Tanah dan Mengurangi Subsidi BBM di Harian

Pertamina, pernah menjadi deputi direktur Bidang Perkapalan, komisaris di PT

Investor Daily, Infrastruktur BBM Berpotensi Rawan dan Penyuluh Energi

Badak NGL dan komisaris utama di dua anak perusahaan Pertamina, yaitu PT

Suatu Keharusan di Harian Kontan.
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Sebagai profesional di bidang migas, setelah pensiun Ibrahim juga masih
aktif di sejumlah perkumpulan profesi di dalam dan luar negeri, seperti
Komite Nasional Indonesia-World Energy Council dan American Bureau
Shipping. Dia juga mendirikan dan memimpin yayasan Ibrahim Hasyim
yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, agama dan kemanusiaan.
Seabrek rutinitas itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian terhadap
negara. Baginya, purna tugas di Pertamina bukan berarti pensiun pula
dalam menyumbang tenaga dan pengetahuan. “Saya tak pernah merasa
pensiun dan akan terus berkarya,” tukas Ibrahim penuh semangat.
Semangat terus berkarya pasca pensiun juga dijalani Burhanuddin Hassan,
yang biasa dipanggil Bungky. Sebelum purna tugas, alumni Akamigas Cepu
angkatan kelima ini menjabat Presiden Direktur Pacific Petroleum and
Trading Co Ltd. Anak perusahaan Pertamina ini merupakan perusahaan hasil
kerjasama dengan perusahaan Jepang yang menangani penjualan minyak
di kawasan Asia Pasifik. Dia juga sempat menjadi Presiden Komisaris PT
Arun NGL.
dengan bekerja di luar negeri. Alumni Akamigas Cepu
Setelah pensiun dan kembali dari Jepang ke Jakarta pada tahun 2006,

angkatan keenam ini pertama kali ditempatkan di Bagian

dia memanfaatkan waktu luangnya untuk mempromosikan biodiesel dari

Distilling Pertamina Wilayah IV Balikpapan sebagai shift

jatropha curcas dan bibit unggul jagung hybrida. Promosi bahan bakar

supervisor, pada tahun 1975.

Dua alumni
Akamigas
Cepu di
RasGas,
Qatar

alternatif itu dilakukan selama dua tahun.
Dua tahun kemudian Djohansyah pindah ke PT Arun
Jerih payah Bungky tetap berbuah. Berkat semangat pengabdiannya, dia

NGL. Selama 21 tahun bekerja di PT Arun NGL, puncak

diangkat menjadi Anggota Komite Pemasaran dan Niaga Dewan Komisaris

kariernya sebagai kepala bagian laboratorium. Ketika PT

Pertamina. Komite ini berperan memberi masukan kepada dewan komisaris

Arun NGL mulai mengurangi produksi karena habisnya

seputar pemasaran dan niaga yang dijalankan Pertamina.

beberapa kontrak penjualan LNG ke Jepang, Djohansyah
memilih pensiun pada tahun 1998. Dia pindah ke Qatar

Djohansyah Nasrie punya sedikit kesamaan dengan Bungky. Setelah

untuk bekerja di Ras Laffan LNG Co (RasGas) sebagai shift

puluhan tahun berkecimpung di PT Arun NGL, dia menjalani masa pensiun

superintendent.
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RasGas merupakan perusahaan gas kedua milik pemerintah Qatar

Sebagai alumni Akamigas Cepu yang bekerja di Qatar, Djohansyah tidak

setelah QatarGas LNG Co. Sejalan dengan reorganisasi perusahaan,

sendirian. Di RasGas ada Soeprapto (alumni angkatan keempat), Sunarto

Djohansyah menjalani mutasi sebagai shutdown coordinator, shift

(alumni angkatan keempat) dan Widodo (alumni angkatan kesembilan).

supervisor and PIC ( person in charge ). Djohansyah diperbantukan

Riswan (alumni angkatan keenam) bekerja di QatarGas LNG Co dan Hadi

sebagai technical instructor dengan tugas khusus memberikan

Susilo (alumni angkatan kesembilan) yang bekerja di Qatar Petroleum Co.

pelatihan kepada new intake Qatari Operators serta perusahaan minyak
baru di Qatar.

Dua alumni lainnya, yakni Anwar P Siregar (alumni angkatan keenam)
pernah bekerja selama 11 tahun di QatarGas sampai pensiun dan Sukotjo

Di RasGas, usia pensiun adalah 60 tahun. Setelah masa itu, masih bisa

(alumni angkatan keenam) pernah bekerja selama satu tahun di RasGas.

diperpanjang setiap tahun, maksimal 65 tahun, dengan syarat perusahaan

Pahlawan devisa? Inilah kebanggaan lain dari pensiunan yang peluangnya

masih membutuhkan dan kondisi kesehatan mendukung. Djohansyah

tak dimiliki kebanyakan warga negara Indonesia.

termasuk orang yang masih dibutuhkan RasGas. Dia punya pengalaman
berkesan saat bekerja di RasGas.

Tetap berkarya setelah purnabakti juga dijalani Willem Siahaya, alumni
Akamigas

Cepu angkatan kelima. Pengabdiannya antara lain menjadi

Beberapa hari setelah tsunami di Aceh, Desember 2004, dia dipanggil

dosen Pascasarjana Trisakti dan ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP)

operations group manager RasGas. Bosnya bertanya apa yang bisa dilakukan

Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI). Dalam bidang migas, tugasnya juga

perusahaan untuk meringankan beban korban tsunami. Djohansyah minta

masih seabrek. Wim adalah Ketua Masyarakat Migas Indonesia (MMGI),

agar anak buahnya yang berasal dari Aceh diizinkan pulang lebih dari tujuh

Ketua Dewan Pimpinan Gabungan Usaha Penunjang Migas (Guspen Migas),

hari masa kerja karena butuh waktu lama untuk sampai ke daerah bencana.

Chairman Asosiasi Produsen Pipa Pemboran Migas Indonesia (Apropipe)

Permintaan dikabulkan.

dan Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Pengadaan Industri Perminyakan
Indonesia (APPI).

