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JAkArTA – awal november 2011 merupakan saat yang mem
bahagiakan bagi Refinery Unit III Plaju. Di ajang Annual Pertamina 
Quality (aPQ) awards, unit pengolahan ini berhasil  memboyong  
empat  penghargaan, pada  (2/11). Penghargaan tersebut meliputi, 
the best Quality Board Award, the Best Quality Agent, the Best 
Quality control Project  dan the Best Quality control circle ciP .

“ini merupakan bukti komitmen  dan konsistensi kita  dalam 
melaksanakan implementasi sistem manajemen mutu di Pertamina 
secara keseluruhan,” kata Quality Management ru iii Plaju 
aries hamdani, yang juga meraih penghargaan the Best Quality 
Agent. 

selain ru iii Plaju, beberapa unit lainya juga mendapatkan 
award di kategori lain, seperti the Most Valuable innovation 
improvement yang diraih oleh PkM neo Flexy Plac, ru V 
Balikpapan, the Most inspiring leader  yang diraih tim Manajemen 
Pertamina eP, dan the Most Productive ciP’er yang diraih ru 
IV Cilacap.

Menurut Quality Management Manager, Faisal Yusra, aPQ 
awards merupakan salah satu bentuk apresiasi untuk seluruh unit 
operasi dan anak perusahaan yang telah menunjukkan inovasi dan 
kreativitasnya dalam mendorong peningkatan kinerja dan daya 
saing perusahaan menjadi world class energy company.  “di ajang 
ini, perusahaan juga memberikan apresiasi terhadap manajemen 
puncak dan lini yang mampu berperan dan memberikan dorongan 
terhadap tumbuh dan berkembangnya kegiatan inovasi dan 
perbaikan kualitas kerja secara berkelanjutan,” jelas Faisal.

aPQ awards 2011 kali ini bertema “tingkatkan budaya inovasi 
dan kreatifitas yang berkelanjutan dengan semangat terbarukan 
untuk mendukung visi terbaru Pertamina”. Acara  yang diadakan 
mulai 31 Oktober  hingga 2 november 2011 ini diisi dengan 
pemaparan presentasi dari peserta aPQ, pameran innovation 
expo, Forum Management, Sharing Success Story, dinamika 
mutu, dan di tutup dengan pemberian pengahargaan. 

setiap inovasi dinilai sesuai dengan kriteria penilaian dan 
12 kategori penghargaan yang merujuk pada empat kegiatan 
utama sesuai dengan sistem Manajemen Mutu Pertamina 
(SMMP). Sebanyak 95 karya inovasi insan Pertamina unjuk 

kebolehan di 17 stand peserta yang berasal dari seluruh unit 
operasi, region, unit bisnis, dan anak perusahaan . Karya-karya 
yang dipamerkan terdiri dari 41 kreasi dari gugus kendali Mutu 
(gkM), 22 kreasi Proyek kendali Mutu (PkM), dan 32 kreasi 
Suggestion Sistem (SS). Indikator kualitas inovasi dari semua 
karya tersebut mengacu pada 5  Panca Mutu, yaitu  segi quality, 
costnya, delivery, safety dan aspek moral.

“inovasi dan kreativitas tersebut sudah di lak  sanakan di unit 
yang bersangkutan dan menghasilkan  penghematan sebesar 
Rp 1,6 triliun yang berasal dari efisiensi, keuntungan, mem per-
cepat waktu dan aspek safety. Namun nilai tersebut masih perlu 
diaudit,”katanya. MPSAHrUL

Annual Pertamina Quality Awards (APQ) Award 
kembali digelar. Lompatan inovasi dan kreativitas  
insan Perta mina menghasilkan  penghematan 
hingga Rp 1,6 triliun. Refinery Unit (RU) III Plaju 
berhasil membuktikan se ba gai salah satu unit ope
rasi terbaik Pertamina.

direktur Pengolahan Pertamina edi setianto dan sVP 
Business development  direktorat Pengolahan irianto 
Ginting foto bersama tim dari Refinery Unit III Plaju yang 
berjaya di ajang Annual Pertamina Quality Awards 2011.

PLAJU 
BERJAYA

PErAIH PENGHArGAAN APQ AWArDS 2011
The Best Quality Board Award – RU III Plaju
The Most Inspiring Leader – Tim Manajemen Pertamina EP
The Best Continous Performance Excellence – Tim Manajemen Lubricants
The Most Productive CIP’er – rU IV Cilacap
The Best Quality Agent – Aries Hamdani , dari RU III Plaju 
The Most Valuable Innovation Improvement – PkM Neo Flexy Plac, 
                 rU V Balik Papan.
The Best kOMET Agent – PIC komet rU IV Cilacap
The Best kOMETer – Darusallam, dari rU IV Cilacap
The Best Quality Control Project  CIP – RU III Plaju
The Best Suggestion System – SS Light Metal PP Badak NGI
The Best Innovation Expo 2011 – rU V Balikpapan
The Best Quality Control Circle CIP – GKM Pakar RU III Plaju.
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Value Creation Harus Diukur dengan 
Parameter Kinerja Excellent Pertamina

Pengantar redaksi : 
annual Pertamina 

Quality (aPQ) awards 2011 

kembali digelar. Dalam 

pembukaan acara tersebut,  

Direktur Umum Waluyo 

mengingatkan agar seluruh 

insan Pertamina dapat 

meneguhkan langkahnya 

untuk mendukung citacita perusahaan menjadi 

perusahaan energi kelas dunia yang mampu bersaing 

dalam era global.  Berikut kutipan sambutannya.

aPQ awards yang dilaksanakan mulai 31 Oktober 

hingga 2 november 2011 merupakan kegiatan 

tahunan yang diselenggarakan secara korporat untuk 

menampilkan karyakarya improvement terbaik dari 

masingmasing unit bisnis dan anak perusahaan 

sebagai bagian dari budaya berbagi pengetahuan 

dan pengalaman sehingga diharapkan akan terbentuk 

suatu sistem perbaikan dan peningkatan kinerja 

pada seluruh tingkatan secara berkesinambungan 

yang mampu mendukung pencapaian visi dan misi 

Pertamina.

dalam menghadapi lingkungan bisnis yang 

begitu dinamis, Pertamina telah sepakat untuk terus 

melakukan langkahlangkah strategis termasuk 

menyesuaikan visinya menjadi Perusahaan energi 

Nasional Kelas Dunia. Perubahan yang terjadi di 

lingkungan perusahaan harus secara terus menerus 

dilakukan sebagai jawaban terhadap tantangan dan 

peluang.

sebagaimana yang telah disampaikan pada 

beberapa kesempatan, saya mengharapkan seluruh 

insan Pertamina dapat meningkatkan sense of crisis-

nya dalam menghadapi perubahan di lingkungan 

eksternal tersebut. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan adalah meningkatkan kinerja operasional 

perusahaan, baik berupa efisiensi maupun berbagai ide 

inovasi dan kreativitas di lingkungan kerja dalam bentuk 

kegiatan quality management.

tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan quality 

management semakin hari semakin menggembirakan. 

keterlibatan banyak Pekerja dalam kegiatan quality 

management di seluruh tingkatan/lini menunjukkan 

bahwa kepedulian dan kebersamaan kita dalam upaya 

meningkatkan kinerja bukan hanya basa-basi.

diperolehnya penghargaan sebagai winner of 

MAKe awards 2011 adalah menunjukkan kemampuan 

kita dalam mengelola hasil kreatifitas dan ide inovasi 

menjadi intellectual capital perusahaan. Saya 

memandang bahwa value creation yang dihasilkan 

harus mampu diukur dengan parameterparameter 

kinerja yang standar. Oleh karena itu, Kriteria Kinerja 

excellent Pertamina yang telah disahkan direksi wajib 

menjadi ukuran keberhasilan unit bisnis dan anak 

perusahaan dalam meningkatkan kinerjanya dari waktu 

ke waktu.

sesuai tema aPQ awards kali ini yaitu “tingkatkan 

Budaya Inovasi dan Kreatifitas Yang Berkelanjutan 

dengan semangat terbarukan untuk Mendukung Visi 

dan Misi terbaru Pertamina,” pada kesempatan ini 

saya meminta seluruh insan Pertamina untuk dapat 

meneguhkan langkahnya dalam untuk mendukung  

citacita Pertamina menjadi perusahaan energi kelas 

dunia yang mampu bersaing dalam era global.

terakhir, marilah kita jadikan kegiatan aPQ awards 

ini sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, 

pengalaman dan memperluas wawasan kita agar 

Pertamina dapat dengan mantap melangkah dan 

bergerak secara progresif dalam mencapai kinerja 

terbaiknya.MPBOD
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Prognosis 2011 dan Perkiraan 2012

rEDESMON MUNIr
overseas Marketing lubricants

harihari dan bulan ini semua unit bisnis dan fungsi tentu lagi 
giatgiatnya mengejar target kerja 2011 agar performa kinerja 
di akhir tahun tercapai atau melebihi. Bagi yang sudah punya 
tabungan positif triwulan I-III tentu dapat bernapas lega. Sebaliknya 
yang masih berada di zona kuning dan merah tentu bekerja keras 
untuk mencapai target yang sudah dise pakati dalam KPI-nya. 
apakah terjadi resetting kPi atau tidak, tentu masingmasing 
Direktorat sudah melakukan kajian yang mendalam. Mengingat 
target keseluruhan Pertamina tidak ber ubah, bahkan ekspektasi 
pemegang saham berharap lebih.

PrOGNOSIS 2011
Memasuki tahun 2011 pelaku bisnis indonesia dihadapkan 

pada situasi global yang bergejolak. Baik di sektor politik seperti 
memanasnya situasi di negara timur tengah dan afrika hingga 
ancaman resesi ekonomi di beberapa negara eropa seperti Yunani, 
Portugal. Sebaliknya situasi di tanah air sangat kondusif dalam 
menunjang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 6-6.3% di 
2011. Kalaupun ada demonstrasi, itu adalah dinamika di negara 
demokratis. 

Pada bisnis pelumas misalnya, di semester pertama mem   
berikan hasil yang positif. Pencapaian versi strech di kPi bahkan 
versi Anak Perusahaan bisa diraih. Baik di pasar domestik 
maupun overseas. Bahkan pencapaian kinerja keuangan dari 
overseas mencatat hasil double serta penetrasi pasar ke 17 
negara. Keberhasilan ini adalah kerja keras semua pihak di 
dalam lingkungan Pertamina, termasuk di direktorat Pengolahan, 
Keuangan dll. Sejak ketersediaan base oil dari Cilacap dan 
dumai, proses penagihan di keuangan dan sistem bisnis di Css 
mendorong lajunya bisnis pelumas. Artinya, ada proses bisnis 
yang berjalan dengan baik. 

Pada sisi konsumen, permintaan dalam negeri yang me
ningkat seiring dengan penjualan sepeda motor yang diperkirakan 
mencapai 8.5 juta unit terjual dan mobil sebanyak 800 ribuan 
unit. Pada sektor industri andalan dari bisnis tambang batubara, 
semen, migas hingga sawit sangat menunjang pertumbuhan bisnis 
pelumas. Di sektor riil lainnya memang membutuhkan in sentif 
investasi dan fiskal dalam menunjang pertumbuhan ekonomi 
Nasional. Stabilnya mata uang dollar terhadap rupiah di kisaran 
8.700 hingga 9.000 memberikan kepastian bisnis dalam membuat 
harga produk. Hanya perlu sekali kenaikan harga menyusul 
naiknya unsur aditif, transportasi dan kemasan. Begitu juga harga 
crude oil tidak terlalu bergejolak naik turun secara dramatis. Ujung-
ujungnya kinerja bisnis sangat baik.

