
Menjelang akhir tahun 2012, sejumlah rencana aksi 
korporasi perusahaan migas marak diberitakan di berbagai 
media massa nasional dan internasional. Rencana aksi korporasi 
tersebut, terutama isu merger dan akuisisi (M&A), dalam waktu 
relatif cepat langsung menjadi perhatian pelaku pasar keuangan 
global. Bahkan, dapat menjadi perbincangan hangat di media 
internasional terkemuka global selama berhari-hari.  

Hal ini merupakan hal yang wajar dalam industri keuangan. 
Pasalnya, pergerakan suatu perusahaan akan ditopang oleh 
pertumbuhan perseroan tersebut. Pertumbuhan bisnis akan 
memicu peningkatan kapasitas produksi dan pada akhirnya 
kenaikan pendapatan, sehingga investor meyakini perusahaan 
dapat membayar semua kewajibannya. Salah satu indikator 
pertumbuhan adalah aksi korporasi anorganik karena perusahaan 
dipandang memiliki potensi lebih besar untuk mengembangkan 
ekspansi bisnisnya, not just business as usual. Selain itu, 
investor keuangan juga perlu menyikapi suatu aksi korporasi 
perusahaan dengan cepat untuk mengambil keputusan investasi 
yang tepat. Dampaknya, seringkali tidak sampai 12 jam setelah 
pemberitaan, investor keuangan sudah meminta respon atau 
konfirmasi dari perusahaan yang dikabarkan melakukan aksi 
korporasi tersebut.  

Sebagai perseroan yang telah mengakses pasar uang 
internasional, Pertamina juga tidak luput dari sorotan komunitas 
keuangan tersebut, terutama investor surat utang global. 
Citra Pertamina sebagai perusahaan berfundamental baik 
mendapat apresiasi dari investor surat utang, berupa pergerakan 
harga seluruh seri Global Bond Pertamina yang positif serta 
meningkatnya minat investor institusi terhadap bisnis Pertamina. 
Peningkatan minat investor tercermin dalam akumulasi jumlah 
interaksi Investor Relations Pertamina dengan bondholders dan 
investment banks berikut: 

  

Lebih jauh tidak dapat dipungkiri, Pertamina tidak dapat 
melepaskan diri dari institusi keuangan dalam menjalankan 
usahanya. Hubungan Pertamina dengan institusi keuangan 
tidak melulu untuk kebutuhan Global Bond, namun juga 
akses terhadap opsi pendanaan lainnya seperti pinjaman 
kredit perbankan. Aspek pendanaan ini nyatanya dibutuhkan 
untuk mendukung rencana investasi dan akuisisi yang akan 
dilakukan.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Pertamina Akuisisi Hak 
Partisipasi Talisman di ONWJ

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin foto bersama dengan pihak  Talisman Resources (North West 
Java) Limited usai menyaksikan penandatanganan pengakuisisian participating interest yang dimiliki Talisman di PHE ONWJ.

london - PT Pertamina 
(Persero) mengumumkan 
bahwa anak usahanya, 
Pertamina Hulu Energi 
Offshore  Nor th  West 
Java (PHE ONWJ), telah 
membeli 5,0295 persen 
hak partisipasi di Offshore 
Northwest Java (ONWJ) 
PSC dari Talisman Re-
sources (North West Java) 
Limited, pada (13/11).

Penandatanganan yang 
dilakukan di Dorchester 

Hotel London tersebut 
d i s a k s i k a n  D i r e k t u r 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan dan Direktur 
PIMR Pertamina M. Afdal 
Bahaudin.

Akuisisi ini mening-
katkan kepemilikan hak 
part is ipas i  Pertamina 
di ONWJ PSC menjadi 
58 ,2795 persen dan 
mengkonsolidasikan lebih 
jauh usahanya untuk me-
ningkatkan cadangan 

dan produksi di wilayah 
kerja tersebut, sebagai 
bag ian  da r i  s t r a teg i 
perusahaan untuk me-
macu pertumbuhan di 
sektor hulu. Pertamina 
telah sukses meningkatkan 
produksi minyak di ONWJ 
dari 22.000 barel per 
hari pada 2009, ketika 
Pertamina mengakuisisi 
hak partisipasi BP, menjadi 
rata-rata 33.000 barel per 
hari pada saat ini.

Akuisisi akan mening-
katkan produksi minyak dan 
gas bumi untuk Pertamina 
sebesar 1.680 barel per 
hari berupa minyak dan 
9,82 MMscfd gas bumi 
atau setara dengan 3.380 
barel setara minyak per 
hari. Akuisisi ini juga akan 
memberikan kontribusi bagi 
peningkatan cadangan 
terbukti dan mungkin (2P) 
sebanyak 10,7 juta barel 
setara minyak.•rudi
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pEngantar rEdaksi :
visi Pertamina 2025 yang sudah dicanangkan membuat Direktorat 

gas yang baru berdiri pada 1 Juli 2012 ini juga harus sanggup 
memberikan kontribusi nyata  pada korporat. Ibaratnya balita, ia 
sudah harus dapat berjalan dan berlari kencang seperti direktorat yang 
lain. Untuk itu kami menemui sVp gas & power djohardi angga 
kusumah untuk berbincang tentang prospek bisnis independent power 
producer (IPP) Pertamina. Djohardi didampingi Power and Renewable 
Energy Manager Yuttie Nurianti. 

pertamina punya visi baru, Visi pertamina 2025, dimana 
pertamina melalui direktorat gas,  juga akan bergerak di bidang 
pembangkit. bisa dijelaskan?  Direktorat gas ini memang masih 
baru, berdiri sejak 1 Juli 2012. Selain menangani  masalah gas, seperti  
LNG, CNG, LPG, dan  regasifikasi, dengan berubahnya visi Pertamina 
dari Oil &Gas Company  menjadi Energy Company maka kami juga 
dipercaya untuk mengembangkan bisnis power (pembangkit).  Dalam 
aspirasi Pertamina 2025, memang Pertamina menargetkan  untuk 
mengembangkan pembangkit hingga 3 – 5 gigawatt (gW) capacity-nya  
(atau 3.000 – 5.000 Megawatt).   

Kebetulan Perpres No. 5/2006 sangat mendukung kalau kita ingin 
masuk ke dalam bisnis ini. Karena di dalam Perpres 5/2006, disebutkan 
bahwa kebijakan energy nasional menargetkan pemanfaatan gas 30%, 
energi baru dan terbarukan 17%, minyak bumi  menurun, dan batubara 
pun akan menurun.

artinya pembangkit milik  pertamina basisnya gas? gas 
dan energi baru terbarukan. Jadi ada 2 di situ. Kemudian pemerintah 
melalui PP No. 14/2012, mengizinkan pihak swasta atau pihak lain selain 
PLN, untuk membangun bisnis usaha penyediaan tenaga listrik yang 
meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik 
ke konsumen. Jadi memang tidak ada lagi hambatan bagi Pertamina 
untuk terjun ke bisnis listrik  ini. 

Dan kita juga melihat  peluang di dalam bisnis ini  sangat besar. 
Karena dari kebutuhan 86.000 MW di  tahun  2020 itu, kalau  tidak 
salah, itu kebutuhan listrik yang diperlukan di Indonesia,  tidak semuanya 
bisa dipenuhi PLN. Nah,  kita ingin mengisi peluang yang bisa kita raih 
dari bisnis ini. 

apakah ada roadmap bagaimana pertamina akan menjadi 
independent power producer (ipp) di tahun 2025 nanti? Secara 
konsep, pertama, tahun 2012 – 2016 ini, kita membangun pondasinya 
dulu. Memang sekarang kita sudah mempunyai bisnis listrik dari 
geothermal  sekitar 300 MW.  Di periode ini kita akan membangun 
hingga mencapai 1.547 MW. Jadi meningkat  beberapa kali lipat dari 
saat ini. 

Pembangkitnya nanti beragam. Ada yang dari geothermal, dari 
biomass, dari angin, dari CBM, dari gas, dan dari solar cell. 

Tahap kedua, tahun 2017 – 2021, kita akan membangun keunggulan 
operasi. Di tahapan ini kita akan meningkatkan kapasitas pembangkit 
menjadi 3.300 MW. Kita harapkan ini  datang dari Unconventional Gas. 
Memang itu harus sejalan dengan pihak Upstream. 

Kemudian, periode 2022 – 2025 sesuai aspirasi Pertamina, Masuk 
ke level 5.000 Megawatt. Kita harus bisa masuk ke berbagai ragam 
pembangkit. Ada algae, ada DME, ada nuklir, ada hydrogen, ada gasified 
coal. Jadi kita tidak mematok hanya dari gas saja. Yang penting, kita 
bisa membangun pembangkit dan menjual listriknya. 

bisnis ipp pertamina ini ada dimana jika dibandingkan 
dengan yang lain? apakah ada pesaing yang lain?  apalagi kalau 
mengingat kebutuhan pln sedemikian besar sekali.Kalau lihat 

sekarang ini, bisa dibilang kita ini masih pemain baru. IPP itu sudah 
banyak. Banyak swasta yang sudah menjual listrik ke PLN. Ada juga 
perusahaan-perusahaan asing yang masuk, seperti Marubeni dan  
Sumitomo dari Jepang. 

Alangkah sayangnya kalau kita tidak masuk. Kalau kita masuk di 
periode 2012 – 2016 dengan  kapasitas 1.500 MW, maka peluangnya 
masih besar dari gap kebutuhan 19.000 MW. Kita hanya mengincar  8 % 
saja. Di tahun  2022 -  2025, kita masuk dengan 5000 MW, peluangnya 
ada pada  kurang lebih 30.000 MW. Kita baru seperenamnya. 

Jadi peluang itu tetap terbuka. Kalau kita bisa masuk dengan 
cepat, maka akan bisa cepat pula kita berkembang. 

untuk  semuanya ini, pembelinya hanya satu ya, pln 
saja? Kita jual ke PLN. Misalnya PLN tidak bisa absorb semua, kita 
diperbolehkan masuk ke industri besar. Itu diizinkan  kalau PLN sudah 
tidak bisa menyerap lagi. Tetapi tentunya PLN tidak akan suka itu. Buat 
kita, sepanjang dari segi keekonomiannya masuk,  Tidak apa-apa ke  
PLN saja. Toh kita juga tidak mau ribet dengan retail seperti itu. 

apa saja hambatan dalam pengembangan ipp ini? Pastinya 
bahan baku. Kalau berbasis biomass, mestinya tidak ada masalah yah, 
karena  hampir setiap kota menghasilkan sampah. 

Tetapi kalau berbicara conventional gas, itu sangat terbatas. 
Artinya kita harus minta alokasi  kepada pemerintah, karena itu akan 
berat sustainability dari bahan baku.  Berarti  kita harus cari idle dari 
impor atau dari mana saja. 

Sepanjang PLN committed beli listrik, itu mudah.   Mau cari dari 
mana saja karena sekarang ini supply gas melimpah. Di Australia, di 
Amerika, di Middle East, yang penting disininya mampu bayar dengan 
harga keekonomian. 

Untuk listrik dari gas itu, PLN mau bayar dengan  harga ke-
ekonomian dalam US dollar yaitu sekitar 14 sampai 15 US dollar.  Yang 
penting commitment dari PLN dulu untuk membeli listrik. 

Berikutnya, penguasaan teknologi dan manpower.  Manpower, 
otomatis, kita harus belajar lagi dari awal. Teknologi juga harus kita 
pelajari. Saat ini perkembangan teknologi sangat cepat. 

Alhamdulillah, orang-orang kilang itu kan sudah punya genset 
sendiri, paling tidak kita bisa minta knowledge. Namun untuk Direktorat 
gas, kita tetap harus membangun building capacity for manpower dan 
penguasaan teknologi untuk pengembangan bisnis ini. 

