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PERTAMINA INGIN AKTIFKAN KEMBALI 
BLOK 3-WESTERN DESSERT-IRAK12

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kanan) ikut dalam pertemuan antara  Pemerintah Indonesia dengan Deputi 
Perdana Menteri Bidang Energi Irak Hussain Ibrahim Saleh Al-Sharistani setelah penandatanganan kerja sama bilateral 
Indonesia dan Irak.

Pertamina Jadi Lokomotif 
Indonesia Incorporated di Irak

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

Pergerakan harga minyak mentah dunia di penghujung 
semester I-2012 mencatatkan tren penurunan, dibandingkan 
periode awal tahun 2012 (Januari-Juni). Akhir pekan lalu, minyak 
jenis Brent turun sekitar 27% dari level tertingginya US$126,22 
per barel (Maret 2012). Pergerakan harga minyak meleset dari 
perkiraan pelaku pasar ekonomi sebelumnya, yang sempat 
memperkirakan harga minyak dunia bisa melampaui level US$150 
per barel. Business Monitor International dalam laporannya 
(28/6) merevisi asumsi prediksi harga minyak jenis Brent dan WTI 
masing-masing sebesar US$5 per barel, menjadi US$110 dan 
US$95 per barel. Penurunan harga minyak dipicu oleh produksi 
Saudi Arabia yang telah mendekati level 10 juta bopd serta 
investasi infrastruktur di bidang energi, seperti pembangunan 
dua fasilitas kilang di Cina dan India.

 
Sementara, aspek kondisi ekonomi dan politik global 

turut mempengaruhi harga minyak mentah tersebut, seiring 
dengan menguatnya kepercayaan pasar akan penanganan 
krisis ekonomi Eropa. Sinyal-sinyal positif dalam penyelamatan 
ekonomi kawasan Eropa muncul dari adanya hasil kesepakatan 
pertemuan pemimpin Eurozone untuk mengatasi krisis (29/5), 
dengan memperlonggar persyaratan negara Eurozone yang 
bermasalah untuk mendapatkan dana bantuan. Longgarnya 
persyaratan tersebut akan menguntungkan Spanyol dan Italia. 
Upaya lain menghalau imbas krisis ekonomi adalah dari negara-
negara yang tergabung dalam kelompok BRIC (Brazil, Rusia, India, 
Cina) dengan meningkatkan kontribusi kepada IMF. Dalam KTT 
G20 yang lalu, BRIC sepakat untuk memberikan dana sebesar 
US$ 95,5 miliar guna membantu IMF memenuhi target dana 
penanggulangan krisis sebesar US$ 430 miliar. 

Indonesia pun tampaknya tidak pasif dalam berupaya 
membantu stabilitas ekonomi antar kawasan. Pemerintah 
menunjukan ‘political will’ yang positif untuk meningkatkan kerja 
sama Indonesia dengan mendukung BUMN-BUMN unggulan 
seperti Pertamina, Wijaya Karya, serta perbankan seperti BNI 
dan Bank Mandiri untuk turut aktif berperan membangun kerja 
sama searah dengan arus pertumbuhan di kawasan dunia lain, 
baik di Timur Tengah maupun wilayah Cina. 

Dalam kondisi adanya potensi nyata gelombang imbas 
negatif dari kawasan Eropa, tampaknya membangun kerja sama 
ekonomi dan bisnis antar kawasan merupakan solusi antara 
pilihan kebijakan austerity vs spending.•

KERJA SAMA DALAM KEMELUT : 
SIGNAL EKONOMI DAN STABILITAS PASAR

MarketUpdate
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Pertamina selaku 
perusahaan energi 
kebanggaan bangsa siap 
berada di garda depan 
bagi program Indonesia 
Incorporated yang akan 
memberikan dukungan 
bagi proses rekonstruksi 
sekaligus menciptakan 
peluang bagi perluasan 
usaha dan investasi 
BUMN Indonesia di Irak.

JAKARTA – Setelah meng-
alami krisis politik beberapa 
tahun belakangan, Irak  sebagai 
negara yang memiliki cadangan 
minyak terbesar ke-4 di dunia 
secara agresif  melakukan 
proses rekonstruksi  yang 
memerlukan investasi besar di 
berbagai sektor. 

“Dalam proses re kon struksi 
tersebut, Irak me merlukan 
keterlibatan negara sahabat, 
termasuk Indonesia yang 
telah memiliki latar belakang 
hubungan bilateral yang solid 
dan sangat kuat. Pertamina 
yang telah terlebih dahulu 
memiliki aset yang sangat 
potensial dikembangkan di 
Irak, siap menjadi lokomotif bagi 
Indonesia Incorporated dalam 
membantu percepatan proses 
rekonstruksi Irak sekaligus 
pengembangan usaha BUMN 
Indonesia di negara tersebut,” 
papar Di rektur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan. 

