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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

3.1. Serikat Pekerja dan Manajemen Krisis 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara bersama sembilan informan dari 

Serikat Pekerja dan beberapa stakeholder perusahaan, situasi krisis yang dialami 

oleh Pertamina dalam kasus alih kelola Blok Mahakam masuk dalam kategori 

ketidakberhasilan manajemen isu (isu yang berkembang menjadi krisis). Krisis 

ini berawal dari potential crisis atau krisis yang memiliki gejala, berkembang dari 

sebuah isu. Gejala tersebut yakni publisitas negatif mengenai desas-desus dan 

upaya pengambil alihan usaha. Isu yang terdapat pada publisitas negatif tersebut 

adalah perihal ketidakmampuan Pertamina jika mengambil alih pengelolaan Blok 

Mahakam.  

Pihak perusahaan tidak dapat melakukan manajemen isu dengan baik 

sehingga isu tersebut berkembang menjadi krisis. Hal itu ditandai dengan adanya 

publisitas negatif di media massa mengenai isu dan diperkuat dengan berbagai 

pernyataan dari tokoh nasional seperti Ari Soemarmo dan Rudy Rubiandini yang 

menjatuhkan Pertamina. Akibat krisis berdampak pada reputasi perusahaan dan 

stakeholder utama perusahaan yakni pemerintah dan direksi, sebagai pemegang 

putusan kebijakan perusahaan. Putusan tersebut berupa kebijakan pengelolaan 

Blok Mahakam kepada BUMN Pertamina. 

Pertamina menghadapi situasi krisis di mana dalam persoalan tersebut 

diperlukan manajemen krisis berupa komunikasi krisis yang efektif kepada para 

stakeholder. Komunikasi krisis tersebut dilakukan dengan strategi lobi dan 

negosiasi untuk membuat krisis menjadi peluang yang dapat meningkatkan 
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reputasi perusahaan. Ketika krisis dapat diubah menjadi peluang, maka dapat 

meningkatkan kepercayaan publik kepada Pertamina untuk mengelola Blok 

Mahakam. 

Berpijak dari studi pendahuluan pada berbagai literatur dan observasi di 

lapangan, terdapat berbagai kegiatan demonstrasi yang diinisiasi oleh serikat 

pekerja Pertamina yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Pertamina 

Bersatu (FSPPB). Kegiatan tersebut dilakukan bersama para mahasiswa dari 

seluruh Indonesia. Adapun dialog dengan anggota DPR RI dan tokoh-tokoh 

nasional termasuk pengamat energi serta tokoh agama untuk memperjuangkan 

Blok Mahakam kembali ke Indonesia. 

Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh FSPPB mengindikasikan 

bahwa FSPPB bermitra baik dengan perusahaan (Pertamina) untuk melakukan 

peranan manajemen krisis. Perananan tersebut dilakukan karena melihat situasi 

krisis yang disebabkan dari pihak eksternal, yakni berkaitan dengan isu upaya 

pengambil alihan usaha perusahaan.  

Potensi FSPPB yang dapat melakukan komunikasi krisis kepada para 

stakeholder terlihat dinamis dalam pergerakannya. Hal itu disebabkan karena 

FSPPB bukan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah (seperti dewan 

direksi dan komisaris perusahaan). Inilah yang kemudian memperkuat posisi 

FSPPB dalam peranannya melakukan upaya manajemen krisis perusahaan dalam 

kasus Blok Mahakam melalui strategi komunikasi krisis yakni lobi dan negosiasi 

untuk meredakan krisis negatif dan membuat krisis tersebut menjadi peluang 

untuk membangun reputasi positif bagi perusahaan. 
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3.2. Peranan Serikat Pekerja dalam Manajemen Krisis Perusahaan Melalui 

Strategi Lobi dan Negosiasi 

Sebelum membahas lebih lanjut tentang peranan serikat pekerja Pertamina dalam 

manajemen krisis perusahaan, perlu diketahui keadaan di dalam Pertamina itu 

sendiri. Pertamina. Menurut PKB pasal 1, yang dimaksud pengusaha merupakan 

Direksi Perusahaan yang bertugas untuk mengelola manajemen utama perusahaan 

(Gambar 3.1). Kemudian pada pasal tersebut pula menyebutkan bahwa yang 

dimaksud FSPPB adalah gabungan serikat pekerja yang berada di lingkungan 

Perusahaan yang tercatat pada instansi berwenang di bidang ketenagakerjaan 

(Gambar 3.1).  

Serikat Pekerja adalah Organisasi Pekerja di lingkugan Perusahaan yang 

anggotanya terdiri dari para pekerja dan memenuhi persyaratan peraturan 

perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan (Gambar 3.1). Pekerja yang 

tergabung sebagai anggota FSPPB tidak selamanya terdiri dari pekerja biasa saja, 

bahkan terdapat pula manajer yang ada di unit-unit perusahaan. Manajer yang 

dimaksud di sini adalah jabatan di bawah direksi perusahaan yang artinya tidak 

termasuk dalam pengelola manajemen utama perusahaan (Gambar 3.2).  

Perlu diketahui pula bahwa direksi di sini merupakan perpanjangan tangan 

dari pemerintah yaitu Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan 

Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM). Menteri BUMN berperan 

sebagai komisaris. Sedangkan Wakil Menteri ESDM berperan sebagai wakil 

komisaris perusahaan.  

Melihat fakta tersebut, implikasinya adalah peran direksi yang terbatas 

sehingga tidak dapat leluasa memutuskan sendiri dalam pengelolaan perusahaan 

karena harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah bahkan harus 
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melaksanakan perintahnya. Hal ini ditunjukkan oleh kutipan wawancara dengan 

Ari Gumilar (Sekjen FSPPB) sebagai berikut: 

“Direksi itu biasanya kepanjangan tangan Menteri. Umumnya 

kebanyakan Direksi nggak bisa ngapa-ngapain ketika sudah 

diperintahkan oleh pemegang saham.” 

 

Salah satu keputusan yang harus ditaati Direksi adalah tentang pengelolaan 

blok-blok terminasi yang akan habis masa kontraknya oleh Kontraktor Kontrak 

Kerjasama (KKKS) yang mana dalam tubuh Pertamina sendiri menginginkan 

perusahaan mengambil alih sebagai operator namun terkadang terganjal 

keputusan pemerintah bahkan dipengaruhi oleh pemerintah itu sendiri agar 

mengurungkan niat perusahaan. Analisis tersebut diperkuat dengan pernyataan 

Muhammad Husen, Mantan Direktur Hulu Pertamina, yang membenarkan 

peranan FSPPB dalam menjaga perusahaan dengan melakukan manajemen krisis, 

sebagai berikut: 

“Nah pada waktu itu Ugan dan FSPPB-lah yang menyuarakan 

kepentingan-kepentingan Pertamina. Dan dia yang didengar. WMO (Blok 

Madura) bisa kembali ke Indonesia dan dikelola oleh Pertamina, peranan 

dia yang besar. Karena semua Direksi sudah diam waktu itu semua (karena 

Direksi takut bertentangan dengan pemerintah).” 
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Gambar 3.1. Pasal 1 PKB Pertamina tentang pengertian-pengertian 
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Gambar 3.2. Jenjang jabatan di PT. Pertamina (Persero) 

 

Beranjak dari permasalahan itulah, FSPPB melakukan manajemen krisis 

dengan tahap awal stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan 

perusahaan. Peranan Serikat Pekerja di Pertamina ini berbeda dengan Serikat 

Pekerja yang ada di perusahaan atau BUMN lainnya pada umumnya. Jika di 

perusahaan atau BUMN pada umumnya hanya memiliki peranan untuk 
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menjembatani kepentingan para pekerja dalam manajemen kesejahteraan 

(hubungan industrial), tidak demikian dengan serikat pekerja di Pertamina. 

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu yang merupakan gabungan dari 

18 Serikat Pekerja di Pertamina ini merupakan organisasi yang strategis. Selain 

itu ia juga mempunyai daya tawar tinggi. Setiap peranannya didasari oleh 

Undang-Undang dan dituangkan lebih jelas di Perjanjian Kerja Bersama (PKB). 

3.2.1 Peran 

Peran Serikat Pekerja Pertamina telah tertuang dengan jelas pada setiap pasal 

yang terdapat di PKB. Menurut Undang-Undang no 13/2003, PKB adalah 

perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau 

beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di 

bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau 

perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan kewajiban 

kedua belah pihak. Hal ini bertujuan untuk membantu menyelesaikan berbagai 

permasalahan yang muncul yang erat kaitannya dengan hubungan industrial atau 

ketenagakerjaan sehingga tidak terjadi perselisihan yang berkelanjutan. 

Masalah-masalah yang kerap muncul adalah isu jam kerja (lembur atau 

pengaturan shift), absensi, kenaikan pangkat, upah kerja, pemberhentian kerja, 

dan masih banyak lagi.  