Terakhir, regulasi pemerintahnya itu sendiri.  Apakah benar-benar  
bisa dijamin kontinuitas usaha dari IPP ini. Memang ada Peraturan 
Pemerintah No. 14 tahun 2012 terkait Kegiatan Usaha Penyediaan 
Tenaga Listrik  dan Permen ESDM No. 4 tahun 2012 terkait Harga 
Pembelian Tenaga Listrik oleh PLN untuk EBT dan Excess Power. 
namun, pengusaha itu kan ingin memastikan semua investasi  bisa 
kembali sesuai time periodnya. Misalnya kita investasi hari ini, dan dalam 
jangka waktu 8 tahun akan kembali modal. Tetapi kalau di tengah jalan 
pemerintah mengubah regulasi dan melarang IPP, habislah kita.  Jadi 
regulasi pemerintah itu sangat menentukan. 

apakah saat ini belum ada kepastian? Sudah ada, dengan 
Peraturan Pemerintah  itu sudah ada kepastian. Tetapi yang namanya 
rezim, kan begitu ganti rezim, gantu juga peraturannya. 

oh, oke, jadi soal konsistensi dari pemerintah ya... Yah, 
seperti itulah. Kalau tidak ada kepastian, akan berbahaya untuk para 
investor. Tetapi mudah-mudahan hal ini bisa diatasi  secara B to B ya..... 
Artinya  kalau kita sudah berkontrak dengan PLN, dengan klausul-
klausul penalti, dengan cover risiko kita, semoga hal ini bisa teratasi. 
Itu saja.•urip hErdiMan kaMbali
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tyas purwanto  •  Senior Analyst Culture & Change Management

Membangun kepercayaan
Perekat yang menyatukan suatu hubungan, termasuk 

hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin adalah 
kepercayaan, dan kepercayaan itu dibangun atas dasar 
integritas.” - brian tracy 

Kepercayaan adalah fondasi dari semua hubungan. 
Hubungan kerja, bisnis, kepemimpinan dan tentu saja cinta 
dibangun atas dasar kepercayaan. Tanpa itu, sebuah hubungan 
tak akan berjalan dengan baik dan indah. Sebuah organisasi 
pun akan berjalan dengan baik jika terbangun kepercayaan di 
antara pelakunya. Tingkat kepercayaan  juga akan mempengaruhi 
engagement pekerja. Dengan tingginya tingkat kepercayaan akan 
membuat pekerja bekerja dengan nyaman dan kenyamanan kerja  
meningkatkan engagement pekerja. 

Bagaimana kepercayaan bisa dibangun? Memang, 
membangun kepercayaan membutuhkan waktu yang cukup 
lama, tidak bisa dalam sekejap mata. Tetapi, sangat mudah dan 
cepat untuk menghancurkannya.

Sebenarnya kepercayaan itu dibangun atas fondasi 
sederhana.Yaitu,  jalanilah kehidupan dengan penuh integritas 
dan hormati orang lain. Konsistensi dalam kata dan perbuatan. 
Melakukan dan menepati apa yang dikatakan pada orang lain. 
Namun melakukan hal tersebut bukan hal yang mudah bagi 
kebanyakan orang.

Untuk membangun kepercayaan perlu aktifitatas-aktifitas rutin 
yang menjadi kebiasaan dan konsisten dalam melakukan interaksi. 
Beberapa  bentuk pembiasaan yang dapat meningkatkan tingkat 
kepercayaan yang sudah umum diketahui bersama antara lain:

1. komunikasi rutin. Komunikasi antar anggota tim perlu 
dibangun dan dijadikan aktifitas rutin, khususnya antara anggota 
dengan leader-nya. Aktifitas rutin berkomunikasi ini akan membuat 
setiap anggota berinteraksi-berkomunikasi satu dengan yang 
lainnya. Memang awalnya tidak mudah, serasa ada hambatan 
pada mental pada setiap orang. Namun jika sudah menjadi 
kebiasaan, hambatan lama-lama terkikis habis dan hilang. 
Komunikasi menjadi lancar. Komunikasi ini bisa dilakukan cukup 
singkat antara 10 - 30 menit di setiap pagi. Pola ini lebih dikenal 
dengan istilah “5 minute morning talk’. Komukasi yang lancar akan 
membuat terbangunnya kepercayaan di antara anggota tim.

2. terbuka. Bangun keterbukaan dengan seluruh tim. Keterbukaan 
membuat semua anggota tim merasa nyaman, dan rasa nyaman 
membangun kepercayaan. Jangan  menyembunyikan sesuatu , 
dan jauhkan segala macam rencana tersembunyi. Perlu di ketahui, 
kebanyakan orang memiliki intuisi yang baik, meskipun mereka 
tidak mengetahui persis apa sebetulnya rencana tersembunyi. 
Mereka setidaknya memiliki perasaan kurang enak  jika mereka 
merasa tidak nyaman. Mereka juga tidak akan bisa menaruh 
kepercayaan.. Mari bangun keterbukaan di setiap tim. Yakin deh 
bakal tumbuh kepercayaan .

3. tulus. Katakanlah sesuatu dengan jujur. Tidak perlu  
mengelabui orang lain dengan kata-kata , seperti memberi pujian 
palsu ,  pura-pura memberi dukungan, dll. Sekali lagi, orang-
orang mempunyai semacam detektor untuk merasakan hal itu. 
Mari kita semua melakukan sesuatu dengan tulus apa adanya. 
Hal ini membuat kepercayaan terbangun. Ketika seseorang 
mengetahui bahwa kita  betul-betul tulus, kepercayaan mereka 
akan meningkat. Orang-orang menyukai kebenaran.

4. Fokus pada Menambah nilai. Dalam setiap hubungan, 
fokuskan pada tindakan-tindakan yang menyentuh hati 
seseorang. Perlu kerja keras untuk itu. Karena ketika kita berhasil 
memberi nilai tambah pada kehidupan seseorang, mereka tidak 
hanya merasakan bahwa kita berada di pihaknya, mereka juga 
akan memiliki dorongan untuk melakukan hal yang sama.

5. hadir secara total. Dimana saja kita berbicara dengan 
seseorang, buatlah ia menjadi fokus utama. Jangan berpikir 
tentang hal lain di luar konteks pembicaraan. Hadir dengan 
seluruh jiwa raga  berarti kita memberikan waktu yang berkualitas 
dan waktu yang berkualitas akan membangun kepercayaan.

6. hormati dan hargai orang lain. Semenjak kecil kita selalu 
diajarkan oleh orang tua dan guru kita untuk berlaku hormat 
pada orang lain. Namun, karena pengaruh lingkungan, nilai-nilai 
tersebut mulai luntur, kita malah terbawa pada kebiasaan buruk 
meremehkan orang lain. Seperti perilaku suka membicarakan 
hal-hal yang kurang baik di belakang seseorang.

Ingatlah, martabat orang lain sebagai manusia, mereka berhak 
diperlakukan dengan hormat. Ketika orang-orang mengetahui 
bahwa kita selalu memperlakukan mereka dengan hormat, maka 
orang-orang pun akan menaruh banyak kepercayaan.

7.  bertanggung jawab. Ketika kita sedang berantakan, 
segeralah bereskan diri  tanpa terkecuali. Orang lain tidak akan 
mengerti dan mungkin tidak akan peduli dengan permasalahan 
yang kita alami. Lupakan mencari-cari alasan, dan ambillah saja 
tanggung jawab yang diberikan tanpa perlu banyak berpikir. 
Pembenaran dan membuat alasan mungkin membantu  dalam 
jangka pendek, namun untuk jangka panjang, justru akan 
menurunkan tingkat kepercayaan orang terhadap .

Dewasa ini, berani bertanggung jawab merupakan karakter 
yang sulit ditemukan dimana kebanyakan orang lebih sering 
menghindari konsekuensi negatif akibat perbuatan mereka. 
Beranilah untuk membuat perbedaan dengan berani bertanggung 
jawab maka kita akan merebut kepercayaan dan mendapatkan 
kepercayaan.

8. Fokus pada umpan balik. Salah satu cara untuk dapat 
mengetahui seberapa baik hubungan kita dengan seseorang 
maupun kelompok adalah dengan cara meminta umpan balik 
(feedback) dari orang orang tersebut. Jangan hanya pasif 
menunggu orang memberi umpan balik, tapi aktif memintanya. 
Kebanyakan orang takut untuk memberikan umpan balik, apalagi 
jika mengandung hal negatif. Mintalah dengan tulus kepada 
seseorang dan berilah respon yang baik, maka orang tersebut 
akan rela untuk memberikan umpan balik. Terimalah semua 
umpan balik, baik yang positif maupun negatif, dan sebisa 
mungkin ubahlah kebiasaan  yang kurang baik berdasarkan 
umpan balik tersebut, maka kepercayaan akan tumbuh subur 
seiring itu.

9. santun. Berbudi bahasa yang baik harus dipegang teguh. 
Kata-kata yang baik kepada orang-orang yang selalu terucap, 
meskipun orang tersebut tidak berkata baik. Cepatlah meminta 
maaf ketika mengetahui bahwa kita salah. Mengapa harus 
melakukan ini? Pertama, bayangkan apa yang kita rasakan jika 
orang-orang mendapatkan pengalaman yang baik bersama kita. 
Kedua, bayangkan tingkah laku orang-orang yang akan ikut 
terbawa menjadi lebih baik karena mereka berada dekat terus 
dengan kita. Orang-orang akan menaruh kepercayaan besar.

10. pegang janji. Janji adalah sesuatu yang memiliki dampak 
yang sangat kuat. Tepatilah semua janji yang telah dibuat. Buatlah 
kata-kata  jauh lebih kuat dibanding kontrak tertulis apapun, dan 
jangan sekali-kali membuat janji kosong.  Alhasil orang-orang 
akan menghargai  dan menaruh kepercayaan yang tinggi.

11. Miliki loyalitas. Kebanyakan orang menganggap bahwa 
yang harus loyal di dalam suatu organisasi adalah bawahan loyal 
terhadap pimpinan. Dalam kepemimpinan, loyalitas menunjuk 
ke tiga arah, yaitu ke bawah, ke atas, ke samping. Artinya, kita 
tidak boleh hanya menuntut loyalitas dari bawahan. Kita juga 
harus loyal ke bawahan dan teman sejawat. Di samping itu, kita 
juga loyal terhadap organisasi. Kata kunci di sini adalah bawahan 
bisa percaya kepada atasan dan atasan juga percaya kepada 
bawahan. 

12. Miliki kerelaan berkorban dan empati. Membangun 
kepercayaan sangat memerlukan pengorbanan karena kita 
harus bisa mendengarkan dan menjaga keutuhan tim. Tindakan 
ini membutuhkan pengorbanan, seperti waktu, tenaga, pikiran 
dan lain-lain. Kita juga harus bisa menempatkan diri, merasakan 
seperti kalau kita pada posisi yang diperintah.

13. konsisten. Yang tidak kalah penting, konsistenlah de ngan 
perilaku-perilaku di atas. Jangan hanya sesekali melakukan nya. 
Konsistensi adalah kunci menjaga kepercayaan orang lain.• 

Selasa pekan lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi 
(MK) Mahfud MD mengumumkan pembubaran BP 
Migas, sejak majelis hakim MK membacakan 
putusan pengujian UU Nomor 22 tahun 2001, 
tentang Minyak dan gas Bumi. Putusan tersebut, 
begitu cepatnya menggelinding dan menjadi 
pembicaraan berbagai pihak, tak terkecuali 
Pertamina.

Sekadar mengingatkan kembali sejarah 
pembentukan BP Migas sebagaimana disam-
paikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
da lam pidatonya,  Rabu sore (14/11) bahwa di ben-
tuknya BP Migas pada tahun 2002, ber dasarkan 
pemikiran untuk menghindari conflict of interest. 

Menurut Presiden, dahulu, kerja sama hulu 
minyak dan gas ditangani Pertamina, sedangkan 
pada saat yang bersamaan Pertamina juga 
merupakan pelaku usaha di bidang migas.  
Dasar pemikiran yang kedua adalah untuk 
memisahkan tugas wewenang dan fungsi 
pemerintah sebagai regulator dan pembuat 
kebijakan. Hal ketiga, dengan dibentuknya BP 
Migas waktu itu bahwa pemerintah tidak terlibat 
langsung dalam pembuatan kontrak kerja sama 
dengan dunia usaha.

Proses menyikapi putusan Mahkamah 
Konstitusi terkait pembubaran BP Migas masih 
terus bergulir. Kementerian ESDM langsung 
membuat keputusan tentang pengalihan tugas, 
fungsi dan organisasi dalam pelaksanaan 
kegiatan usaha minyak hulu, kepada satuan kerja 
sementara pelaksanaan kegiatan usaha minyak 
hulu di bawah Kementerian ESDM. Pendapat 
pro dan kontra atas putusan MK, masih terus 
berkembang. Dan mungkin akan berlangsung 
terus hingga beberapa pekan ini.