Menurut Karen, bentuk 
kerja sama Indonesia-Irak 
dipayungi dalam program 
Indonesia Incorporated yang 
akan memberikan dukungan 
dalam pembangunan pem-
bangkit listrik, jaringan pipa, 
perumahan, rumah saki t , 
sekolah, dan pabrik pupuk 

di Irak. Program ini diinisiasi 
oleh BUMN Indonesia dengan 
Pertamina sebagai lokomotif 
dan didukung oleh PT PLN 
(Persero), PT Wijaya Karya 
(Persero),  PT Adhi Karya 
(Persero), dan PT Hutama 
Karya (Persero) sebagai sub 
kontraktor.

Di  s is i  la in,  Indonesia 
memerlukan dukungan Irak  
untuk menfasilitasi Pertamina 
da lam mendapatkan hak 
pengembangan Lapangan 
Tuba dan reaktivasi Blok 3 
Western Dessert.  Du kung-
an tersebut menjadi bagian 
da lam penandatanganan 
kerja sama ekonomi antara 
Pemerintah Republik Indo-
nesia dan Pemerintah Irak yang 
dilakukan pada Rabu (27/6), di 
Hotel Shangri La, Jakarta.

Menteri Energi dan Sum ber 
Daya Mineral (ESDM) Indonesia 
Jero Wacik dan Deputi Wakil 
Perdana Men teri Bidang Energi 
Irak Hussain al-Shahristani 
menyaksikan pe nandatanganan 
MoU bidang energi dan sumber 
daya mi neral dalam “Indonesia 

- Iraq Bilateral Meeting”.
“Penandatanganan in i 

menjadi bukti keseriusan kedua 
pemerintah untuk melakukan 
kerja sama riil dalam bidang 
ekonomi,” ujar Menteri Jero 
Wac ik  saa t  member ikan 
sambutan. Untuk itu Jero 
berharap, tonggak kerja sama 
ini juga diikuti langkah konkrit 
pemer in tah  I rak  dengan 
memberikan dukungan terhadap 
investor asal Indonesia.

Dalam kesempatan yang 
sama Dirjen Migas Evita Legowo 
mengatakan bahwa kerja sama 
ini akan berlangsung 4-5 tahun. 
Kendati  belum disepakati 
secara detil, kerja sama ini 
telah membuka kesempatan 
bagi BUMN Indonesia untuk 
m e n g e m b a n g k a n  s a y a p 
bisnisnya ke Irak. 

Sementara Deputi Wakil 
Perdana Menteri Bidang  Energi 
Irak Hussain al-Shahristani 
mengaku senang dengan 
kesepakatan yang dicapai 
kedua negara di berbagai 
bidang. 

“Kita dapat saling meleng-

kapi. Sumber energi di Irak 
sangat besar dan kami dapat 
menyediakan pasar  bag i 
Indonesia dengan minyak 
mentah untuk kilang mereka 
dan juga dengan produk gas 
seperti LPG dan LNG. Kami 
juga bisa impor beberapa 
produk pertanian Indonesia 
sehingga ada manfaat yang 
sa l i ng  menguntungkan” , 
ucapnya dengan optimis.

Sebagaimana diketahui, 
Indonesia mengalami pe-
ningkatan demand crude 
oil maupun produk berbasis 
hydrocarbon. Pada 2015, 
Indonesia diperkirakan akan 
mengalami membutuhkan 
minyak bumi hingga 300.000 
barel per hari sehingga ekspansi 
bisnis Pertamina ke luar negeri, 
termasuk ke Irak yang kaya 
sumber daya migas, sangat 
diperlukan untuk memenuhi ke-
butuhan migas tersebut.•SAHRUL 
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

Menjalankan usaha minyak, 
gas, serta energi baru 
dan terbarukan secara 
terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial 
yang kuat

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai 
berikut:

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, 
menghindari benturan 
kepentingan, tidak menoleransi 
suap, menjunjung tinggi 
kepercayaan dan integritas. 
Berpedoman pada asas-asas tata 
kelola korporasi yang baik.

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala 
regional maupun internasional, 
mendorong pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya 
sadar biaya dan menghargai 
kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi 
pelopor dalam reformasi BUMN, 
dan membangun kebanggaan 
bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen 
untuk memberikan pelayanan 
terbaik kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset 
dan pengembangan.