Seperti yang telah dijelaskan di atas, FSPPB memiliki peran yang berbeda 

dibandingkan serikat pekerja pada umumnya. Jika pada umumnya Serikat Pekerja 

di perusahaan hanya memperjuangkan tentang perlindungan dan kesejahteraan 

para pekerja, tidak demikian dengan yang ada di Pertamina. Mereka selain 



 

 68 

memperjuangkan perlindungan dan kesejahteraan, ditambahkan pula menjaga 

kelangsungan bisnis perusahaan dan menjaga kedaulatan energi. Menjaga 

kelangsungan bisnis perusahaan seharusnya memang menjadi kewajiban dari para 

pekerja, namun hal ini tampaknya tidak menjadi fokus utama pada umumnya. Para 

serikat pekerja pada umumnya hanya memikirkan kesejahteraan pribadi atau 

golongan, namun jarang memikirkan bagaimana melakukan usaha-usaha agar 

bisnis perusahaan selalu berlangsung dengan lancar.  

Berbeda dengan mereka, FSPPB beranggapan bahwa kelangsungan bisnis 

perusahaan merupakan modal utama agar kesejahteraan pekerja selalu terjamin 

karena jika perusahaan itu kolaps, maka kesejahteraan perusahaan pasti akan 

terganggu. Hal ini seperti dikutip oleh wawancara peneliti dengan informan yaitu 

pekerja Pertamina bernama Ari Gumilar selaku Sekretaris Jenderal (Sekjen) 

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai berikut: 

“Apapun yang kita lakukan untuk perjuangan blok Mahakam ini ada disini. 

(PKB). Dan mungkin di AD/ART-nya Federasi, kalau AD/ART serikat 

pekerja pada umumnya sesuai UU. No. 13, tugas pokoknya ada dua yaitu 

perlindungan dan kesejahteraan. Tapi di federasi, ada 4, ditambah 

menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan menjaga kedaulatan 

energi.” 

 Selain itu, peran paling unik dari FSPPB adalah menjaga kedaulatan energi. 

FSPPB menyadari benar bahwa Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang strategis untuk dalam upaya ketahanan energi nasional. Pertamina 

berperan sebagai pemasok energi utama dalam negeri seperti bahan bakar minyak 

(BBM), bahan bakar gas (BBG), dan lain-lain.  Ketahanan energi erat kaitannya 

dengan kedaulatan energi karena jika negara ini berdaulat dalam artian sumber 
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energi strategis dikuasai oleh negara sepenuhnya melalui BUMN, maka ketahanan 

energi akan terjamin. 

Berangkat dari peran tersebut, agenda memperjuangkan alih kelola Blok 

Mahakam kepada Pertamina dimulai. Blok Mahakam memiliki dengan cadangan 

tersisa sebesar 10 TCF gas dan 190 juta barel minyak dengan pendapatan kotor 

yang mencapai 1.200 Triliun (Batubara, 2014:42). Blok ini memiliki peranan 

strategis untuk mendukung ketahanan energi nasional. Jika Blok Mahakam 

berhasil dikuasai oleh Pertamina, maka dapat berkontribusi untuk menambah 

porsi Pertamina terhadap produksi nasional sebesar 30%. Selain dapat 

mendukung ketahanan energi nasional, penambahan porsi terhadap produksi 

nasional dapat meningkatkan nilai aset Pertamina sehingga dapat mendongkrak 

peringkat Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia.  

Peran FSPPB ini memang tidak terlepas dari faktor kesejahteraan dasar yang 

menjadi kunci utama di sini. Pegawai BUMN yang notabene memiliki penghasilan 

dasar yang sudah di atas rata-rata, membuat peran serikat pekerjanya tidak serta 

merta memperjuangkan kesejahteraan, melainkan bagaimana caranya 

berkontribusi untuk bangsa dan negara. Sekali lagi, perlu ditekankan bahwa 

FSPPB memiliki peran untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan sehingga 

serikat pekerja dalam krisis perusahaan utamanya kasus Blok Mahakam adalah 

sebagai pihak yang melakukan manajemen krisis karena menyangkut alih kelola 

bisnis Pertamina yang harus dijaga. 
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3.2.2 Kontribusi positif 

Kontribusi positif FSPPB tidak terlepas dari perannya yang diatur dalam PKB 

pasal 7 ayat 7 (Gambar 3.3) yang berbunyi: 

“Serikat Pekerja dan/atau FSPPB dapat memberikan sumbangan 

pemikiran yang tidak terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan 

dengan hubungan industrial tetapi mencakup hal-hal yang lebih luas 

seperti memberikan kajian dan masukan untuk mempertahankan 

kelangsungan bisnis Perusahaan yang dijadikan bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan Perusahaan.” 

 
Gambar 3.3. Pasal 7 Perjanjian Kerja Bersama Pertamina yang memuat tentang hubungan 

perusahaaan dengan serikat pekerja (ayat 7 yang diberi kotak merah). 



 

 71 

FSPPB memiliki kontribusi positif dalam menggalang dukungan dari berbagai 

pihak untuk menjalankan aksi memperjuangkan alih kelola Blok Mahakam ke 

Pertamina karena memiliki peran untuk mempertahankan kelangsungan bisnis 

perusahaan seperti yang tertuang dalam PKB pasal tersebut. Mereka mencetuskan 

istilah kedaulatan energi dengan tujuan untuk bergerak menggalang 

dukungan-dukungan tersebut. Hal ini dikutip dari wawancara dengan Ugan 

Gandar, sebagai berikut: 

“Dari mulai 2010, saya punya konsep kedaulatan energi ketika saya 

menjadi manajer di external. Saya itu yang punya, bukan Federasi. Dari 

saya kemudian saya tuangkan semuanya ke Federasi. Kedaulatan!” 

 

Isu kedaulatan energi ternyata sangat efektif dalam melakukan brainstorming ke 

masyarakat sehingga banyak sekali masyarakat yang ikut mendukung baik dari 

kalangan akademisi, tokoh masyarakat/ulama, pengamat energi, LSM, dan lain 

sebagainya. Penggalangan dukungan dilakukan dengan cara mengakar kuat ke 

masyarakat sehingga ketika FSPPB gagal dalam melakukan negosiasi dengan 

pemerintah, masyarakatlah yang senantiasa mendukung dari belakang. Indonesia 

sebagai negara yang berkedaulatan rakyat, tentunya akan tunduk kepada tuntutan 

rakyat. Hal ini tentu saja disadari benar oleh FSPPB sehingga sangat masif dalam 

melakukan manuver ke seluruh Indonesia bahkan ke pelosok-pelosok mencari 

dukungan tersebut. Berikut beberapa kutipan wawancara yang menunjukkan 

bahwa FSPPB telah melakukan aksi penggalangan dukungan. 

Pernyataan pertama dikemukakan oleh Ari Gumilar (Sekjen FSPPB). Ia 

menyampaikan bahwa jika bukan serikat pekerja yang bergerak untuk mencari 

dukungan demi menjaga perusahaan ditengah krisis Blok Mahakam, hal tersebut 

tidaklah bisa. Karena terbentur dengan kepentingan direksi yang masih 
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perpanjangan tangan dari pemerintah. FSPPB lalu mencari dukungan dari 

berbagai stakeholder yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan seperti 

pengamat bahkan sampai partai politik yang memiliki kekuasaan dan 

mempunyai suara di DPR dan pemerintahan, seperti kutipan berikut: 

“Tentu yang penting adalah punya dukungan, dukungan dari berbagai 

pihak. Kita punya konsep, kita jual, salah satunya punya Pak Ugan. 

Workshop kemana-mana, sampai ke mahasiswa, akhirnya dapat dukungan. 

Kalau sudah dapat dukungan, akhirnya bergerak. Ketika sudah bergerak, 

kita akan melihat besar tidaknya, dan ini tidak bisa dipungkiri ada 

politiknya juga.”  

 

Pernyataan kedua datang dari Komarudin, seorang tokoh agama/ulama dari 

Jawa Timur, yang memperkuat kontribusi positif FSPPB dalam penggalangan 

dukungan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan pengajian yang 

melibatkan banyak tokoh agama dan energi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di 

berbagai daerah di Indonesia, sebagaimana dikutip sebagai berikut: 

“Tahun 2006 FSPPB dan saya sudah keliling mencari dukungan dan doa 

di para tokoh-tokoh agama, terutama di ulama-ulama.. nah pertama itu 

selain perjuangan tentang Blok Mahakam itu juga tentang Blok Madura.” 

 

Terbukti bahwa salah satu kontribusi positif FSPPB agar berhasil dalam 

menjalankan perannya adalah dengan menggalang dukungan. Pertamina sebagai 

perusahaan energi nasional harus mendapatkan dukungan dari berbagai pihak 

agar blok-blok strategis nasional dapat dikelola secara mandiri sehingga dapat 

mendukung ketahanan energi nasional.  

Krisis yang terjadi di Blok Mahakam ini merupakan krisis ketidakpercayaan 

pemerintah untuk langsung menyerahkan blok yang akan habis masa kontraknya 

tersebut ke Pertamina sehingga dukungan seluruh elemen baik dari masyakarat, 

mahasiswa, pejabat pemerintah, pengamat energi, tokoh masyarakat (ulama dan 
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LSM) menjadi hal yang lumrah untuk mengubah keputusan pemerintah. FSPPB 

menyadari bahwa upaya memberikan tekanan kepada Direksi tidaklah cukup 

karena Direksi merupakan kepanjangan tangan pemerintah sehingga apapun 

keputusannya pasti berasal dari atau berdasarkan persetujuan pemerintah. 