Pada bisnis aviasi, BBM industri dan Marine dan sebagian 
Petrokmia, saya berkeyakinan  juga memberikan hasil yang 
positif. Permintaan dalam negeri yang meningkat dan tentu juga 
ada porsi ekspor yang dilakukan dalam meningkatkan pen dapatan 
bisnis. Orientasi bisnis ekspor sudah harus diperbesar mengingat 
kuatnya daya beli di negara tetangga dan posisi Pertamina sebagai 
perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar. Perlu strategi 
yang lebih jitu dalam memenangkan persaingan, baik dengan 
sesama perusahaan migas ataupun dengan para trader yang 
berpusat di Singapura.

kondisi atau lingkungan bisnis yang kurang kondusif terjadi 
pada semester kedua ini. Perlambatan ekonomi ditambah de ngan 
kondisi ekonomi amerika yang payah sehingga harus di suntik oleh 
Federal reserve sebesar 240 billion dollar, agar peringkat amerika 
tidak jatuh ke titik terbawah karena hutang yang jatuh tempo. Ini 
adalah kali pertama kondisi Amerika separah ini. Akibatnya, kondisi 
ekonomi menjadi sangat me nurun. Perlu bantuan Inggris dan 
China serta negara lain un tuk memulihkan ekonomi dunia. Maka 
langsung atau tidak pengaruhnya merembet ke konsumen asia dan 
Middle east. Pelumas yang mengekspor dalam kemasan curah 
dan small packaging sangat merasakan pengaruhnya. Permintaan 
tidak sebesar semester pertama. Bahkan harga turun, karena 
suplai lebih kecil dengan permintaan. ICIS Lor sebagai acuan 
harga memberikan indikasi harga base oil mengalami tekanan 
yang besar dengan diskon. 

ternyata, konsumen tidak terlalu jorjoran membeli dan me
nyim pan di storage, karena hingga akhir tahun harga cen derung 
berpotensi turun. Hanya ada permintaan saja pembeli mau 
mela kukan transaksi. Kontak dengan pembeli di China, Eropa 
dan timur tengah memberi sinyal mereka lebih bersikap wait 
and see. Tidak terlalu aktif di pasar walau harga sudah di diskon. 
akibatnya, strategi meritel ke pembeli akhir harus semakin gencar 
dilakukan walau pembelian tidak besar dan operasionalnya lebih 
ribet. Hubungan bisnis dan penggunaan jejaring bisnis lebih 
diaktifkan, agar menjadi pilihan dibanding mereka membeli ke 
PTT atau Petronas.

Ketika pasar sedang lesu, kebijakan efisiensi dan penga turan 
produksi menjadi faktor penting dalam menjaga pertumbuhan yang 
positif. Ini perlu gerakan bersama di Perta mina, sehingga target 

Deviden kepada Pemerintah tetap tercapai.

PErkIrAAN  2012
di tengahditengah ketidakpastian dunia atas kondisi eko nomi 

eropa dan amerika, maka tugas penyusunan target perusahaan 
tetap dilakukan. Kita tahu target 2012 jauh lebih tinggi dari 2011. 
Ini tergambar dalam RJPP. Pertanyaannya, bagaimana menyusun 
variabelvariabel yang berpengaruh da lam perhitungan target 
tersebut. Secara bisnis, kita harus mempertimbangkan 4C yaitu 
kondisikondisi yang terjadi di company, competitor, customer 
dan Change itu sendiri. Yang berada dalam kontrol Pertamina 
adalah unsur company seperti membuat model bisnis, penentuan 
transfer price, volume dll. Inilah perlunya alignment di kPi  di 
direktorat PiMr, sehingga target tiap bagian sesuai dengan 
bagian yang lain.

Beberapa minggu ini bagianbagian yang terkait di direktorat 
Marketing & trading begitu intens berdiskusi dengan Dit. Pe-
ngolahan untuk menetapkan metode harga produk kilang yang 
lebih kompetitif. Ini adalah sebuah terobosan dalam menetapkan 
model bisnis yang baru. Kalau selama ini model transfer price, te
tapi dirasakan model ini tidak mendorong terciptanya bisnis yang 
sehat dan menggambarkan praktik bisnis sebenarnya. Diusulkan 
konsep bisnis Hilir. Maka, kalau ada perubahan model bisnis, maka 
ini harus disepakati sedari awal, sehingga penyusunan para  meter 
bisnis memang mencerminkannya kondisi riil yang akan dihadapi 
pada masa yang akan datang.

dalam sesi talk with ceo di kelas tLe 14, dirut Pertamina 
karen agustiawan sangat menekankan peran People, People, 
People dalam mempercepat akselerasi bisnis Pertamina ke de pan.  
kekuatan sdM yang dimiliki Pertamina menjadi faktor penting 
dalam pencapaian target kelas dunia. Kita mengetahui betapa 
target disusun sangat menantang dan mendorong adrenalin. 
tidak ada kata untuk menyatakan revenue dan Profit berkurang 
dari tahun sebelumnya.  Semangat ini harus menjadi dasar juga 
dalam menyusun target 2012. Harus dicari terobosan atau inovasi 
dalam mencapai target yang menantang tersebut. Jalan untuk 
mencapai tujuan bisa saja berbedabeda, asal jangan tujuan yang 
berseberangan.

Penguatan pasar domestik harus tetap menjadi target utama, 
mengingat daya beli di Indonesia sangat baik. Hampir 60% be-
lanja produk di pasar dilakukan oleh masyarakat, sisanya be lanja 
pemerintah dan ekspor. Apalagi dengan pendapatan per capita 
sudah diatas 3.000 USD, maka menjaga captive market ini menjadi 
prioritas disamping juga penjualan ke overseas. Bahkan Phillip 
kotler meyakini indonesia bisa termasuk sebagai negara dengan 
pertumbuhan yang tinggi atau anggota BRICI. Jadi pasar domestik 
tetap menjadi jagoan di 2012.

Pasar luar tetap menjadi seksi, meskipun tekanan harga akan 
berperan penting. Dengan tingkat suplai yang lebih tinggi dari 
demand, melemahnya ekonomi dunia dan serbuan produk impor 
atau persaingan di pasar ekspor akan menjadi faktor penentu di 
dalam menyusun target 2012. Maka, beberapa hal yang perlu 
menjadi kesepakatan untuk mencapai hasil 2012.
1. Allignment penyusunan rk untuk masingmasing unit bisnis 

atau bagian, Direktorat hingga bermuara kepada RK Pertamina. 
kami yang berada pada level eksekutor di lapangan masih 
diperlukan membangun upaya kebersamaan antar bagian, 
agar pencapaian hasil secara optimal. Menemukan titik-titik 
lemah dalam koordinasi, perencanaan hingga aturanaturan 
yang mem belenggu bisa diminimalisir hingga dihapuskan. 
Menurut saya perlu ada bagian di Perusahaan yang menjawab 
kondisi ini.

2. Penyusunan strategi dan taktikal yang sudah terdokumentasi 
dan terdiployed hingga level pekerja terbawah. Itu sebabnya, 
kita masih punya waktu 2 bulan untuk melakukan penyamaan 
persepsi dan common interest. Mengobarkan semangat target 
revenue seperti kita ketahui melalui mediamedia yang ada 
sangat bagus sekali, hanya penjabaran di setiap bagian perlu 
lebih jelas lagi. Ibaratnya setiap pekerja sudah tahu bekerja 
apa, bagaimana, dan target pribadinya sudah diketahui sejak 
awal. Mungkinkah? Sangat mungkin.

3. Membangun positioning statement 2012 dalam mengomuni
kasikan target perusahaan. Pesan tunggal, simpel, spesifik 
dan membangun spirit maju. Apakah tagline yang ada saat 
ini “reneweble Spirit” sudah mewakili? Kalau memang iya, 
mari kita gelorakan. Akan tetapi kalau belum mewakili, mari 
rumuskan segera.
Penyusunan lebih awal akan memberikan rasa confident 

yang tinggi bagi stakeholder dalam mencapai cita-cita Pertamina. 
Majulah Pertamina.•

keberhasilan sebuah organisasi terletak pada 
kemampuannya beradaptasi terhadap berbagai 
perubahan yang muncul di lingkungan. Pemberdayaan 
karyawan menjadi penting dalam upaya membentuk 
pribadi yang mampu beradaptasi terhadap perubahan.  
itulah yang diinginkan Pertamina, ketika perusahaan 
ini dihadapkan pada sebuah tuntutan untuk berubah 
menjadi sebuah entitas bisnis murni. 

transformasi Pertamina adalah sebuah gagasan 
brilian yang mulai digaungkan secara serius pada 
tahun 2006 lalu. Tuntutan untuk berubah dan lebih 
profesional di bidangnya  menjadi sebuah lecutan bagi 
insan Pertamina yang sebelumnya cenderung nyaman 
dengan privilege yang diberikan pemerintah.  Tidak 
mudah bagi Pertamina untuk berubah secara instan.  
dan itu sepenuhnya disadari oleh manajemen BuMn 
terbesar di Indonesia.

dengan langkah yang terstruktur, transformasi 
Pertamina terus bergulir sampai saat ini. Adanya 
breakthrough project,  menjadi sebuah daya dorong 
tersendiri bagi setiap fungsi untuk memberikan yang 
terbaik bagi peningkatan kinerja perusahaan untuk 
mencapai target yang telah ditentukan. Belum lagi 
parameter penilaian yang dilakukan dengan ketat 
menjadi pemacu bagi insan Pertamina untuk berlomba 
menjadi yang terbaik.

sebagai program kerja yang melibatkan banyak 
orang, breakthrough project  bukanlah sebuah 
program yang dapat dilaksanakan dengan mudah. 
dibutuhkan kekompakan dan sinergisitas yang 
tinggi antar sesama anggota tim agar  breakthrough 
project  dapat selesai tepat pada waktunya. Sebagai 
champion transformasi Pertamina, direktur sdM 
rukmi hadihartini dalam Forum BtP korporat  2011 
belum lama ini mengingatkan hal yang sama. Dengan 
semangat one team, one heart, one vision,  seluruh 
komponen harus bergerak bersama-sama. 

one team berarti seluruh pekerja Pertamina 
harus bersatu dan meninggalkan ego fungsi masing
masing. Tidak boleh lagi ada arogansi kefungsian  
dengan menunjuk dada bahwa fungsinya lah yang 
paling berperan memajukan perusahaan. Harga 
sebuah kerja bukan hanya dilihat dari revenue  yang 
dihasilkan, walaupun itu sangat berarti bagi sebuah 
perusahaan. Untuk itulah, dibutuhkan one heart.  
Yaitu, bersamasama menginternalisasikan nilai
nilai 6C  (Clean, Competitive, Confident, Customer 
Focused, commercial,  dan capable) dari corporate 
stadium menjadi personal stadium.  Jika keenam 
tatanilai ini telah mendarah daging di dalam diri 

masingmasing 
pekerja, maka 
keinginan untuk 
menyamakan 
visi  (one vision) 
menjadi world 
class energy 
company  akan 
dapat segera 
terwujud.

jadi, mari 
melangkah 
bersama. 
tunjukkan 
kepada seluruh 
stakeholder, bahwa 
kita, para insan 
Pertamina, berani 
berubah total 
demi kemajuan 
perusahaan 
tercinta ini.MP
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Sosialisasi Asuransi 
D & O bagi Para 
Pemegang Otoritas

Pertamina Dukung Operasional 
‘Media Center’ Sea Games LKBN Antara

asistant Manager external relation Fuel retail Marketing region ii sum
bagsel, roberth MV menyerahkan komputer untuk mendukung  oeprasional 
media center  sea games LkBn antara kepada kepala Biro LkBn sumsel, 
Budisantoso Budiman.
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JAkArTA – Pertamina berikan perlindungan bagi 
direksi dan pejabat pemegang otoritas di per u
sa haan melalui asuransi Directors and officers 
lia bility insurance (D and o liability). Asuransi ini 
memberikan jaminan penggantian atas kesalahan 
keputusan yang berdampak hukum, seperti ganti 
rugi atas keputusan pengadilan dan biaya pembelaan 
perusahaan di pengadilan.