TATA NILAI

POJOK
MANAJEMEN VICE PRESIDENT PETROCHEMICAL TRADING

K. DENNI WISNUWARDANI

smooth fluid 05
tembus pasar kkks
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PENGANTAR REDAKSI :
Unit Bisnis Petrochemical Trading – M & T secara intens 
membidik pasar base oil yang cukup besar dalam industri 
drilling Indonesia. Melalui proses yang panjang, mulai dari 
riset hingga field test di lapangan milik KKKS, kini sudah mulai 
terlihat hasilnya. Untuk mengetahui perkembangnnya, Media 
Pertamina  berbincang dengan VP Petrochemical Trading  
K. Denni  Wisnuwardani. 

Apakah Smooth Fluid (SF-05) itu dan dapatkah 
diceritakan aplikasinya?  Smooth Fluid – 05 (SF – 05) adalah 
produk hidrokarbon yang diproduksi oleh Kilang Pertamina RU V 
Balikpapan yang digunakan sebagai Base Oil dalam campuran 
Drilling Mud tipe OBM (Oil Base Mud). Seperti kita ketahui, tipe 
Base Mud yang selama ini dipakai dalam aktifitas drilling terdiri 
dari tipe Oil Base Mud dan Water Base Mud. Dalam hal ini SF-
05 merupakan Base Oil yang digunakan untuk memproduksi 
Oil Base Mud.

Bagaimana gambaran pasar dan positioning SF-
05 dalam persaingan base oil di Indonesia ? Estimasi 
kebutuhan base oil untuk keperluan drilling fluid di Indonesia 
sesuai data BPMIGAS  cukup besar mencapai 447.500 barel. 
Sebagian besar dipenuhi oleh produk base oil eks impor, 
diantaranya Saraline dari  Shell, DM110, dan EDC  dari Total.  
SF-05 sebagai new player dan akan menjadi challenger dengan 
berupaya melakukan penetrasi pasar ke industri drilling yang 
saat ini masih dikuasai oleh produk impor. Produk SF-05 akan 
memposisikan sebagai produk andalan dalam negeri yang 
terjamin kehandalannya serta kontinuitas suplainya dengan  
harga yang bersaing.

Apa keunggulan SF-05 dibandingkan dengan produk 
base oil existing saat ini? SF-05 merupakan produksi hasil 
karya anak bangsa, Pertamina dengan local content yang 
tinggi (Tingkat Komponen Dalam Negeri/TKDN 66.63%), 
harga kompetitif, jaminan ramah lingkungan, kontinuitas suplai 
terjamin dan handal serta telah terbukti kualitasnya pada 
kondisi pengeboran ekstrem (temperatur dan tekanan tinggi) 
di lapangan PT Pertamina EP . 

Bagaimana pencapaian SF-05 sampai saat ini di 
industri drilling di Indonesia? Saat ini SF-05 telah digunakan 
di sumur PT Pertamina EP, Petrochina serta field test VICO. 
Dalam waktu dekat kami targetkan Pertamina Hulu Energy 
(PHE) dan CNOOC akan segera menyusul untuk penggunaan 
SF-05.  

Dapatkah ibu ceritakan proses penggunaan SF-05 di 
VICO?  Sejak bulan Mei 2011, kami terus menjajaki penggunaan 
SF-05 ke BPMIGAS, hingga pada akhirnya BPMIGAS 
menjadikan pilot project aplikasi SF-05 di lapangan VICO 
pada bulan Juni 2011. Sejak bulan Juli 2011, telah dilakukan 
laboratory test di Lemigas yang dilanjutkan dengan mud test 
di Laboratorium Lemigas dan PT Baker Hughes Indonesia 

sebagai oil field service company bulan Agustus -November 
2011. Dari keseluruhan rangkaian test tersebut menunjukan 
hasil kinerja SF-05 yang andal dan memuaskan. Akhirnya pada 
bulan Juni 2012 masuk pada tahap field test pada 3 sampai 
5 Sumur di Lapangan Mutiara Balikpapan yang direncanakan 
selesai pada bulan Agustus 2012. Hasil field test  di VICO ini akan 
menjadi acuan penggunaan SF - 05 di lapangan VICO lainnya 
serta sekaligus menjadi role model bagi KKKS lainnya untuk 
menggunakan SF-05.  

Bagaimana dukungan manajemen  yang telah diberikan 
dalam pengembangan dan pemasaran SF-05? Kami berterima 
kasih pada jajaran direksi Pertamina yang sangat mendukung 
pengembangan dan pemasaran produk SF-05. Sebagai wujud 
komitmen top management terhadap Pemasaran SF-05, adalah 
Direktur Utama Karen Agustiawan telah mengeluarkan surat 
edaran kepada semua Direksi agar mengoptimalkan penggunaan 
produk – produk Pertamina  di lingkunan internal perusahaan, 
termasuk aplikasi SF-05. Direktur Hulu M. Husen juga telah 
mengeluarkan surat edaran kepada Pertamina EP  (PEP) dan 
Pertamina Hulu Energy (PHE) untuk mengoptimalkan penggunaan 
SF-05 di semua sumur yang yang menggunakan oil base mud 
sebagai drilling fluid.