Berbeda halnya jika rakyat menuntut atau memberi tekanan baik melalui 

demonstrasi maupun petisi ke pemerintah langsung. Sekali lagi, NKRI 

merupakan negara yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat pasti akan 

mendengarkan tuntutan rakyatnya.    

3.3. FSPPB Melakukan Komunikasi Krisis dengan Penerapan Strategi Lobi 

dan Negosiasi 

FSPPB melakukan kontribusi positifnya untuk manajemen krisis perusahaan 

dalam kasus alih kelola Blok Mahakam dengan cara melakukan komunikasi krisis 

yakni penerapan strategi lobi dan negosiasi. Dalam melancarkan aksinya, FSPPB 

memetakan pemangku kepentingan (stakeholder mapping) dari Pertamina. 

Menurut keterangan dari Ugan Gandar, pemangku kepentingan yang penting bagi 

Pertamina terdiri dari unsur pemerintahan dan non-pemerintahan.  

Unsur pemerintahan terdiri dari lembaga eksekutif, legistlatif, yudikatif, dan 

pertahanan dan keamanan. Lembaga eksekutif terdiri dari Kementerian dan 

Regulator. Kementerian yang dimaksud adalah Kementerian Energi dan 

Sumberdaya Mineral (ESDM), Kementerian Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 

Komisi/Badan yang di bawahnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan lain sebagainya. 

Regulator yang dimaksud adalah Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 
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Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pengatur Hilir Minyak dan 

Gas Bumi (BPH Migas). 

 Lembaga legislatif terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VI, 

Komisi VII, Komisi IX, dan Komisi XI. Komisi VI merupakan komisi yang 

mengurus perihal BUMN. Komisi VII merupakan komisi yang mengurus perihal 

energi, minyak dan gas bumi, serta panasbumi. Komisi IX merupakan komisi 

yang mengurus perihal ketenagakerjaan. Komisi XI merupakan komisi yang 

mengurus perihal keuangan. 

Lembaga yudikatif terdiri dari Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan 

Mahkamah Konstitusi. Lembaga pertahanan dan keamanan terdiri dari Tentara 

Nasional Rakyat Indonesia (TNI) dan POLRI (Kepolisian Negara Republik 

Indonesia).TNI terdiri dari Pertahanan Keamanan (Hankam) dan Komando 

Rayon Militer (Koramil). POLRI terdiri dari Hubungan Masyarakat (Humas), 

Reserse Kriminal (Reskrim), dan Markas Besar (Mabes).  

 Lembaga non-pemerintahan terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM)/Institusi/Yayasan dan Akademisi. LSM/Instisusi/Yayasan yang dimaksud 

yaitu Indonesian Resource Studies (IRESS), Greenpeace, Yayasan Lembaga 

Konsumen Indonesia (YLKI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), 

dan lain-lain. Akademisi terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), guru 

besar/dosen, dan lembaga kajian. 

3.3.1. Strategi lobi 

Lobi yang dilakukan oleh FSPPB bertujuan untuk menggalang dukungan agar 

tercapainya tujuan yang diharapkan. Berbagai upaya dan strategi dilancarkan 

seperti melakukan pendekatan kognitif (brainstorming) ke berbagai pemangku 
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kepentingan untuk diajak berdiskusi maupun audiensi. Sasaran pertamanya 

adalah pengamat atau pakar energi. Mengapa? Karena merekalah yang memiliki 

ilmu yang mumpuni dan dipandang oleh para akademisi sebagai sumber utama 

informasi. Pengamat yang memiliki jam terbang tinggi harus dapat diyakinkan 

oleh FSPPB agar dapat diajak bekerjasama dalam mendukung alih kelola Blok 

Mahakam ke Pertamina mengingat sangat mendesaknya isu tersebut sedangkan 

manajemen perusahaan sendiri tidak dapat berperan apapun. Hal ini seperti 

dikutip dari wawancara dengan Sekjen FSPPB: 

“Saya lihat modelnya ini Blok Mahakam kalau bukan serikat pekerja yang 

bergerak, saya yakin nggak bisa. Kita sudah kemana-mana mencari 

dukungan dari pengamat, dukungan dari parpol yang memiliki kekuasan.” 

Sasaran keduanya adalah akademisi baik itu mahasiswa maupun para dosen. 

Mahasiswa merupakan agen pengubah bangsa yang masih memiliki idealisme 

tinggi tanpa ada campur tangan pihak manapun harus di-brainstrom. Adapun 

dosen merupakan staf pengajar di perguruan tinggi yang berperan besar pula 

dalam memberikan pengetahuan kepada para mahasiswanya juga dinilai bebas 

kepentingan untuk diselipkan isu alih kelola Blok Mahakam tersebut. Lobi yang 

dilakukan pada akademisi tersebut biasanya melalui diskusi informal maupun 

acara seminar yang diadakan di kampus-kampus mereka.  

Seminar terbukti strategi yang efektif karena dalam acara tersebut, diskusi 

yang komprehensif dapat dilakukan dalam waktu yang singkat. Tentu saja dalam 

setiap materi Seminar, dikemas dengan konsep sedemikian rupa sehingga dapat 

menyampaikan pesan ajakan dengan tepat. Upaya yang dilakukan oleh FSPPB 

tersebut dikutip dari wawancara dengan Ari Gumelar selaku Sekjen FSPPB, 

sebagai berikut: 
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“Kemudian kita lakukan juga dari Sabang sampai Merauke. Melakukan 

semua Seminar Nasional, makanya yang luar biasa di Makassar, sampai 

kita dapat dukungan dari Profesor-profesor, sampai dapat dari Ikatan 

Dokter Se-Nusantara.” 

Pernyataan Ari senada dengan kutipan wawancara bersama Dicky Firmansyah 

(Ketua Dewan Pertimbangan FSPPB): 

“Setiap SP (Serikat Pekerja) di areanya, di daerahnya dia lakukan itu, baik 

ke mahasiswa ke mana diadakan seminar, sederhana, tapi mungkin orang 

lihat buat apa sih? Apa sih goalnya, belum kelihatan kalau besarnya mulai 

dari press rilis, kita panggil bicara di media.” 

Selain itu, strategi FSPPB untuk melakukan lobi yang lebih luas ke 

masyarakat yang belum terjangkau, dilakukan dengan cara membentuk organisasi 

mahasiswa peduli energi yang dilakukan pada mahasiswa di Palembang. 

Organisasi tersebut bernama Aliansi Mahasiswa Peduli Energi (Ampera). 

Ampera memiliki tujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan isu-isu energi, 

salah satunya adalah alih kelola Blok Mahakam. Mahasiswa yang notabene 

bersifat kritis dan bebas kepentingan dapat secara efektif menyampaikan pesan 

dan ajakan kepada masyarakat sekitarnya untuk mendukung upaya Pertamina 

tersebut. Awal pembentukan Ampera diinisiasi oleh Serikat Pekerja Pertamina 

Unit Pengolahan III (SP Plaju, Palembang) yang bekerjasama dengan sebuah 

LSM untuk mengadakan seminar energi dan mengundang para mahasiswa dari 

Kota Palembang untuk hadir. Dalam seminar tersebut para pekerja Pertamina-lah 

yang menjadi pembicara. Upaya FSPPB untuk membentuk Ampera dikutip pada 

wawancara dengan Hardi (Aktivis Ampera) sebagai berikut: 

“Terus gak lama dari sana kira kira sekitar bulan ke-3 2013 yang 

perwakilannya itu di diajak kumpul bareng buat ngobrol diskusi tentang 

permasalahan energi dan akhirnya ada satu rencana untuk ngadain 

seminar, nah, dari seminar itulah pertama kali kita ngebentuk yang 

namanya Ampera, aliansi mahasiswa peduli energi untuk rakyat.”  
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Selain Ampera, terdapat pula organisasi pemuda di bidang energi yang dituju 

oleh FSPPB sebagai bentuk penggalangan dukungan yaitu FPKE (Forum Pemuda 

untuk Kedaulatan Energi) di Makassar, dan di beberapa kota besar di Indonesia 

lainnya seperti Surabaya, Semarang, dan Yogyakarta. Hal ini dikutip dari 

wawancara dengan Ari Gumilar sebagai berikut: 

“Kalau di Makassar, ada FOPKEI, di Palembang Ampera, di Riau apa 

namanya. Di Surabaya ada lagi, apa ya namanya Pemuda Pelajar 

Mahasiwa, ada itu organisasi kepemudaan yang spesifik energi. 

Sebenernya di Jateng-DIY saya sudah pernah ngomong” 

FSPPB juga membentuk jaringan kerjasama dengan mahasiswa di tingkat 

Nasional yang tergabung ke dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh 

Indonesia (BEM SI) yang juga mengajak organisasi sejenis seperti Himpunan 

Mahasiswa Islam Indonesia (HMI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia 

(KAMMI), dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Kerjasama 

tersebutlah yang mampu menggalang massa yang banyak untuk melakukan 

demonstrasi dan pembuatan petisi/pernyataan sikap. Di UNSOED Purwokerto, 

bahkan secara khusus diselenggarakan sekolah Pemuda Bangsa yang berwujud 

Seminar Kedaulatan Energi untuk menggalang dukungan lebih luas dari kalangan 

mahasiswa. Begitu pula di UNDIP Semarang, setiap kali pergantian BEM bahkan 

saat OSPEK, FSPPB masuk untuk melakukan brainstorming betapa pentingnya 

mendukung BUMN Pertamina dan kedaulatan energi.  