“adalah tanggung jawab dari Fungsi Financial 
risk and insurance direktorat keuangan, yang ber
tanggung jawab terhadap pengasuransian termasuk 
asuransi D and o. Fungsi ini harus menyosialisasikan 
cakupan atau  coverage asuransi D and o ini untuk 
dipahami dalam melakukan tugas dan tanggung ja
wab kita,” kata sVP Financing and Bussiness support  
Budhi himawan saat membuka sosialisasi asuransi D 
and o, di Gedung Utama Pertamina, pada (19/10).

Lingkup asuransi yang dikelola oleh Pt tugu 
Pratama ini meliputi pejabat di lingkungan perusahaan 
yang diberikan otoritas baik di Pertamina maupun di 
lingkungan anak-anak perusahaan. 

Lahirnya asuransi D and o dilatarbelakangi 
adanya UU Perseroan Terbatas No.40 tahun  2007. 
khususnya yang terkait dengan tanggung jawab 
di reksi seperti pasal 69 ayat 3 dan 4, 92 ayat 1, 97, 
98,101 dan 104 ayat 2-5. Selain itu juga pasal 108,114, 
115 dan 116 terkait tanggung jawab Komisaris.

“Pada tahun 2010, kami mulai bekerja sama de
ngan tugu Pratama untuk mengcover asuransi D 
and o ini. Asuransi D and o liability secara umum 
ditu jukan untuk mengcover klaim atas dugaan 
atau tindakan kesalahan atas tergugat manajemen. 
Yaitu, meliputi tuntutan ganti rugi terhadap komisaris, 
direktur, para pejabat di perusahaan yang mendapat 
otoritasi dan atas tuntutan  ganti rugi di perusahaan,” 
jelas Budhi.

kegiatan ini merupakan kali kedua dilaksanakan, 
setelah disosialisasikan pada 2010. Namun Budhi 
memandang sosialisasi ini perlu diadakan setiap 
tahun. Terlebih ketika melihat dinamika per gantian 
pejabat di Pertamina. “Kami harap sosialisasi ini 
dapat dimanfaatkan para pe jabat untuk mendapat 
pe mahaman lebih mengenai asu ransi ini,” ungkapnya 
berharap.MPSAHrUL

PALEMBANG   Pertamina 
berkomitmen penuh men du
kung pelaksanaan sea games 
ke26 yang akan dilaksanakan 
di Kota Palembang. Selain 
membantu pembangunan 
salah satu venue sea games, 
dan juga mengamankan 
suplai distribusi BBM selama 
pelaksanaan sea games, 
bentuk lain dukungan Per ta
mina dengan mennyediakan 
med ia  in fo rmas i  un tuk 
operasional Media Center 
Lembaga kantor  Ber i ta 
nasional (LkBn) antara   
di ajang sea games terse
but. Bentuk dukungan itu 
di wujudkan dalam bantuan 
dua unit PC komputer untuk 
memperlancar aktivitas pe
ngelolaan Berita seagames 
LKBN Antara.

Bantuan diserahkan se
cara simbolis oleh asistant 
Manager external relation 
Fuel retail Marketing (FrM) 
region ii sumbagsel, roberth 
MV kepada kepala Biro 
LkBn sumsel, Budisantoso 
Budiman, jumat (21/10) di 
kantor Media Center LkBn 
antara, Bukit Besar Palem
bang. 

roberth MV mengung
kapkan FrM region ii me
nyadari betul kebutuhan uta
ma sebuah media center 
tidak terlepas dari kegiatan 
operasional pengiriman berita 
dan halhal lain yang berkaitan 
dengan update informasi, 
khususnya pemberitaan me
ngenai pelaksanaan sea 

Ga mes ke-26 di Sumsel. 
“kami berharap bisa 

mem  bantu LkBn antara 
dalam tugasnya menyediakan 
informasi seputar pertan
ding an sea games kepada 
m a s y a r a k a t .  K a r e n a 
sebagai kantor berita resmi 
indonesia, LkBn antara 
akan menjadi sumber utama 
pemberitaan yang diupdate 
oleh masyarakat dunia yang 
ingin tahu tentang informasi 
terbaru sea games ke 26 ini,” 
ujarnya.

sementara itu, Budisan
toso Budiman mengungkapkan 
rasa terima kasihnya kepada 
FrM region ii sumbagsel 
yang telah membantu dan 
member i kan  dukungan 
operasional LkBn antara Biro 
Sumsel. Menurutnya Bantuan 
yang diberikan dalam bentuk 
PC ini sangat dibutuhkan 
mengingat dari h10 hingga 
selesai sea games LkBn 
antara membentuk Media 
Center khusus Sea Games. 

Budisantoso juga meng
ungkapkan saat ini menjelang 
pelaksanaan sea games 
mereka akan mendapatkan 
tambahan staf redaksi, baik 
wartawan tulis maupun war
tawan foto. Penambahan ini 
tentunya harus dibarengi juga 
penambahan infrastruktur 
terutama peralatan yang 
berhubungan  langsung 
dengan operasional redaksi. 

acara serah terima ini 
berlangsung secara khidmat 
dan sederhana dan dilanjutkan 

dengan kegiatan diskusi 
seputar persiapan Pertamina 
maupun LkBn antara dalam 
menyukseskan sea games 

ke 26 yang akan dimulai pada 
11 hingga 22 november 2011 
mendatang.MPFrM rEG. II

JAkArTA – keragaman produk kerajinan indonesia, kembali 
dipamerkan dalam indocraft 2011, yang digelar selama lima hari 
pada 19 – 23 Oktober di Jakarta Convention Center, Senayan. 
Pameran Indocraft yang kali ini memasuki tahun ke – 8, diikuti 
sekitar 300 usaha kecil dan mandiri dari seluruh Indonesia. 
Mereka menampilkan aneka kerajinan tangan khas, seperti 
perhiasan, tas, sepatu, batik, mainan anak, perlengkapan rumah 
tangga, dan pernak-pernik etnik lainnya.

dari ratusan peserta yang ikut serta dalam pameran, 
23 diantaranya adalah usaha kecil yang merupakan mitra 
binaan Pertamina, yang digandeng lewat program sMe & sr 
Partnership (Small Medium enterprise & Social responsibility 
Partnership) atau dahulu Program kemitraan dan Bina Ling
kunan (PKBL).

Mitra binaan Pertamina hadir dengan ragam hasil kerajinan, 
seperti batik, kain tenun, baju lukis tangan, dan aneka bor dir 
per lengkapan rumah tangga. Mereka yang ikut serta di an-
taranya mitra binaan dari semarang, sulawesi, surabaya, dan 
Jakarta.

diharapkan kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan 
sebagai sarana promosi kerajinan dan daya tarik pariwisata. “ 
Pameran ini bertujuan untuk mempromosikan industri kerajinan 
kreatif di indonesia,” ungkap sakri Widiantoro, wakil dari 
kementerian Perdagangan yang membuka pameran ini pada 
Rabu (19/10).

selain memamerkan kerajinan tangan karya anak bangsa, 
indocraft juga dimeriahkan dengan berbagai acara seperti 
workshop membuat kerajinan, fashion show, dan aneka lomba.
MPDSU
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Mitra Binaan Pertamina 
Semarakkan Indocraft 2011

JAkArTA   Pertamina Lubricants menyambut positif 
ajakan duta Besar indonesia untuk Bangladesh dan nepal 
Zet Mirzal Zainuddin untuk meningkatkan perluasan bisnis 
Pertamina, terutama bisnis Pelumas di Nepal. Nepal yang 
tidak memiliki sumber daya migas, menjadikan pasarnya 
dipenuhi oleh produk impor yang datang dari negara sekitar 
seperti India, China yang mendominasi pasar Nepal.

dalam pembicaraan saat jamuan makan malam bersama 
sVP Petroleum Product iqbal hassan dan VP Lubricants 
supriyanto dh, Zet Mirzal menyampaikan peluang bis nis 
yang bisa dimasuki di Nepal. Itu sebabnya Dubes meng-
ikutsertakan salah satu pengusaha nepal anand raj Batas 
dalam pertemuan tersebut. Pengusaha yang memiliki bisnis 
otomotif dan konstruksi ini sangat tertarik untuk berbisnis 
dengan Pertamina.

 Bagi Pertamina Lubricants, nepal dan Bangladesh 
sudah menjadi negara tujuan ekspor selama beberapa bulan 
dengan menjual beberapa Pelumas seperti Mesran super, 
Enduro 4T, Prima XP dan beberapa Pelumas Industri. Melalui 
informasi dubes ri dan pengusaha nepal, maka peluang 
bisnis masih dapat ditingkatkan lagi. Dengan penduduk 

Pertamina Lubricants Perluas Pasar Nepal

se kitar 30 juta orang dan income per kapita menuju angka 
1.000 dolar AS, maka pertumbuhan ekonomi Nepal sangat 
men janjikan. Apalagi hampir 1,5 juta orang berkunjung ke 
ne pal untuk menikmati pegunungan himalaya yang sangat 
elok. Apalagi Nepal sedang bertransisi ke era demokrasi, 
sehingga potensi bisnis sangat terbuka. Maka, itu sebabnya 
Pertamina Lubricants akan memperkuat bisnisnya di Nepal.
MPPELUMAS
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BUMN DIMINTA SETOr DIVIDEN 
rp 28 TrILIUN 
JAkArTA (INVESTOR DAILY)  Pemerintah menargetkan 
setoran dividen BUMN pada 2012 mencapai Rp 28 triliun. 
target ini lebih besar dari keinginan kementerian BuMn 
yang sebelumnya meminta agar setoran dividen diturunkan 
menjadi hanya Rp 25 triliun. Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal kementerian keuangan Bambang Brojonegoro 
mengungkapkan, target dividen BuMn tahun depan 
lebih besar rp 400 miliar dari asumsi dalam raPBn 
2012 sebesar Rp 27,6 triliun. Dalam APBN 2012, bagian 
pemerintah atas laba BuMn direncanakan sebesar rp 
28 triliun. Dividen tersebut berasal dari BUMN sektor 
perbankan sebesar Rp 3,96 triliun dan kontrbusi dari non 
perbankan sebesar Rp 24,04 triliun. Laba tersebut turun 
dibandingkan target setoran dividen pada aPBnP 2011 
sebesar Rp 28,8 triliun. Sementara Wakil Menteri BUMN 
Mahmuddin Yasin menuturkan, pada tahun ini BuMn telah 
menyetorkan dividen ke kas negara sesuai dengan target 
yang telah ditetapkan pemerintah. Dividen tersebut telah 
disetorkan oleh masing-masing BUMN. “Ada 18 BUMN yang 
menyetorkan dividen, sedangkan sisanya adalah BuMn 
yang belum membukukan keuntungan yang cukup bagus, 
memperoleh penugasan dari negara, dan yang mengelola  
program asuransi dasar,” tuturnya.