Apa kendala dan tantangan dalam proses pemasaran 
SF-05 di industri drilling Indonesia?  Mengingat SF-05 
merupakan new player di industri drilling Indonesia dan pasar 
Oil Base Mud saat ini juga sudah dikuasai produk impor dengan 
kualitas yang telah terbukti keandalannya dengan tingkat 
pelayanan baik, sehingga tidak mudah untuk menggantikan 
produk impor dengan produk SF - 05 mengingat risiko investasi 
yang besar pada pengeboran minyak jika terjadi kendala atau 
kegagalan dalam proses pengeboran. 

Bagaimana strategi Pertamina dalam menghadapi 
tantangan ke depan?  Tentu dengan mengikuti kebutuhan 
kualitas dan teknologi drilling yang terus berkembang pesat 
menjadi pilihan strategi kami ke depan, agar tetap eksis dalam 
industri ini. Saat ini kami juga sedang mengembangkan produk 
SF-05 agar dapat digunakan untuk pengeboran laut dalam. Ke 
depannya kami juga akan membentuk tim technical assistance 
dan after sales service dengan melibatkan para mud engineer 
berpengalaman untuk melakukan kegiatan supervisi di lapangan 
pengeboran yang menggunakan SF-05. 

Bagaimana target pemasaran SF-05 pada tahun 2013?  
Kami menargetkan pada tahun 2013 semua sumur internal 
Pertamina baik Pertamina EP maupun Pertamina Hulu Energi 
termasuk seluruh JOB di lingkungan PHE akan menggunakan SF-
05. Harapan lain kami tentunya pada tahun 2013, KKKS lainnya juga 
mulai menggunakan SF-05 pada proses pengeborannya seiring 
arahan BPMIGAS  mengenai keharusan peningkatan kandungan 
local content di industri drilling Indonesia.  Untuk mewujudkannya, 
perlu sinergi dan effort bersama sekaligus dukungan manajemen 
dalam merealisasikannya.•UHK/PETROCHEMICAL
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Penundaan BUP (Batas Usia Pensiun), 
Siapa yang Diuntungkan?

Menua adalah suatu keniscayaan. Seiring dengan itu kapasitas 
fisik untuk mengelola kompetensi tertentu menurun. Kemudian diikuti 
penurunan kemampuan intelektual dan mental-spiritual. Maka pekerja 
Pertamina harus memasuki masa pensiun pada akhir bulan usia 56 
tahun (PKB 2010-2012 Pasal 97 Ayat 1). Masih validkah 56 tahun 
sebagai cutting point penurunan unjuk kerja? Mari kita cermati fakta 
demografi berikut.

Pertama, laporan WHO menuturkan sejak 1980 jumlah penduduk 
dunia yang berusia 60 tahun ke atas bertambah dua kali lipat dan 
dalam lima tahun ke depan mereka akan melampaui jumlah Balita. 
Bahkan 2050 merekapun akan melampui jumlah bayi sampai dengan  
ABG (usia 14 tahun ke bawah). Senior kita yang berusia 80 tahun 
ke atas pun akan bertambah 4 kali lipat pada 2050. Dan yang 
mencengangkan 80% Lansia tersebut justru berdomisili di negera 
berkembang. 

Kedua, berdasarkan sensus 2010 Lansia di NKRI berjumlah 18 
juta lebih (7,6%). Naik dari 6,2% (1950) dan diprediksi akan menjadi 
27,7% pada 2050. Ketiga, tren kenaikan usia rata-rata pensiunan 
Pertamina 2008-2010 adalah 63,81 – 65,52 – 65,76 tahun. Pada 
tahun 2010 ada 4.261 orang berusia 80 tahun ke atas (Dana Pensiun 
Pertamina).