Djohansyah juga mengajukan permintaan sumbangan dana, makanan dan
obat-obatan untuk korban tsunami. Bosnya menjawab bahwa perusahaan

Bersama Sayogi Sudarman, alumni Lemigas School of Petroleum Geology

hanya bisa memberi sumbangan uang karena mengirim makanan dan

(LSPG) yang ditunjuk World Bank sebagai project manager, Wim dipercaya

obat-obatan secara teknis sukar dilakukan. RasGas kemudian mengadakan

sebagai procurement specialist pada proyek pengembangan energi panas

kampanye penggalangan dana. Dalam waktu singkat terkumpul QAR 375

bumi di Indonesia yang dibiayai World Bank.

ribu dari karyawan. RasGas menambahkan sejumlah itu lagi sehingga
jumlah yang disumbangkan menjadi QAR 750 ribu atau setara US$ 205

Atas kiprahnya itu, Wim memperoleh penghargaan dan predikat sebagai

ribu. “Masa pensiun terasa sangat berharga karena bisa membantu korban

pakar logistik dan pengadaan serta supply chain management nasional. Di

tsunami,” katanya.

kalangan pemerintah dan industri nasional, Wim dikenal sebagai tokoh yang
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pernah dipromosikan memegang jabatan di luar bidang logistik, yaitu
sebagai General Manager Unit Pemasaran Sumatera Selatan. Jam terbang
yang tinggi itu menyebabkan Hartono masih dipercaya untuk berkarya di
anak perusahaan Pertamina, yaitu Patra Niaga untuk mengurus distribusi
BBM ke seluruh wilayah nusantara.
Berkarya tanpa henti juga dilakukan Zainul Bahri, bahkan alumni Akamigas
Cepu angkatan kedelapan ini masih turun ke lapangan. Setelah pensiun dari
Pertamina, pada Februari 2008, dengan posisi terakhir sebagai Manajer Teknik
Pertamina EP Wilayah Sumatera, dia bekerja kembali di Pertamina EP Cepu
dan ditugaskan sebagai Pertamina Secondee di Mobil Cepu Ltd, anak usaha
ExxonMobil Indonesia yang menjadi operator Blok Cepu, Jawa Tengah.
Pada Mei 1998, dia dipercaya menjadi deputy project manager pada
Proyek Mobil Cepu Ltd, di Blok Cepu. Tugasnya membantu memastikan
Willem
Siahaya dan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
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gigih memperjuangkan peningkatan penggunaan produksi

keberhasilan aktivitas proyek, ikut serta memberikan prioritas tujuan proyek

dalam negeri dan meningkatkan daya saing serta kemampuan

dan membantu koordinasi kegiatan proyek dengan pihak-pihak terkait, baik

ekspor. Dia terlibat bersama instansi pemerintah terkait dalam

internal maupun eksternal.

penyusunan peraturan dan ketentuan tingkat nasional untuk
melindungi produksi dalam negeri dan meningkatkan daya

Zainul juga aktif memberikan masukan untuk perencanaan organisasi

saing serta kemampuan ekspor. Sukses yang diraih Wim,

proyek, memantau pencapaian dokumen-dokumen proyek, ukuran-ukuran

tidak terlepas dari pembinaan para seniornya, antara lain

kinerja (safety, quality, cost, schedule, operability) dan melakukan review

Gatot Wiroyudo, R M Pranoedjoe, Soejono Endropoetro, Djoko

bersama dengan manajer proyek. “Saya berangkat saat hari masih gelap,

Pranoto, Rob Subagio, G A Leuwol dan Purnama.

pulang juga ketika hari sudah gelap lagi,” kata Zainul.

Hartono, alumni Akamigas Cepu angkatan kesembilan,

Pekerjaan itu masih digeluti sampai sekarang. Bahkan, sejak 1 Oktober

juga terus berkarya di masa pensiun. Ketika masih bekerja

2010, dia ditugaskan sebagai infrastructure project manager. Penugasan

di Pertamina, Hartono pernah menjadi kepala Logistik

ini menjadikan Zainul sebagai satu-satunya tenaga nasional yang dipercaya

Pertamina Unit Pengolahan Cilacap, sempat pula menjadi

menjadi project manager di lingkungan Mobil Cepu Ltd. Tiga orang project

kepala dinas Logitik Direktorat Pengolahan. Hartono bahkan

manager lainnya adalah tenaga asing, pegawai ExxonMobil.
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Selain mengabdi untuk kemajuan sektor perminyakan dan gas bumi,

2004, bekerja di PT Lapindo di Sidoarjo, Jawa Timur, sebelum musibah

Zainul mengaku melakukan pekerjaan itu setelah pensiun karena ingin

semburan lumpur terjadi. Dari Lapindo, dia bekerja di perusahaan Akar

terus mengasah kemampuan sebagai profesional di bidang migas. Lebih-

Gulindo di daerah Lubuklinggau, Sumatera Selatan. Setelah pensiun,

lebih, di tempat tugas itu sangat membutuhkan kualifikasi yang dimilikinya.

pria yang pernah menjadi Manajer Pertamina Wilayah Cirebon ini, tak

Untuk membangun proyek fasilitas produksi, kualifikasi pengetahuan

lagi berambisi mengejar posisi. Dia bekerja hanya untuk mengasah ilmu

yang dibutuhkan meliputi process, mechanical, electrical, instrumentation

sambil mendarmabaktikan pengetahuannya di bidang perminyakan.

civil, geotechnical, project engineer, project control dan procurement
and contract. Lingkungan yang cocok juga menjadi pertimbangan Zainul

Bekerja di perusahaan swasta juga menjadi pilihan Aknasio Sabri, alumni

menerima pekerjaan tersebut. Di tempat itu, Zainul tidak merasa sendirian

Akamigas Cepu angkatan keempat, setelah pensiun pada Juli 2008. Mantan

dalam hal usia karena banyak tenaga asing yang berusia di atas 55 tahun.

Presiden Direktur PT Arun NGL ini membantu teman-temannya di PT Trang

“Sehingga saya tidak merasa seperti pensiun,” katanya terkekeh.

Bumi Nanggroe Aceh sebagai technical advisor. Perusahaan ini merupakan
perusahaan patungan antara Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam

Frans Kumaat, alumni Akamigas Cepu angkatan keempat, juga menjalani

dengan perusahaan swasta, PT Erabumi Arta Nusantara (Erbanusa), sedangkan

pengabdian setelah pensiun dengan bekerja di Bagian Operasi Produksi

pemerintah daerah diwakili Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh. PT

Pertamina TAC, Sei Gelam, Jambi. Kemudian dia bekerja di Total Indonesie

Trang Bumi ditunjuk pemerintah daerah untuk mengelola pemanfaatan tiga

sebagai instruktur operator produksi.

unit turbin bekas kilang LNG PT Arun NGL, Lhokseumawe, Aceh.