Sasaran ketiga adalah tokoh masyarakat atau ulama. FSPPB menganggap 

bahwa ulama sangat berperan penting sebagai pemberi masukan kepada para 

penguasa daerah maupun masyarakat yang religius di daerah tersebut. Ulama 

memiliki ilmu agama yang kuat dan dapat mengeluarkan fatwa untuk 
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mempengaruhi para jamaahnya. Jika bersama dengan ulama, strategi yang 

dilakukan adalah melalui pengajian-pengajian yang diselipkan unsur-unsur 

kedaulatan energi dan nilai-nilai BUMN Pertamina. Upaya yang dilakukan 

sampai menyentuh pelosok-pelosok daerah di seluruh Indonesia, seperti yang 

dikutip dari wawancara dengan Komarudin (Habib dari Jawa Timur) berikut: 

“Seperti bulan kemarin, bulan 11, saya bersama dengan Pak Dicky, waktu 

itu juga bersama tokoh-tokoh masyarakat Palembang mengadakan 

pengajian di Sungai Musi tapi di pedalaman sekali naik speedboat 

menyampaikan tentang itu tadi kepada masyarakat, menyampaikan bahwa 

harus bagaimana, Indonesia itu harus mempunyai perusahaan yag besar, 

yaitu Pertamina.” 

 

 Unsur media juga tak luput dari sasaran FSPPB dalam mendukung aksinya. 

Mereka menilai bahwa media massa maupun elektronik merupakan cara yang 

efektif untuk menggiring opini masyarakat. Terlebih di era globalisasi ini, media 

elektronik/digital seperti media sosial tidak pernah luput dari perhatian 

masyarakat modern. Media dijadikan pula sebagai alat untuk mempengaruhi 

keputusan pemerintah. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan riset 

terhadap media yang dikonsumsi oleh para petinggi negara, salah satunya 

Presiden SBY kala itu. FSPPB melakukan kerjasama dengan media yang sering 

dikonsumsi oleh petinggi tersebut untuk memasukkan konten atau materi-materi 

yang berhubungan dengan isu alih kelola Blok Mahakam dengan tujuan agar 

pemikiran mereka dapat dilihat langsung oleh Presiden melalui koran.  

Konten yang dimasukkan dalam media adalah seperti pentingnya kedaulatan 

energi, pentingnya pengelolaan energi oleh BUMN sendiri, dan lain sebagainya. 

Selain masuk koran, topik Blok Mahakam topik Blok Mahakam juga sempat 

masuk program salah satu televisi seperti Indonesia Lawyers Club (ILC) yang 
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termasuk dalam program berkualitas dengan rating yang tinggi. Media juga 

dijadikan mereka sebagai alat untuk dapat menggoyahkan direksi melalui 

pembuatan press release yang disertai dengan bukti-bukti kuat hasil diskusi, 

seperti kutipan wawancara dengan Noviandri selaku Presiden aktif FSPPB 

berikut:  

“Secara lah kita press rilis biar mantab agar Direksi goyah.” 

Pemilihan media dalam manajemen krisis Blok Mahakam tidak serta merta 

media mainstream yang digunakan. Karena Blok Mahakam adalah isu yang 

sangat sensitif dan menyangkut kepentingan nasional jangka panjang, maka 

dibutuhkan pemilihan media yang lebih rigid untuk sampai kepada para 

pemangku kepentingan, utamanya pembuat kebijakan. Sekjen FSPPB 

mengungkapkan strateginya sebagai berikut: 

“Koran yang dibaca SBY koran apa sih? Kompas? Ternyata tidak. 

Ternyata koran yang banyak dibaca adalah Rakyat Merdeka. Nah kita 

banyak masukkin ke Rakyat Merdeka waktu itu supaya bisa muncul juga 

sebagai berita yang kemudian itu akan dibaca dan didengar orang, kita 

harus punya media. Kita jalin kerjasama dengan media, artinya kita tidak 

membeli media ya, media itu pasti melihat kontennya segala macemnya. 

Tetapi kita mimpin” 

 

Ari juga menyatakan bahwa strategi pengangkatan topik perjuangan Blok 

Mahakam di media massa turut menjadikan tren atau hits. Sehingga masyarakat 

menjadi aware terhadap urgensi Blok Mahakam yang harus kembali 

pengelolaannya kepada Indonesia:  

“Orang kita kasih tahu beberapa kali topik yang kita angkat Blok 

Mahakam menjadi hits di media TV nasional, bahkan beberapa kali masuk 

di ILC (Indonesia Lawyers Club).”  
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 Selain media, terdapat cara lain yang menjadi perhatian FSPPB yaitu membuat 

petisi atau pernyataan sikap. Pembuatan petisi dipimpin oleh Indonesian Resources 

Studies (IRESS) yang diketuai oleh Marwan Batubara selaku pengamat energi 

independen. Pembuatan petisi ini yang dilakukan bersama dengan FSPPB, 

pengamat energi lainnya, pejabat dari DPR, Konfederasi Serikat Pekerja Migas 

Indonesia (KSPMI), tokoh masyarakat, dan BEM seluruh Indonesia. Petisi tersebut 

dibuat di Gedung Nusantara 5 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) (Gambar 

3.4). Petisi tersebut kemudian diserahkan kepada Kementerian ESDM dan BUMN 

agar ditindaklanjuti. 

  
Gambar 3.4. Diskusi publik dengan pejabat DPR dan berbagai elemen masyarakat serta 

pembuatan Petisi Blok Mahakam untuk Rakyat pada hari Rabu, 10 Oktober 2012 di 

Gedung GBHN Nusantara V DPR/MPR/DPD RI (sumber: CMN Channel dari 

Youtube) 
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 Ketika semua dukungan sudah berhasil didapatkan dari berbagai pemangku 

kepentingan, langkah selanjutnya adalah melakukan aksi yang masif untuk 

menggoyahkan keputusan pemerintah yaitu melalui demonstrasi (Gambar 3.5). 

Demonstrasi biasanya merupakan cara terakhir apabila upaya-upaya negosiasi 

tidak mendapatkan hasil yang memuaskan. Demonstrasi termasuk upaya yang 

memberikan dampak besar terhadap perubahan keputusan pemerintah karena 

adanya tekanan dari berbagai elemen masyarakat.  

FSPPB dan elemen masyarakat yang melakukan demonstrasi ke Kementerian 

dan menyampaikan berbagai tuntutan salah satunya penyerahan Blok Mahakam 

ke BUMN Pertamina, membuat Kementerian dalam hal ini ESDM akan 

meneruskan informasinya ke Direksi Pertamina. Direksi yang merupakan 

kepanjangan tangan dari pemerintah membuat segala sesuatu yang disampaikan 

ke pemerintah terkait Pertamina, akan kembali ke Direksi kembali. Hal ini seperti 

yang disampaikan oleh Ugan Gandar, sebagai berikut:  

“Jadi menyampaikannya tidak melalui sesuatu yang istimewa, tetapi 

mereka paham bahwa tuntutan kami ketika kami demo ke kementerian, kan 

mereka mendapat informasi ini dari kementerian. Contoh misalnya, saya 

masuk ke Kementerian ESDM, menuntut Blok Mahakam 100%, kan mereka 

akan sampaikan ke Direksi dari menteri itu.” 
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Gambar 3.5. Demonstrasi yang dilakukan oleh FSPPB dkk., di Kementerian ESDM untuk 

menuntut alih kelola Blok Mahakam ke BUMN Pertamina (sumber: 

http://www.fsppb.or.id/newsdt.php?id=33)  
  

FSPPB menyadari benar bahwa dukungan dari semua elemen masyarakat 

merupakan hal yang vital untuk pengambil alihan Blok Mahakam kepada 

Pertamina dalam mencapai kedaulatan atau kemandirian energi nasional. Sejarah 

mencatatkan bahwa dukungan rakyatlah yang dahulu bisa menghilangkan 

penjajahan atas bangsa ini beberapa abad silam. Pertamina merupakan 

perusahaan negara yang seharusnya dirasa dimiliki oleh semua lapisan 

masyarakat tanpa terkecuali. Ketika Pertamina dikerdilkan, seharusnya 

masyarakat marah. Ketika Pertamina membutuhkan dukungan dari masyarakat 

untuk mengubah keputusan pemerintah, seharusnya masyarakat tergerak. Hal ini 

seperti dikutip dari wawancara dengan Noviandri (Presiden FSPPB) sebagai 

berikut: 

“Ketika kita bicara kedaulatan, Pertamina tidak bisa bermain sendiri, 

Federasi tidak bisa main sendiri, karena yang kita lawan itu Total, Total 
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itu Perancis, Perancis itu Eropa, Eropa itu bersatu. Sama lah kita bicara 

kalau misalnya Pertamina diadu dengan Total, kita akan kalah… Tetapi 

sejarah mencatat bahwa kita bisa mengalahkan Eropa, kenapa? 

Dukungan rakyat.” 