Fakta tersebut memperlihatkan usia harapan hidup yang terus 
naik. Pada sisi lain proses menua pasti diikuti sejumlah risiko disabiliti 
akibat berbagai penyakit (terutama penyakit degeneratif) yang 
berdampak pada aspek pembiayaan yang sangat tinggi. Penyakit 
jantung koroner, hipertensi, kencing manis, stroke, gangguan 
profil lemak darah, osteoporosis, dan kanker tergolong penyakit 
degeneratif. Namun demikian, sejumlah studi meyakinkan kita bahwa 
risiko itu dapat diminimasi dan dihindari dengan cara yang relatif 
murah. Yakni membudayakan gaya hidup sehat. Tidak merokok 
(dan konsumsi alkohol), olahraga (aktifitas fisik) teratur terukur, pola 
makan seimbang, tidur/istirahat cukup, dan kelola stres. Sebaliknya, 
risiko itu akan bertambah manakala para Lansia tidak terampil 
dalam mengelola kehidupan pensiunnya. Aktifitas fisik, olah pikir dan 
pergaulan sosialnya menurun drastis dan akibatnya berbagai penyakit 
bermunculan segera setelah mereka pensiun. Bukan sekadar post 
power syndrome.

Di sinilah letak manfaat bekerja lebih lama atau penundaan 
BUP. Pada tataran individu, mereka meraih manfaat positif bagi 

status kesehatannya. Karena aktifitas fisik, mental dan sosial 
tetap terjaga. Pada gilirannya juga bermanfaat bagi pencegahan 
risiko penyakit degeneratif pada dataran populasi Lansia dengan 
segala manfaat ikutannya. Manfaat aspek ini saja telah dapat 
mengurangi atau menghemat pagu PSL (Past Services Liability). 
Negara juga meraih manfaat dari kenaikan pemasukan pajak dan 
pertumbuhan ekonomi. Pekerja untung, Pertamina untung, dan 
negara juga untung! Fakta ini sepatutnya mendorong perubahan 
paradigma dari menganggap lansia sebagai beban menjadi lansia 
sebagai potensi.

Bagaimana negera maju mengakomodasi fakta ini? BUP 
di Eropa Barat dan USA kini sedah di atas 60 tahun. Masalah 
mendasar dalam sistem anggaran di negara-negara Eropa Barat 
adalah defisit pembiayaan karena masalah penuaan penduduk. 
CEO American International Group Inc (AIG) Robert Benmosche 
mengemukakan: ”Krisis uang di Eropa menunjukkan bahwa dunia 
harus menerima bahwa BUP perlu diperpanjang. BUP harus diubah 
menjadi 70 tahun, bahkan 80 tahun. Dengan begitu, layanan 
kesehatan lebih efisien, manusia bekerja lebih lama, dan tidak 
membebani generasi muda.”  Ia menambahkan, krisis Eropa sudah 
memasuki tahun ketiga dan menjadi ancaman bagi kelangsungan 
mata uang bersama 17 negara di Benua Biru. Imbal surat utang 
Yunani dan Spanyol melonjak dan industri perbankan merugi. 
Pada sisi lain para pemimpin Eropa sepakat untuk secara bertahap 
meningkatkan BUP menjadi 65. Jerman memutuskan peningkatan 
bertahap BUP sampai dengan 67 selama kurun 2012-2030.

Bagaimana pula Indonesia? Sejumlah peraturan perundangan 
telah mengatur BUP 60 tahun ke atas bagi lebih dari 30 jenis profesi 
PNS. BUP Profesor berprestasi 70 tahun, guru besar 65 tahun, 
guru 60 tahun dan sebagainya. Walhasil, penundaan BUP di negeri 
ini bukan hal yang baru.

Mari kita diskusikan lebih mendalam untuk memperkaya 
wacana ini. Bagaimana memadukan antara wacana perpanjangan 
BUP dengan (1) Tema-tema transformasi: world class human 
capital, employee relation menuju employee engagement dsb. 
(2) Potensi ledakan angkatan kerja dan pengangguran di negera 
kita. (3) hak normatif pekerja: hak berhenti bekerja dan menikmati 
masa pensiun, timing pembayaran panjar PAP, dan sebagainya. 
(4) Implementasi: general vs selektif, atas persetujuan para pihak, 
uji fit for work, dan sebagainya.•

Hiruk pikuk piala EURO menjangkiti 
masyara kat dari berbagai kalangan dan usia. 
Mulai dari penggila bola yang nonton di warung 
kaki lima, café, hingga hotel berbintang lima. 
Di rumah pun tak sekadar jadi tontonan orang 
tua, anak-anak juga tak mau kalah. Apalagi 
bersamaan dengan jadwal liburan sekolah, 
mereka bebas nonton laga pertandingan 
hingga dini hari sekalipun.

Bicara bola sebagai cabang olah raga, 
tentu banyak orang setuju, jika bola disebut 
sebagai olah raga yang murah meriah dan 
merakyat. Tapi bicara persepakbolaan di 
Indonesia, pastinya akan muncul beragam 
komentar, baik positif maupun negatif.