Melihat perkembangan yang begitu cepat-
nya, sudah sebaiknya kita sebagai pekerja 
Pertamina membuka telinga untuk mengetahui 
perkembangan yang terjadi di luar sana. Tetapi 
sebagaimana imbauan yang disampaikan 
manajemen, kita harus tetap fokus menyelesaikan 
tugas dan target kerja yang tinggal hitungan 
hari di tahun 2012 ini. Tak perlu memberikan 
komentar atau tanggapan apapun. Bahwa 
sebagai entitas bisnis, Pertamina dituntut untuk 
tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. 
Tidak terpengaruh oleh berita maupun segala 
hal yang menyangkutpautkan Pertamina dengan 
putusan Mahkamah Konstitusi.

Sikap profesional Pertamina dalam mengejar 
target di tengah berseliwerannya berita pem-
bubaran BP Migas, dengan jelas ditunjukkan 
insan Pertamina. Di antaranya lewat gelaran 
Hulu Production Champion League. Dimana 
tiga lapangan dikukuhkan sebagai pemenang 
dalam meningkatkan produksi migas yakni Field 
Prabumulih, Field Jatibawarang dan Field Tambun. 
Belum lagi catatan Pertamina EP yang meraih laba 
14,3 Triliun hingga triwulan ke-3, PHE ONWJ yang 
mencatatkan produksi 40.000 barrel minyak per 
hari, atau meningkat dua kali lipat sejak Pertamina 
mengoperasikan blok ONWJ tahun 2009,  prestasi 
yang diraih produk-produk Pertamina yang 
tiada henti mendapatkan penghargaan, serta 
pencapaian kinerja lainnya. 

Inilah yang dimaksud manajemen Pertamina. 
Kita semua, seluruh insan Pertamina, tetap fokus 
pada upaya mencapai target kerja yang sebaik-
baiknya.•
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pEkan ini
riFat kibarkan MErah putih 
di spanyol
salou (investor daily)  – Pereli nasional Rifat 
Sungkar dan navigator  Scott Beckwith (Fastron 
World Rally Team) berhasil menyelesaikan World 
Rally Championship (WRC) Spanyol di Kawasan 
Salou, Spanyol, (11/11). WRC Spanyol merupakan 
seri terakhir dari rangkaian sembilan seri WRC 
2012. Rifat/Scott yang tampil di kelas Rally 
Class membawa Fastron World Rally Team bisa 
menempati peringkat ketiga dunia khusus Rally 
Class.  Dengan hasil ini, Rifat mengaku bangga 
karena bendera merah putih berhasil dikibarkan di 
Salou, Spanyol. Rifat berhasil menyudahi total 18 
special stages (SS) WRC Spanyol dengan melewati 
berbagai rintangan selama tiga hari gelaran reli 
dunia seri pamungkas ini.

pErtaMina rundingkan solusi 
utang tppi
jakarta (bisnis indonesia) – PT Pertamina 
(Persero), PT Perusahaan Pengelolaan Aset 
(PPA), BP Migas sedang melakukan perundingan 
untuk mencari jalan terbaik terkait utang PT Trans 
Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Direktur 
Keuangan Pertamina Andri T. Hidayat mengatakan, 
pihaknya masih melakukan perundingan dengan 
pihak-pihak terkait untuk mencari  langkah terbaik. 
Saat ini masing-masing pihak memperjuangkan 
kepentingannya. “Kita inginnya TPPI bisa membayar 
utang-utangnya kepada kami,” ujarnya. Menurut 
Andri, targetnya akhir November ini sudah ada 
skema atau bayangan mengenai langkah yang 
akan diambil. Seperti diketahui, TPPI di Tuban, 
Jawa Timur dinyatakan default oleh Pemerintah, 
baik itu oleh PPA, Pertamina, maupun BP Migas. 
TPPI gagal membayar seluruh utang-utangnya.

alirkan gas pipa grEsik-sEMarang
jakarta (bisnis indonesia) – PT Pertagas 
menargetkan bisa amengalirkan gas melalui pipa 
gresik Semarang pada kuartal ketiga 2014 dengan 
volume sekitar 200-350 MMSCFD. Pasokan 
tersebut memanfaatkan sumber-sumber gas 
yang ada di Jawa Timur. Dirut Pertagas gunung 
Sardjono Hadi mengatakan, pasokan tersebut di 
antaranya berasal dari Lapangan Terang Sirasun 
Batur (TSB) dan Blok Kangean. Pertagas Niaga 
sudah mempunyai kontrak pasokan TSB sebesar 
100 MMSCFD•rianti octaVia

pertamina berangkatkan pemenang
Goes to Rally spanyol

investor Relations Workshop
j a k a r ta  –  D a l a m 
st ruktur  o rgan isas inya , 
Investor Relation Pertamina 
d i b a w a h  C o r p o r a t e 
S e c re t a r y.  S e d a n g k a n 
da lam pe laksanaannya 
Investor Relations berdiri di 
dua kaki, yaitu komunikasi 
dan keuangan. Demikian 
disampaikan Capital Market 
Manager Pertamina Kornel 
Hilmawan Soemardi pada saat 
Workshop Investor Relation 
dengan tema Managing 
The Investor  Expect ion 
Through Increase Corporate 

jakarta – PT Bank Mandiri 
mengunjungi Pertamina sebagai 
rangkaian studi banding strategi 
pengamanan perusahaan. 
Rombongan yang diwaki l i 
oleh SvP gMA Bambang T 
Pramusinto diterima langsung 
oleh vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir di Lantai 2 gedung 
Perwira 6 Kantor Pusat Pertamina 
Jakarta, Senin (22/10).

Dalam kesempatan tersebut, vice President Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir berharap dengan benchmark ini menjadikan semakin eratnya semangat sinergi 
BUMN dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Sementara itu, Asisten Manajer Sekuriti Pertamina Aan Fakhrudin K menjelaskan upaya 
yang dilakukan Pertamina dalam mencegah  isu strategis dan tantangan pengamanan objek 
vital nasional (obvitnas), dengan melakukan beberapa aksi. Antara lain, melakukan kerja 
sama dengan aparat keamanan dan masyarakat, peningkatan kesiagaan petugas, sistem 
tanggapan darurat, standarisasi sistem manajemen pengamanan perusahaan, sosialisasi 
budaya sadar sekuriti dan penegakan disiplin.

“Rangkaian itu sudah menjadi komitmen dari seluruh sekuriti dan pekerja Pertamina, 
guna melindungi aset-aset milik perusahaan dannegara,” ujar Aan.

Selain itu, Aan memaparkan bagaimana mengelola obvitnas berdasarkan prinsip 
pengamanan internal pengelola bersama Polri, menentukan konfigurasi standard PAM 
meliputi personil beserta sapras PAM Polri yang disesuaikan dengan ketentuan peraturan 
dan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut SvP gMA Bambang T Pramusinto, Pertamina merupakan perusahaan besar 
dan mempunyai sistem pengamanan terhadap obvitnas yang sangat istimewa. “Meskipun 
bisnis kita berbeda, tetapi Bank Mandiri bisa belajar keandalan sistem pengamanan 
Pertamina karena sama-ama BUMN,” tandasnya.•nilaWati dj

Value diselenggarakan oleh 
Indonesia Investor Relations 
Institute di Executive Louge 
Lanta i  M Kantor  Pusat 
Pertamina Jakarta, Selasa 
(30/10).

Lebih lanjut Kornel menje-
laskan ada lima kategori besar 
yang menjadi dasar pekerjaan 
bagi Investor Relation yaitu 
stakeholder information, event, 
resources services, reporting 
dan business facilities. “Tapi 
dari masing-masing tersebut 
kita mempunyai turunan 
yang lumayan banyak, mulai 

dari hulu hingga hilir. Jadi 
kalau dilihat peta kerja, posisi 
Investor Relation sangat 
tergantung dari seluruh fungsi 
dan anak perusahaan yang 
ada di Pertamina. Tanpa 
dukungan dari berbagai pihak, 
IR tidak bisa berbuat apa-apa. 
Untuk itu kami harus memiliki 
link yang kuat,” paparnya.

Selain dari Pertamina, 
presentasi juga dilakukan 
dari berbagai perusahaan 
lain salah satunya Hongkong 
Shanghai Bank Corporation 
(HSBC).•nilaWati dj

bank Mandiri studi banding 
ke pertamina

jakarta – Per tamina 
Unit Lubricant, Rabu (7/11) 
melepas para pemenang 
undian “Goes to Barcelona” 
u n t u k  d i b e r a n g k a t k a n 
ke Spanyol, menyaksikan 
langsung pereli Rifat Sungkar 
berlaga di WRC (World Rally 
Championship) de Espana.

“Pemberangkatan para 
pelanggan untuk menyaksikan 
secara langsung Fastron World 
Rally Team pada ajang World 
Rally ini merupakan salah satu 
apresiasi yang dilakukan oleh 
Pertamina Lubricants kepada 
para pelanggannya,” kata 
Retail Marketing Manager 
Lubricant Business Unit, 
Pertamina, Syafanir Sayuti di 
Jakarta.

Syafanir juga mengatakan 
langkah ini sekaligus me-
nunjukkan bahwa Pertamina 
Lubricants bukan hanya 
jago kandanng. “Sebab 
pelumas Fastron Pertamina 
sebelumnya sudah diuji coba 
dalam Ekspedisi Fastron Euro 
Asia dengan menempuh 
jarak sekitar 24 ribu kilometer 
dari Jakarta sampai Italia,” 
tambahnya.

Para pelanggan yang 
beruntung itu terdiri dari lima 
pemenang, yaitu Isnawati, Ali 
Mulyono, Yeni Chriswiyanti, 
Theresia Yulianawati, dan Eric 
Kasmara. 

Mereka berhasil menyi-
sihkan 25 ribu peserta pro-
gram ini. Selama di Spanyol 
m e r e k a  m e n d a p a t k a n 
kesempatan  menon ton 
langsung jawara-jawara reli 

dunia bertarung, di WRC 
yang berlangsung pada 8 – 13 
November 2012. Sebelumnya 
para pelanggan tersebut telah 
membeli pelumas produk 
Pertamina Lubricants, dan 
mengikuti sayembara “goes 
to Barcelona”.

Turut hadir dalam acara 
tersebut adik Rifat Sungkat, 
Rizal Sungkar yang dikenal 
sebagai salah satu pereli 
nasional keluarga Sungkar. 
Ia memberikan penjelasan 
singkat tentang WRC. Selain 
itu ada sesi teleconference 
langsung dengan pereli Rifat 
Sungkar yang sedang berada 
di Spanyol.

Rifat mengatakan Rally 
Spanyol sebagai seri terakhir 
mempunyai medan yang 
be nar-benar menantang. 
Derajat cuacanya anatara 
10-11 derajat celcius dengan 
karakter jalanan berbukit dan 
berdebu. Namun demikian 

Rifat tetap mengaku optimis 
untuk meraih posisi terbaik.

“Posisi satu sampai tiga 
masih bisa saya raih dalam 
seri terakhir WRC 2012 Rally 
di Salou, Spanyol. Tim kami 
mencari momentum terbaik 
karena peluang menjadi juara 
masih terbuka lebar. Maka 
dari itu titel akan kami kejar 
semaksimal mungkin,” ucap 
Rifat dalam teleconference.

Dukungan Pertamina 

Lubricants untuk mendukung 
Rifat Sungkar dan Scott 
Beckwit dalam Fastron World 
Rally Team berlaga di reli 
kaliber dunia tidak sia-sia. 
Rifat berhasil menempatkan 
namanya pada jajaran atas 
pereli duni dengan menjuarai 
Class N beberapa kali putaran 
World Rally. Seperti di Portugal 
naik podium 3, Jerman po-
dium 1, Italia podium 3 dan 
Perancis podium 1.•sahrul
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Pelepasan pemenang undian “goes to Barcelona” oleh Retail Marketing Manager 
Lubricant Business Unit Pertamina Syafanir Sayuti.
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ppgj reklamasikan sumur kedungtuban
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sME & sr region i & 
pMc peduli pendidikan
diEng - SME & SR Partnership Program 
Region I PT Pertamina (Persero) kembali 
menggandeng  Pertamina Motor Club (PMC), 
melakukan bakti sosial. Dengan tema “Pride 
With Pertamax & Enduro” dan disponsori 
oleh Pertamax , Pelumas Pertamina Enduro, 
Pertamina geothermal Energy (PgE) & Patra 
Niaga, klub yang dinahkodai Sutrisno membidik 
ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan 
di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, 
Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Mengikutsertakan sekitar 60 motor, satu 
Safety Car dan satu truk berisikan bantuan 
baksos, seluruh awak PMC segera bergerak 
dari Kantor Pusat Pertamina menuju lokasi 
sejauh lebih kurang 500 km.  Tepat pukul 21.30 
Jumat malam (19/10) akhirnya rombongan 
tiba di Kawasan dataran tinggi Dieng, Jateng. 
Mereka pun menginap di Hotel gunung Mas, 
yang lokasinya hanya 50 meter dari Balai Desa 
Dieng Kulon, tempat penyerahan baksos di 
keesokan harinya.