kANTOr PAJAk MIGAS SEGErA DIBENTUk
JAkArTA  (BISNIS INDONESIA) – Pemerintah akan 
mengambil beberapa langkah untuk maksimalisasi perolehan 
pajak pada 2012. Salah satunya dengan mendirikan Kantor 
Pelayanan Pajak khusus untuk migas dan pertambangan. 
Wakil Menteri keuangan anny ratnawati mengungkapkan 
pemerintah juga akan melaksanakan law enforcement 
melalui penagihan dan pemeriksaan. “dengan langkah itu, 
target pertumbuhan perolehan pajak 2012 jika dibandingkan 
2011 dapat mencapai 17,5 persen per tahun. Jumlah 
tersebut setara dengan 2,5 kali lipat dari tahun 2006 sebesar 
Rp 409,2 triliun,” ujar Anny. Dia menjelaskan perusahaan 
migas dan pertambangan sejauh ini belum memiliki kantor 
pelayanan pajak tersendiri dan masih digabung dengan 
industri yang lain. Selain dari sektor perpajakan, pemerintah 
meningkatkan tarif cukai tembakau ratarata sebesar 16,3 
persen.MPrO

Jelang Akhir Tahun, 
BTP Korporat Capai 96,1 Persen

“Upskilling Pilot Project’ Program 
Audit SMK3LL SPBU

J A k A r TA –  P r o g r e s s 
Break through Project (BtP) 
korporat Pertamina men
jelang akhir tahun 2011 ini, 
mencapai angka 96,1 per sen. 
Persentase itu meru pa kan 
akumulasi dari 36 BtP 2011, 
lintas direktorat, hulu hingga 
hilir.

angka  tersebut merujuk 
pada  data  tim transformasi, 
yang disampaikan dalam 
Fo rum BtP korporat 2011, 
one team, one Heart, one 
Vision yang dilaksanakan 
di lantai M, gedung utama, 
(19/10). Untuk BTP Direktorat, 
update progress-nya adalah 
83,3 persen, sedang untuk 
progress total BTP yaitu 89,7 
persen. 

Forum BtP korporat 
2011, diisi dengan persentasi 
laporan BtP setiap direktorat 
yang disimak oleh direktur 
utama Pertamina, karen 
Agus tiawan. Terlihat banyak 
direktorat yang berhasil me
rea lisasikan target, namun be
berapa di antaranya bahkan 
masih di ambang target yang 
diharapkan.

dalam kesempatan ter
sebut, karen optimistis di sisa 

waktu yang tinggal beberapa 
bulan ini, setiap direktorat 
akan berusaha maksimal 
meningkatkan pencapaian 
BTP nya. 

“saya melihat bahwa ada 
beberapa yang  sulit mencapai 
hijau di akhir tahun. Tapi to -
long diusahakan  kuning.Sa ya 
yakin tidak akan ada cross 
subsidi antar BtP satu dan 
BTP yang lain. Jadi, masing-
masing bertanggung jawab,” 
kata Karen. 

karen juga mengatakan 
bahwa direksi tidak akan 
hentihentinya melakukan 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan serius mendengarkan penjelasan mengenai pencapaian salah satu BTP.
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terobosan, agar bisa mewu
judkan Per tamina leb ih 
baik  di masa depan. Karen 
menegaskan, transformasi 
tidak boleh mati.

terkait tema BtP korporat 
kali ini yaitu one team, one 
heart, one vision, direktur 
sdM rukmi hardiantini, 
selaku champion di Forum 
tersebut mengatakan hen
daknya tema itu dapat segera 
diwujudkan. 

“one team, berarti Per
tamina bersatu dan ting
galkan ego masing-masing. 
one heart, bersamasama 

kita internalisasikan nilai
nilai 6C menjadi BtP kita, 
dar i  corpora te  s tad ium 
menjadi personal stadium, 
jadi one heart. Sedangkan 
one vision yaitu tujuan kita 
menjadi world class energy 
company,”ungkap Rukmi.

Forum BtP kemudian 
diisi dengan sharing antara 
direktur utama dan direktorat
direktorat seputar masalah 
BTP. Selain itu ada juga 
pem berian materi bertajuk 
“Breakthrought Project” dari 
pakar manajemen dan bisnis, 
Rhenald Kasali.MPSAHrUL

JAkArTA – sPBu merupakan pintu pertama dan utama yang menjadi penghubung antara 
Pertamina dengan masyarakat selaku konsumen. SPBU merupakan tempat penting bagi kedua 
belah pihak, karena di sinilah terjadinya transaksi jual beli yang menjadi ‘wajah’ Pertamina. Oleh 
karena itu, aspek keamanan dan kenyamanan (Health, Safety, Security & environment – HSSE) 
di lingkungan SPBU merupakan hal yang mutlak untuk diperhatikan.

untuk itulah, Fuel retail Marketing (FrM) region iii jakarta mengadakan upskilling pilot 
project program audit SMK3LL yang dibuka oleh Pjs. General Manager FRM Region III, Eko 
Hardjito, pada (22/9). Dalam kesempatan tersebut Eko menekankan bahwa budaya safety 
harus selalu diciptakan dalam kegiatan sehari-hari, termasuk di lingkungan SPBU. “Karena 
bagaimana pun juga sPBu merupakan cerminan Pertamina yang berhubungan langsung 
dengan masyarakat luas,” tegasnya.

Peserta dalam kegiatan ini merupakan pihakpihak yang berhubungan langsung 
dengan operasional sPBu, yaitu perwakilan vendor, checker, dan Serv-Q SPBU Area JBB. 
sebanyak 30 peserta mengikuti materi yang diberikan dengan antusias, di ruang rapat 
lantai 10B gedung utama kantor Pemasaran dan niaga jawa Bagian Barat (jBB) 

acara  yang diadakan selama dua hari ini diawali dengan penyampaian materi oleh 
Fungsi hsse area jawa Bagian Barat mengenai sistem manajemen k3LL dan materi 
audit serta kompetensi dalam rangka mencapai operasi sPBu excellent. Sedangkan 
pada hari kedua dilakukan kunjungan lapangan atau praktik audit berdasarkan materi 

yang telah didapatkan pada hari sebelumnya. 
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta dapat menjadi lebih paham dan tanggap 

terhadap aspek-aspek HSSE yang ada di SPBU pada saat kondisi sebenarnya. Dengan 
begitu, maka terjadinya potensi kecelakaan dapat berkurang dan biaya kerugian yang mungkin 

ditimbulkan akibat terjadinya insiden dapat ditekan.MPFrM rEG. III
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Untuk informasi & keluhan seputar Human Resources (HR) silakan menghubungi:
HR Contact Center 
(khusus hari kerja, mulai pukul 07.00-12.00 WIB dan 13.00-15.30  WIB) 
Telp : 021.3816999/ext : 6999 (Kantor Pusat) atau 
email : sdmcontactcenter@pertamina.com

Dalam rangka memperingati  HUT Pertamina dan 20 Tahun GHS, maka perusahaan mengundang Anda untuk 
mendukung Gerakan Hidup Sehat dengan menyalurkan kreativitas melalui Lomba Design logo GHS. 

Periode : 7 November  –  21 November 2011
DESKRIPSI LOMBA:
• Lomba design Logo GHS yaitu mendesign ulang GAMARU, Garuda Semangat Terbarukan menjadi logo GHS yang menggambarkan semangat 

seluruh insan Pertamina untuk selalu sehat dan produktif meraih visi dan misi perusahaan.
• Design logo menggunakan maskot GAMARU (template terlampir) sebagai gambar utama dengan penambahan atribut sesuai kreativitas peserta 

lomba. Design logo disertai deskripsi dan maknanya.

SYARAT & KETENTUAN:
• Terbuka untuk seluruh insan Pertamina dan anak perusahaaan.
• Setiap peserta hanya dapat mengirimkan 1 design, soft copy design dikirimkan dalam format JPG ukuran maksimal 100 kb ke alamat email:  

medical.jakarta@pertamina.com.
• Pengirim harus mencantumkan Nama, dan identitas diri (nomor pekerja , KTP)
• Juri akan memilih 3 karya terbaik, kemudian pemenang akan dipilih langsung oleh pekerja dengan dukungan terbanyak.
• Design yang dikirim menjadi hak milik Pertamina dan Pertamina berhak menggunakan design tersebut untuk keperluan kampanye internal 

di Pertamina dan anak perusahaan.
• Pemenang akan diumumkan di Media Pertamina dan Broadcast.

HADIAH UTAMA
1 Pemenang 

Sepeda Motor 
Matic

dan hadiah menarik 
lainnya
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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

APQ Awards 2011, Semua adalah Pemenang!
acara telah dimulai sejak 27 Oktober 2011 dimana para juri terpilih mulai melakukan 

penilaian terhadap 12 kategori penghargaan aPQ awards 2011 berdasarkan kriteria 
yang telah ditentukan. Selain juri APQ Awards 2011, pada hari yang sama juga dilakukan 
penjurian terhadap risalah 93 (sembilanpuluh tiga) risalah Continuous Improvement 
Program (CIP). Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara anggota 
gugus pada hari minggu/30 Oktober 2011. Tidak berhenti di situ, peserta memberikan 
presentasi risalah improvement yang mereka lakukan pada 31 Oktober – 1 Nopember 
2011 di Kantor Pusat Pertamina.

  

Acara diawali dengan pengguntingan untaian melati yang diwakili oleh Waluyo – 
Direktur Umum maka “Innovation Expo” resmi dibuka. Dalam pameran ini ditampilkan 
karya-karya inovasi dari masing-masing Unit/Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah 
17 (tujuhbelas) stan berpartisipasi dalam acara ini. Para peserta memberikan presentasi 
singkat mengenai inovasi yang ditampilkan kepada para direksi dan komisaris yang 
berkunjung ke setiap stan peserta.

selanjutnya direksi beserta komisaris menabuh rebana sebagai simbolis sebagai 
tanda bahwa acara APQ Awards 2011 telah resmi dibuka. Rangkaian acara dilanjutkan 
dengan menghadirkan Dr. H.M. Jusuf Kalla sebagai keynote speech, dan selain itu 
didatangkan pula seorang tokoh masyarakat yang sangat nasionalis yaitu Bob sadino 
untuk berbagi kisah suksesnya.

Rabu/2 Nopember 2011 adalah puncak dari seluruh kegiatan Insan Mutu Pertamina. 
Pada hari tersebut jajaran direksi dan komisaris menjadi saksi dalam pemberian 
penghargaan kepada para insan Mutu yang telah berkontribusi terhadap kinerja 
Perusahaan. Kriteria penilaian diambil berdasarkan keterlibatan aktif seseorang atau 
sekelompok orang dalam kegiatan mutu yaitu Continuous improvement Program (CiP), 
standardization Management (sM), kinerja ekselen Pertamina (keP), dan knowledge 
Management Pertamina (KOMET). 