Tapi sederet kisah pilu itu tak membuat 
tunas muda lapangan hijau ikut terpuruk begitu 
saja. Ini terbukti dari ajang tahunan seleksi 
Indonesia All Star Team (IAST), yang didukung 
Pertamina. Tahun 2011 IAST berhasil meraih 
juara di turnamen Intesa Sanpaolo. Dua tahun 
berturut-turut tunas bangsa pilihan itu berhasil 
mempertahankan piala kejuaraan dari 2010 
hingga 2011.

Kini saat liburan sekolah, Pertamina 
kembali membuka seleksi bagi anak-anak 
yang memiliki potensi luar biasa di bidang olah 
raga sepak bola. Pertamina menjaring bakat 
muda di lima kota besar yakni Jakarta, Malang, 
Palembang, Makassar dan Balikpapan untuk 
memperebutkan tiket Indonesia All Star Team 
2012. Tim yang akan kembali diberangkatkan 
untuk bertanding di turnamen Inteas Sanpaolo 
di Italia.

Sebuah ajang yang mendorong anak 
berbakat untuk membuktikan kemampuannya 
dalam menggiring, menendang, menyundul 
dan menangkap bola. Mereka akan diseleksi 
secara ketat tanpa dilihat latar belakang 
sosialnya. Dan ini sudah terbukti saat IAST 
2011 diperkuat pemain bola berbakat yang 
sehari-hari bekerja sebagai loper koran, anak 
buruh cuci, bahkan nelayan.

Lantas setelah mereka selesai bertanding 
akan kemana? Apakah cukup sampai Italia, 
menang, dan kembali ke daerahnya tanpa 
pembinaan? Tentu tidak. Tahun ini tunas 
muda berusia 10 -14 tahun yang bergabung 
dalam IAST berkesempatan mengasah 
kemampuannya di Pertamina Soccer School. 
Sekolah Sepak Bola (SSB) yang sengaja 
memberikan ruang bagi anak berbakat dari 
seluruh tanah air, yang tergabung dalam 
IAST.

Mereka akan digodok di Pertamina Simprug, 
bersama tim IAST 2011 untuk mendapatkan 
pembekalan sport science. Tak sekadar 
mengembangkan bakat olah raga, tetapi juga 
dibekali teknis, pendidikan formalnya lewat 
homeschooling serta asupan gizinya.

Pertamina tak lagi setengah-setengah. 
Tunas muda yang dicetak lewat ajang Pertamina 
Milan Junior itu, akan terus diasah agar kelak 
menjadi berlian yang membuat persepakbolaan 
Indonesia cemerlang di masa datang.•
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PEKAN INI
PENJUALAN PERTAMAX SELAMA JUNI 
NAIK 16 PERSEN
JAKARTA (Kontan) –  Penjualan BBM non 
subsidi jenis Pertamax di wilayah Jabodetabek 
meningkat selama satu bulan terakhir. Pertamina 
mengklaim, kenaikan penjualan Pertamax itu 
setelah diberlakukannya kebijakan pembatasan 
penggunaan BBM subsidi untuk kendaraan 
milik negara pada Mei lalu. Data  Pertamina 
menyebutkan, penjualan Pertamax naik 14 persen 
hingga 16 persen pada Juni 2012 dibandingkan 
penjualan Mei 2012. Direktur Marketing & Trading 
Pertamina Hanung Budya mengatakan, penjualan 
Pertamax dari depot ke SPBU pada Mei 2012 
mencapai 1,07 kiloliter. Dan pada 25 Juni lalu, 
penjualan Pertamax naik menjadi 1,25 juta kl. 
“Sedangkan untuk penjualan Pertamax dari SPBU 
ke pelanggan pada Mei sebesar 1,23 juta kl dan 
Juni mencapai 1,4 juta kl,” kata Hanung. Meski 
penjualan Pertamax naik, konsumsi Premium 
secara nasional masih melebihi kuota subsidi yang 
ditetapkan oleh APBN-P 2012. 