“Kami tetap fokus pada pembangunan di 
sektor pendidikan. Di sini kita akan memberikan 
sumbangan berupa perlengkapan sekolah 
untuk 310 anak SD (SDN 01 150 Siswa & SDN 
02 160 Siswa) di daerah tersebut. Lokasinya 
pun tidak jauh dari lingkup kerja Pertamina, 
yakni dekat dengan PgE Pertamina Dieng, 
Jawa Tengah,” jelas Sutrisno.•pMc

cEpu - “Saya titip kepada 
pimpinan PPgJ, agar rek-
lamasi dan penghijauan ini 
bukan hanya  di sekitar cluster 
ini saja, tetapi juga daerah 
yang menuju lokasi. Sehingga 
ada bedanya ketika tidak ada 
PPgJ dan ketika PPgJ sudah 
hadir di sini.” 

Hal itu ditegaskan oleh 
Bupati Blora Djoko Nugroho, 
dalam sambutannya ketika  
menghadi r i  pe laksanaan 
program reklamasi dan pena-
naman  pohon di sekitar 
sumur produksi   Proyek 
Pengembangan gas Jawa 
(PPgJ) di Blora, Jawa Tengah, 
pada Kamis (8/11).  

Sementara gM PPgJ Dody 
Sasongko mengharapkan 
adanya  pengawasan dan 

koreksi dari  BLH (Badan 
Lingkungan Hidup), sehinga 
r e n c a n a  p e l a k s a n a a n 
reklamasi dan penghijauan 
di daerah operasional PPgJ 
ini bisa berjalan dengan baik.   
“Setiap kali kita melakukan 
pemboran, kita menyiapkan 
suatu lokasi dengan segala 
infrastrukturnya, termasuk 
penyiapan balong-balong 
untuk operasional pemboran. 
Setelah kita nyatakan sumur ini 
sebagai sumur produksi, maka 
wilayah ini kita kembalikan 
seperti sediakala. Dalam arti, 
seluruh balong yang ada kita 
tutup,”kata Dody.  

Untuk tahun ini, ditar-
getkan  PPgJ akan me na nam  
740 pohon, terdiri dari 500 
pohon palem dan 240 pohon 

trembesi. 
Kegiat an  reklamasi  sekitar 

daerah operasi  bertujuan 
untuk mengembalikan  ke 
kondisi semula dan menjaga  
kelestarian lingkungan  di se  kitar 
daerah operasi.  Pe na naman 

pohon meru pakan wujud  ke-
pe dulian perusahaan terhadap  
ke les tarian ling kungan dan 
tang gung ja wab perusahaan 
terhadap eksternalitas kegiat-
an perusahaan.•urip hErdiMan 

kaMbali
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Bupati Blora Djoko Nugroho melakukan penanaman pohon di sekitar sumur 
produksi  Proyek Pengembangan gas Jawa (PPgJ) di Blora, Jawa Tengah.

blora - Pertamina Sehati  
hadir menyelenggarakan  Pro-
gram Penyuluhan  Kesehatan 
Ibu Bal i ta & Bal i ta dan 
Pelatihan Kader Posyandu 
& Dukun Bayi.  Penyuluhan 
merupakan hasil kerja sama 
Pertamina EP PPgJ dengan 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Blora, berlangsung di aula 
balai desa Wado, Kecamatan 

pertamina Ep ppgj gelar pertamina sehati
Kedungtuban, Kabupaten 
Blora, pada Rabu (7/11) lalu. 

Penyu luhan  d ihad i r i 
Asisten I Pemkab Blora Sla-
met Pamuji, gM PEP - PPgJ 
(Proyek Pengembangan 
gas Jawa) Dody Sasongko, 
Manager Humas Pertamina 
EP Agus Amperianto, Wakil 
Camat Kedungtuban Agung 
Nugroho beserta jajaran 

Muspika Kedungtuban, serta 
brand ambassador  CSR 
Pertamina, pasangan  Nia 
Zulkarnain dan Ari Sihasale. 
Serta juga dihadiri perwakilan 
dari BP Migas Jawa,  Bali dan 
Nusa Tenggara. 

gM PPgJ Dody Sasongko  
menyatakan Pertamina sangat 
berkomitmen menjalankan 
tanggung jawab sosial kepada 
masyarakat di sekitar wilayah 
operasi.  “Kita adalah satu tim. 
Karena itu, kami  juga butuh 
dukungan dari masyarakat.” 

Slamet Pamuji, Asisten I 
Pemkab Blora yang mewakili 
Bupati Blora, menyatakan 
dampak program eksploitasi 
migas yang positif masih 
l eb i h  banyak  l ag i  j i k a 
d i b a n d i n g k a n  d e n g a n 
program CSR. “Kebanyakan 
masyarakat memang hanya 
mengharapkan CSR saja. 
Mindset ini yang perlahan-
lahan harus diubah,” kata 
S lamet .  “CSR memang 
penting, tetapi lebih penting 
lagi dampak positif yang 
dibawa dibandingkan sekadar 
CSR.” 

 Dampak positif tersebut 
bukanlah instan, namun masih 
bisa dirasakan lebih jauh lagi 
oleh  masyarakat di masa 
yang akan datang. Demikian 

ditegaskan Slamet. 
Dalam kesempatan itu 

Dody  menyerahkan  bantuan 
alat kesehatan  masing-
masing satu paket untuk 
setiap desa tempat pelatihan. 
Paket tersebut terdiri dari 
stetoskop,  alat timbang bayi, 
anak dan dewasa;  tensimeter,  
thermometer digital, alat ukur 
tinggi bayi dan dewasa, dan 
alat ukur HB. Bantuan lainnya 
adalah  seragam kerja untuk 
179 kader aktif di setiap desa, 
serta bahan kain untuk 15  
dukun beranak.  

Sebagaimana diketahui, 
Program Sehati memberikan 
kontribusi  dalam  upaya 
penurunan  anak kematian ibu  
melahirkan, bayi, dan balita 
serta untuk meningkatkan  
kualitas layanan  kesehatan  
dan mempermudah akses 
kesehatan bagi ibu dan 
anak.

Acara kemudian di is i 
dengan  t a l kshow  yang 
menampi lkan pasangan 
suami istri Nia Zulkarnain 
dan Ari Sihasale. Keduanya 
adalah Brand Ambassador 
CSR Pertamina yang  selalu 
siap ditugaskan untuk mem-
promosikan  program-pro-
gram CSR Pertamina.•urip 

hErdiMan kaMbali

sentra pemberdayaan tani optimalkan 
potensi unggulan
karanganyar – Meng-
angkat dan mengoptimalkan 
produk lokal unggulan, men-
jadi salah satu pertimbangan 
Pertamina dalam menerap kan 
program Sentra Pem berdayaan 
Tani (SPT).

Program yang merupakan 
wujud komitmen Pertamina 
d a l a m  m e m b e rd a y a k a n 
masyarakat di sekitar daerah 
operasi secara berkelanjutan 
tersebut, dilakukan di tiga 
daerah di Jawa Tengah.  

Co rpo ra te  Sec re ta r y 
Perta mina Nursatyo Argo 
mengatakan, SPT merupakan 
p rogram pemberdayaan 
masyarakat desa berbasis 
pertanian melalui optimalisasi 
pengelolaan hasil bumi unggulan 
masyarakat setempat. 

“Di Desa Wonokromo, 
Semarang, kami fokuskan 

produksi buah naga, Desa 
Karanganyar, Boyolali dengan 
durian montong dan Desa 
Labuhan Kidul, Rembang, 
dengan buah mangga,”ujar 
Argo saat meninjau sentra 
p e m b e rd a y a a n  t a n i  d i 
Karanganyar, (25/10).

Khusus di Desa Karang-
anyar, program SPT telah 
dirintis sejak 2010. Sebanyak 
2.800 pohon durian monthong 
ditanam di lahan 9.500 meter 
persegi dengan melibatkan 
108 Kepala Keluarga (KK) 
sebagai petani inti.

Menurut Nursatyo, kriteria 
pemilihan desa SPT didasarkan 
pada beberapa pertimbangan, 
yakni desa berlahan tandus 
di areal perbukitan, jumlah 
penduduk miskinnya di atas 
50%, serta infrastruktur yang 
minim. “Hal lain yang lebih 

penting adalah penghuni desa 
tersebut memiliki rasa gotong 
royong yang kuat, semangat 
kekeluargaan agar serius 
melaksanakan keberlanjutan 
program,”jelas Argo.

Argo menambahkan, 
SPT merupakan salah satu 
program CSR Pertamina 

untuk ikut berperan akti f 
mengurangi tingkat kemiskinan 
masyarakat, sekaligus sebagai 
upaya pencapaian tujuan 
pembangunan M i len ium 
Development goals (MDgs) 
sebagaimana yang te lah 
dicanangkan pemerintah hingga 
tahun 2015 mendatang.•dsu
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo (tengah)  di Sentra Pemberdayaan 
Tani Desa Karanganyar, Boyolali.
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Skor dan Feedback Report asesmen PQA 2012 telah diumumkan dan diserahkan kepada 
masing-masing pimpinan Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan pada akhir acara Annual 
Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 pada tanggal 7 Nopember 2012. Momen penting ini menandai 
berakhirnya keseluruhan rangkaian pelaksanaan asesmen PQA 2012 yang terdiri dari:
• Pelatihan bagi seluruh Tim Penyusun Dokumen Aplikasi dan Tim Examiner (Maret-April 2012), 
• Penyusunan Dokumen Aplikasi oleh masing - masing UB/UO/AP(April – Mei 2012),
• Pelaksanaan asesmen bagi 23 UB/UO/AP dalam 2 Batch yang melibatkan 43 Orang Examiner 

(Mei –Juli 2012), 
• Proses finalisasi Feedback Report dalam Sidang Dewan Judge yang melibatkan pejabat setingkat 

SvP (September 2012), dan 
• Penyerahan Feedback Report PQA 2012 dalam acara Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 

(Nopember 2012).

 

Dibandingkan dengan periode asesmen sebelumnya, tahun 2010, maka skor hasil asesmen 
tahun ini,  menunjukkan adanya perpindahan score band di sebagian besar UB/UO/AP menjadi good 
performance. Beberapa UO dan AP bahkan mencapai score band emerging industry leader. 

Tentunya hal ini cukup menggembirakan. Beberapa UB/UO/AP telah menunjukan peningkatan 
upaya penerapan sistem dan proses kerja yang mendukung keberhasilan pencapaian visi dan misi 
perusahaan. Hal ini juga dapat dijadikan indikator peningkatan dukungan Pekerja dan Manajemen 
Puncak UB/UO/AP dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan berbasis Kriteria Kinerja Ekselen 
Pertamina (KKEP) melalui pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA).

 Untuk dapat mencapai yang terbaik dunia sesuai visi 
Pertamina menjadi “World Class Energy Company” tidaklah 
mudah. Masih terdapat beberapa langka/tingkatan yang 
memerlukan upaya besar dalam mencapainya.

Untuk itu, Feedback Report hasil asesmen PQA 2012 
berbasis KKEP   ini perlu segera ditindaklanjuti dan dimanfaatkan 
secara maksimal untuk perbaikan sistem dan proses kerja UB/
UO/AP serta dijadikan acuan bagi terciptanya ide inovasi dan 
kreatifitas di setiap lini kerja dalam rangka meningkatkan daya 
saing perusahaan secara keseluruhan. 