Pengalaman bekerja setelah pensiun juga dialami Anthonius Sapulete. Pada

Triyatno, alumni Akamigas Cepu angkatan keenam, juga masih aktif

tahun 2002 dia ditunjuk sebagai Presiden Direktur PT Nusantara Gas Services

berkarya. Mantan Kepala Bagian Operasi Kilang LNG Arun ini mengambil

(anak perusahaan Pertamina) di Osaka, Jepang sampai tahun 2006. Alumni

pensiun dipercepat pada awal tahun 1994, saat usianya baru 47 tahun.

Akamigas Cepu angkatan kedelapan ini seharusnya pensiun pada tahun

Dia sempat bekerja di PT Chandra Asri Jakarta, perusahaan petrokimia

2005, namun diperpanjang setahun karena belum menemukan pengganti.

sampai tahun 2003 dan berhenti karena mencapai usia pensiun 56

Sebelumnya, dia menempati posisi sebagai Kepala Dinas Pemasaran Gas

tahun. Dari Chandra Asri, Triyatno bergabung bersama para pendiri PT

Pertamina. Setelah pulang dari Jepang pada tahun 2006 dan pensiun, dia lalu

Odira Energy Persada. Di Odira, Triyatno banyak belajar, antara lain cara

bekerja di perusahaan swasta yang menangani jasa energi. Pada tahun 2008,

mendanai proyek yang relatif besar dengan “modal dengkul” dan berhasil

dia menjadi Direktur PT Jasa Energi Pratama di Jakarta.

menggandeng investor yang mau mendanai proyek pembangunan kilang
LPG dan jaringan pipa transmisi gas sepanjang 35 kilometer.

Sejumlah alumni Akamigas Cepu yang lain juga memilih bekerja di
perusahaan swasta setelah pensiun. Prawijanto, misalnya. Lulusan

Triyatno dan rekan-rekannya di Odira mengembangkan usaha pemasaran

Akamigas Cepu angkatan keempat ini, setelah pensiun pada tahun

gas lewat pipa maupun compressed natural gas (CNG), serta pendirian
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Zainal Arifin, alumni APP yang lain, juga terus berkarya. Dia menilai usia
pensiun yang 55 tahun, adalah usia seseorang yang ingin berkreasi. Ketika
bekerja di Pertamina, Zainal pernah menduduki posisi sebagai pemikir,

programmer dan perencana. Ketika pensiun, Zainal memberikan penataran
di kilang Balongan, Indaramayu, Jawa Barat. Dia juga aktif di Himpunan
Pengusaha Pribumi Indonesia.
Selain motif utama untuk terus berkarya, sejumlah alumni akademi migas ada
yang mengaku tetap bekerja setelah pensiun karena alasan ekonomi. Adam
Djalil memilih bekerja setelah purna tugas karena masih membutuhkan biaya
untuk sekolah anak-anaknya. Mantan Kepala Lapangan Panas Bumi Kamojang,
Jawa Barat ini mengaku uang pensiun per bulan tidak mencukupi kebutuhan
keluarga. Alumi APP angkatan pertama ini lalu bekerja sebagai konsultan di
perusahaan swasta di sektor migas.
Farouk Rais
dan Triyatno
di Kilang Mini
LPG Odira,
Bekasi

anak perusahaan yang sudah berhasil memperoleh lapangan

Usman Basjah juga punya alasan yang sama dengan Adam. Alumni APP

migas dengan sistem production sharing contract (PSC) di

angkatan pertama ini mengaku bekerja setelah pensiun karena ingin

Lapangan Karang Agung, termasuk wilayah Kabupaten Musi

mencari tambahan penghasilan. Sebelum pensiun pada tahun 1998,

Banyuasin dan Banyuasin.

Usman menjabat sebagai Kepala Inspektorat Daerah Pertamina Sumatera
Bagian Utara. Setelah 12 tahun lebih usia pensiunnya, dia sudah berkarier

Beberapa alumni APP juga memilih bekerja setelah pensiun.

di sejumlah perusahaan, seperti Western Resources Ltd, PT Indospec, PT

Syamsoel Bahrie bekerja di sub kontraktor PT Mutiara

Indo Ventura Songson, PT Isis Megah, PT Pertamina Training dan konsultan

Biro Perkasa (MBP), di bidang pengeboran. Ditempatkan di

tenaga pengeboran sumur-sumur geothermal Lumut Balai dan Kamojang

Mojokerto, Syamsoel bertugas melakukan pengeboran yodium

Jawa Barat. “Saya bangga, saat usia di atas 60 tahun masih bisa berkarya

di lapangan milik Kimia Farma. Yodium merupakan air asin

untuk kemajuan sektor migas,” kata Usman.

berkadar garam tinggi. Dua tahun kemudian Syamsoel hijrah
ke Sea Union, perusahaan swasta yang bekerjasama dengan

Berkarya di industri migas bagai pipa yang tertancap di dalam perut bumi.

Pertamina. Dari Sea Union, baru rehat dua bulan, Syamsoel

Sekali ditelusupkan, pipa pantang diangkat, sebelum minyak dan gas bumi

dihubungi MBP yang memintanya kembali mengurusi

benar-benar berhenti mengucur.

lapangan sampai tahun 2006.
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Kelangsungan Ketahanan
Migas di Masa Depan