PERTAMINA MENAMBAH PASOKAN 
GAS SSWJ
JAKARTA (Kontan) – Pertamina ingin menambah 
pasokan gas yang menggunakan fasilitas pipa South 
Sumatera West Java (SSWJ) sebesar 235 juta kaki 
kubik per hari (mmscfd) hingga 285 mmscfd. Vice 
President Commercial and Business Development 
Pertamina Djohardi Angga Kusumah mengatakan, 
awalnya kapasitas pasokan gas milik Pertamina 
yang melalui pipa SSWJ sebesar 465 mmscfd. 
Nantinya, Pertamina berkeinginan supaya kapasitas 
pasokan gas naik menjadi 700 mmscfd hingga 750 
mmscfd. “Sudah dibicarakan dengan PGN sebagai 
operator pipa SSWJ,” ujar Djohardi. Ia menjelaskan, 
tujuan penambahan kapasitas gas melalui pipa 
SSWJ selain memenuhi kebutuhan industri, juga 
untuk memasok PLN. Saat ini, PLN menerima gas 
dari pipa SSWJ  sebesar 147 mmscfd hingga 165 
mmscfd.•RIANTI OCTAVIA

JAKARTA  - Pertamina mela kukan berbagai inisiatif untuk 
terus memenuhi kebutuhan masyarakat akan elpiji 3 kg. 
Di antaranya dengan melakukan Operasi Pasar (OP) 
yang digelar di berbagai titik di DKI Jakarta, Jawa Barat 
dan Banten berkoordinasi dengan Hiswana Migas dan 
Pemda setempat, dimulai pada (7/6). Operasi pasar yang 
diadakan di 72 titik di tempat-tempat tertentu (SPBU/
kantor kecamatan/kantor kelurahan) mengalokasikan 
sebanyak 560 tabung elpiji 3 kg di setiap lokasi. 
Contohnya, OP yang dilakukan di sekitar Jakarta, seperti 
di Kali Pasir Cikini, Duri Kosambi dan Mampang Prapatan. 
Operasi ini dilakukan untuk menormalkan kembali harga 
Elpiji 3 kg sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp. 
12.750.- per tabung di level pangkalan (Jabodetabek) dan 
Rp. 14.000-15.000 per tabung di tingkat pengecer.

Menurut Direktur Pe ma saran dan Niaga Perta-
mina Hanung Budya,  upa ya yang dilakukan Perta mina 
dimaksudkan untuk memastikan Elpiji 3 kg ter distribusi 
sesuai per untuk annya.

Pertamina sejauh ini telah melakukan penyaluran 
ekstra untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di 
beberapa wilayah di Jawa Barat, Jabo detabek, dan 
Banten. Volume tambahan pasokan elpiji 3 kg mencapai 
200 persen di atas alokasi harian di lokasi tersebut, atau 
sebanyak dua kali penyaluran normal harian per tanggal 
7 Juni 2012. Pertamina juga telah melakukan ekstra 
dropping sebanyak 120.000 tabung persediaan LPG 3 
kg per hari dari alokasi normal harian di agen dan SPBE 
yang terdapat di wilayah Jawa bagian barat.

Selain itu, Depot Elpiji dan SPBE dioperasikan selama 
24 jam. Pertamina juga menyediakan layanan pelanggan  
24 jam melalui Contact Pertamina 500 000 untuk yang 
masih kesulitan mendapatkan Elpiji 3 kg.•SAHRUL

Terus Amankan 
Alokasi Elpiji 3 Kg

JAKARTA - Tim Knowlegde 
M a  n a g e m e n t  ( K O M E T ) 
Pertamina mantap me leng-
gang sebagai finalis Indonesian 
Most Amired Knowledge 
Enterprise (MAKE) Study 2012 
di hadapan dewan juri,  pada 
Kamis (14/6).

Bertempat di Layang-
layang Bussines Center, 
The Energy Building, SCDB, 
selama 50 menit tim berhasil 
memukau para panelis dalam 
persentasinya. T im yang 
didukung penuh oleh Direktur 
Umum Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko ini mengusung 
materi tentang perkembangan 
implementasi KOMET dan 
pengaruhnya terhadap kinerja 
perusahaan.

Materi persentasi yang 
disampaikan oleh Ketua Tim 
Komet Faisal Yusra dan Tim, 
sangat menarik karena selain 
penuturan yang inspiratif, juga 
didukung oleh materi yang 
dikemas secara multimedia. 
Hal itu membuat presentasi 
tidak membosankan. Suasana 
f inal ist presentation pun 
tampak lebih hidup karena 
ada dialog, penggalian, dan 
komentar dari para panelis 
kepada tim KOMET.

Kegiatan ini berlangsung 
selama dua hari, sejak 13 Juni 
dan diikuti 15 finalis. Para finalis 
itu terdiri dari PT Pertamina, 
PT. Anugrah Argon Medica, 

KOMET Pertamina Melenggang ke Final 
Indonesian MAKE Study 2012

PT. Bank Syariah Mandiri, 
BINUS University, PT. Bank 
CIMB Niaga Tbk, PT. GMF 
AeroAsia, Pemerintah Kota 
Surakarta, PT. Telekomunikasi 
Insonesia (Persero) Tbk, PT. 
Tigaraksa Satria Tbk, PT. 
Toyota Astra Motor, PT.United 
Tractors Tbk, dan PT.Wijaya 
Karya (Persero).