Bagaimanapun disadari bahwa masih banyak 
hal yang perlu ditingkatkan terkait pelaksanaan 
asesmen PQA berbasis KKEP ini. Untuk itu, di tahun 
2013 mendatang program pelatihan bagi internal 
examiner akan lebih ditingkatkan kualitasnya 
dengan melibatkan instruktur eksternal seperti dari 
Asia Pacific Quality Organization (APQO). Demikian 
juga pelatihan bagi tim penyusunan Dokumen 
Aplikasi UB/UO/AP akan terus disempurnakan 
metode dan aplikasinya. 

Program coaching & monitoring tindak lanjut OFI to AFI hasil asesmen PQA 2012 akan dilakukan 
lebih intensif sehingga Feedback Report PQA 2012 dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi 
percepatan perbaikan kinerja UB/UO/AP. Yang tak kalah penting adalah rencana penyempurnaan 
KKEP dengan menyesuaikan dan merespon perkembangan bisnis terkini. Proses perbaikan 
akan difokuskan kepada upaya perbaikan kinerja UB/UO/AP, dan mempercepat pencapaian 
visi Perusahaan. Masih banyak yang harus dilakukan untuk menjadi yang terbaik, dan kinilah 
saatnya!

Salam KKEP.•

http://intra.pertamina.com/koMEt

Tim knowledge Management (kOMeT)
Quality Management – dit. gA
Lt. 17 – gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Oleh : Susanti Chandra - Quality Management, general Affairs Dit.
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pQa 2012 berakhir sudah
gugus cip terbaik calon delegasi 
pertamina di tkMpn XVi

Annisrul Waqie/Senna gumilar  – Tim Quality Management, general Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 

3.

!

!

!

Peringkat “Gold” Presentasi PKM CIP - APQ Awards 2012  

No Nama Gugus Unit Predikat 

1 Gas PT Pertamina EP Gold 
2 Andromeda M&T Region VII Gold 
3 Marine III M&T Region III Gold 
4 Cakalang M&T Region VII Gold 
5 Blue Sky Refinery Unit VI Gold 
6 Cakra Refinery Unit II Gold 
7 Embassy ISC Gold 
8 Kita Refinery Unit IV Gold 
9 Lebah HR Services & Keuangan Gold 

10 Oil & gas PT Pertamina EP Gold 
11 Reformasi Plus Refinery Unit IV Gold 
12 Ogan PT Pertamina EP Gold 
13 Dexmania M&T Region III Gold 
14 Ceria Refinery Unit II Gold 
15 RCC Plus 1 Refinery Unit VI Gold 
16 Rig Crew PT Pertamina EP Gold 

  

!

Peringkat “Gold” Presentasi GKM CIP - APQ Awards 2012 

No Nama Gugus Unit Kategori 

1 Smart Pertamina Petrochina Gold 
2 Rotary PT Badak NGL Gold 
3 Invictus Refinery Unit IV Gold 
4 Rocket M&T Region IV Gold 
5 Camar Refinery Unit V Gold 
6 Kancil M&T Shipping  Gold 
7 Gama Refinery Unit V Gold 
8 Ngacaprak M&T Region III Gold 
9 Transformers Refinery Unit III Gold 

10 Intan PT Badak NGL Gold 
11 Bentena Walio M&T Region VII Gold 
12 Takwa M&T Region II Gold 
13 Mundupolitan PT Pertamina Gas Gold 
14 Lokomotif  PT Pertamina Geothermal Energy Gold 

 
Peringkat “Gold” Presentasi SS CIP - APQ Awards 2012 

No Nama Gugus Unit Predikat 

1 Ifan Sri W. & Budi Mariyono M&T Region IV Gold 
2 Novriantari M&T Region V Gold 
3 M. Alfan Fathoni & Amran Baco Refinery Unit  VII Gold 
4 Gamal H. & Rudi D. PT Pertamina Geothermal Energy Gold 
5 Takim M&T Region VIII Gold 
6 Hendra Kurniawan & Marwoto M&T Region II Gold 
7 Aswanto & Nedia Sandika Refinery Unit  III Gold 
8 Samuel Lubis & Lenny M&T Region III Gold 
9 Marwoto & Agung Dody M&T Region IV Gold 

10 M. Ikin H.& Gusti Judid R. M. PT Pertamina EP  Gold 
 

!

   
 

Tepuk tangan meriah dan sorak sorai Insan Mutu Pertamina menggelegar ketika sesi penganugerahan 
dan penghargaan Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 dilaksanakan. Apakah gerangan yang 
membuat mereka begitu antusias? Hal ini tentu saja karena Insan Mutu berhasil memberikan dan 
mendapatkan penghargaan tertinggi akan kontribusinya terhadap produktifitas Perusahaan melalui 
kegiatan perbaikan berkelanjutan (CIP).

Sekitar 500 orang peserta gugus memadati gedung 
Utama Kantor Pusat Pertamina, tempat berlangsungnya 
perhelatan akbar APQ Awards 2012. Para  peserta gugus 
dengan penuh semangat dan antusias mengikuti sesi 
wawancara dan presentasi CIP yang berlangsung selama 
kurang lebih selama 3 hari, 

Hasil jerih payah dari kontribusi Insan Mutu dalam 
mengupayakan efisiensi dan efektifitas kinerja Perusahaan 
melalui kegiatan perbaikan berkelanjutan akhirnya 
berbuah manis.

Dari 95 gugus yang ikut serta dalam Forum Presentasi CIP APQ Awards 2012, Dewan Juri menetapkan 
40 gugus berhasil mendapatkan peringkat gold dan 55 gugus lainnya mendapatkan predikat Silver.  

Berdasarkan keputusan Dewan Juri tersebut dan berdasarkan Code of Quality Management System 
maka Fungsi Quality Management Korporat berhak memberikan rekomendasi untuk pengiriman delegasi 
Perusahaan dalam Forum Presentasi CIP Tingkat Nasional dan Internasional. 

Dengan demikian maka kelompok SS/gKM/PKM yang mendapat kategori “Gold” pada APQ Awards 
calon delegasi Perusahaan pada Temu Karya Mutu & Produktifitas Nasional (TKMPN) pada tanggal 27 
– 30 Nopember 2012 di Lombok.

 
 

Bagaimana aksi para gugus delegasi Pertamina 
tersebut di TKMPN XvI? Mari kita tunggu berita 
gembira selanjutnya.

Semoga Insan Mutu dapat mengharumkan 
dan menjaga nama baik Perusahaan tercinta 
ini.

Insan Mutu!!! Semangat… Hebat!!

Pertamina!!! Jaya… Jaya!!!•



SINOPSIS

tErapi bErpikir positiF

Pikiran adalah alat ukur yang digunakan 
manusia untuk memilih sesuatu yang di nilai 
lebih baik dan lebih menjamin masa depan diri 
dan keluarga. Dengan berpikir, seseorang bisa 
menentukan pilihanya. Dalam psikologi – sosial, 
ilmuwan mendefinisikan “berpikir” sebagai 
bagian terpenting yang membedakan manusia 
dari mahluk hidup dan benda mati lainya. 
Dengan berpikir manusia bisa membedakan 
yang bermanfaat dan tidak bermanfaat: antara 
yang halal dan yang haram, antara yang positif 
dan negative, dengan begitu ia bisa memilih 
yang baik bagi dirinya dan dapat bertanggung 
jawab terhadap pilihanya.

Berpikir tidak memiliki batas lintas waktu, 
jarak dan ruang. Pikiran memiliki kekuatan 
yang bisa muncul pada pagi, siang dan sore 
dalam kondisi apapun. Pikiran adalah sumber 
pendorong perilaku, sikap, dan hasuil yang 
kita dapatkan. Pikirran dapat menjadikan 
Anda sebagai seorang berjiwa sehat atau 
sakit. Pikiran dapat membuat anda mampu 
membangun tata kehidupan yang sehat atau 
sebaliknya.

Berpikir positif, terkadang manusia 
menganggap sederhana dalam berpikirnya 
namun, di dalam realita yang ada sering kali 
manusia salah dalam penafsiran berpikirnya, 
sehingga banyak dijumpai kesalahpahaman 
dalam berinteraksi dengan saudara maupun 
kerabat lainya, berpikir posiitif bukan hanya 
berpikir tentang hal baik yang akan dilakukan 
melainkan berpikir secara rasional yang 
menghitung besar kecilnya danpak yang akan 
ditimbulkan oleh pikiran tersebut, dengan kata 
lain berpikir positif merupakan cara berpikir 
benar, seperti pepatah “baik belum tentu 
benar, benar sudah pasti baiik”, ya apabila 
dimaknai kata tersebut tentunya tidak jauh 
berbeda.

Apa yang anda alami hari ini adalah 
dampak dari pikiran anda kemarin. Apa yang 
anda alami esok hari adalah dampak dari 
pikiran anda hari ini. Pikrian yang sedang 
anda bayangkan saat ini sedang menciptakan 
kehidupan masa depan anda, anda berpikir 
bisa atau tidak bisa, dua – duanya akan benar, 
bila anda berpikir bisa maka anda akan bisa, 
tetapi bila anda berpikir tidak bisa, makan 
anda tidak akan bisa, sehingga bisa atau tidak 
semua ada dalam pikiran anda.

Semua orang mempunyai potensi 
kekuatan pikiran. Tapi tidak semua tahu dan 
mampu mengaktifkannya untuk mendapatkan 
yang luar biasa. Melalui buku karya Dr. Ibrahim 
Elfiky seorang motivator muslim dunia tergerak 
untuk membant anda mengenal kekuatan 
pikiran, cara kerjanya, dan cara mengaktifkanya 
dengan mudah dan sederhana.•pErpustakaan
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alih kelola rs pertamina plaju

jakarta – Sebagai perusahaan energi terbesar di Indonesia, 
Pertamina memiliki operasional bisnis yang sangat kompleks. Bukan 
hanya bergerak di sektor hulu ke hilir, namun lebih dari itu. Cakupan 
bisnis dan jumlah uang yang dikelola oleh Pertamina setiap harinya 
boleh dikatakan yang paling besar dilakukan oleh korporasi yang ada 
di Indonesia. Demikian disampaikan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan pada saat pembukaan Workshop Internal Audit Practice of 
World Class Companies di Lantai M Kantor Pusat Pertamina Jakarta, 
Kamis (11/10).

“Untuk itulah, agar seluruh aspek bisnis tersebut dapat berjalan 
prinsip-prinsip Good Corporate Govermance dan tetap efektif dan 
efisien, maka diperlukan sebuah fungsi pengawasan internal yang 
kuat,” ujar Dirut.

Lebih lanjut Karen mengatakan memang beberapa hasil survei telah 
menempatkan Pertamina sebagai perusahaan yang memiliki komitmen 
tinggi dalam hal integritas. Bahkan lembaga KPK juga memasukkan 
Pertamina di antara 10 lembaga dengan skor integritas tertinggi. Namun 
hal itu bukan berarti operasional bisnis Pertamina sudah benar-benar 
berjalan dengan bersih, dan sesuai aturan.

“Karena itu pula, fungsi internal audit harus terus diperkuat dan 
segera mereposisi diri untuk tidak hanya menjadi watch dog yang baik 
bagi perusahaan tapi sekaligus menjadi mitra bisnis yang andal bagi 
fungsi bisnis lain di perusahaan serta dengan cepat beradaptasi dengan 
perubahan bisnis dan tuntutan stakeholders yang sangat cepat dan 
kompleks,” paparnya.

Menurut Karen, jika tidak mampu diadaptasi dengan cepat 
maka akan menyebabkan hubungan antara fungsi internal audit dan 
stakeholders mengalami kendala bahkan tidak jarang muncul rasa 
kurang percara antara audit dan stakeholders terhadap integritas dari 
fungsi internal audit sendiri.

Karena itulah, satu-satunya kunci jawaban adalah agar fungsi 
internal audit benar-benar segera mereposisi diisi menuju internal audit 
professional sesuai dengan best practices yang ada.

Dengan kehadiran berbagai institusi terkait serta anak perusahaan, 
diharapkan bahwa tujuan untuk menyusun pola hubungan korporasi dan 
anak perusahaan serta kesepahaman metode dengan institusi terkait 
akan dapat dilakukan lebih baik lagi. 

jakarta – Rumah Sakit Pertamina Plaju resmi dialihkelolakan dari 
PT Pertamina (Persero)  ke PT Pertamina Bina Medika.  Pengalihan 
tersebut dilakukan dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Dirut 
Pertamina Bina Medika Dr. Mardjo Soebiandono, gM RU III Plaju Edy 
Prabowo dan SvP HRD Pertamina Insan Purwarisya, pada (2/11). 