Berikut ini pemenang dan nominasi dari setiap kategori :

Rupanya untuk ajang APQ Awards kali ini pemenang didominasi oleh Refinery Unit 
Pengolahan, dimana 9 (sembilan) kategori dari 12 (duabelas) kategori yang dalam APQ Awards 
2011 ini diraih oleh Refinery Unit Pengolahan. Namun hal ini justru mendorong Unit/Region 
dan Anak Perusahaan lainnya untuk memperbaiki diri demi pencapaian kinerja yang optimal.  
terbukti dengan komitmen yang ditunjukkan oleh direktur Pengolahan dan direktur Pemasaran 
yang bertemu langsung pada akhir acara untuk memberikan ucapan selamat dan pesannya 
agar tetap melakukan inovasi untuk perbaikan kinerja yang berkelanjutan.



China merupakan sebuah 
negara terbesar di asia dan 
juga negara yang mempunyai 
jumlah populasi  manusia 
terbanyak di dunia, telah 
menjadi suatu element penting 
dalam pergerakan globalisasi 
saat ini, mengapa tidak dari 
data yang diperoleh dari 
bank dunia didapati bahwa 
kekuatan ekonomi china telah 
berkembang pesat hingga 
mampu menempati urutan 
kedua sebagai negara kuat 
akan perekonomianya.    

sejarah  panjang 
perjalanan China  yang 
berawal dari system 
kekaisaran hingga 
kepresidenan telah banyak 
mengalami perubahan. 
revolusi kebudayaan  di China 
pada awalnya menutup diri 
dari pasar internasional karena 
pemahaman komunisme. 
namun seiring berjalannya 
waktu seorang yang bernama 
deng Xiaoping mencoba 
mewujudkan gagasanya 
berupa “ekonomi Pasar 
sosialis” yaitu keterbukaan 
china terhadap perdagangan 
internasional pada tahun 1978 
dan berlanjut sampai dengan 
sekarang.

sejarah diatas tentunya 
menunjukan bahwa perubahan 
yang dilakukan akan 
membawa sebuah kemajuan 
apabila perubahan tersebut 
diwujudkan untuk kepentingan 
bersama seluruh rakyat 
china. Buku ini menjelaskan 
bahasan paling komperehensif 
yaitu wilayahwilayah yang 
terbaik untuk membuka dan 
melakukan bisnis, masukan 
penting mengenai perjalanan 
dan pertemuan bisnis, hukum 
dan peraturan kepabeanan 
perdagangan luar negeri, dan 
juga perlindungan terhadap 
hak kekayaan intelektual.

 Mengenai pasar dengan 
pertumbuhan paling cepat 
di dunia. Buku yang berjudul 
China nOW ini memuat 
segala sesuatu yang perlu 
anda ketahui tentang China. 
Yaitu orangorang, gaya 
negoisasi, budaya, sejarah, 
ekonomi dan pola bisnisnya.
MPPErPUSTAkAAN
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Kunjungan Tim Contact Pertamina
ke Terminal BBM Jakarta Group
JAkArTA – tim Contact Pertamina bersama dengan Customer 
& Partner Care Center   Fuel retail Marketing (FrM) region iii 
melakukan kunjungan ke terminal BBM jakarta group (Plumpang), 
pada (21/9). Kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran 
secara langsung dalam proses pendistribusian BBM, mulai dari terminal 
BBM Pertamina sampai ke SPBU-SPBU tujuan.

sebagai fungsi yang berhubungan langsung dengan masyarakat 
luas, setiap personil di tim Contact Pertamina harus mempunyai 
pengetahuan yang komprehensif mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan konsumen. Maka, kunjungan kali ini merupakan 
kesempatan yang sangat baik untuk dimanfaatkan sebagai sarana 
guna mencapai tujuan tersebut.

Menyadari hal tersebut, kelima peserta kunjungan terlihat sangat 
antusias dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. 
terutama ketika mereka berkesempatan untuk mempelajari cara kerja 
aplikasi MS-2. Yaitu, sebuah aplikasi yang digunakan oleh TBBM 

kITABErITA

jakarta group (Plumpang) dalam memberikan pelayanan penjualan 
bagi SPBU di Area Jakarta dan sekitarnya. Aplikasi ini berfungsi untuk 
memantau proses penjualan sampai dengan pelaksanaan eksekusinya. 

aplikasi Ms2 tersebut dapat membantu Contact Pertamina untuk 
memberikan informasi kepada pihak sPBu yang menanyakan mengenai 
distribusi BBM. Menurut Vega Pita, selaku penangggung jawab Contact 
Pertamina, aplikasi Ms2 perlu diadopsi oleh Contact Pertamina dalam 
rangka peningkatan First contact resolution (FCr) dan mengurangi 
kendalakendala yang terjadi serta meningkatkan pelayanan Contact 
Pertamina kepada seluruh customer.

dengan pemahaman yang lebih baik mengenai operasional Perta
mina, diharapkan Contact Pertamina dapat menjadi jembatan penghubung 
dengan masyarakat luas. Dengan demikian, masyarakat juga akan 
mempunyai pemahaman yang lebih baik terhadap Pertamina, yang pada 
akhirnya meningkatkan citra baik Pertamina di mata masyarakat.MPFrM 
rEG. III

RU VI Raih Juara Umum dalam Pameran Pembangunan 
Hari Jadi Kota Indramayu
INDrAMAYU  Stand Refinery Unit  (RU) VI Balongan meraih juara 
umum dalam Pameran Pembangunan yang diselenggarakan  untuk 
memperingati Hari Jadi ke  484 Kota Indramayu. Acara yang diikuti 
oleh pelaku ekonomi/bisnis baik BuMd maupun BuMn, Perbankan 
nasional & swasta, Perusahaan daerah, Pedagang / usaha kecil 
dan Menengah maupun koperasi hingga Pedagang / ekonomi Lemah 
ini dibuka Bupati Indramayu Ny. Hj. Anna Sophana Syafiuddin pada 
(9/10) di Halaman GOR Singalodra, Sindang Indramayu. Pameran 
berlangsung hingga Senin (18/10). 

Act. Legal & General Affairs, Swasana Edi Nugroho dan Public 
Relation – Section Head  RU VI Balongan, Yudi Nugraha seusai  
menerima penghargaan mengatakan bahwa stand ru Vi Balongan 
menampilkan materi pameran yang komprehensif.  Antara lain,  
sosialisasi visi dan misi ru Vi Balongan, sosialisasi penggunaan LPg 

secara aman dan benar & penggunaan preon yang ramah lingkungan serta 
maintain LPg 3 kg, sosialisasi kebijakan sistem manajemen, sosialisasi 
Pertamina Peduli Csr/ PkBL, sosialisasi proses operasional kilang ru Vi 
Balongan, partisipasi Pemasaran retail iii depot Balongan  melalui wira 
penjualan Cirebon serta gas domestik region area ii, serta sosialisasi 
kebijakan dan peduli HSE RU VI.

Agus Raharman selaku Project Officer Pameran/Stand Pertamina 
ru Vi melaporkan bahwa konsep pameran kali ini lebih difokuskan 
pa da peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui usaha kecil dan 
menengah. Pameran kali ini merupakan sinergitas antara RU VI, Pe-
masaran dan Gasdom. 

Stand Pertamina dikunjungi sekitar 2.000 orang. Antusiasme pengun-
jung, salah satunya adalah ketertarikan kaum wanita menanyakan bagai
mana penggunaan LPG tabung 3 KG yang aman dan benar.MPrU VI

JAkArTA  BaZMa kantor Pusat Pertamina meresmikan Program ibu 
sadar gizi (BudarZi) dan Program kesehatan Masyarakat keliling 
(PrOsMiLing)  di kelurahan Manggarai rW 12 kecamatan tebet, 
Jakarta Selatan, pada (25/10). Dalam menjalankan program  kesehatan 
bagi masyarakat miskin tersebut, BaZMa kP menggandeng Lembaga 
Amil Zakat PKPU (Pos Keadilan Peduli Ummat).

dana yang dialokasikan untuk dua program tersebut sebesar 
Rp.178.200.000. Menurut pelaksana Harian BAZMA  H. Dasril Saputra, 
dana yang dialokasikan BaZMa kP untuk  program ini berasal dari 
zakat, infak dan sedekah karyawan muslim Kantor Pusat Pertamina. 
dasril juga menjelaskan, program akan dilaksanakan selama satu 
tahun dalam 16 kali aksi, mulai bulan Oktober 2011 hingga 2012 
mendatang. Dalam setiap aksinya, program ini akan dinikmati oleh 100 
warga kurang mampu di kelurahan yang sudah disurvei dan ditinjau 
oleh PKPU.

sementara direktur Pemberdayaan PkPu tomy hendrajati, sangat 
bergembira dapat dipercaya BaZMa kP dalam menjalankan Program 
BUDARZI dan PROSMILING ini. “Program ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat dhuafa yang sulit mengakses kebutuhan kesehatannya. 
dengan program ini, maka lembaga zakat ikut membantu meringankan 
program kesehatan bagi masyarakat dhuafa,” jelasnya. 

dalam program ini masyarakat dhuafa tersebut akan menerima 
tambahan gizi, berupa susu, bubur dan telur, begitu juga pengobatan 
bagi yang sakit, seperti ISPA, gatal-gatal dan penyakit ringan lainnya. 

Bazma Kantor Pusat ‘Launching’ 
Program Ibu Sadar Gizi dan Prosmiling

selain itu masyarakat akan mendapatkan konseling kesehatan dan 
penyuluhan kesehatan serta pemeriksaan kesehatan secara gratis.

dalam launching tersebut pihak kelurahan Manggarai juga meng
ucapkan terima kasih karena mendapat kesempatan pertama merasakan 
program Prosmiling dan Budarzi ini. Menurut Lurah Manggarai, program 
ini sangat berarti bagi warganya yang kebanyakan termasuk kategori 
miskin. MPBAZMAAm
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MAHASISWA UNM kUNJUNGI kANTOr PUSAT PErTAMINA

JAkArTA – Sebanyak 51 mahasiswa Universitas Negeri Malang (UNM) 
dari Malang jurusan administrasi Perkantoran, yang didampingi oleh 2 
dosen pembimbing, berkunjung ke kantor Pusat Pertamina pada rabu 
(19/10). Rombongan diterima oleh Officer Administration & Reporting 
CSR Pertamina Iwan Ridwan Faisal. Dalam acara ini, seluruh mahasiswa 
mendapat penjelasan tentang bisnis Pertamina secara keseluruhan dan 
programprogam dari Csr Pertamina yang sudah maupun yang sedang 
berjalan hingga saat ini.MPSANDY Fo
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EDI SUMEDHY
Vice President dispute resolution
Legal CounselFO
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EDIE SATrIYO
Pemangku jabatan direktur Pemasaran
Pt Pelita air serviceFO
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SALIS S. APrILIAN
direktur utama
Pt Pertamina hulu energyFO
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ADrIANSYAH
senior Vice President
upstream Business development
direktorat huluFO
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ACHMAD ANDrIANSYAH
direktur Pengembangan usaha
Pt Pertamina gasFO
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MUCHAMAD ISkANDAr
Vice President LPg & gas ProductFO
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WAHYU WIJAYA
Operational risk Manager, strategic Planning, 
Business development & Operational risk,
Business development,
Refinery DirectorateFO
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BUDI SANTOSO
Coordinator Project rFCC, 
Refining Project, Business Development, 
Refining Operation, Refinery DirectorateFO
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TAUFIk P. PUSPO
infrastructure Manager
Marketing & trading directorateFO
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THOrIQ FAHMY
Quality Management Manager, 
Planning & Optimization, Refining Operation, 
Refinery DirectorateFO
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rETrEAT PADUAN SUArA NAFIrI PATrA 