P

asar industri minyak dan gas bumi (migas) masih begitu
legit. Hingga kini industri migas nasional tetap tumbuh dan
berkembang. Prospek pasarnya diperkirakan tetap cerah
karena masih banyak cadangan migas yang belum digarap
secara maksimal.
Negara kita membutuhkan sumbangsih dari anak bangsa untuk
mengangkat pamor industri migas, sebab tidak terbantahkan bahwa
dalam industri pasar emas hitam tersebut, sumber daya manusia
(SDM) adalah kunci utama, disamping teknologi dan dana. Kebutuhan
SDM itu pun tidak hanya dari satu macam ilmu saja, melainkan dari
latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang beragam dengan
kedangkalan dan kedalaman tertentu.
Untuk mencetak SDM yang mumpuni di bidangnya tentu dibutuhkan
pendidikan khusus yang tidak terbatas pada pengetahuan teori di
buku atau ruang kelas. Industri ini perlu SDM yang dapat menganalisa
secara tepat, memilih tindakan yang paling efisien serta sigap
mengambil keputusan bersandar pada situasi di lapangan.
Untuk menjawab kebutuhan itu, sejumlah lembaga pendidikan pun
berkembang dengan menyesuaikan sistem pendidikan berdasarkan
permintaan industri ini. Beberapa disiplin ilmu pengetahuan terkait
industri migas telah tersedia, tetapi sayangnya sebagian ilmu lain
terkait dengan mata rantai kegiatan yang ada di industri migas belum
tersaji di pasar.
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Inilah celah yang menjadi salah satu penyebab timpangnya
perkembangan industri migas Indonesia. Antara suplai dan kebutuhan
SDM dengan kompetensi spesifik belum terpenuhi. Kegiatan industri
migas di sepanjang mata rantainya itu masih terus membutuhkan
pimpinan yang mumpuni sejalan dengan perkembangan kebutuhan
masyarakat dan teknologi. Dari sana dirasakan masih diperlukan
sistem pendidikan untuk beberapa kegiatan yang tidak tersedia di
pasar seperti pengeboran, marketing operation dan supply chain di
bidang migas.
Cobalah sejenak kita menyusuri perkembangan industri migas di masa
lalu. Tentu belum lepas dari ingatan kita pada 1970-an industri minyak
Indonesia pernah mengalami kejayaan dengan kapasitas produksi di
atas satu juta barel per hari. Negara tercinta ini juga pernah memberi
kontribusi 1,8 persen dari seluruh produksi minyak dunia dan berada
di peringkat ke-17 penghasil minyak bumi dunia.
Semua keberhasilan itu tentu tidak lepas dari peran serta para
pendahulu yang dengan apik meletakkan dasar-dasar yang kuat
bagi pengembangan industri migas ke depan. Di tengah berbagai
keterbatasan itu, para pemimpin jaman itu memandang jauh ke
depan dan berinisiatif mempersiapkan pasukan untuk mengelola
emas hitam tersebut. Ketercukupan penyediaan SDM yang kompeten,
sukses dicetak melalui pembentukan akademi migas sebagai salah
satu karya besar pemikiran yang terbukti menelurkan alumni yang
piawai mengelola industri migas.
Perjalanan akademi-akademi migas dari awal kemerdekaan
sampai dengan saat ini telah mempertontonkan kinerja dan
prestasi gemilang dalam membangun industri migas nasional.
Pemikiran tentang sistem pendidikan model tersebut adalah
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sebuah pemikiran besar yang memerlukan pula kerja besar dalam
mewujudkannya.
Lalu muncul pertanyaan: “Apakah sistem pendidikan seperti itu
masih diperlukan?” Jawabannya pro dan kontra. Pertama, ada
pihak yang mengatakan tidak perlu, karena saat ini kompetensi itu
sudah dicetak perguruan tinggi yang ada di pasar. Kedua, ada yang
mengatakan masih perlu, tetapi terbatas pada jurusan tertentu saja
seperti pengeboran, marketing operation, supply chain dan jurusan
lain sesuai perkembangan. Ketiga, ada pula yang setuju bahwa
masih diperlukan, mengingat banyak badan usaha yang mengalami
kesulitan dalam memperoleh SDM di tingkat pimpinan terdepan
yang menguasai teori, terampil di lapangan, piawai memimpin dan
bersedia bekerja berlamur lumpur.
Idealnya, kesuksesan semacam inilah yang harus diulangi dan
dipoles kembali oleh para pemimpin bangsa saat ini. Membangunkan
kembali sistem pendidikan yang diterapkan melalui ramuan ilmu
dasar, ilmu terapan, disiplin dan kepemimpinan, diharapkan mampu
mencetak pemimpin terdepan yang kompeten. Sesungguhnya ide
pengembangan sistem pendidikan migas dengan metode seperti
ini tentu tidak terbatas hanya untuk menjawab kebutuhan SDM di
industri migas saja, tetapi juga dapat diimplementasikan di sektor
industri nasional lainnya, sehingga semakin banyak anak bangsa
berkarya menuju kelangsungan ketahanan nasional di masa depan.

***
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NARA SUMBER MEMOAR ALUMNI AKADEMI MIGAS
Nara Sumber Eksternal
Abdul Muid
Asmorowati, Ir.
Bambang Malana, Ir
Bambang Bramono, Ir.
Hadi Nugroho, Ir.
Harry Widodo, Ir.
Herman (Boy) Tikoalu
Johny Musu, Ir.

Nugroho Hadi Hs, Dr. Ir.
Priyambodo Mulyosudirjo, Dr. Ir.
Pudjohartono, Ir
R A Rooroh
Samto Utomo, Ir.
Soejono Endropoetro
Soejono Dipl. Ing.
Sudarsono, Ir

Sulaiman Hassan, Drs.		
Sumarjo, Ir.		
Sunardi, Ir.
Soepanan, Ir, MSc, Dipl. Ing.
Suyitno Patmosukismo, Ir.
Wahjudi Wisaksono, Prof. Dr.
Zuhdi Pane, Ir.

Nara Sumber ALUMNI akademi migas
Akademi Perminjakan Permina
(APP)
Abdul Muthalib
Achmad Firman
Adam Djalil
Arifin A Bustam
D Djuhardi
Djakfar Alie
Djurnalis
Endin Zaenal Abidin
Farouk Rais
Humala P Sihombing
Ismail D
Mahmudi Saman
Sjahabuddin AR
Syamsoel Bachrie
Usman Basjah
Utama Rasyid
Zainal Arifin
Zulkarnaen Bachtar
Akademi Geologi dan
Pertambangan (AGP)
A Rahman Abbas
Achyar Syarifuddin
Amir Fauzi
Ramli Djaafar
Ridwan Nyak Baik
Lemigas School of Petroleum
Geology (LSPG)
Abdul Muin		
Djoko Rusdianto
Sudarno Slamet
Tito Ratkolo
Pendidikan Ahli Singkat Migas
(PAS Migas)
Ahmad Zuhdan Fathoni
Buang Sutrisno
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Edi Sularso
Mustakim
Soewondo
Widyarto WP
Akademi Minyak dan Gas Bumi
(Akamigas) Cepu
Abu Rosihani
Achdiat Soehadji
Adi Muchanis
Aknasio Sabri
Alkomar
Amir J Lamreueng
Amrul Baroos
Anthonius Sapulete
Armeiyn Rambe
Amir R Effendi
Asmara Bhakti
Aswindarto Sumalyo
A Rivai Prabu
Athar Yusuf
Bambang Kusnadi
Bambang Soetrisno
Bambang Sriyono
Bambang Tjiptadi
Basuki WR
Boedi Tjahjono
Burhanuddin Hassan
Dito Ganinduto
Djohansyah Nasrie
Djoko Sumitro
Dodi Wahyudi Subrata
E Sumarna
Eddy Sutopo
Enda Mora 		
Erie Soedarmo
Firdaus Harahap
Frans M Kumaat
Hadi Murdoko		
Hamdi Alnaf
Hartono		
Hartoyo
Helmy Sungkar