Dalam kesempatan tersebut, Insan Purwarisya menjelaskan, 
pengalihkelolaan ini dimaksudkan agar Pertamina fokus menjalankan 
core business-nya sebagai perusahaan energi. Sedangkan yang 
bersifat supporting ditangani oleh anak perusahaan. “Oleh sebab 
itu, RS Pertamina yang ada di Plaju diserahkan kepada Pertamedika 
yang memang berkonsentrasi pada bisnis pelayanan kesehatan. 
Sehingga RU III Plaju akan fokus pada penanganan operasi Refinery. 
“Kami berharap, pengalihkelolaan ini akan meningkatkan layanan RS 
Pertamina Plaju menjadi lebih profesional. Dengan pelayanan kesehatan 
yang lebih profesional untuk pekerja Pertamina dan keluarganya,  
secara tidak langsung akan memotivasi pekerja untuk dapat bekerja 
lebih maksimal dan lebih produktif,” tegas Insan Purwarisya seusai 
penandatanganan.

Sementara Dr. Mardjo Soebiandono menjelaskan, pengalihan  ini 
harus dilihat sebagai sebagai sebuah prospek yang sangat menantang 
bagi RS Pertamina Plaju. Karena akan dilakukan pembenahan secara 
keseluruhan, baik dari sisi manajerial maupun pelayanan dan juga 
fasilitas kesehatan di RS tersebut.  “Kita akan menambah spesialis dan 
membuat poliklinik satelit yang akan membawa Pasien ke RS dengan 
memberikan dan mengarahkan langkah-langkah pasien ke tahapan 
selanjutnya. Saya percaya, kita mampu bersama-sama mengelola 
Rumah Sakit ini sebaik-baiknya,” kata Dr. Mardjo Soebiandono.

Hal yang sama juga dikatakan Edy Prabowo. “RS Pertamina Plaju 
mulai saat ini dikelola oleh Pertamina Bina Medika dengan harapan 
lebih profesional dalam memberikan layanan kesehatan kepada 
customer-nya.”

Setelah diserahkan ke Pertamedika, RS Pertamina Plaju akan 
dikelola sebagai RS umum dengan cara-cara yang lebih profesional.
Pengelolaan manajemen RS sepenuhnya akan ditangani oleh 
Pertamedika. Sebelumnya ada beberapa RS yang sudah terlebih 
dahulu dialihkelolakan, seperti RS Sorong, Pangkalan Beranda, 
Prabu Mulih. Untuk ke depannya ada beberapa RS lagi yang akan 
dialihkelolakan pengelolaannya ke Pertamedika.•latiFa
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Dirut Pertamina Bina Medika Dr. Mardjo Soebiandono menandatangani berita acara alih 
kelola RS Pertamina Plaju kepada PT Pertamina Bina Medika.

Workshop internal audit Practice of World Class Companies
“Melalui workshop ini pula, saya berharap akan dihasilkan sebuah 

persamaan persepsi tentang apa dan bagamaina internal audit 
practices of world class companies yang ideal bagi Pertamina,” 
harap Karen.

Dalam kesempatan tersebut, sembilan anak perusahaan Perta-
mina, yakni Pertamina EP, Pertamina Hulu Energi, Pertamina Retail, 
Pertamina Training & Consulting, Patra Jasa, Pertamina Dana ventura, 
Pertamina Drilling Services Indonesia, Pertamina geothermal Energy, 
dan Dana Pensiun Pertamina melakukan penandatanganan Piagam 
Kesepahaman.

Karen berharap piagam ini tidak sekadar menjadi pajangan dalam 
bingkai semata. Tapi lebih penting lagi agar kesepakatan ini segera 
diimplementasikan dan dieksekusi. Sebab perubahan di luar berjalan 
begitu cepat.  

Isi piagam kesepahaman, pertama mengenai koordinasi mencakup 
penetapan pendekatan dan metodologi yang digunakan dalam proses 
kegiatan audit oleh fungsi Internal Audit, pengembangan organisasi 
dan kompetensi Internal Auditor, serta mekanisme pelaporan kegiatan 
audit anak perusahaan dan kolaborasi kagiatan audit fungsi Internal 
Audit dengan fungsi lain dalam Pertamina termasuk fungsi Manajemen 
Resiko dan fungsi Kepatuhan.

Kedua, koordinasi tersebut dapat dilaksanakan melalui pemberian 
arahan, penyusunan panduan atau referensi, pelaksanaan program 
pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia, pemantauan 
pelaksanaan dan penilaian kualitas kegiatan audit fungsi Internal Audit 
termasuk pendampingan dan/atau pelaksanaan audit untuk hal-hal 
khusus sesuai dengan permintaan BOD atau BOC Pertamina dan 
anak perusahaan.

Ketiga, fungsi Internal Audit pada anak perusahaan melakukan 
penyesuaian yang diperlukan agar pendekatan, metodologi, 
organisasi, sumber daya manusia, indikator kinerja, proses pelaporan 
serta aspek lain terkait dengan fungsi Internal Audit masing-masing 
dapat sejalan dengan kebijakan dan arahan Pertamina.

Keempat, fungsi Internal Audit Pertamina selanjutnya ditugaskan 
sebagai koordinator kegiatan audit Pertamina agar setara dengan 
international leading practices.•nilaWati dj

Mohon diri
Sehubungan dengan berakhirnya  masa 

pengabdian kami di perusahaan tercinta ini pada 15 
November 2012, dengan kerendahan hati serta rasa 
hormat, kami beserta keluarga memohon dibukakan 
pintu maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan, 
kekhilafan, tutur sapa dan perbuatan yang tidak 
berkenan baik dalam kedinasan maupun di luar 
kedinasan, baik disengaja ataupun tidak disengaja 
selama bekerja di perusahaan ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita 
semua.

syahbuddin h. umar
Physical Security Area I.



9No. 47
Tahun XLvIII,  19 November 2012KRONIKA

Warung Kopi
Pailit oh Pailit
Siang hari di kantin Mang Warta.

pak hamzah : Hai Pak Joni... Kenapa kok mukanya 
ditekuk-tekuk gitu...

bu naila : Iya nih Pak Joni. gak seperti biasanya.
pak joni : Hhhh... Susah ya memberi pengertian. 

gak bisa dikasih tau cuma sekali. Heran 
saya....

pak hamzah : Siapa yang dikasih tau gak ngerti-ngerti 
Pak? Anak? Istri? Apa Ujang?

ujang : Ah, Pak Hamzah bisa aja. Saya mah gak 
bakal bikin Pak Joni bete gitu... Saya kan 
CS sama Pak Joni... 

bu naila : Hehehe... CS temen ngerokok bareng ya 
Jang...

pak joni : Hehehe, bukan anak, istri apalagi Ujang. 
Ini lho, saya pusing mikirin teman-teman 
dari fungsi lain yang belum memahami  
kalau kita sampai terlambat membayar 
pekerjaan yang telah dilakukan vendor, 
bisa fatal akibatnya.

bu naila : Fatal gimana Pak? 
pak joni : Contohnya gini Bu, fungsi ibu sering 

mengorder sesuatu baik jasa atau 
barang ke pihak ketiga kan? Nah, jika 
proses administrasinya tidak lengkap 
maka fungsi saya tidak bisa memproses 
pembayarannya. Apalagi kalau gak 
beresnya sampai berlarut-larut, ini 
berbahaya buat kita. Bisa-bisa kita 
dipailitkan oleh mitra kerja yang kecewa 
dengan pelayanan kita. 

bu naila : Ooo... bisa ya Pak seperti itu? Walaupun 
itu cuma karena kendala administratif 
saja? Kan perusahaan kita banyak 
pendapatannya. Masa dipailitkan sih... 

pak joni : Bisa bu...
pak hamzah : Wah, Bu Naila kemana aja. Yang diliat 

bukan kita banyak duit atau tidak, tapi 
bagaimana kita mau berkomitmen 
membayar yang sudah menjadi kewajiban 
kita... Kan malu kalau sampai perusahaan 
sebesar ini dipailitkan oleh mitra kerja yang 
kecewa. Betul apa kata Pak Joni, bisa 
bikin jatuh citra perusahaan.•
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budi saMpurno
Project Coordinator-vI
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tiM Futsal pErtaMina  bErjaya di  
jaMsostEk Futsal challEngE 2012

jakarta -  Tim  Futsal Pertamina berhasil menjadi juara II 
(runner up) untuk Divisi BUMN/Korporasi dan juara III untuk 
best of the best (Juara II Divisi BUMN vs Juara II Divisi Media 
memperebutkan juara III dan Iv) pada ajang Jamsostek 
Futsal Challenge 2012. Turnamen tersebut diadakan pada 
10-11 November 2012 di Planet Futsal gOR Soemantri 
Brojonegoro. Sebanyak 16 tim dari Divisi BUMN/Korporasi 
dan 16 tim dari Divisi Media ikut berlaga di turnamen 
tersebut.•bapor pErtaMinaFo
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sEkuriti sEbagai salah satu 
bagian Vital pErusahaan

jakarta –  vP HSSE Pertamina Joko Susilo  resmi 
menutup Program Induction Training Fungsi Security Ex 
TNI-Polri 2012 di Auditorium Pertamina Learning Center, 
Jumat (12/10).  Dari 428 pelamar tingkat perwira TNI-Polri, 
tersaring 42 orang yang berhasil untuk meneruskan karirnya 
dengan bergabung di Pertamina. Penjaringan tenaga kerja 
fungsi security dari kalangan Perwira TNI-Polri ini adalah kali 
keduanya sejak tahun 2010 lalu. Sesuai dengan visi dan 
misi Pertamina, security menjadi bagian dari manajemen 
perusahaan. Karena itu dituntut untuk lebih menyesuaikan 
dengan cara meningkatkan kualitas, kuantitas dan 
kompetensi. Menurut Joko, security Pertamina harus 
bisa menunjukkan jati diri, memiliki kesamaan persepsi 
dalam pola dan tindak pelaksananya di lapangan. Saat 
penempatan di unit-unit dibutuhkan kerja sama demi 
peningkatan kinerja fungsi Security. Joko berharap para 
security terpilih ini nantinya mempunyai paradigma berpikir 
secara industrial security yang bisa diterapkan di unit kerja 
masing-masing. “Kita harus mempunyai komitmen bersama 
membangun security di Pertamina yang lebih maju, andal 
dan terpandang,” ujarnya.•irli karMila
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MahasisWa tEknik kiMia 
stMij kunjungi ru iV

cilacap -  Bisnis refinery Pertamina yang 
mengolah hydrocarbon dalam prosesnya 
banyak menggunakan ilmu kimia, sehingga 
sangatlah tepat kalau mahasiswa teknik kimia 
berkunjung dan menambah wawasannya di 
RU Iv Cilacap. Demikian ujar Rochiman Untung 
selaku Pjs. Public Relations Section Head 
RU Iv saat menerima 50 mahasiswa tekhnik 
kimia dari Sekolah Tinggi Manajemen Industri 
Jakarta di ruang rapat II  head office RU IV, 
(4/10). Hal senada juga disampaikan oleh dosen 
pembimbing DR . Ir gatot Ibnu Santosa, DEA, 
Selain menerima penjelasan mengenai proses 
pengolahan minyak bersama pekerja dari fungsi 
Engineering Suwondo Jati, rombongan juga 
berkesempatan untuk melihat secara langsung 
kilang RU IV.•ru iV

pErtaMina gandEng raMli 
kEMbangkan batik

jakarta – Dalam rangka mendongkrak hasil 
karya mitra binaan terutama berkaitan dengan 
kain dari berbagai corak baik itu batik maupun 
tenun, Pertamina menggandeng disainer 
kenamaan Ramli. Aksi tersebut diwujudkan 
dalam ajang Fashion Show Dinner Ramli 2012 
yang digelar di Ecovention, Ocean Park Ancol, 
Jakarta, Minggu (11/11). Ramli memamerkan 
tidak kurang dari 40 hasil karyanya. Hadir dalam 
acara tersebut, Koordinator SMR&SR Partnership 
Program Pertamina, Wahyu Suswinto dan para 
undangan. Sementara itu, dipenghujung acara 
Tina Naryantini Suswinto berkesempatan 
memberikan hand bouqette kepada sang 
maestro.•nilaWati dj
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anak pErusahaan
pertamina Ep raih laba rp 14,3 triliun

jakarta - PHE ONWJ mempersiapkan karya-
wan nya menghadapi dan meredam kemungkinan 
krisis melalui pelatihan Crisis Handling pada 24 
Oktober 2012 di Hotel Kristal, Jakarta.

