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Eksepsi Pribadi Terdakwa KUKUH KERTASAFARI –  20-12-2012 

Majelis Hakim yang mulia, 

Mohon Maaf, Saya tidak mengerti sama sekali dengan dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum. 

Mengherankan, membingungkan dan TIDAK BENAR. Hal ini dikarenakan : 

1. Saya adalah salah seorang Team Leader Produksi Minyak di Lapangan Minas, Riau, PT. Chevron Pacific 

Indonesia (PT. CPI). Tepatnya adalah sebagai Team Leader Produksi Area 5 dan 6 Minas sejak tanggal 1 

Oktober 2009 sampai dengan sekarang. Tanggung jawab saya adalah memimpin operasi produksi 

minyak di Area 5 dan Area 6 Lapangan Minas Sumatra Light South (SLS) di Riau. Pekerjaan saya ini tidak 

mengurusi bioremediasi, baik dalam menentukan lahan yang terkontaminasi minyak maupun 

pemilihan kontraktor dan pelaksanaan kegiatan sehari-harinya. Sehari-hari saya bersama lebih dari 60 

operator bertugas untuk mengurus dan menghasilkan minyak. Tim operasi kami bekerja 24 jam sehari 

dengan 3 shift kelompok kerja dan 7 hari dalam seminggu. Lebih dari 90% alokasi waktu kerja saya 

adalah sebagai Team Leader Produksi, dan sisanya untuk pekerjaan lain atau tambahan jika ada dari 

atasan saya. Tiap hari tim kami memastikan : 

 Agar sumur minyak, yang ada lebih dari 400 sumur di area kami, tetap hidup secara handal, dan 

Stasiun Pengumpul minyak (Gathering Station), ada 2 buah di area kami, tetap beroperasi 

secara selamat dan tanpa gangguan. 

 Minyak yang dihasilkan dari tiap sumur minyak tersebut dapat terus mengalir melalui pipa-pipa 

menuju stasiun pengumpul. Kemudian minyak yang terkumpul dari ratusan sumur tersebut 

dilakukan proses pemisahan dari fluida bawaan bersama minyak seperti gas dan air.  

 Minyak yang sudah terpisah tersebut kami kirimkan melalui pipa minyak utama, bergabung 

dengan minyak dari area lain, ke stasiun penyimpanan minyak untuk nantinya dijual sebagai 

devisa bagi Negara, lebih dari 90% bagi hasil minyak ini untuk bagian pemerintah. 

 Air hasil dari pemisahan dengan minyak, kami injeksikan kembali ke lapisan formasi minyak 

sekitar 1000 m di bawah permukaan tanah untuk menjadi energi pendorong minyak dari perut 

bumi, dan gas dari pemisahan dengan minyak tersebut, kami kirimkan melalui pipa gas sebagai 

bahan bakar gas ke pembangkit listrik tenaga gas PT. CPI di daerah kami, di Minas. 

2. Semasa menjabat sebagai Team Leader Produksi Area 5 & 6 Minas ini, saya mendapat tugas tambahan 

dari atasan saya untuk menjadi wakil dari Departemen Produksi dalam Tim Koordinasi Penyelesaian Isu 

Sosial berkaitan dengan pengaduan atau klaim dari masyarakat untuk masalah lingkungan yaitu adanya 

tanah terkontamisi minyak. Tim ini dikenal dengan tim Environmental Issue Settlement Team (EIST). 

Tim ini sudah lama ada di Minas, beberapa tahun sebelum saya bergabung Oktober 2009. Tim ini 

bukanlah tim structural. Tim ini terdiri dari para wakil dari departemen-departemen terkait lainnya 

seperti Tim Humas, Tim Pertanahan, Tim Lingkungan dan Tim Infrastruktur yang mengurusi 

bioremediasi. Pada tim EIST ini, peran saya adalah sebagai ketuanya atau koordinatornya. Tugas saya 

adalah melakukan koordinasi dengan para wakil tim-tim terkait untuk saling berbagi informasi dan 

pemutakhiran/update status dari klaim masyarakat yang sedang ditanganinya. Saya mempersiapkan, 

mengundang dan memimpin rapat koordinasi ini yang dilakukan secara rutinnya sebulan sekali. Saya 

tidak bertanggung jawab dan tidak mempunyai wewenang terhadap kegiatan dari masing-masing 
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departemen tim terkait tersebut termasuk kewenangan menetapkan lokasi-lokasi ada tidaknya dan 

seberapa luas sebaran tanah terkontaminasinya karena kegiatan ini adalah tugas dan tanggung jawab 

secara fungsional dari Tim Infrastruktur/IMS. Begitu juga dalam pengurusan dan pembayaran 

pembebasan lahan karena kegiatan ini adalah tugas dan tanggung jawab secara fungsional Tim 