Hurip Tjiptadi 		
Heru Sukowati
Ibrahim Hasyim
Jack Zakka Sjoehada
Jacob Waas
Jajat Ruchiat		
Janto IS Pramoedji
Jusfic A Siregar
Maximon Shah Arifin
Mora Sarumpaet
Muhammad Amir
Munasir
Nasrul A Harahap
Nugraha Priyatna
Prawijanto
Rachlan Suwarlan
Roland P Gultom
Rozali AR
Rusdi Erwin		
Setyohadi
Soeko Harjono
Subakir Kasdi
Suharto Atmosuwignyo
Sukotjo 		
Sukowitono
Sulistiyanto SR
Sumarsono
Supratik
Suprijanto
Surya Wazni		
Suyadi Taryam
Triyatno Admodiharjo
Usman Basjah
Widodo Budi Prabowo
Widradjat Aboe Kasan
Willem Hunila
Willem Siahaya
Zainul Bahri
Zulfikar Mouriz

DAFTAR ALUMNI AKADEMI PERMINJAKAN PERMINA
ANGKATAN I

ANGKATAN II

TAHUN 1967

TAHUN 1968

Ismail Sah Bc.P
H.M.B. Pangabean Bc.P
Burhanuddin Bc.P
Kotan Silaen Bc.P
H.P. Sihombing Bc.P
Mursal Malik Bc.P
Abdul Muthalib Bc.P
Moch Hasan Bc.P
Zulkarnaen Bachtiar Bc.P
Utama Rasjid Bc.P
Leo Hutabarat Bc.P
Firman Bc.P
H.B Sutrisno Bc.P
Anas Bc.p
Sujatmin Bc.P
A.M Tanamal Bc.P
Alimuddin B.H. Bc.P
Mahmudi Saman Bc.P
M. Adam Djalil Bc.P
Sudradjat N.S. Bc.P
S.A Tandirerung Bc.P
Eddy Likumahua Bc.P
D. Pattikawa Bc.P

Zulkarnaen Hamidi Bc.P
Ernsl Rumeagan Bc.P
John Kastanja Bc.P
Usman Basjah Bc.P
Nashuddin Bc.P
Warnaedy Bc.P
Agus Tjik Bc.P
Eddy Basuki Bc.P
Sofwan N Bc.P
Wibowo Bc.P
L.Arselan Bc.P
Armius Bc.P
T.M Ali Jusuf Bc.P
Emil M.Laloan Bc.P
Timbul Silaen Bc.P
Sugihardjo Bc.p
B.Ch.Kaligis Bc.P
Harun Rasjid Bc.P
Endin Zainal Abidin Bc.P
Djong Basjir Bc.P
R.G Tampubolon Bc.P
Fadhly Ohorella Bc.p

M.Panjaitan Bc.P
Isrin Djanua Bc.P
Ismail Bc.P
Mas’ud Bc.P
D.I Hetaria Bc.P
Lukman Hasan
Muchtar Djaja Bc.P
Abdul Kahar Bc.P
Achmad Bc.P
Albert Watimena Bc.P
Marsudi Bc.P
Thaib Amin Bc.P
Izzuddin Bc.P
Wartino Kaslan Bc.P
D.B Worung Bc.P
T.B. Sitorus Bc.P
Theo Birahy Bc.P
Mustafa Djamil Bc.P
Djamalludin Bc.P
H. Sitorus Bc.P
A.Rachim Lubis Bc.P
Moch. Hasan Bc.P
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JURUSAN LOGISTIK
TAHUN 1972
Agus Hudi Riyanto
Bambang Sukiswanto
Bambang Sumantri
Baruno
Boedi Subagio
Buari J.
Dicky H. Nenga
Dwi Sasangka
Eka Marsudi
Hartoyo Abri
Imam Rusbiyanto
Ingkiriwang J. K.

Januar Padli
Kamsuri Pitoyo
Karim Nurdin
Kotot Suharno
Kristanto D.
Maskur
Muhammad Munadjat
Sultoni Muhammad
Murdjalal
Nasution Mustafa
Paul A. Rayoe
Prasetyo

Jurusan
Marketing
Operation

Jurusan
High Technician

Ahmad Zuhdan Fathoni
Andi Zulhidayat
Ardiansyah
Djoko Suharnanto
Edy Sularso
Elan Dewantono
IBG Suamba
Ismet Pesmo
Luthfi Azis
Sapri Karim
Subiyanto
Suharto AS
Suparto
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Bambang Widodo
Djoko Suprapto
Eddy Subagyo
Hisyam Pribadi
Hono Witono
Ilham Susanto
Kuncoro Widarso
Kusumo Wiryawan
Mardono
Subianto
Sugiarto
Suharto
Suparno
Wismoyo Sumali

Prayitna R. J.
Purnama Ruslan
Sanusi Abas
Sarwanto
Sigid Brahmana
Soeharyoto
Soemarno
Soemarnoto
Soeparto
Soeprapto
Soetomo
Soetomo Kardono

Jurusan Refinery
TAHUN 1976
Mahfud
Zulhadi
Kartiman Tatang
Sriyanto
Amril Abdullah
Risman
Rakmian Darmono
Nana Sutisna
J. Sunarmo
I Ketut Weneng
Suroto
Syamsuir Bahar
Suhatri Gani
Sunarto

Soewondo
Sriyono A.
Sudarwanto
Sukartono
Sumardji R.
Sunaryo
Susmoyo
Wally August Galag
Widarmanto
Widaryanto
Wislan
Yudoyono