Hadir dalam training tersebut, antara lain gM 
PHE ONWJ Jonly Sinulingga, Senior Manager 
HR&R Meirita Widaningrum, dan  karyawan dari 
departemen HR&R, HSSE dan lainnya.

“Krisis bisa terjadi tanpa kita duga sebelumnya. 
Dampaknya bisa sangat besar dan menghambat 
operasional perusahaan, belum lagi berpotensi 
membentuk citra negatif. Karyawan PHE ONWJ 
harus siap menghadapi krisis, agar jika hal itu 
terjadi perusahaan ini sebisa mungkin cepat 
kembali beroperasi secara normal,” ujar C&EA 
Manager Haposan Panggabean.

Training tersebut menghadirkan tiga orang 
pembicara yang ahli di bidang krisis dan media, 
yakni Agus Pambagio, Ira Koesno dan Rizal 
Mustari. Acara tersebut berlangsung interaktif 
antar pembicara dan peserta yang sepanjang 
acara antusias mengajukan pertanyaan.

Acara dibagi dua sesi, yakni sesi pagi dengan 
pembicara utama Agus Pambagio yang berbicara 
tentang cara meredam dan mengatasi krisis dari 
berbagai kalangan, baik karyawan, keluarga kar-
yawan, pemerintah, organisasi masyarakat dan 
masyarakat.   

Sedangkan Ira Koesno dan Rizal Mustari lebih 
fokus membicarakan bagaimana menghadapi 
media saat krisis. Di sela-sela kedua sesi tersebut, 
tampil juga Communication Coordinator Novitri 
Lilaksari membawakan materi Media Policy PHE 
ONWJ dan Crisis Management oleh HSSE Sr. 
Engineer  Harnanto.•phE onWj

temu pisah komisaris utama pt pertamina retail
jakarta - Pada 10 Oktober 2012 telah dilaksanakan acara temu pisah Komisaris Utama 
PT. Pertamina Retail yang sebelumnya dijabat oleh Djoko Prasetyo (periode 2011 – 2012) 
dan digantikan dengan Suhartoko selaku SvP Fuel Marketing & Distribution PT Pertamina 
(Persero). 

“Komunikasi dengan Dewan Komisaris tidak sebatas hanya di meeting bulanan saja. Tetapi, 
apabila ada yg perlu dikomunikasikan dengan Dewan Komisaris, kami akan siap membantu 
kapan saja. Kami akan mendukung bisnis PT. Pertamina Retail ke depannya,” ungkap Suhartoko 
selaku Komisaris Utama PT. Pertamina Retail memberikan motivasi kepada jajaran direksi dan 
manajemen PT. Pertamina Retail agar lebih semangat lagi dalam mengejar target perusahaan. 

Dewan Komisaris PT. Pertamina Retail saat ini, yaitu Komisaris Utama Suhartoko yang juga 
menjabat sebagai SvP Fuel Marketing & Distribution Pertamina, Komisaris Nursatyo Argo yang 
juga menjabat sebagai Corporate Secretary Pertamina, Komisaris Independent Mariatul Aini yang 
juga menjabat sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Departemen Keuangan 
RI.•pt pErtaMina rEtail

jakarta - Pada akhi r 
triwulan ketiga, Pertamina EP 
telah berhasil mencapai angka 
produksi minyak sebesar 127,9 
ribu barel per hari (MBOPD) 
dan gas sebesar 1.048,9 
juta standar kaki kubik per 
hari (MMSCFD). Sementara 
realisasi laba bersih pada akhir 
September 2012 mencapai 
Rp.14,3 triliun.

Kinerja pada kuartal ketiga 
tahun 2012 ini lebih tinggi jika 
dibandingkan pada periode 
yang sama di tahun 2011. 
Produksi minyak pada periode 
September 2011 sebesar 
126,1 MBOPD, produksi gas 
sebesar 1.027,6 MMSCFD, 

dan laba bersih sebesar 
Rp.11,8 triliun.

Untuk mendukung upaya 
penemuan cadangan migas, 
Pertamina EP melakukan 
upa ya eksplorasi dengan 
menyelesaikan survei seismik 
3D seluas 2.027 km2 dan 
seismik 2D sepanjang 538 
km. Pemboran eksplorasi, 
Pertamina EP telah menye-
lesaikan 18 sumur yang 
terdiri dari 6 sumur pemboran 
wi ldca t  dan  12  sumur 
deleniasi. Sedangkan untuk 
saat ini, Pertamina EP masih 
dalam proses pelaksanaan 
pemboran 3 sumur wildcat, 
2 sumur deleniasi, dan 1 

pemboran twin well.
Sementara i tu, untuk 

mendukung upaya optimalisasi 
produksi, Pertamina EP telah 
menyelesaikan pemboran 
eksploitasi sebanyak 84 
sumur dan masih melakukan 
pemboran eksploitasi pa da 
13 sumur lainnya. Sedang-
kan untuk  sumur  ker ja 
ulang, Pertamina EP telah 
menyelesaikan 52 sumur dan 
masih melakukan kerja ulang 
pada 3 sumur lainnya.

Realisasi kinerja triwulan 
tiga tersebut merupakan wu-
jud komitmen Pertamina EP 
dalam menjawab tantangan 
penurunan produksi alamiah 

sebesar  18% per tahun. 
Se  la in i tu,  untuk meng-
upa   yakan  pen i ngka tan 
pro  duksi ,  Pertamina EP 
juga melakukan sejumlah 
breakthrough projects, antara 
lain optimalisasi produksi pada 
asset eksisting, me la kukan 
percepatan pengem bangan 
lapangan baru, mem perbanyak 
pemboran pengembangan 
dan Ker ja Ulang Pindah 
Lapisan (KUPL), reaktivasi 
sumur-sumur suspended, 
kegiatan pengurasan minyak 
tahap lanjut atau enhanced 
oil recovery (EOR), dan put 
on product ion  keg iatan 
eksplorasi.•pEp

kerja sama ptk dan tong yeong tug co. ltd
jakarta - Pada 5 No vember 
2012, PT Perta mina Trans 
Kontinental (PTK)  sepakat 
melakukan kerja sama dengan 
Tong Yeong Tug Co. Ltd. 
Bertempat di ruang rapat 
President Director PTK, MoU 
ditandatangani  oleh President 
Director PTK Ahmad Bambang 
dan President & CEO Tong 
Yeong Tug Co. Ltd, Jang 
Seokhyo. 

Rencananya,  PTK akan 
bekerja sama dengan Tong 
Yeong Tug Co. Ltd  untuk 
pelaksanaan operasionalisasi 
p ro y e k  D o n g g i - S e n o ro 
LNg Terminal. Kerja sama 
ini  menunjukkan itikad baik 
dari kedua perusahaan untuk 
melaksanakan kerja sama 
dalam penanganan potensi-
potensi bisnis ke depan.

Tong Yeong Tug Co. 
Ltd merupakan perusahaan 
pelayaran yang berlokasi di 
Korea. Hingga kini mereka 
memiliki 5 unit Tug Boat yang 
berkapasitas cukup bervariasi 
dari 4200 - 6000 HP. 

Menurut Ahmad Bambang, 
kesepakatan in i  d idasar i 
atas penilaian kinerja Tong 
Yeong Tug Co. Ltd yang 
terus meningkat sejak berdiri  
pada 2001. “Ini  merupakan 
salah satu pertimbangan PTK 
mencoba untuk menggali 
potensi bisnis dan bekerja 
sama dengan Tong Yeong Tug 
Co. Ltd,” tegasnya. 

Ahmad Bambang berharap 
kerja sama ini menjadi sebuah 
awal dari kerja sama yang 
sa ling menguntungkan bagi 
kedua perusahaan, khususnya 

PTK demi meng-grab setiap 
potensi bisnis yang ada.  

Acara penandatanganan 
juga dihadiri oleh Operation 
Director PTK Joni Harsono, 
Finance Director PTK Nasuhi 
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 President Director PTK Ahmad Bambang dan President & CEO Tong Yeong Tug 
Co. Ltd, Jang Seokhyo berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan  
kerja sama.
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Hidajat, Corporate Secretary 
PTK Nurkasa Siregar, Manager 
Strategic Plan & Business 
Development PYK Zainullah 
Santoso,  dan perwakilan dari 
Tong Yeong Tug Co. Ltd.•ptk
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Crisis Media Handling 
phE onWj
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Edukasi anti korupsi untuk 
Mahasiswa paramadina

Workshop aviation fuel Handling 

ru iV rutin adakan Knowledge sharing
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Manager Compliance Pertamina Mindaryoko menyematkan pin anti korupsi ke 
perwakilan mahasiswa Universitas Paramadina.

jakarta –  Per tamina 
menyelenggarakan nonton 
bareng f i lm Kita Versus 
Ko rups i  d i  Aud i to r i um 
Nurcholish Madjid Universitas 
Paramadina, Rabu (31/10). 
Sebagai perusahaan yang 
menjunjung t inggi good 
corpora te  governance, 
Pertamina merasa memiliki 
t anggung jawab un tuk 
mewabahkan kampanye anti 
korupsi di masyarakat luas, 
termasuk di kalangan kawula 
muda dengan cara yang tidak 
membosankan.

Menurut  Manager Com-
pliance Pertamina Mindaryoko, 
kegiatan ini sejalan dengan 
program yang digulirkan 
untuk mencegah korupsi di 
lingkungan Pertamina. Hal 
tersebut sesuai dengan  salah 
satu tata nilai perusahaan 
yang menjadi  pedoman 
seluruh pekerja, yaitu Clean.

“ P e r t a m i n a  s e l a l u 
menjunjung tinggi keperca-
yaan, integritas dan harus 
transparan. Contohnya, 
kami sudah memberlakukan 
compliance online, dimana 
compliance itu berfungsi 
untuk memantau kepatuhan 
pekerja,” imbuhnya.

Acara pemutaran fi lm 
tersebut digelar dua sesi.
Pada sesi pertama diikuti 
oleh para mahasiswa jurusan 
Hubungan Internasional  yang 
tengah mengikuti mata kuliah 
anti korupsi, dan sesi kedua 
yang dapat diikuti oleh umum. 
Para peserta sangat antusias, 
bahkan sebelum acara dimulai 
mereka sudah memadati 
ruang pertunjukan. 

Salah satu peserta yang 
hadir, Luti menuturkan, setelah 
menyimak film tersebut, dirinya 
menjadi sadar bahwa korupsi  
itu bisa dipicu dari hal-hal kecil 
dan laten. “Setelah menonton 
film ini  saya menjadi sadar 
bahwa korupsi bukan hanya 
yang di lakukan koruptor 
yang mengambil uang rakyat 
bermiliar-miliar. Tetapi datang 
telat ke kampus saja, itu sudah 
merupakan korupsi waktu,” 
imbuh mahasiswa jurusan 
Ilmu Komunikasi tersebut.

Aktivis berjilbab ini meng-
imbau teman-temanya untuk 
bersama-sama mewaspadai 
bahaya laten korupsi di mu-
lai dari hal terkecil di kese-
harian.  

Pemutaran film “Kita vs 
Korupsi” tahun ini secara 
perdana digelar di kampus 
Universitas Paramadina. 
Pelaksanaan ini diadakan 
karena melihat Paramadina 
mempunyai mata kuliah anti 
korupsi, jadi sangat cocok 
film tersebut diputar perdana 

di Universitas Paramadina 
tahun ini. Berikutnya kegiatan 
serupa akan dilaksanakan 
di beberapa institusi seperti 
Universitas Trisakti, Universitas 
gunadarma, dan Universitas 
Indonesia. 

Sementara Deputy Rector 
for Cooperation and Bussiness 
Development Universitas 
Paramadina Wijayanto sangat 
mengapresiasi Pertamina 
karena melakukan edukasi 
anti korupsi kepada generasi 
muda melalui budaya dan 
cara-cara yang tidak mem-
bosankan. 