Pertanahan. Masing-masing wakil tim dalam tim EIST bertanggung jawab dan melapor kepada masing-

masing Pimpinannya sebagaimana terlihat dalam ilustrasi berikut: 

 

 
Sebagai wakil dari Tim Operasi Produksi, saya juga mengidentifikasi apakah dengan adanya klaim 

tersebut ada potensi gangguan terhadap operasi produksi di lapangan Minas. Saya juga jika diminta 

oleh Tim Lingkungan dan disetujui oleh atasan saya, ikut mendampingi kunjungan lapangan 

Kementerian Lingkungan Hidup terutama pada saat penilaian PROPER, yaitu penilaian tingkat ketaatan 

perusahaan terhadap perlindungan lingkungan. Alhamdulillah tahun ini SLS PT. CPI mendapat penilaian 

PROPER BIRU yang artinya perusahaan saya TAAT terhadap aturan dan mempunyai program yang 

berjalan dengan baik untuk perlindungan lingkungan. 

3. Saya tidak mempunyai kewenangan memerintah Sdr. Herland (Direktur PT. Sumigita Jaya/SGJ) untuk 

mengangkut tanah terkontaminasi minyak dan mengolahnya di fasilitas Soil Bioremediation Facility 

(SBF). Saya tidak kenal dan tidak tahu Sdr. Herland sebelum adanya penyidikan kasus bioremediasi ini. 

Saya pun tidak mempunyai hubungan kontrak dengan Sdr. Herland atau perusahaannya. Saya tidak 

ikut dalam pelelangan pemilihan kontraktor bioremediasi. Perusahaan SGJ atau Sdr. Herland yang 

dalam dakwaan sebagai kontraktor bioremediasi bekerja untuk Tim Infrastruktur (IMS) yang mengurusi 

kegiatan bioremediasi. Oleh karena itu saya pun tidak berwenang mengeluarkan biaya untuk 

pembayaran kerja kepada kontraktor tersebut. 
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4. Saya tidak pernah berhubungan dengan BPMIGAS menyangkut kegiatan bioremediasi ini baik yang 

berhubungan dengan laporan kegiatan atau pun pembiayaan. 

5. Saya merasa heran pada saat penetapan saya sebagai tersangka kasus bioremediasi ini karena 

sebelumnya tidak ada pemeriksaan untuk saya pada tahapan penyelidikan. Pada saat selesai 

pemeriksaan saya sebagai saksi setelah adanya penetapan tersangka, saya berkesempatan ketemu 

dengan Koordinator Penyidik, Pak Amirullah, di kantornya menjelang pengumuman kepada semua 

Tersangka. Setelah saya kenalkan diri dan pekerjaan saya kemudian saya sampaikan keheranan saya 

karena ditetapkan sebagai Tersangka tanpa ada pemeriksaan terlebih dahulu, beliau memanggil 

penyidik, Pak Sugeng, dan bertanya,”Sugeng, mengapa Pak Kukuh dijadikan tersangka?” Penyidik yang 

ditanya menatap saya dan bertanya kepada saya, ”Pak Kukuh kan Team Leader Bioremediasi?” Saya 

menjawab, “Bukan, Pak. Saya bukan Team Leader Bioremediasi. Saya adalah Team Leader Produksi di 

SLS Minas. Saya juga sudah sampaikan kepada penyidik tadi.” Penyidik terlihat bingung dan pergi 

begitu saja. 

6. Saya pun tambah heran pada saat dipertemukannya saya bersama Tersangka lainnya dengan para Ahli 

dari Penyidik. Salah satu diantaranya adalah Edison Efendi. Saya pernah bertemu Ahli ini pada saat 

Penyidik Kejaksaan Agung melakukan Kunjungan Lapangan ke salah satu Fasilitas Bioremediasi di 

Minas sebulan sebelum saya ditetapkan sebagai Tersangka tepatnya pada tanggal 9 Februari 2012. 

Saat itu saya diminta atasan saya untuk ikut mendampingi Kunjungan Kejaksaan sebagai tuan rumah 

wilayah operasi SLS Minas. Di sela-sela kunjungan tersebut, Saksi Ahli ini mengenalkan diri bahwa dia 

alumni ITB seperti saya. Dia bercerita bahwa pernah ikut pilot project bioremediasi di Minas. Namun 

dia menggerutu bahwa dia selalu kalah dalam dua kali ikut tender proyek Bioremediasi Chevron dan 

berkata, “Chevron gak pernah ngasih aku (kesempatan). Aku juga perlu cari makan.” Dia juga bilang 

bahwa sebagai Ahli, dia dibayar Kejaksaan per jam. Ternyata orang yang kalah tender ini sekarang jadi 

Ahli utama Penyidik. 

Untuk itu saya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar dakwaan dari penuntut umum ini tidak 

diterima dan membebaskan saya dari dakwaan tersebut. 

Terimakasih, 

 

 

Kukuh Kertasafari 