Jurusan
Refinery
Maintenance
Aris Budianto
Karyadi
Sunaryo
Asyofaat
Utoro
Suroso
Syamsuri Jahani
Palid Rahman Lubis
Darmadi
Surat Karya Chandra
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DAFTAR ALUMNI AKADEMI MINYAK DAN GAS BUMI CEPU
JURUSAN:
TOPOGRAFI
TAHUN 1973
Achmad Saprudin
Budhi Santoso
Budhi Tjahjono
Djamal Djafar
A Joko Prajitno
Djoko Kuntjoro
Much Natsir
Mursinggih
Nasrul A Harahap
Pieter Mahulete
Slamet Ismail
TAHUN 1974
Djoni Edianto
Samsul Iman
Agus Suprapto
Endang Komara
Iman Soepeno
Rijanto Utomo
TAHUN 1978
Bambang Tjahyo S
Herry Sutjipto
Jamto Sasmito
Muhammad Alinafiah
Paulus Hendra
Sri Sabdono
Soeba’un Joseph
Sudirman Muchtar
Matheos Bunjamin T

JURUSAN:
PENGEBORAN /
DRILLING
TAHUN 1970
A. Malik Ma,In
Dominggus Parera
Edy P. Lumbanraja
Gjs Hattu
Hendrik J Ayal
J. Pelupessy
Ma Sahertian
Mualip
Samidjan
Zainal Bachtiar
M Jusuf Ca
Sutrisno
TAHUN 1971
Amin Soejono N.S
Amir Jusuf L
Anno Suprijanto
Hamli Zulfikar
Mohammad Idrus
Parlindungan S
Ponimin Bin Said
Rachmad Basuki
Robert Richard W
Soepraptikno
Sukma Ibrahim Amin
Soehadji
Taslim Djam’an
Tigor Situmeang
TAHUN 1972
Achmad Islam
Alexius Djoko S
Ali Akbar
Bastoni Arbain
Bunjamin Ratu Mega
Harold Richard M
Luwarsono
Mansur
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Muhammad Sugeng B
Petrus Jabarmase
Sapto Juwono
Sugeng Hermani
Takdir Setija B
Wahman Sumarsono
Waluyo
Widodo Hendratono
Ali Manan
Abraham Mozes Sy
TAHUN 1973
Alkomar
Frans Soenarno
Prawijanto
Pudjo Achmad B
Sudarlan Ruslan
Soekasno
Soepomo
Surya Wirawan
Umar Nungtjik A
Umar Iskandar
Soeratman
Wahyu Prijanto
TAHUN 1974
Bambang Tedjo H
Bony Saridan B
Hato Toyo
Ismed Alimin Harun
Maridjan
Mohammad Sholeh A
Pratiknyo Adi
R Sutjipto
Syamsuar
Soejatno
Setyohado
S.K Widijanto R

TAHUN 1975
Ali Basri
Asril Wahid
Bambang Sugiono
Widradjat A
Subari Ali W
Jaya Paramitha S
TAHUN 1976
Achmad Mudhofir
Joko Soeroso
Jusri Achmad P
Saleh Kaharnoko
Suhada Bin Munadi
Syahrito
Darsan
Sigied Rudyanto
TAHUN 1977
Johanes Herry S

JURUSAN:
EKSPLOITASIPRODUKSI
TAHUN 1971

Iwan Handoyo
TAHUN 1974

Anggiat Sitompul
Frans Lodewyk Roring
Haryono Prawiro N
Sanusi Hardjadinata
TAHUN 1975
Amrul Mustafa Sb
Husni Mahmud
Jusaimi Isa
Teuku Sjahrul
Sujino Hernata
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TAHUN 1976
Darwis Siagim
Harun Siregar
Hatmanzen R
Jusuf Amiruddin
Tjokro Suprihantono
TAHUN 1977
Ferial Mazrie M
Ludy Laurens R
Maulani Dasuki
Muhammad Yusuf Rais
Purbowo
Saiful Bachri
Slamet Wibisono
Yulius Destika
Achmad Gozali
Amsar Effendi
Timbul Oloan
TAHUN 1978
Ignatius Sularso
Purwono
Tedja Sukmadjaja

JURUSAN:
PRODUKSI
TAHUN 1970
Abdul Gani
K Anwar
M Salim
N Simangunsong
P.A. Sebajang
Rakden Silalahi
Sjafei Sulaiman
Sukarno As
Sukir
Sutarto
TAHUN 1971
Ediaz Aziz
Parnomo

Parik Simbolon
Soekirno
Iskandar Z
Rachman Firdaus
Victor Arsad
TAHUN 1972
Aldjufri
Berth Jootje Rako
Kasino
Budiardjo
Djufrie Rachman
Gerardus Kasmani T
Henry Herbijanto K
I Dewa Ketut S
Krishartono
Maswar Hanafiah
Maochamad Damsuki
Mahadi
Sabar Hardiman
Paulus Andilolo
Parluhutan P
Isman Adi P
Rozali Abdullah
Soehartono
Soemarsono
Sudibjo
Muhadjir
TAHUN 1973
Andreas Wibisono
Ari Wahjudi
Bambang Tjiptadi
Isdiarso Karjadi
Poerwandi
Djarot Djoko S
TAHUN 1974
Budiman Adang
Chairul Anwar
R Sumono Seno W
Soemaryatno

Sjahbudin Mu’in
Tarwan Abdulrachman
Caca Isa Saleh
Achmad Chairul
Adril Adin
Bhakti Natas
Frans Manuel Frk
Mikhamad Muslikh
Suratno
TAHUN 1975
Bujung
Hary Wahyjudi
Masril Arifin
Safuan Ali
Sjarifudin Daud
Waspodo
Chairul Lubis
TAHUN 1976
Arifin Daulay
Lesmana Simanjuntak
Mohammad Holizar
Utomo Rijadi
TAHUN 1977
Sumadi Ridho
Didi Sugandhi
TAHUN 1978
A Moeljono
A Suyono
Bambang Soeprijadi
Zulfanni Achmad B
Karsolah
Nuryoto
Suwardi Haryanto
Wardjito
Rismiano Ruay
Saidina Umar
Taufik Hidayat