“Banyak film seperti ini 
tetapi jarang yang secara 
estetis, enak dil ihat, dan 
ceritanya menarik. Banyak 
fi lm tentang korupsi tapi 
s a ng a t  ke n t a l  d e n g an 
penyuluhannya. Jadi saya pikir 
dalam konteks ini Pertamina 
harus melanjutkan upaya 
seperti ini, dengan film-film 
berikutnya,”ungkap Wijayanto 
di sela-sela pertunjukan.•  Muthi 

rahMah/sahrul haEtaMy ananto.

cilacap - Budaya berbagi 
ilmu yang diimplementasikan 
melalui knowledge sharing 
secara rutin digelar di RU 
Iv Cilacap. Hampir setiap 
minggu ada pekerja RU Iv yang 
mempresentasikan inovasinya 
sesuai bidang kerja masing 
masing. Hingga Oktober 
2012 sudah 76 forum yang 
terdata dan menghasilkan 89 
judul knowledge yang sudah 
d ipresentas ikan dengan 
tar get pada tahun ini akan 
dipresentasikan sebanyak 159 

judul knowledge.
gM RU Iv Teuku Khaidir 

mengungkapkan kegem-
biraan nya karena RU Iv ter-
catat sebagai yang terbaik di 
lingkungan Refinery  dalam hal 

Knowledge Sharing.
Know ledge  sha r i ng 

terbaru digelar pada 3 Oktober 
2012 dengan presenter dari 
fungs i  Maintenance dan 
HSE.•ru iV 

surabaya -  Da lam 
rangka mempererat hu-
bungan dengan pelang-
gan sekal igus sharing 
knowledge kepada pe-
langgan, Pertamina Avia-
tion menyelenggarakan 
Workshop ”Aviation Fuel 
Handling” pada 3-5 Oktober 
2012. Bertempat di PAv 
Academy Training Center-
DPPU Juanda, workshop 
diikuti oleh 23 peserta dari perwakilan TNI AD, TNI AU, TNI AL, Balai Kalibrasi Fasilitas 
Penerbangan dan PT. Merpati Nusantara Airlines. 

Penyelenggaraan workshop ini dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan dari pelanggan 
mengenai prosedur penanganan Bahan Bakar Minyak Penerbangan (BBMP) yang tepat. 
Selama ini, pelanggan yang membeli BBMP dalam kemasan drum maupun menggunakan 
mobil bridger melakukan sendiri proses penimbunan/penyimpanan sampai dengan 
proses pengisian BBMP ke pesawat. Melalui materi HSSE, Product Knowledge, Static 
Electricity, Quality Control, Filtration, Refueling Equipment serta Into Plane Refueling, 
diharapkan pelanggan dapat memahami prosedur penanganan Avtur dan Avgas sesuai 
dengan standar internasional yang selama ini telah diterapkan oleh Pertamina Aviation dan 
mengaplikasikannya di institusi masing-masing.

Workshop ini merupakan salah satu bukti bahwa Pertamina tidak hanya menjual 
produk BBMP, namun secara nyata turut mendukung terwujudnya keselamatan 
penerbangan (aviation safety) sesuai dengan motto Pertamina Aviation : “To Serve For 
Safe Flight”.•aViation
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tahukah anda?
offsHoRe dRillinG / pEngEboran lEpas pantai :  ada berbagai 
jenis instalasi pengeboran minyak  lepas pantai tergantung pada lokasi 
deposit dan kedalaman air. 

dRill sHiP : Kapal untuk pengeboran minyak di dalam air (3,300 kaki dan 
lebih). Kapal ini lebih mudah bergerak tetapi kurang stabil dibandingkan 
dengan semisubmersible platform  atau jack-up platform. 

seMisubMeRsible PlatfoRM : Struktur  yang dapat dipindahkan  
dan terpancang ke dasar laut. Biasanya digunakan pada kedalaman 
dari 350 untuk 1.650 kaki untuk menjaga stabilitas, dipasang ponton 
tenggelam di sekitar 100 kaki. 

fixed PlatfoRM : Struktur yang biasanya digunakan pada kedalaman 
yang moderat (hingga 1.300 kaki); Struktur ini menggunakan tiang-tiang 
yang ditanam di dasar laut. 

PieR :  Perpanjangan struktur yang memanjang ke laut dari instalasi yang 
dibangun di daratan. Hal ini digunakan untuk memperluas jangkauan 
pengeboran lepas pantai (dengan kedalaman sekitar 10 kaki). 

eMeRGenCy suPPoRt vessel : Struktur terapung yang dilengkapi 
dengan peralatan khusus. Alat ini digunakan untuk operasi penyelamatan 
di rig pengeboran. 

jaCK-uP PlatfoRM :  Struktur yang dapat dipindahkan dan digunakan 
di perairan dangkal (antara 65 dan 330 kaki). Alat ini  ditinggikan di atas 
permukaan laut dengan menggunakan tiang-tiang yang dapat ditarik 
dan bertumpu di dasar laut. 

     sumber : www.visualdictionaryonline.com

jakarta  - Jurnalis foto  
Anis Efizudin terpilih seba-
gai  yang terbaik dalam 
ajang Anugerah Jurnalistik 
Pertamina (AJP) 2012 yang 
tahun ini mengetengahkan 
tema “Pertamina Sobat 
Bumi”.

Anis Efizudin yang sehari-
har i  ber tugas d i  LKBN 
Antara Jawa Tengah meraih 
predikat juara pada kategori 
Foto dengan judul karya 
“Energi Ramah Lingkungan”. 
Selanjutnya, dewan jur i 
yang terdiri dari kalangan 
profesional dan independen 
memutuskan Anis sebagai 
yang terbaik dari seluruh 
juara di lima kategori yang 
diperlombakan, yaitu Feature 
Online, Feature Tv, Feature 
Radio, Feature Cetak, dan 
Feature Foto.

Dengan predikat tersebut, 
Anis berhak mendapatkan 
hadiah sebesar Rp25 juta 
dan mengikuti kursus singkat 
jurnalistik di London, Inggris. 
Seperti tahun sebelumnya, 
AJP tahun ini menyediakan 

anis Efizudin dari antara, 
best of the best ajp 2012

hadiah berupa Rp25 juta 
untuk juara masing-masing 
kategori, Rp10 juta untuk 
para nominator, dan kursus 
singkat jurnalistik di London 
untuk best of the best.

Adapun, peserta terbaik 
dari empat kategori lainnya 
masing-masing Ariesta, Tribun 
Pekanbaru dengan judul “Buat 
Kebun Sekolah Penghasil 
Bioenergi” untuk kategori 
Feature Online, Novianto 
Nugroho, Trans 7 dengan judul 
“Siapa Yang Membolongi Pipa 
Pertamina” pada kategori 
Feature TV. Untuk kategori 
Feature Cetak, Diananta Putra 
Sumedi, Majalah Global Energi 
dengan judul Nasib Mandul 
PLTP Bedugul terpilih sebagai 
yang terbaik, sedangkan 
Muhammad Wahidin, Smart 
FM, dengan judul “Nyala 
Komporku dari Kotoran Sapi” 
terpilih sebagai juara kategori 
Feature Radio.

“Kami berharap ajang 
ini juga dapat mendorong 
terjalinnya simbiosis mutualis-
me antara institusi dan media 

dalam artian kemudahan 
akses informasi media di 
satu sisi, pemberitaan yang 
proporsional dan lebih ber-
tanggung jawab  di s is i 
lain,” tutur vice President 
Corporate Communication 
Pertamina dalam malam 
penganugerahan AJP 2012.

Sebanyak 462 karya 
terjaring dalam AJP 2012. 
Ini menunjukkan antusiasme 
yang tinggi dari kalangan 
jurnal is untuk mengikut i 
ajang tahunan AJP, sekaligus 
mendorong peningkatan 
kualitas karya jurnalistik di 
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Anis Efizudin dari Antara menjadi best of the best AJP 2012. Penghargaan 
diserahkan oleh vP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir.

Indonesia yang semakin 
terbuka dan transparan.

Te m a  S o b a t  B u m i 
sengaja d iambi l  karena 
mencerminkan semangat PT 
Pertamina (Persero) untuk 
meningkatkan kesadaran 
dan pemahaman publik akan 
pentingnya upaya mendorong 
pemanfaatan energi alternatif 
dan terbarukan yang lebih 
ramah lingkungan. Hal ini juga 
sesuai dengan visi Pertamina 
sebagai World Class Energy 
Company yang tidak hanya 
fokus pada lini bisnis minyak 
dan gas saja. •dsu/rudi

joint feasibility study Pertamina - Itochu
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Managing Executive Officer Itohu Corporation Mr. Mashiro Imai, Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto, dan  
Executive Officer Itochu Corporation  Mr. Masanori Toyoshima saling berjabat tangan sebagai tanda disepakatinya kerja 
sama   joint feasibility bottom up grading  Kilang Ba lik papan. 

tokyo, jEpang – Kerja 
sama  joint feasibility bottom 
up grading  Kilang Ba lik-
papan antara  Pertamina 
de  ngan  I t ochu  se  ca ra 
resmi telah dimulai de ngan 
d i tandatangan inya  Me-
morandum Kesepahaman 
(MoU)  pada 31 Oktober 2012 
di Tokyo Jepang.

Memorandum Kesepa-
haman yang ditandatangani 
oleh Pertamina dengan Itochu 
pada tanggal 31 Oktober 
2012 ini mengatur tentang 

direktorat pengolahan 
pertamina terus 
mengambil langkah 
progresif untuk 
meningkatkan 
nilai tambah bagi 
pengembangan bisnis 
kilang ke depan. kali ini, 
pertamina menggandeng 
itochu untuk melakukan 
joint feasibility bottom 
up grading kilang balik-
papan.

penyusunan Feasibility Study 
(FS) Bottom Upgrading Kilang 
Balikpapan yang dilakukan dan 
dibiayai oleh Itochu sebagai 
basis untuk manajemen 
dalam menentukan Final 
Investment Decision (FID) 
sebelum memulai kegiatan 
konstruksi proyek. Pada tahun 
2017, diharapkan bottom up 
grading Kilang Balikpapan 
telah dapat beroperasi.

Sasaran strategis kerja 
sama ini adalah untuk me-
maksimalkan margin RU v 
Balikpapan melalui bottom 
up grading sesuai dengan 
Refinery Development Master 
Plan  (RDMP) Pertamina 
dengan mengoptimalkan/
re vamp  ex i s t i ng  CDU, 
ma x im ize  u t i l i sas i  HvU 
dan Hydrocracker  untuk 
memproduksi BBM ber-
standar Euro Iv serta untuk 
meminimalkan produksi low 
value product.

Proyek bottom upgrading 
kilang Balikpapan diharapkan 

dapat meningkatkan margin 
keuntungan Pertamina melalui 
peningkatan nilai jual bottom 
product  ki lang  menjadi 
BBM serta untuk memenuhi 
kebutuhan BBM di kawasan 
Indonesia Timur.

Itochu adalah perusahaan 
Trading & Financing yang 
telah bekerja sama dengan 
Per tamina  se jak  tahun 
1970 dengan melakukan 
p e m b e l i a n  L S W R  d a r i 
Pertamina. Kerjasama bisnis 
Itochu dan Pertamina saat ini 
terutama dalam menyiapkan/
supply crude oil untuk kilang 
Pertamina dengan exchange 
menggunakan LSWR milik 
Pertamina melalui kontrak 
jangka panjang. 

I tochu  berke ing inan 
untuk ikut  ser ta  da lam 
pendanaan proyek bottom 
upgrading tersebut dan untuk 
meningkatkan kerja sama 
yang sudah terjalin dengan 
Pertamina dalam pengadaan 
crude oil impor (seperti middle 

east sour crude) melalui 
swapping dengan domestic 
sweet crude oil (plus produk 
lainnya).

Dengan terwujudnya 

proyek in i ,  maka dapat 
menjadi motivasi Pertamina 
dalam upaya peningkatan nilai 
ekonomis terhadap produk 
produk samping Kilang yang 

mempunyai nilai jual rendah 
dan sebagai salah satu sarana 
agar produk Pertamina untuk 
go international melalui kerja 
sama ini.•dEWi sri utaMi