MEGA MENDUNG – Meskipun sudah berusia lanjut, 
para anggota paduan suara nafiri Patra (mantan 
pekerja direktorat Pemasaran & niaga kantor Pusat) 
di bawah asuhan Bakor umkris Pertamina Pusat ini 
dengan penuh bahagia dan suka cita melaksanakan 
acara retreat (penyegaran iman) di Mega Mendung, 
Ciawi, pada (25/10). Acara ini dilaksanakan sekali setiap 
tahun dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada 
tuhan dan memperkuat iman, serta mempererat 
persekutuan agar tetap terjalin dengan baik. Retreat 
kali ini dipimpin oleh Pendeta jab Pelupessy dengan 
tema “aku hendak Memuji namaMu untuk seterusnya 
dan Selamanya” Dalam renungan singkatnya, Pdt. Jab 
Pelupessy mengingatkan agar hati anggota Nafiri patra 
jangan sampai dikuasi iblis, tetapi hanya dikuasai oleh 
Roh Allah  yang selalu menuntun hidup umat Kristiani.
MPNAFIrI PATrA

tahun XLVii, 7 november 2011
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PErTAMINA MErAIH LIMA BESAr DALAM LOMBA 
VOCAL GrOUP POrSENI BUMN 2011

JAkArTA  13 pekerja Pertamina mewakili Pt Pertamina 
(Persero) mengikuti lomba Vocal group POrseni BuMn 
2011, bertema “Bersama dalam Sportifitas dan Kreatifitas 
untuk Budaya unggul BuMn”, di auditorium Pt PLn (Persero) 
Kantor Pusat, pada 11 Oktober 2011. Kegiatan ini diikuti oleh 
24 peserta vocal grup.  Vocal grup Pertamina tampil pada 
nomor urut dua. Lagu pertama yang dibawakan yaitu panah 
asmara dengan kostum serba merah ditambah dengan 
perpaduan antara vocal grup dan koreografi yang menarik, 
sehingga mampu memeriahkan suasana.  Sesaat setelah 
Lagu kedua selesai, tepuk tangan para penontonpun segera 
menyambut mereka. Juri yang menilai pada kompetisi ini 
adalah musisi ternama, yaitu  Yubing, Hengky dan Nanang. 

MPWNr

rU III TErIMA PENGHArGAAN PATrA NIrBHAYA kArYA 
MADYA BIDANG PEMUrNIAN DAN PENGOLAHAN DArI 
MENTErI ESDM

JAkArTA  Menteri energi dan sumber daya Mineral (esdM) 
Dr. Darwin Zahedy Saleh (saat menjabat) menyerahkan tanda 
penghargaan keselamatan kerja kecelakaan nihil kepada ru 
III. Penghargaan diterima GM RU III  Irwan  pada Hari Jadi 
ke66 Per tambangan dan energi di Musium graha Widya 
Patra Migas & Musium Listrik taman Mini indonesia indah 
(TMII), (28/9). Penghargaan  tersebut diberikan atas prestasi 
RU III mencapai 13.991.222 jam kerja tanpa kehilangan hari 
kerja akibat kecelakaan dalam kurun waktu dari 9 Desember 
2009 sampai dengan 15 Agustus 2011.MPrU III

GAThERING SPBU SE PrOVINSI ACEH
 
BANDA ACEH – untuk meningkatkan silaturahmi dan menambah 
ke mampuan dalam aspek hsse para pengusaha sPBu sePropinsi 
Banda aceh, Pertamina Banda aceh menggelar gathering pengusaha 
SPBU,  pada (27/9) di Ballroom Hotel Hermes. Selain mempererat 
silaturahmi, kegiatan ini juga untuk menumbuhkan semangat dan 
meningkatkan penjualan Pertamax di Aceh. Asisten Loyalty Program 
& Customer Fokus Pertamina hardiyanto tato memberikan tips dan trik 
bagaimana melakukan penjualan Pertamax di SPBU kepada pelanggan. 
Sementara Sales Area Manager Fuel Retail Marketing Aceh, M. Iqbal 
dian kurniawan  memaparkan bahwa operator sPBu sangat berperan 
dalam meningkatkan penjualan Pertamax di SPBU. Karena itu, Iqbal 
meminta para pengusaha sPBu bersikap proaktif dalam mengontrol 
kinerja yang ada. Dalam acara ini juga dilakukan pemberian apresiasi 
kepada sPBu dengan kategori  sPBu terbaik sePropinsi aceh, sPBu 
Penjualan Pertamax tertinggi sePropinsi aceh dan Pengawas terbaik 
Se-Propinsi Aceh. Gathering diakhiri dengan hiburan oleh Pangsit 
anjasmara (Mantan vokalis group Band teamlo) serta pembagian  
doorprize untuk seluruh peserta gathering.MPFrM rEG. I
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tahun XLVii, 7 november 2011APkIPrAH anak perusahaan

Pertamedika dan Sentul City 
Bangun Rumah Sakit

Sinergi UTC dan PEP 
Tingkatkan Kualitas 
Perusahaan

Peletakan batu pertama pembangunan RS Pertamina Sentul City.
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PEP Selenggarakan ‘Geological Fieldtrip Garba 
Mountain-South Sumatera’
JAkArTA  divis i  eks
plorasi PT. Pertamina EP 
menyelenggarakan South 
Sumatera Fieldtrip  yang 
diselenggarakan pada 47 
Oktober 2011 di sekitar Ba
turaja  Muaradua, sumatera 
Selatan. 

Fieldtrip dirancang, di
rencanakan dan dilaksanakan 
oleh para staf eksplorasi 
sumatera  dengan instruktur  
Dr. Yarmanto. Kegiatan di-
ikuti oleh 29 peserta yang 
ter diri dari para pekerja dari 
Pertamina eP, Pertamina hu
lu Energi dan BPMIGAS. 

dengan tema back to the 
rock, para peserta diajak mela
kukan pengamatan singkapan 
batuan Formasi Baturaja, 
talang akar dan batuan dasar 
di beberapa lokasi sekitar 
kota Baturaja dan Muaradua, 
seperti area penambangan 
batugamping PT. Semen 
Baturaja,  penambangan 
batupasir tanjungbaru hingga 
ke sungai-sungai. 

Pada acara ini para pe
serta melakukan beberapa 
kegiatan seperti mendeskripsi 
singkapan batuan, sketsa 
penampang stratigrafi hingga 

SENTUL, BOGOr  Pt Per  
tamina Bina Medika (Per
tamedika) dan Pt sentul City 
Tbk. bekerja sama mem-
bangun rs Pertamina sentul 
City di kawasan Sentul City. 
Peletakan batu pertamanya 
berlangsung pada (21/10) di 
kawasan Sentul City. 

dalam acara tersebut hadir 
jajaran direksi dan manajemen 
dari kedua belah pihak. Dari 
jajaran Pertamedika, tampak 
dirut Pertamina Bina Medika 
Dr. Mardjo Soebiandono, 
direktur Pengembangan 
Drg. Sumanto, Komisaris 
Pertamedika supriyanto dan 
Budi Rahardjo, dll. Sementara 
dari pihak sentul City, tampak 
antara lain dirut sentul City 
Charles Jonan. 

BOGOr  PT. Pertamina 
eP sebagai tulang pung
gung PT. Pertamina (Persero) 
menyiapkan generasige
nerasi muda sebagai agen
agen per ubahan melalui wa
dah Agent of change (aoC),  
pada Selasa, (18/9). Program 
aoC yang bertajuk training of 
trainers for Agent of change, 
“to be the credible Aoc 
Aware ness” ini dimaksudkan  
untuk  membina dan memo
vitasi 60 peserta dari berbagai 
unit. 

direktur eksplorasi PeP 

dirut Pt Pertamedika 
Sen tul Dr. Dany Amrul Ichdan 
se, Msc, menyatakan  bahwa 
rumah sakit  Pertamina sentul 
City  akan menjadi  rumah 
sakit internasional  dengan 
layanan unggulan heart  
center dan  liver center. 

Pembangunan rs Per
ta mina sentul City akan ber
langsung dalam empat tahap.  
tahap pertama akan dibangun 
di atas lahan seluas 1,25 hek-
tar dengan luas  bangunan 
14 ribu m2. Investasi tahap 
pertama ini akan menelan 
biaya rp 170 miliar, sementara 
secara keseluruhan akan 
menghabiskan biaya Rp. 400 
miliar. Pembangunan tahap 
pertama ini akan selesai pada 
akhir 2012, dan meliputi  unit 

gawat darurat, radiologi,  
Laboratorium, Poliklinik umum 
dan spesialis, 11 kli nik, kamar 
bedah dengan empat tempat 
tidur, unit rawat intensif 
meliputi iCu, niCu dan hCu,  

kebidanan/obgyn dengan 6 
tempat tidur dan rawat inap 
sekitar  96 tempat tidur yang 
terdiri dari ViP, kelas i, ii dan 
III.MPUHk

Spirit Perubahan Generasi Muda
doddy Priambodo mengatakan 
bahwa transformasi harus 
terus bergulir, agar Pertamina 
bisa survive dan mencapai 
se mua target. “Masa para 
senior akan selesai, junior 
akan maju. Untuk itu perlu 
di persiapkan dari sekarang 
karena kelak pengelolaan 
Pertamina ada di tangan me
reka,” katanya.

tidak hanya untuk ge
nerasi muda, rencananya 
program ini akan menyisir 
semua lini. Namun sementara 
ini, pesertanya masih di 

tataran working level,yaitu 
para engineer. selanjutnya 
akan ada program aOC un
tuk level para pembuat ke
bijakan.  

salah sa tu  peser ta , 
nu ni handayani ahli en-
chanced oill recovery (eOr) 
mengatakan bahwa dirinya 
menjadi lebih optimis dan 
lebih bersemangat. “Kegiatan 
ini membantu sekali dalam 
membuka mindset kami. Kita 
bisa menjadi orang yang lebih 
optimis, menjadi orang yang 
punya semangat  bahwa kita  

bisa!” ungkapnya semangat.
nuni berharap kegiatan 

ini bisa berpengaruh ke 
pekerjaaan, karena dari hal
hal yang prinsipil seperti ini 
berpotensi meningkatkan 
kinerja dan semangat. Apalagi 
jika bisa memberikan dampak 
bagi lingkungan sekitar. 

“kami berharap ke de
pannya, be narbenar bisa 
jadi agent of change untuk 
perubahan Perta mina men
jadi lebih baik,” kata Nuni.
MPSAHrUL

diskusi kelompok pada malam 
harinya. Hal ini dimaksudkan 
untuk lebih mempertajam 
pemahaman geologi mengenai 
reservoir-reservoir yang ada 
di daerah sumatera selatan 
dan hubungannya dengan 
data-data bawah permukaan. 
selama kegiatan geological 
field trip ini faktor hse tetap 
dijalankan dengan baik dan 
mengacu pada peraturan 
yang ada.