JURUSAN:
EKSPLORASIGEOLOGI
TAHUN 1970
Ben Sjaiful Achjar
David Pattinawa
Djuslizar Sjafirin
Harry Asmono
Hendrik Uneputty
Ichwan Hareira
Josef Papilaya
Moh Fadil Danial
Ms Husein Hatuwe
Muslim M
Mual N Panggabean
Namida Soeparjono
Pamudji Rahardjo
Roskamil
TAHUN 1971
Ramatias Ramli
Ginagan Harahap
Subijantoro
Fadjar Hadijanto
Harun Nasir
Ibnu Hasjim
Mohammad Amin
Theodore Petrus R
TAHUN 1972
Rusliansjah Djais
Prajitno
Abbas Njak Nafi
Maximon Sjah
TAHUN 1976
Ade Abdulrachman
Eddy Pandjaitan
Sumarna
Mangatur Tambunan
Sri Wijanto
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Sukowinoto
Soenoto
Supriyanto
TAHUN 1977
Jamat Matar
Doddy Wahjudi S
Fayakoen
Hasto Widodo
J Alfred Pandairot
Yudo Wasono
Rudy Nayoan
Ruswani
TAHUN 1978
Ary Sutrisman
Eramsyah
Hamsi Said
Rusdiyo
Suridjon
Sukma Djuwandi
Suprijanto
Tatut Hadi W.S

JURUSAN:
PENGOLAHAN
TAHUN 1970
Bambang Soepomo
Ismail Lebeharia
Amril Thaher
Jacob Waas
Rosjadi
Sujitno
Sundung Situmeang
Sukardi
Sumarjono

TAHUN 1972
Mohammad Ilham
Mohammad Noor A
Suwasis
Benny Ralahalu
Kustono
Chairan Dasin
TAHUN 1973
Aknasio
Amirul Chusni
Iwan Siswanto
Kemas A Hasan
Munandar
Purwoko
Sjahperi
Sonny Harsono
Sunarto
Tarjana Dadi Permana
TAHUN 1974
Zainul Iqbal Aziz
Hudijanto
Harno
Ismat Heriansyah
Mora Sarumpaet
Mohammad Abu R
Yaya Wishnudhaya
Zainuddin

TAHUN 1975
Anwar P Siregar
Asmuni Hanafiah
Djohansjah
Lawrence Widjaya
Lukman
Muhammad Hatta Dj
Muhammad Jusuf
TAHUN 1971
Muhammad Nawawi
Nasrullah
Rajadi Jasman
Robert W Simorangkir Riswan
Suprapto
Sukotjo
Azhar Saad
Soetandar S
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Triyatno
Iskandar Bahlia
TAHUN 1976
Kadar Sasongko S.K
R Kresnadi K
Mawardi Lubis
MaohammadSjarifuddin
Raddanel Ridwan
Roland P Gultom
Sisno Wiyono
Surya Wazni
Winarno
TAHUN 1977
Amroen Ahmad Dj
Ali Hanafiah
Amrizal Aladin
Adi Muchanis
Bambang Suyoto
Bambang Sulistio
Firdaus Harahap
Frank James Rms
Herman Faiz
Rusdi Erwin
Rachmat Yunus K
Sujono Wirobumi
Wahidin Harahap
Widodo Budi Prabowo
Yuliono
Zulkifli Muslim
Kemas Muhammad
Husein
Praseno
TAHUN 1978
Agus Sifaidjailani
Amiruddin Boer
Anwir Murad
Bambang Sumitro
Djudju Djuanda S
Hadisusilo M

Prasetyanto
Johny Sadeli
Yurizal Suhud
Karni
Kardjono Suwito A
Muswar
Muhammad Rori Husin
Marcelianus Slamet R
Maman Abdulrachman
Patet Ira S
Erie Soedarno
Roesman Effendi H
Rubani
Saiful Hidayat
Sofkan Rochim Dj
Sanusi Hidayat Sn
Sudarsono
Suwardi Hs
Syamsul Bahri Aru
Soedarsono Hadi S
Suparyono
Suluchi Mukri
Soepa’at
Toto Sugiarto I.W
Tamrinuddin
Sugeng Sugiyanto
Widodo
Wajan Sukarna

JURUSAN:
INSTRUMENT &
ELEKTRONIKA
TAHUN 1974
Abdul Rachman Barus
Djoko Purnomo
Ganinduto
Hartudy Djohar
Imam Suwignyo
Janto Imam Sentosa
Jusfic Augustino S
Mumu Murad

Uny Mudjani
Sutardjo
TAHUN 1975
Achmad Dermawan
Abdul Hamid Abdullah
Amani Idris
Brahim Zainal E
Munasir
Omar Luthfi Anwar
Poernomo
Rully Ariyanto
Sjachrumsjah
Urfano Indra Haznam
TAHUN 1976
Burhanuddin
Dasril
David Salim
Dedy Sudrajat
Hasto Mulyono
Husin Sueb
Rajiman
Samuel Marbun
Sigit Wahono
Suparman
Zulkifli Thaher
TAHUN 1977
Arnest Sinaga
Achmad Rivai Prabu
Abel Tasman Alwi
Bambang Budiman
Duski Ardi Syukur
Daddy Darusman
Endro Saptoro
Husdiarto
I Darwodjo Bambang
Imam Santoso
Johanes Eddy S
Poniari Pardomuan
Sjafaruddin Ns
Suyadi

Timbul Hutapea
Wihadi
Wijanto Harjadi
Zainul Bahri
Sri Wulan
TAHUN 1978
Alfrits Daul Runtu
Achmad Dzahuri
Abdul Rosjid
Achmad Rufi’i B
Abdul Muis Wahab
Ulman Djuanda
Djamaluddin
Djoko Sugiarto
Hadi Suwignyo
Jarsil Anwar
Kozwini
M Yusuf
Oding Suhandi
Purwoto
Suryono Durakhman
Soetoro
Achmad Zarkasji F

JURUSAN:
SALES ENG &
MARKETING
TAHUN 1971
Sumarmo
Hamdi Alnaf
Soenarjo
Hanifah Hadiwarsito
Hizbudin Surapati
S. Tony Basuki A
Suroso
Sofjan Santoso
Jahja Hadipradono
Kuswantoro Parwoto

TAHUN 1972
Hermadi Sajono
Achmad Subandi
Boedi Soewantoro
Jack Zakka Sjoehada
J. Djohansjah M
Christian E.Ngantung
Maohammad Faried
W. Sujudino
Sedyo Hartono
R. Hadiatmo Abukasan
Soesanto Hoesadi
TAHUN 1973
Bambang Kusnadi
Bambang Sajid
David Wannee
Djoko Ariwijanto
Donald E Sinay
Frans Kapitan
Ibrahim Hasjim
Livan Boring
Mustam
Purnomo
Rasidi Zen
R. Roemampoek
Sjahrodji
Suparman
Suprapto Ngadon
Za Thamrin
Marwoto