 

3.3.2. Strategi negosiasi 

FSPPB dalam menjalankan peranannya melakukan manajemen krisis, khususnya 

komunikasi krisis dengan cara negosiasi, memiliki strategi tukar peran tertentu. 

Tukar peran ini terdiri dari wiseman (orang yang bijaksana), sniper (tukang 

tembaknya), dan pengamat. Hal ini bertujuan untuk membuat setiap aksi dari 

FSPPB dalam melakukan lobi atau bernegosiasi dengan Direksi maupun 

pemerintah dapat berjalan lancar. FSPPB sudah terlatih melakukannya secara 

otomatis. Jika terdapat anggota yang sudah berperan menjadi wiseman, maka yang 

lainnya tidak boleh ada yang menyamai, harus bisa menyesuaikan dengan peran 

yang lainnya. Hal ini dibuktikan oleh kutipan dari Ugan Gandar, sebagai berikut: 

“Kita kan sering bertukar peran, sekarang dia siapa wise-nya, siapa yang 

tukang tembaknya, siapa pengamatnya, dalam setiap pertemuan itu ada. 

Itu kami sudah biasa.” 

Pertukaran peran tersebut dinilai efektif dalam menekan para pemangku 

kepentingan tersebut sehingga membuat FSPPB memiliki posisi tawar yang tinggi.  

Selain itu, terdapat pula taktik FSPPB berupa memberikan tenggat waktu 

kepada direksi untuk meminta kepastian dari pemerintah terkait pengelolaan Blok 

Mahakam sebelum kontraknya berakhir. Hal ini agar BUMN dapat menyusun 

strategi pengelolaan yang baik apabila ditunjuk sebagai operator utama blok 

tersebut, terutama penyusunan masa transisi, mengingat produksi Blok Mahakam 

yang besar. Tenggat waktu tersebut disertai intimidasi atau ancaman berupa 

pemogokan massal dari para pekerja jika keputusan yang diambil tidak 
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menguntungkan perusahaan. Hal ini seperti dikutip dari percakapan dengan Ugan 

Gandar sebagai berikut: 

“Ya memang gaya atau style-nya SP kan gitu. “Bapak sebelum mengambil 

keputusan Bapak pertimbangan dan kalau Bapak sampai salah, maka kami 

akan menggelar aksi yang luar biasa yang bisa membuat Bapak tidak 

nyaman.” Contohnya pemogokan nasional. Terakhir istilah saya adalah 

perenungan yang kreatif.” 

 

Sasaran pertama FSPPB untuk bernegosiasi tentang pengambilalihan Blok 

Mahakam ke Pertamina tentu saja adalah jajaran Direksi Pertamina itu sendiri. 

FSPPB beranggapan bahwa Direksi memang harus disadarkan dengan isu 

kedaulatan energi yang bahkan selama ini tidak terpikirkan oleh Direksi itu 

sendiri. Cara-cara negosiasi FSPPB ketika berhadapan dengan direksi mengenai 

topik sensitif Blok Mahakam cenderung bersifat menuntut dan menekan. Hal ini 

dikarenakan Direksi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, maka FSPPB 

menuntut Direksi yang juga berperan sebagai petinggi dari Pertamina, 

memperjuangkan Blok Mahakam. Ini sebagai bentuk tuntutan bagi Direksi untuk 

mempunyai peranan dalam menjaga perusahaan dan mewujudkan kedaulatan 

energi, seperti kutipan wawancara dengan Ugan Gandar sebagai berikut: 

“Ada juga yang disampaikan langsung pada Direksi, ini contoh nih waktu 

Dwi Sucipto muncul pertama saya ngomong. Bagi soal Blok Mahakam, itu 

100% harus kembali ke perusahaan ini. Harus kembali ke negara 100% 

Pak, kalau tidak, akan berhadapan dengan kami.” 

 

Negosiasi dengan Direksi disampaikan secara langsung baik melalui 

forum-forum resmi seperti saat acara Federasi, rapat umum pekerja Pertamina, 

forum antar muka yang hanya dihadiri oleh jajaran direksi dan beberapa 

perwakilan FSPPB, maupun melalui media.  
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Sosok-sosok dalam FSPPB khususnya Ugan Gandar merupakan figur yang 

disegani oleh kubu Direksi Pertamina. ia adalah figur yang memiliki sikap 

kepemimpinan yang baik, tegas, dan kritis terhadap krisis yang terjadi di Pertamina. 

Sikap tersebut sering kali membuat Direksi tidak berkutik mendengar semua 

tuntutannya, sehingga kemudian Direksi tergerak mengikuti dan mengusahakan 

apa yang menjadi tuntutan FSPPB. Hal ini seperti dikutip dari wawancara dengan 

Husen (Mantan Direktur Hulu Pertamina) sebagai berikut:  

“Dia itu karena leadership dia, semua direksi dengerin dia. Dia itu sudah 

dengan leadership dia itu, dia membangun kharisma. Itu pencapaian 

perjalanan hidup orang, apapun pangkat dia, tapi begitu dia punya 

kharisma, dia ngomong sudah di dengarkan. Dengam konsistensi dia 

segala macam, ini jadi dia didengar sama menteri sama presiden. 

Didengar itu dia, karena dia bisa menggerakkan ribuan orang.”  

Selama kurun waktu krisis, Direksi Pertamina dipandang tidak berani dalam 

bergerak menyuarakan aspirasi dari FSPPB. Hal tersebut karena semuanya seolah 

diatur oleh pemerintah untuk menyetujui segala keputusan yang diambil 

pemerintah sehingga mayoritas Direksi hanya bisa diam. Berbeda dengan FSPPB, 

karena tidak tahan dengan sikap Direksi, maka merekalah yang menyuarakan ke 

publik tentang isu dan melakukan manajemen krisis tersebut. Setelah FSPPB 

mengupayakan berbagai lobi dan negosiasi dan berhasil mendapat dukungan dari 

stakeholder perusahaan, FSPPB kembali datang kepada Direksi dan melakukan 

negosiasi dengan cara memprovokasi Direksi agar terdesak memperjuangkan 

Blok Mahakam. Upaya tersebut yang akhirnya membuat Direksi berani bergerak..  

Kemudian akibat Direksi berani bergerak untuk memperjuangkan Blok 

Mahakam agar 100% pengelolaannya kembali ke Indonesia (Pertamina) sesuai 

tuntutan FSPPB, Direksi mendapatkan panggilan (teguran) dari pemerintah yang 
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berlawananan pendapat. Pemerintah justru pada awalnya menginginkan Blok 

Mahakam tetap dikelola oleh operator pendahulunya, PT Total dari Perancis dan 

Inpex dari Jepang. Hal ini seperti yang terungkap dari wawancara dengan Mantan 

Direktur Hulu Pertamina sebagai berikut: 

“Ya Direksi itu pertamanya kan di ‘trigger’ (provokasi) juga oleh Pak 

Ugan yang tidak kompromilah soal ini, sehingga kalau tidak ada faktor 

desakan ini kita (Direksi) lebih luluh (nurut) lagi sama pemerintah. Karena 

ada faktor dukungan dari FSPPB itulah kitanya berani bikin 

statement-statement yang lebih keras, 100% ambil sendiri. Begitu direksi 

bikin statement seperti itukan langsung dipanggil bosnya (pemerintah).” 

 Sasaran berikutnya adalah lembaga legislatif pemerintah yaitu DPR. DPR 

merupakan lembaga strategis yang dapat menjadi oposisi pemerintah eksekutif 

karena perannya sebagai pengawas jalannya pemerintahan. Upaya-upaya 

negosiasi yang dilakukan FSPPB adalah dengan melakukan audiensi dan diskusi 

agar pejabat-pejabat DPR (Gambar 3.4) memahami bahwa kedaulatan dan 

kemandirian energi demi menuju ketahanan energi nasional sangat diperlukan, 

salah satunya adalah dengan upaya pengambil alihan Blok Mahakam agar 

dikelola oleh Pertamina. Hal ini seperti kutipan wawancara dengan Dicky 

Firmansyah (Ketua Dewan Pertimbangan FSPPB) sebagai berikut: 

“Kemudian DPR, kita datang ke komisi-komisi, kadang-kadang kita nggak 

punya akses ke DPR, Marwan Batubara punya. Kita bilang ‘bang bisa 

bikin pertamuan?’ ‘ohya nanti di ruang nusantara kita bikin seminar, oke 

kita buat tokoh pada datang, press release di gedung nusantara.”  

Hasil negosiasi dengan DPR pun dikemas melalui press release. Tak hanya 

berhenti sampai di situ, dibuatlah topik bahasan pertemuan tersebut masuk 

berita-berita nasional dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia dalam jangka 

panjang. Dari berita-berita tersebut kemudian muncul inisiasi dari stasiun televisi 
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swasta maupun publik untuk menggelar diskusi terbuka dengan para anggota 

DPR dan para ahli migas kaitannya dengan kasus Blok Mahakam. 