Menurut Manager eks
plorasi sumatera, Mohamad 
Wah yudin, selaku penanggung 
jawab South Sumatera Field-

trip, tujuan kegiatan ini adalah 
memberikan gambaran ten
tang geologi regional, kon sep 
tektonostatigrafi dan kon
figurasi batuan dasar dari Ce-
kungan Sumatera Se latan. 

hasil dari fieldtrip ini di
harapkan akan menambah 
wawasan dari para peserta, 
terutama di divisi eksplorasi 
Pertamina EP. Ide-ide kreatif 
yang out of the box dalam pen
carian minyak dan gas bumi 
di area Wk Pertamina eP 
di harapkan akan terstimulasi 
se  telah kegiatan ini.MPPEP

BANDUNG – Workshop sinergi pertama antara 
upstream technology center (utC) dengan Pertamina 
eP berkaitan dengan utC sebagai provider PEP. 
diharapkan sinergi ini dapat menaikkan dan menambah 
nilai dari masing-masing anak perusahaan. Demikian 
disampaikan sVP upstream strategic Planning and 
subsidiary Management salis s aprilain (kala masih 
menjabat) di Grand Hyatt Hotel, Bandung, (19/10).

dengan adanya sinergi ini, salis berharap  PeP dapat 
menggunakan teknologiteknologi yang menjadi andalan 
UTC. Sedangkan UTC sendiri dapat mengembangkan 
sumber daya manusianya lebih baik lagi dengan meng
aplikasikan kajiankajian yang mereka kerjakan di anak 
perusahaan. 

ada beberapa teknologi yang dimiliki utC, meliputi 
drilling technology, reservoar technology, product 
technology, Geofisic Geology Reservoar (GGR), dan 
EOR. 

dalam kesempatan ini, salis memaparkan tentang 
empat pilar yang menjadi fokus kegiatan terhadap semua 
kegiatan hulu. Pertama, fokus pada kegiatan EOR. 
“karena itulah tumpuan kita untuk menambah cadangan 
maupun produksi, yaitu dengan EOR,” jelasnya.

Kedua, mengenai new and renewable energy. “itu 
new energy seperti seperti Shale Gas, CBM (coal Bed 
Methane) sedangkan renewable seperti panas bumi 
(geothermal),” katanya. 

Ketiga, offshore operation. dengan beberapa 
offshore yang dimiliki Pertamina, inilah yang akan kita 
fokuskan menjadi back bone atau sebagai training 
ground yang ada di hulu,” ujar Salis.

Keempat, unorganic growth. “Yang kita inginkan 
pertumbuhan usaha yang  bukan dari yang eksis se
karang tetapi pertumbuhan yang di luar itu, yaitu merger 
dan akuisisi. Jadi dengan melakukan akuisisi dan par-
tisipasi di lapangan-lapangan lain. Dan semuanya itu 
masih berkaitan dengan migas dan panas bumi. Karena 
kegiatan hulu  memang disitu,” papar Salis.

“harapan ke depan, semoga kegiatan ini akan men
dapatkan ideide yang lebih baik lagi, bukan bussiness 
as usual tetapi as unusual. ini dari sisi teknologi eP bisa 
dikembangkan dan menambah cadangan produksi,” 
tukas Salis.

sementara itu, VP upstream tehnology Center, 
adriansyah (kala masih menjabat) menjelaskan ada dua 
tujuan dari kegiatan ini, yaitu sosialisasi kapabilitas utC 
dan updating kapabilitas yang dimiliki UTC. “Harapan 
dari user terhadap utC apakah arah kapabilitas sudah 
sesuai dengan prosedural,” ungkapnya.

“nah, dalam workshop ini utC melibatkan banyak 
pekerja dari berbagai fungsi. Satu lagi prosedur ini 
adalah bagaimana compliancy-nya aturanaturan yang 
mengikat PEP. Misalnya, aturan-aturan di PSC dan 
aturan sebagai anak perusahaan. nah, bagaimana utC 
membuat koridor sehingga proses sinergi ini dapat kita 
lakukan secara halus dengan kuantitas yang cukup 
banyak tetapi tanpa melanggar asasasas yang ada,” 
kata Adriansyah.

Menurut adriansyah, utC lebih fokus ke masalah 
teknologinya. Seperti fungsi utama UTC adalah sebagai 
center of excellence. ada elemenelemen selain tek
nologi, yaitu data manajemen, project manajemen, 
HSE. Ini juga akan ada apakah itu aktifitas implementasi 
teknologi.MPNDJ
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direktur utama Pt Pertamina gas gunung sardjono hadi (paling kanan) melakukan toast  dengan  para pihak yang 
sepakat bekerja sama dalam proyek infrastruktur gas antara Pertagas dan PLN.

Wartawan Migas 
Kunjungi Field Tambun Sinergi Pertamina Gas - PLN

dalam Proyek Infrastruktur Gas

Pelita Air Service Miliki 
Eksekutif ‘Airbone Lounge’

JAkArTA  “Proyek di in
do nesia bagian timur ini me
rupakan proyek yang sa
ngat ambisius. Alhamdulliah, 
Pertamina dan PLn melalui 
anakanak perusahaannya, 
sangat erat kerja samanya. 
jadi kita ini sebenarnya sudah 
getting married,” kata sVP gas 
nanang untung dalam acara  
penandatanganan kerja sama 
antara Pt Pertamina (Persero) 
dan Pt PLn (Persero) di 
kan tor Pusat PLn di jalan 
trunojoyo, jakarta,  pada 
(27/10). 

kesepakatan kerja sama 
ini dituangkan dalam  nota 
kesepahaman (Mou) Proyek 
Pengembangan  s is tem 
transportasi dan receiving 
terminal Lng di kawasan 
timur indonesia (Lng kti) 
dan Revitalisasi Industri Aceh. 
Mou tersebut terdiri atas 
Pokok  Pokok Perjanjian 
jual Beli gas Bumi hasil 
Proses regasifikasi Lng 
untuk Pembangkit Listrik di 
kawasan timur indonesia 
antara Pt Pertagas niaga 
dan Pt PLn (Persero), serta 
Penjanjian usaha Patungan 
antara Pt Pertamina gas 
(Pertagas)  dan Pt indonesia 
Power (IP). 

Pe nandatanganan Mou 
di la  kukan oleh direktur utama 
Pt Pertagas niaga harjana 

APkIPrAH anak perusahaan

kodiyat dan direktur ener
gi Primer PLn nur Pamudji 
un tuk penandatanganan 
per  janjian yang pertama. 
sedangkan direktur utama 
Pt Pertamina gas gu nung 
sardjono hadi dan direk
tur Produksi indonesia Po
wer (iP) Mustiko Bawono 
me nandatangani perjanjian 
kedua. Acara ini disaksikan 
oleh dir jen ketenagalistrikan  
ke menterian esdM Yarman 
dan komisaris utama PLn 
Yogo Pratomo.

“ini merupakan imple
mentasi langkah strategis 
dalam pengembangan proyek 
infrastruktur di indonesia, 
khususnya indonesia bagian 
t imur, untuk mendukung 
peng gunaan sumber energi 
yang lebih efisien, bersih dan 
ramah lingkungan,” lanjut 
Nanang.    

Perjanjian ini menyepakati 
bahwa jual beli gas pada 
proyek tersebut akan dilakukan 
antara Pt Pertagas niaga 
dengan PLn, sementara pi
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hak yang bertanggung ja
wab untuk transportasi dan 
meregasifikasikan LNG ada-
lah perusahaan joint venture 
yang dibentuk antara Pertagas  
dengan IP.

terdapat 11 lokasi proyek 
yang akan dikembangkan 
untuk menerima pasokan gas 
hasil regasifikasi LNG mulai 
kuarter ke3 tahun 2013 di 
be berapa wilayah kti, yaitu 
Bontang, samarinda (tanjung 
Batu dan samberah), Batakan, 
Balikpapan, Pesanggaran, 
tello, jeneponto, Pomala, 
Minahasa, dan Halmahera.

untuk memasok ke11 
lokasi tersebut di atas, di
perlukan pasokan Lng sekitar 
0.93 juta ton per tahun selama 
10 tahun, dengan pilihan moda 
transportasi Lng yang paling 
ekonomis, dan disesuaikan 
dengan skenario pasokan ke 
masing-masing lokasi. 

kebutuhan gas indonesia 
diperkirakan akan meningkat 
dua kali lipat pada tahun 2020 
dengan pertumbuhan sekitar 6 
- 8% per tahun yang didorong 
oleh kebutuhan di sektor 
listrik, industri dan pupuk. Ke 
depan, sinergi Per tagas dan 
PLn  diharapkan dapat terus 
mendukung penggunaan 
sumber energi yang lebih 
efisien, bersih, dan ramah 
lingkungan, pe nurunan subsidi 
bahan bakar, serta kebijakan 
ener gy mix  pemerintah, yaitu 
meningkatkan konsumsi gas 
bumi hingga 30% di tahun 
2025.MPUHk 

JAkArTA  “ini merupakan langkah awal yang sangat baik bagi Pelita air 
Service. Selaku maskapai penerbangan non komersil, Pelita Air Service  
sudah mulai membenahi diri menjadi yang lebih baik lagi,” demikian 
disampaikan Presdir Pt Pas, andjar Wibanangun pada saat peresmian 
airbone Lounge Pelita air service, di lapangan terbang Pondok Cabe, 
Tangsel, Selasa (18/10).

Menurut andjar, tujuan Pelita membangun sarana dan fasilitas airbone 
Lounge ini adalah sebagai salah satu upaya Pelita dalam memberikan 
pelayanan yang nyaman bagi konsumennya.

“tahap awal ini,  Phe OnWj merupakan pelanggan pertama yang akan 
menggunakan fasilitas ini. Dan tidak menutup kemungkinan akan diikuti oleh 
perusahaan migas lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut andjar menjelaskan selain fasilitas lounge, Pelita juga 
menyediakan sarana transportasi, antar jemput dari kantor ke lapangan 
udara. “Layanan ini memang baru dan merupakan paket. Dengan adanya 
transportasi ini paling tidak memudahkan customer mencapai lokasi tujuan,” 
paparnya.

“Dan satu hal yang merupakan poin penting adalah masalah harga. 

Pelita memberikan harga yang lebih murah dibandingkan lapangan udara 
Halim Perdanakusumah. Tentunya dengan fasilitas yang sama,” tandas Andjar.
MPNDJ

Presdir Pt Pas andjar Wibanangun melakukan pengguntingan rangkaian melati sebagai tanda 
diresmikannya Eksekutif Airbone Lounge.

TAMBUN  sebanyak 60 jurnalis media nasional baik 
cetak maupun elektronik didampingi staff humas PeP 
angga dewi melakukan field trip ke lokasi stasiun 
Pengumpul (SP) Tambun, pada (7/10). Rombongan 
diterima oleh Field Manajer Tambun Dean Rusdi.

dalam kesempatan tersebut, dean rusdi  men
jelaskan tentang Field tambun yang merupakan sa  lah 
satu field di bawah Manajemen PEP Re gion Ja wa. “Saat 
ini Field tambun merupakan pe nyum bang produksi 
migas terbesar untuk PEP Region Ja wa. Minyak 
tersebut berasal dari sejumlah sumur produksi yang 
terdapat di beberapa desa di wilayah & kecamatan di 
Kabupaten Bekasi yang dikumpulkan di SP Tambun. 
setelah itu, dilakukan pemisahan kan dungan minyak 
dan gas. Untuk minyak, kami pompa melalui jalur pipa 
ke Balongan, sedangkan gas terproduksi sebagian 
kami jual dan alirkan langsung ke Pt bangun Wibawa 
Mukti   (BuMd), Pt Odira, PLn Muara tawar  serta 
perusahaan  pelanggan gas lainnya,” jelas dean rusdi 
panjang lebar.

terkait pertanyaan beberapa wartawan mengenai 
target produksi minyak bumi oleh BP Migas sebesar 
11 ribu bph, dean rusdi mengatakan Pt Pertamina 
eP akan memperoleh tambahan produksi migas dari 
lapangan pondok Berkah Tambun Bekasi. Sumur baru 
dengan kedalaman 2500 m tersebut memiliki cadangan 
gas sebesar 7 juta metric standar kaki kubik perhari 
(mmscfd) dan minyak mentah sekitar 700-800 bph. 