JURUSAN:
MARKETING
OPERATION
TAHUN 1976
Abimanyu
Aswindarto Sumalyo
Djohansjah
Eddy Mulyono
Eko Barkah
Fredy Rianto

Harun Hutapea
Imam Sudiro
Muhammad Sadji
Nugraha Prijatna
Saduki Suyitno
Sri Hari Murni G
Sumarsono
TAHUN 1978
Anton Soediro
Andreas Prastito
Bachtiar Sumantri
Edwin Bakti
Hidayat
Julianto
Kendot Sukenda
Luthfie Syarief
Mohammad Gazi Amin
Tekad Budi Merdiko

JURUSAN:
TEKNIK LISTRIK
TAHUN 1977
A.M.A Sabulete
Aryono
Djeni Indra
Djoko Juwono
Eduard Adey Megawe
R Eddy Hariadi
Medy Aprilia T
Imam Kadarisman
Kustono
Muchlis Muchtar Aly
Nugroho
Syahrial Iskandar Hb
Soetanto
Susilo Mei
Surjadarma Rasjid
Samsu Hidayat
Tohitor Tjipto S
Thomas Hadi S
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Jourwin Djamal
Jimmy Inaray
Juzil Retsjah
Johansjah Sugianto
TAHUN 1978
Agus Sutardji
Armun Simorangkir
Asid
Ghazali Tandjung
Heru Setyawan
Kusnugroho
Muzahar
Pradjimin
Rachlan Suwarlan
Rizatul Hasjmi
Soetanto
A. Soemeri Chandra
Suyatno
Sulistyohadi
Sumarsono
Sijaman
Soe’eb
Sutrisno
Zainal
Dayang Zulkarnaen

JURUSAN:
TEKNIK MESIN
TAHUN 1977
Adin Jainuddin
Abu Qosim
Abdul Kahar
Agus Wirastomo
Broto Santoso M
R Benny Rubiandi
Issardiardi
Karnan Saleh
Mitjon Djohansjah
Muchlis Mustofa
Masdar
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Noor Hidayattulaq
R Bambang Sutrisno
Sudirman
Sarfawi Ibrahim
Subari Jalal
Sumardi
Marcus Cornelis S
Sudardjo
Sumarmo
Widado Sapto P
Petrus Ketty
Suradji
TAHUN 1978
Abdurachman
Achmad Kosmara
Basri Urod
Soetrisno
F Sudarto
Husnan Nasution
Soeprapto
Zulkarnaen Rustam
Mudjiono Amriadi
Maskur
Muhammad Aditia W
Muhammad Satibi
Syahrial
Sumarso
Suparman
Soedjarwoto

JURUSAN:
TEKNIK UMUM
TAHUN 1971
Amsil N Arifin
Djodjo’ Sugihardjo
Doli Natalup
Lenggono
Djurid Hamzah
Muchlis Anis
Frans Josef P

Sjahrul Sjarifuddin
Posma Pasaribu
Ricrad I Hutabarat
Zulkifli Hamid
Teuku Amiruddin Muda
TAHUN 1972
Ahmad Bakri
Mohammad Danialim
Ahmad Warsito
Athar Yusuf
Adrianus Picauly
Fredy Johanes M
Henry Muljadi R
I Sendro Budi Wirata
Mochammad Ali
Pudjo Pramono
Robby Winfrid M
Rudy Prajitno
Sarip
Wari Sapari
Wisnu Prijatno
Zainal Arifin
Taufik M Nasution
TAHUN 1973
A Kadir Rasa
Affandi Sopandi
Almanar Usman
Anwar Dusaki
Atang Achmad
Azhari
Bambang Srijono
Bursa
Junadil Hirar
Muh Amir
Ruskandar
Sapto Wirjadi
Soebakir
TAHUN 1975
Hasanuddun Olii

Leo Latief
Mochamad Ichwan
Ronny Leonard M
Saptara Hadi
Subijono
Sukirman
Supraptik
Wahyono
Djemiran
TAHUN 1976
Abdul Halim
Agus Soedi H
A Soegeng S
Darwin S
Dwitiyandaru B
Hendrik Abel R
Ilyas Surat
Prumusiono
R Soemarsono
Sabikin Nassa
Sigit Suwaskito
Sjofan Manan
Sumanta

JURUSAN:
LOGISTIK
TAHUN 1974
Bambang Setyadi
Burhanuddin Hassan
Juanda S. Prawoto
Guntar Enda Mora
Luis Hermanus
Muhammad Nuh
Muh. Fauzi Ma’ruf
M. Aman Kusuma A.
Nurdin L. Tandagimpu
Rubayat W. Atmadja
Setiawan Wira N. Pati
Supandrijo
Willem L.B.Siahaya

TAHUN 1975
Achadijat
Adriaan S.L. Manuhutu
Armeiyn Rambe
Bambang Dwi Junanto
Chamis Alkatiri
Dede Rivai
Djoko Sumitro
Eddy Sutopo
Hadi Murdoko
Hurip Tjiptadi
Jajat Ruchiat
J. Maria Surjanto
Sudirman
Suhartono
Sujadi Tarjam
Suwito
TAHUN 1976
Bambang Sutopo
Deden Suryadana
Hasan Mustofa
Heru Sukowati
Isnu Sy. Hartoko
Lukiman Muljono
Masagung Muh.
Dahlan
Sofyan A.T. Napis
Suwarno
Tedjo Birowo
Tony Julius J. Pitoy
Zulfikar Mouris
Djoko Suprijo

Imbran Amanudi
Janis Djakam
Jos Setyo Darmanto
Kirna Saidi
Marwan
Rusman Abdullah
Raden Kosasih
Sjarifudin
Sardjito
R. Supardi
Soeko Harjono
Sjarifuddin Hasan
Sugito
Satmoko Sumiarso
Simon T Simanjutak
Ton Suhartono
Tatang Sutardja K
Fauzie Muhammad
Wardjito
Gunawan Hidayat
Burhanuddin
Saulus Hutabarat

TAHUN 1978
Achmad Djarkasih
R. Jayus Bharly S.
Endang Iskandar
Emille Soeriadi
Felly Palar
Franky M. Tungka
Helmy Sungkar A.
Hadian Toha
Hartono
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