Salah satu anggota DPR Komisi VII Dr. Kurtubi berpendapat bahwa Menteri 

ESDM sebagai pemegang kuasa pertambangan dan memiliki posisi terakhir yang 

menentukan status Blok Mahakam seharusnya memahami arti pasal 33 UUD 

1945. Yang dimaksud di sini adalah bahwa secara konstitusi, pengelola migas 

adalah negara melalui BUMN di bidang migas seperti Pertamina. Jika mengikuti 

hukum internasional, seharusnya Blok Mahakam kembali ke negara 100% 

melalui Pertamina. Para pihak yang bersepakat tentang periode waktu berlakunya 

kontrak harus menghormati keputusan dan ketika kontrak selesai, aset tersebut 

kembali ke pemiliknya yaitu negara. Namun, dengan sistem Undang-Undang 

Migas saat ini, pengelolaan migas nasional diwakili oleh SKK Migas sebagai 

kepanjangan tangan pemerintah (Menteri ESDM), bukanlah Pertamina. Dengan 

sistem yang sekarang, Pertamina dianggap sebagai salah satu pemain. Pemain di 

sini harus disandingkan dengan perusahaan asing lainnya yang memiliki kekuatan 

yang lebih besar. Hal ini seperti dijelaskan oleh Kurtubi saat wawancara sebagai 

berikut: 

“Pertamina dipersamakan dengan Total, Chevron, BP, dan Japex (Inpex) 

sama statusnya di mata undang-undang menurut pemerintah. Ini adalah 

pengkhianatan besar” 

  Kurtubi merupakan sosok yang mendukung kedaulatan energi dan 

nasionalisasi migas, bahkan sejak menjadi pengamat. Maka dari itu, dukungannya 

terhadap FSPPB sudah diberikan sudah dari dulu dan masih konsisten hingga 

sekarang. Jadi, memperjuangkan pengambilalihan Blok Mahakam dalam rangka 

melakukan nasionalisasi sumberdaya alam salah satunya migas pada hakikatnya 
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sejalan dengan membela Pertamina. Kurtubi melalui dukungannya, juga 

menentang penambahan porsi saham Total yang semula 30% menjadi 39% 

karena hal ini mengurangi jatah porsi Pertamina terhadap Blok Mahakam 

sehingga kontrolnya menjadi semakin kecil daripada sebelumnya dan hal ini juga 

sudah melanggar konstitusi. Padahal, Pertamina juga diberikan beban untuk 

memberikan participating interest ke pemerintah daerah sebesar 10%. Hal ini 

seperti dikutip dari wawancara dengan Kurtubi sebagai berikut: 

“Tapi kalo menteri (ESDM) mengatakan mengharapkan Pertamina 

setuju 39% tetap hak diberikan kepada Total kami (salah satu fraksi di 

DPR) menentang, yah, posisi kami di DPR pasti akan menentang itu” 

Sasaran terakhir adalah lembaga eksekutif pemerintahan yaitu Kementerian 

ESDM dan BUMN. Kedua Kementerian tersebut merupakan pemangku 

kepentingan yang sangat vital bagi Pertamina, namun yang paling memegang 

keputusan besar terkait masa depan Blok Mahakam adalah Kementerian ESDM. 

FSPPB menyadari bahwa segala keputusan Direksi Pertamina untuk berani atau 

tidaknya mengambil Blok Mahakam untuk dikelola sendiri berasal dari perintah 

Kementerian ESDM. Jika berhasil menekan atau mempengaruhi Kementerian 

tersebut, maka apa yang dicita-citakan akan berjalan mulus sesuai rencana. Hal 

ini seperti dikutip dari wawacara dengan Ugan Gandar sebagai berikut: 

“Kemudian lewat media langsung, mass media, kemudian lewat 

pejabat-pejabat pemerintah seperti kementerian. Saya menekan ke 

Kementerian BUMN, ke Kementerian ESDM, maka ini mentalnya 

(kembalinya) ke mereka (direksi Pertamina).” 

 

Negosiasi dengan Kementerian ESDM dilakukan dengan cara-cara resmi seperti 

melakukan audiensi dengan mendatangi kantornya langsung (Gambar 3.6), 



 

 89 

maupun mengundang menterinya ke forum resmi yang diadakan oleh FSPPB dan 

kawan-kawan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh  

Komarudin sebagai berikut: 

“Waktu kita mengadakan seminar di Surabaya, kita diundang juga oleh 

Pertamina, dan Sudirman Said waktu itu dihadiri oleh Wakilnya. Waktu itu 

Pak Menteri Sudirman Said mengatakan dengan teks mereka bahasa 

mereka bahwa mereka sudah melaksanakan 100% Blok Mahakam ini milik 

negara dan milik rakyat dan dikelola oleh Pertamina.” 

 

 

Gambar 3.6. Negosiasi FSPPB dengan Kementerian ESDM dalam upaya mengawal Blok 

Mahakam (sumber: http://www.fsppb.or.id/newsdt.php?id=5) 

 

 

  

3.3.3. Implikasi penelitian 

Dampak atau pengaruh dari apa yang dilakukan FSPPB ternyata membuahkan 

hasil yang bisa dibilang cukup memuaskan. Berbagai tuntutan baik melalui aksi 

demonstrasi, audiensi ke pemerintah, membuat petisi yang dilakukan atas dasar 
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dukungan berbagai elemen masyarakat ternyata sanggup mengubah keputusan 

akhir pemerintah.  

Blok Mahakam yang habis masa kontraknya di akhir bulan Maret 2017 

diserahkan ke Pertamina sebagai operator utamanya. Walaupun tidak sepenuhnya 

100% saham dimiliki oleh Pertamina, namun merupakan suatu keberhasilan yang 

besar karena berangkat dari kepemilikan saham nol persen. Pertamina 

mendapatkan kepemilikan saham sebesar 70% dengan 10%-nya diserahkan 

kepada pemerintah daerah sebagai bentuk kontribusinya kepada daerah, 

sedangkan 30% sisanya diserahkan kepada operator lama yaitu Total.  

Alasan pemerintah untuk mempertahankan kerjasama dengan Total adalah 

karena mengelola Blok Mahakam bukanlah pekerjaan yang mudah untuk 

dilakukan sendiri oleh Pertamina, mengingat Total sebagai operator lama 

sebelumnya juga mengelola Blok Mahakam dengan mitranya yaitu Inpex. Hal ini 

bertujuan untuk mempertahankan laju produksi dan alih transfer teknologi dari 

Total ke Pertamina. Sementara itu, dengan Pertamina ditunjuk sebagai operator 

utama Blok Mahakam, membuatnya dapat mengatur laju produksi ke kilang 

Bontang yang merupakan kilang LNG terbesar di Indonesia yang masih 

beroperasi saat ini. Keputusan pemerintah terkait Blok Mahakam dikutip dari 

berita online Katadata.co.id pada 19 Juni 2015 (Gambar 3.7) tentang pernyataan 

Menteri ESDM Sudirman Said sebagai berikut: 

“Terhitung mulai 1 Januari 2018 mendatang, Blok tersebut akan dikelola 

oleh Pertamina bekerjasama dengan Total, Inpex dan Badan Usaha Milik 

Daerah Kalimantan Timur. Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation 

akan mendapat 30% saham Blok Mahakam. Sementara PT Pertamina dan 

pemerintah daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah mendapat 70%” 
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Kutipan wawancara dengan Noviandri (Presiden FSPPB) juga menyebutkan, 

hasil akhir keputusan pengelolaan Blok Mahakam menyatakan Pertamina akan 

menjadi operator utama Blok Mahakam: 

“Artinya dengan 70% itu udah oke, walaupun dia (Total) terlibat 20% 

karena apa? Karena nggak mudah mengelola Blok Mahakam itu sendirian. 

Total pun mengelolanya dengan Inpex kan. Itu dengan Total 30%, 

operatornya murni Pertamina, itu artinya kedaulatan sudah milik kita, 

artinya kita sudah bisa mengatur produksinya kapan." 

Hasil keputusan di atas tentu merupakan angin segar bagi Pertamina setelah 

perjuangan panjang selama sembilan tahun masa krisis. Kini Menteri ESDM 

pengganti Sudirman Said, Ignasius Jonan pun turut menyepakati bahwa 

Pertamina harus menjadi operator utama Blok Mahakam per 1 Januari 2018. 

FSPPB telah berperan mengembalikan reputasi Pertamina ditengah krisis Blok 

Mahakam dan berhasil mengubah krisis tersebut menjadi peluang. Hal ini 

diwujudkan dengan FSPPB telah mengubah reputasi negatif Pertamina dalam 

kasus Blok Mahakam menjadi reputasi positif dengan dipercaya secara resmi oleh 

publik dan pembuat kebijakan menjadi operator dari salah satu Blok terminasi 

penghasil gas terbesar di Indonesia tersebut. 
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Gambar 3.7. Pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said terkait Blok Mahakam (sumber: 

http://katadata.co.id/foto/2015/06/19/1-januari-2018-blok-kaya-gas-mahakam-dik

elola-pertamina)  

3.4. Interpretasi  

3.4.1. Strategi lobi dan negosiasi FSPPB dalam kasus Blok Mahakam 

Berdasarkan teori strategi lobi dan negosiasi, terdapat beberapa pendekatan dalam 

melakukan lobbying, sebagai berikut: 1) Pendekatan Brainstorming, 2) 

Pendekatan Pengondisian, 3) Pendetakan Networking, 4) Pendekatan 

Transaksional, 5) Pendekatan Institution Building, 6) Pendekatan Cognitive 

Problem, 7) Pendekatan Five Breaking, 8) Pendekatan Manipulasi Kekuatan 

(Power), 9) Pendekatan Cost and Benefit, dan 10) Pendekatan Futuristik atau 

Antisipatif.  