“kami berhasil melakukan tes di tempat dan mene
mukan migas di sumur Pondok Berkah. Jika mampu 
berproduksi pada tahun depan, maka sumur baru 
tersebut akan memberikan sumbangan yang cukup 
besar pada produksi Field tambun region jawa,” 
ujarnya. 

Saat ini dengan 65 sumur produksi dan 14 sumur 
injeksi yang dimilikinya,  produksi minyak mentah Field 
Tambun saat ini mencapai 7000 – 8000 bph  sedangkan 
produksi gas pada kisaran 58-60 mmscfd.MPPEP rEG. 
JAWA    
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Pemeriksaan Kanker Serviks 
di TBBM Ampenan

Bantuan Air Bersih 
untuk Masyarakat 
Jateng & DIY

Ibu-ibu Kelurahan Bintaro serius mendengarkan penyuluhan dari dr. Adib, 
Spog tentang kanker serviks.
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YOGYAkArTA  Bencana kekeringan yang melanda 
warga di sebagian wilayah jateng & diY dan sekitarnya 
sudah terjadi hampir tiga bulan. Air bersih yang men jadi 
elemen penting bagi kebutuhan konsumsi dan ke giatan 
sehari-hari nyaris susah didapatkan. Namun, jerit 
derita warga yang terkena bencana kekeringan telah 
mengetuk nurani berbagai pihak. Fuel Retail Marketing 
region iV jateng & diY turut peduli memberikan 
bantuan air bersih kepada warga yang dilanda musibah 
kekeringan.

“air merupakan kebutuhan vital bagi warga untuk 
memasak dan minum, sehingga berpengaruh bagi 
kesehatan. Kami tergerak membantu masyarakat 
di sejumlah wilayah di jateng & diY yang tertimpa 
musibah kekeringan,” ujar gM Fuel retail Marketing 
region iV rifky e hardijanto di selasela pemberian 
bantuan, Jumat (7/10), di Kelurahan Rowosari.

sekitar 100 tangki air yang masingmasing ber ka
pasitas 5.000 liter disalurkan ke beberapa wilayah di 
kabupaten grobogan, kabupaten demak, kabupaten 
Purwodadi, Kabupaten Kendal dan Kota Semarang. 
sebelumnya, Pertamina juga menyalurkan air bersih 
bagi masyarakat di 32 desa di Wilayah gunungkidul, 
DIY sebanyak 75 tangki air.MPFrM rEG. IV

AMPENAN – annisa terlihat 
antusias mendatangi ter
minal BBM ampenan ber sama 
sekitar 150 wa nita warga 
kelurahan Bin  taro, nusa 
Teng gara Ba rat, pada (14/10). 
Warga  kampung Bugis ini  
rela meninggalkan rutinitas 
hariannya untuk mengikuti 
kegiatan pemeriksaan kanker 
serviks yang diadakan Fuel 
Retail Marketing Region V.  
“kalau nyuci bisa tiap hari, tapi 
kalau diperiksa gratis cu ma 
hari ini,” ujar annisa de ngan 
sumringah. 

kelurahan Bintaro adalah 
wilayah di mana tBBM am
penan beroperasi. Kelurahan 
ini terdiri dari tiga kampung 
adat, yaitu kampung Bugis, 
kampung arab dan kampung 
Telaga Mas. 

sebagian besar kepala 
keluarga di kelurahan terse
but bermata pencaharian 
se bagai nelayan, sedangkan 

para istriistrinya membantu 
suami dengan mengolah ikan 
menjad abon, otakotak, atau 
makanan berbahan dasar 
ikan lainnya.

Mendapat penyuluhan 
kesehatan, apalagi sampai 
diperiksa secara gratis me
mang hal yang langka bagi 
mereka. Karena itu, mereka 
tidak segansegan datang 
ber sama para tetangganya. 
antusiasme para ibu ini juga 
terlihat saat sesi tanya jawab 
setelah diberikan penyuluhan 
oleh dr. Adib, Spog dari Prodia 
Mataram.

Penyuluhan dan Peme
riksaan kanker serviks ini me
rupakan bagian program Csr 
di bidang Kesehatan. Selain 
diberikan pemahaman, cara 
mencegah kanker serviks 
hingga pemeriksaan untuk 
mengidentifikasi kanker rahim, 
para peserta juga mendapat 
pemeriksaan darah. Sehingga 

dapat diketahui tekanan darah 
hingga kondisi apakah pasien 
termasuk kekurangan darah 
atau tidak.

Oh terminal BBM am 
pe n an syahidun berharap 
layanan kesehatan seperti 
ini dapat menjadi jembatan 

silaturahmi antara Pertamina 
dengan masyarakat sekitar
nya. “Pertamina selalu ber-
ko mitmen untuk dapat me
ningkatkan taraf kesehatan 
masyarakat, terutama yang 
ada di sekitar unit ope ra si ka
mi,” ujarnya.MPFrM rEG.V

JAkArTA  Masih renyah terasa, sisa dialek Bali disetiap ba 
risan kata yang mengucapkannya. Sudah berpuluh-puluh tahun 
ia menaklukkan ibu kota, namun rona estetika Bali masih tetap 
saja ia hidupkan, bahkan hingga ke pelosok bumi. Dengan 
sikap mandiri yang ia tanam sejak kecil,sekarang berbuah 
kesuksesan.

adalah nyoman asmara jaya, pria berusia 48 tahun, 
kini memiliki showroom Puspa sari, Balinese Art and Wood 
carver, yang terletak di Ciputat raya, kampung utan, jakarta 
Selatan. Ia merupakan satu dari 16 mitra binaan Pertamina 
yang mengikuti  gelaran trade expo indonesia ke 26 di jakarta 
Trade Mart Center, Kemayoran, Sabtu (22/10). 

Pria kelahiran gianyar ini sejak berusia sepuluh tahun 
memang sudah terampil memahat. Lewat memahat, ia bisa 
menghidupi dirinya hingga sekarang. Produknya telah terbang 
ke berbagai negeri, Asia, Eropa, dan Amerika.

usahanya untuk mendirikan showroom seperti sekarang, 
tidak serta merta ia dapatkan seketika. Tekad kuat untuk mandiri, 
menuntunnya untuk menjajal Jakarta pada 1989. Sembari 
merabaraba  nasib, ia mengawali karier sebagai petugas room 
service di salah satu hotel di Jakarta. Setahun kemudian, ia 
bekerja dengan seorang saudagar dari tanah Minang selama 
setahun. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk bergerilya, dan 
memasarkan dagangannya dari pintu ke pintu.

Patungpatung didapatnya dari bengkel yang dimiliki 
keluarga nya dan dipasarkan di Jakarta. “Modal saya adalah 
kepercayaan,” katanya sambil tersenyum lebar.

Pada tahun 1992 ia sempat merasakan nikmat keberhasilan 
setelah membuka galeri dengan menyewa tempat di aldiron 
Plasa, Blok M. Namun,  buah manis itu tidak lama ia reguk 
karena api melalap habis plasa tersebut.

keadaan itu membuatnya kembali bergerilya, ia menebar 
brosur di jalan dan rumah-rumah. Lalu  akhirnya ia ikut pameran 
di Pekan Raya Jakarta. Hasilnya, ia jadikan modal awal untuk 
mendirikan showroom yang masih berdiri hingga sekarang.

MAkASSAr  Fuel retail Marketing region Vii 
bekerja sama dengan organisasi kemanusiaan Bulan 
sabit Merah indonesia (BsMi) Cabang Makassar 
kembali menggelar clino gigi  untuk siswa sekolah 
Dasar belum lama ini. Kali ini, edukasi sekaligus pera-
watan kesehatan gigi dan mulut dilaksanakan di sd 
Sambung Jawa II kecamatan Mariso.

Kali ini, clino gigi diikuti sekitar 350 siswa. Sebelum 
memasuki ruang pemeriksaan gigi, para siswa terlebih 
dahulu memperoleh penyuluhan perawatan gigi dari 
dokter gigi BSMI.

Penanggung jawab kegiatan, adrian menyampaikan 
permasalahan perawatan gigi dan mulut di usia dini 
terkadang diabaikan anak usia dini.  “Anak-anak 
biasanya tidak begitu peduli terhadap kesehatan 
giginya. Contohnya, anak-anak baru mulai menggosok 
gigi ketika mandi dan mengabaikannya pada waktu 
sesudah makan dan sebelum tidur,” urainya. 

untuk itu, kata adrian, pengetahuan tentang 
kesehatan gigi dan mulut perlu ditanamkan sejak 
dini sehingga risiko kemungkinan kerusakan gigi bisa 
dicegah.

external relation FrM region Vii rosinah nurdin 
menyebutkan program clino gigi akan diintegrasikan 
secara baik. “Kegiatan ini akan membidik sekolah 
dimana siswanya ratarata golongan kelas menengah 
ke bawah,” paparnya.MPFrM rEG. VII

Clino Gigi untuk 
Siswa SD di Makassar

Memahat Kemandirian 
Lewat Kepercayaan  

Lazimnya kehidupan, pasti ada ritme dan putaran. Begitu 
pula dengan bisnis patung dikelola Nyoman. Untuk bertahan dan 
mengembangkan sayap, ia memerlukan ”darah” lebih. “Dulu, 
hampir semua bank menawari saya untuk mengajukan kredit, 
karena mereka melihat produk kami yang banyak di showroom. 
tapi, saya tidak berani, karena kalau telat mengangsur, bisa jadi 
beban, karena kena penalti,” ujar Nyoman. 

Lewat seorang teman, ia diberitahu tentang bantuan pem
binaan dari Pertamina.“ Bukan hanya bantuan modal, kami juga 
dibantu dengan pembinaaan, pemasaran dan lain-lain. Ini yang 
saya cari, prosesnya ternyata tidak lama. Selain itu ada toleransi 
waktu untuk pembayarannya,” katanya.

sudah enam tahun usaha nyoman mendapat bantuan dan 
binaan dari Pertamina, awalnya ia meminjam modal sebesar 
50 juta dengan jangka pembayaran yang penuh toleransi. Tak 
hanya itu ia juga mendapatkan pembinaan berupa informasi 
jaringan seputar pameran, dan celah pemasaran lain, bahkan 
ke luar negeri.

kepercayaan yang dirajut nyoman ke Pertamina, mem
buatnya semakin optimis meretas kemandirian. Showroom  
miliknya kini semakin berkembang dan tetap bertahan walau 
dilanda krisis. Omset bisnisnya dalam satu bulan bisa mencapai 
puluhan juta. “Sa ya berterimakasih sekali kepada Pertamina, 
karena sudah sangat membantu.”MP SAHrUL 