Ketika melakukan negosiasi, terdapat beberapa strategi untuk memperoleh 

hasil yang hendak dicapai, seperti: 1) Win - Win, 2) Win - lose, 3) Lose - Win, dan 

4) Lose - Lose. Agar dapat melaksanakan strategi negosiasi, diperlukan teknik - 

teknik dalam melakukan negosiasi, sebagai berikut: 1) Membuat Agenda, 2) 
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Bluffing, 3) Membuat tenggang waktu (Deadline), 4) Good Guy Bad Guy, 5) The 

Art of Concession, dan 6) Intimidasi. 

Pada kasus krisis Blok Mahakam yang dialami PT. Pertamina (Persero), 

terdapat strategi lobi dan negosiasi yang telah dilakukan oleh FSPPB sebagai 

berikut: 

A. Strategi Lobi 

a) Pendekatan Brainstorming 

FSPPB melakukan brainstorming mengenai topik Blok Mahakam mulai dari 

sejarah sampai dengan urgensinya melalui komunikasi intensif dengan para 

stakeholder krisis Blok Mahakam. Cara yang dilakukan adalah dengan 

mengadakan audiensi atau forum resmi dengan para stakeholder yang terdiri dari 

pengamat energi, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat/ulama, dan 

anggota-anggota DPR. Selain itu, FSPPB juga membentuk organisasi mahasiswa 

peduli energi di tingkat daerah seperti Ampera (Palembang), FOPKEI (Makassar), 

dan lain sebagainya agar mereka dapat menyebarkan paham kepedulian terhadap 

energi bangsa ke masyarakat.  

b) Pendekatan Pengondisian 

FSPPB membangun budaya kepada publik bahwa persoalan energi terutama 

Mahakam adalah persoalan seluruh elemen bangsa. Cara yang dilakukan adalah 

membentuk organisasi mahasiswa peduli energi di tingkat daerah seperti Ampera 

(Palembang), Podkei (Makassar), dan lain sebagainya agar mereka dapat 

menyebarkan paham kepedulian terhadap energi bangsa kepada masyarakat. 

Selain itu, FSPPB juga melakukan publikasi ke media massa baik cetak maupun 
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elektronik seperti Indonesia Lawyers Club, koran Rakyat Merdeka, dan lain 

sebagainya.   

 

c) Pendekatan Networking 

FSPPB melakukan stakeholder mapping untuk melihat siapa saja stakeholder 

yang berpengaruh dalam krisis Blok Mahakam. Pendekatan yang dilakukan 

adalah pendekatan networking untuk dapat memahami lebih dekat para 

stakeholder yang terdiri dari direksi perusahaan, pengamat energi, mahasiswa, 

tokoh masyarakat/ulama, Kementerian ESDM, dan anggota-anggota DPR. 

d) Pendekatan Institution Building 

FSPPB melakukan pendekatan lobi jenis ini ke beberapa elemen masyarakat yang 

menjadi panutan atau opinion leader seperti kalangan akademisi, tokoh 

masyarakat/ulama, pengamat energi, BEM dan LSM, untuk memperoleh 

dukungan yang lebih besar untuk Pertamina dari massa masing-masing kelompok 

masyarakat tersebut pada persoalan krisis Blok Mahakam. 

e) Pendekatan Cognitive Problem 

FSPPB melakukan lobi dengan membangun pemahaman terhadap krisis alih 

kelola Blok Mahakam yang harus kembali ke Pertamina ke berbagai elemen 

masyarakat seperti kalangan akademisi, tokoh masyarakat/ulama, pengamat 

energi, dan LSM sehingga didapatkan dukungan yang masif seperti contoh 

mampu diadakan demonstrasi dan pembuatan petisi/pernyataan sikap.  

f) Pendekatan Five Breaking 

FSPPB berhasil melakukan lobi dengan five breaking yakni membalikkan isu 

“ketidakmampuan Pertamina dalam mengelola Blok Mahakam” yang merugikan 
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Pertamina menjadi isu “Kedaulatan Energi”. Kedua isu tersebut dibawa oleh 

FSPPB saat melakukan lobi kepada para stakeholder, dan menghasilkan respon 

positif berupa kesadaran dari para stakeholder untuk percaya pada kemampuan 

Pertamina dan sudah saatnya Indonesia berdaulat energi, tidak boleh lagi 

perusahaan asing memegang peranan mayoritas dalam operasi industri energi. 

g) Pendekatan Manipulasi Kekuatan 

Pada saat melobi, FSPPB melakukan manipulasi kekuatan dengan transfer device. 

FSPPB menggunakan simbol kekuatan massa pendukung kesiapan Pertamina 

dalam pengelolaan Blok Mahakam. Hal ini ditunjukkan dengan menggalang 

ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat termasuk diantaranya tokoh-tokoh 

energi, ulama, LSM, angota DPR, aliansi BEM Seluruh Indonesia, dan awak 

media untuk ikut dalam demo bertahap di tahun 2014 dan 2015 yang bertujuan 

untuk mendesak para stakeholder pemangku kebijakan Blok Mahakam 

(Kementerian ESDM dan Direksi Pertamina) agar mengalihkelolakan Blok 

Mahakam kepada Pertamina per 1 Januari 2018 mendatang. Pendekatan 

Manipulasi Kekuatan ini telah berhasil mempengaruhi Direksi Pertamina dan 

Kementerian ESDM.  

h) Pendekatan Cost and Benefit 

FSPPB melobi stakeholders dengan menekankan cost and benefit apabila Blok 

Mahakam berhasil dikelola oleh Pertamina. FSPPB menginginkan 100% Blok 

Mahakam harus dikelola Pertamina. Karena Blok Mahakam dan Pertamina 

adalah lapangan gas dan perusahaan milik rakyat Indonesia, maka dengan 100% 

pengelolaan jatuh ke tangan Pertamina, 100% pula lah Indonesia dapat berdaulat 

(berkuasa) atas Blok Mahakam itu sendiri. 
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i) Pendekatan Futuristik atau Antisipatif 

Pendekatan cara ini juga dilakukan manakala setiap kali FSPPB melobi 

stakeholders. FSPPB selalu menjelaskan bahwa energi dari bahan bakar fosil 

(bensin, dll.) segera habis, dan nantinya gas alam lah yang akan berpotensi dan 

berperan besar dalam menggantikan energi fosil tersebut. Salah satu cadangan 

gas alam terbesar di Indonesia adalah pada Blok Mahakam, yang sejatinya harus 

dikuasai oleh bangsa Indonesia. 

B. Strategi Negosiasi 

Strategi yang dilakukan oleh FSPPB dalam melakukan negosiasi dengan 

stakeholder umumnya termasuk dalam win-lose. Pihak FSPPB merupakan pihak 

yang menang (win) karena upaya manajemen krisis yang dilakukan untuk alih 

kelola Blok Mahakam ke Pertamina telah menuai hasil berupa keputusan 

Pertamina sebagai operator dengan saham mayoritas 70%. Pihak yang kalah (lose) 

adalah pemerintah (Kementerian ESDM) yang pada awalnya tidak percaya 

kepada BUMN Pertamina sebagai pengelola Blok Mahakam dan memberikannya 

kepada operator lama yaitu Total EP Indonesie.  

Adapun teknik-teknik yang dilakukan FSPPB dalam bernegosiasi dengan 

stakeholder adalah sebagai berikut:  

a) Membuat agenda  

Taktik ini digunakan FSPPB saat bernegosiasi dengan direksi perusahaan dengan 

cara mengadakan forum-forum resmi seperti acara Federasi, rapat umum pekerja 

Pertamina, forum antar muka yang hanya dihadiri oleh jajaran direksi dan 

beberapa perwakilan FSPPB. 
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b) Membuat tenggat waktu ( Deadline )  

Taktik yang digunakan FSPPB saat bernegosiasi dengan direksi salah satunya 

adalah dengan memberikan tenggat waktu untuk meminta kepastian dari 

pemerintah terkait pengelolaan Blok Mahakam sebelum kontraknya berakhir. 

c) Good guy bad guy  

FSPPB melakukan teknik negosiasi dengan menggunakan strategi tukar peran 

tertentu, terutama saat berhadapan dengan direksi. Tukar peran ini terdiri dari 

sniper (tukang tembaknya), wiseman (orang yang bijaksana), dan pengamat. 

Sniper yang dimaksud di sini adalah tokoh “jahat” yang berfungsi untuk menekan 

pihak lawan sehingga pandangan-pandangannya selalu ditentang oleh pihak 

lawannya. Adapun wiseman sebagai tokoh “baik” yang akan menjadi pihak yang 

dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya sehingga pendapat-pendapat 

yang dikemukakannya untuk menetralisir pendapat tokoh “jahat” dan pada 

akhirnya dapat diterima oleh lawan berundingnya. 

d) The art of concession  

FSPPB menerapkan taktik untuk meminta konsesi kepada para pemangku 

kebijakan yakni Kementerian ESDM dan Direksi Pertamina agar Pertamina 

mengelola Blok Mahakam 100% atau mayoritas hak operator.  

e) Intimidasi  

Taktik yang digunakan oleh FSPPB adalah dengan memberikan peringatan 

dengan menekankan konsekuensi apabila Blok Mahakam tidak diserahakan 

kepada Pertamina dan kembali dikelola oleh pihak Total. Konsekuensi tersebut 

adalah potensi hilangnya pendapatan negara sehingga yang diperoleh tidak 

seoptimal apabila dikelola oleh BUMN sendiri. Kedaulatan dan kemandirian 
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energi nasional tidak dapat tercapai serta tidak dapat membesarkan BUMN 

Pertamina menjadi perusahaan negara berkelas dunia. Peringatan lain yang juga 

ditekankan FSPPB pada saat bernegosiasi dengan para pemangku kebijakan 

(Kementerian ESDM dan Direksi Pertamina) adalah jika Blok Mahakam tidak 

dikelola penuh oleh Pertamina, maka FSPPB akan turun aksi untuk demo dengan 

jumlah yang besar atau membuat “perenungan yang kreatif” (bahasa halus dari 

mogok kerja). 

 

3.4.2 Serikat Pekerja Mempunyai Peranan Dalam Manajemen Krisis 

FSPPB melakukan lobi dan negosiasi kepada para stakeholder krisis Blok 

Mahakam karena mempunyai peranan dalam manajemen krisis perusahaan. 

Teori-teori pada umumnya, belum ada yang menyebutkan secara jelas bahwa 

serikat pekerja dalam suatu perusahaan memiliki peranan dalam manajemen 

krisis perusahaan. UU No. 13 Tahun 2013 tentang Peranan dan Fungsi Serikat 

Pekerja pun tidak menyebutkan tentang hal tersebut. Peranan dan fungsi serikat 

pekerja pada umumnya hanya sebagai penyalur aspirasi yang efektif dan efisien 

antara pengusaha dan para pekerja. Manajemen krisis perusahaan hanya 

dilakukan oleh pengusaha sendiri. Hal ini tampak berbeda dengan serikat pekerja 

di Pertamina yang ternyata memiliki peranan tambahan selain disebutkan dalam 

Undang-Undang tersebut yaitu manajemen krisis. Manajemen krisis dalam artian 

di sini adalah adanya peran menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan 

berjuang untuk kedaulatan energi.  

Situasi krisis yang terjadi di Pertamina dalam kasus alih kelola Blok 

Mahakam disebabkan oleh ketidakberhasilan manajemen isu yang kemudian 
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berkembang menjadi krisis. Pihak manajemen (direksi dan komisaris) perusahaan 

tidak dapat melakukan manajemen krisis dengan baik karena mereka merupakan 

kepanjangan tangan dari pemerintah yang artinya bahwa setiap keputusan 

Pertamina berasal dari pemerintah sebagai pemegang saham terbesar sedangkan 

manajemen hanya sebagai pelaksana mandat atau perannya terbatas. Manajemen 

yang berani membuat keputusan sepihak tanpa adanya koordinasi dengan 

pemerintah, maka jabatannya akan terancam. Hal inilah yang mendasari serikat 

pekerja (FSPPB) untuk memiliki peran dalam manajemen krisis perusahaan. 

Peranan FSPPB dalam manajemen krisis perusahaan didasari oleh Perjanjian 

Kerja Bersama yang dibuat oleh serikat pekerja dan manajemen perusahaan dan 

merujuk pada UU serikat pekerja. Tahap awal yang dilakukan oleh FSPPB adalah 

stakeholder mapping atau pemetaan pemangku kepentingan perusahaan. FSPPB 

menggunakan strategi lobi dan negosiasi untuk melancarkan aksinya. Kontribusi 

positif yang dilakukan sebagai bagian dari peranannya tersebut adalah 

menggalang dukungan dari berbagai pihak untuk menjalankan aksi 

memperjuangkan alih kelola Blok Mahakam ke Pertamina. Isu kedaulatan energi 

dan nilai-nilai BUMN menjadi strategi utama untuk pendekatan kognitif 

(brainstorming) sehingga didapatkan dukungan dari berbagai pihak seperti 

masyarakat, mahasiswa, pejabat DPR, pengamat energi, tokoh masyarakat/ulama, 

LSM, dan lain sebagainya. Strategi lobi ke stakeholder dilakukan dengan cara 

berdiskusi, audiensi, mengadakan seminar, membuat petisi atau pernyataan sikap, 

hingga ke demonstrasi. Selain itu, media massa maupun elektronik juga 

digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan ajakan untuk menggiring opini 

publik. 
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Negosiasi dilakukan ke stakeholder seperti direksi perusahaan, DPR/MPR, 

Kementerian ESDM dan BUMN. Negosiasi dilakukan dengan cara-cara resmi 

seperti audiensi. Khusus untuk stakeholder direksi perusahaan, strategi 

negosisasinya dilakukan dengan cara memainkan pertukaran peran tertentu. 

Pertukaran peran tersebut terdiri dari wiseman (orang yang bijaksana), sniper 

(tukang tembak), dan pengamat. Pertukaran peran dinilai efektif dalam menekan 

stakeholder tersebut sehingga membuat FSPPB memiliki posisi tawar yang 

tinggi. 

Implikasi dari yang sudah dilakukan oleh FSPPB dapat membuahkan hasil 

yang sanggup mengubah keputusan akhir pemerintah. Blok Mahakam yang habis 

masa kontraknya di akhir bulan Maret 2017 diserahkan ke Pertamina sebagai 

operator utamanya. Walaupun tidak sepenuhnya 100% saham dimiliki oleh 

Pertamina, namun merupakan suatu keberhasilan yang besar karena berangkat 

dari kepemilikan saham nol persen. Pertamina mendapatkan kepemilikan saham 

sebesar 70% dengan 10%-nya diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai 

bentuk kontribusinya kepada daerah, sedangkan 30% sisanya diserahkan kepada 

operator lama yaitu Total. 

Berdasarkan interpretasi di atas, hasil penelitian ini dapat melengkapi teori 

tentang peranan serikat pekerja yang dikemukakan oleh Suwardiyono (2006) dan 

Schuler (1999). Teori baru dalam penelitian ini menerangkan bahwa serikat 

pekerja mempunyai peranan yang sangat penting bagi manajemen perusahaan 

karena selain dapat mengidentifikasikan bahaya-bahaya dalam pekerjaan dan 

meningkatkan kualitas kondisi para pekerja, serikat pekerja juga dapat membantu 
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perusahaan melalui konsesi upah atau melakukan kerjasama dalam usaha-usaha 

bersama di bidang pekerjaan, termasuk dalam manajemen krisis perusahaan. 

3.4.3. Perjanjian Kerja Bersama, Upaya Memperkuat Posisi Tawar Serikat 

Pekerja 

Berdasarkan hasil penelitian, serikat pekerja mempunyai peranan dalam 

manajemen krisis perusahaan karena faktor utamanya adalah Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB). PKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara 

serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja (yang tercatat pada instansi yang 

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan) dengan pengusaha, atau beberapa 

pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak 

dan kewajiban kedua belah pihak. PKB di Pertamina memberikan kekuatan 

kepada FSPPB untuk mempunyai posisi tawar tinggi yang tercermin pada pasal 7 

ayat 7 (Gambar 3.3). Kekuatan tersebut ada di dalam PKB yakni pasal-pasal dan 

pengertian khusus yang memuat peran-peran istimewa serikat pekerja untuk 

menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan mengupayakan kedaulatan energi 

Indonesia. 

Berangkat dari UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang membahas 

tentang serikat pekerja dan PKB, memberikan pengertian bahwa serikat pekerja 

adalah organisasi non-struktural yang bersifat dinamis dan independen, yakni bisa 

melakukan pergerakan tanpa tekanan dari pihak manapun. Diperkuat dengan 

pasal-pasal khusus (pasal 7 ayat 7) dalam PKB FSPPB-Pertamina, inilah yang 

membuat budaya di serikat pekerja Pertamina dapat mempunyai peranan dalam 

manajemen krisis perusahaan melalui tindakan-tindakan strategis demi menjaga 

kelangsungan bisnis perusahaan. Implikasinya, upaya manajemen krisis yang 
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dilakukan FSPPB dalam hal ini memperjuangkan alih kelola Blok Mahakam 

kepada Pertamina berjalan dengan sukses yang dapat mengantarkan BUMN 

Pertamina sebagai pemegang saham mayoritas sebesar 70% sekaligus operator 

dalam pengelolaan Blok Mahakam tersebut terhitung sejak 1 Januari 2018. 

Perilaku serikat pekerja dan aturan yang dibuat dalam PKB yang ada di 

Pertamina, dapat dijadikan contoh bagi perusahaan-perusahaan lain terutama 

BUMN jika ingin serikat pekerjanya memiliki peranan dalam manajemen krisis 

perusahaan. Perlu dipertimbangkan poin-poin khusus yang bisa membuat serikat 

pekerja berperanan dalam menjaga kelangsungan bisnis perusahaan. Tentu hal ini 

kembali kepada komitmen yang baik dari pribadi serikat pekerja. Komitmen 

tersebut juga termasuk faktor penting untuk mendukung keberhasilan setiap 

pergerakan dan perjuangan serikat pekerja dalam kontribusinya pada manajemen 

krisis perusahaan. 

 

 