Setelah presentasi MAKE, 
proses selanjutnya yang harus 
dihadapi adalah penilaian 
panelis terhadap knowledge 
management untuk masing-
masing finalis. Selain itu 
survei juga dilakukan  pekerja 
dan ver i f ikasi  mengenai 
implementasi knowledge 
management. Tahap terakhir 
dari proses awarding dalam 
MAKE Award 2012 akan 
dilaksanakan pada tanggal 
10 Juli 2012. 

Indonesian MAKE Study 
ini awalnya diikuti oleh 76 
nominasi dari 27 perusahaan 
yang mengajukan Company 
Knowledge Profi le (CKP) 
untuk d in i la i .  Se jumlah 
27 CKP dari perusahaan 
tersebut diseleksi oleh para 
panelis yang merupakan top 
management perusahaan 
ter kemuka di Indonesia. 
Selanjutnya terpilih 15 Finalis, 
dimana salah satunya adalah 
Pertamina.

Tahun ini  merupakan 
tahun ke-8 penyelenggaraan 

Indonesian MAKE Study, 
oleh Dunamis Consulting 
Groups. Indonesian MAKE 
Study menggunakan pende-
katan Delphi Method, dimana 
penentuan organisasi mana-
kah yang paling dikagumi 
dila kukan oleh panel of expert 
yang disebut dengan panelis. 
Para panelis ini terdiri dari para 
pemimpin usaha serta praktisi 
KM di Indonesia. 

Ajang ini ditujukan untuk 
mengukur tingkat komitmen 

dan kematangan organisasi-
organisasi berbasis penge-
tahuan yang paling di kagumi 
d i  Indonesia.  Chai rman 
Indonesia MAKE Study 2012  
Andrial Purnomo mengatakan, 
dengan mengikuti studi ini 
organisasi mampu melakukan 
b e n c h m a r k  d a l a m  h a l 
knowledge strategy dengan  
pa r a  pesa i ngnya  a t au 
peru sahaan-perusahaan 
dunia yang knowledge-
driven.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Ketua Tim KOMET Pertamina Faisal Yusra presentasi di hadapan dewan juri 
Indonesia MAKE Study 2012.
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360 derajat

Tahapan



Fo
to

 : 
FR

M
 R

EG
. I

CORPORATE
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Pertamina Dorong 
Kreativitas Energi Baru
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Perlengkapan 
Sekolah untuk 
60 Siswa SD

Pertamina Hijaukan Pesisir Pantai

VP Corporate Communication M. Harun (saat menjabat) memberikan sambutan pada pembukaan pa meran inovasi energi, 
seni rupa, kartun, hingga fotografi  yang diselenggarakan komunitas Bentara Muda.
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PANGKEP — Guna men-
cegah terjadinya bencana 
angin puting beliung, Per-
tamina bekerja sama dengan 
pemerintah Kabupaten Pang-
kep melakukan penghijauan di 
wilayah pesisir pantai tepatnya 
di desa Tanarajae Kecamatan 
Labakkang. 

Program CSR bidang 
lingkungan pada akhir Mei  lalu 
memilih bibit tanaman kelapa 
dan sukun karena memiliki 
akar yang kuat. “Kedua jenis 
tanaman tersebut juga dapat 
dimanfaatkan buahnya oleh 
masyarakat setempat,” ujar 
Kepala Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan, Surya Darma 
Anis.

TANDEM - Sebagai wujud kepedulian 
perusahaan terhadap dunia pendidikan, 60 
siswa di sekitar ring I Depot LPG Tandem Binjai 
mendapatkan bantuan paket perlengkapan 
sekolah. Penyerahan bantuan dilaksanakan 
kantor Kelurahan Jati Utomo, Tandem 
Kotamadya Binjai, pada (15/6).

Head Operation Depot LPG Tandem 
Warnadi secara simbolis menyerahkan paket 
bantuan kepada siswa SD yang berprestasi 
disaksikan Lurah Jati Utomo, Sudiono Wage 
serta tokoh masyarakat  setempat. 

Dalam acara ini pula turut direalisasikan 
pemberian bantuan berupa mesin bordir 
berikut meja potong dan peralatan lainnya, 
perlengkapan dan modal kerja  bagi Kelompok 
Kerajinan Jahit dan Bordir “Karya  Utama” 
Kelurahan Jati Utomo.  Pada bulan sebelumnya, 
Depot LG Tandem juga memfasilitasi 10 
ibu rumah tangga yang tergabung dalam 
kelompok “Karya Utama” mengikuti pelatihan 
keterampilan bordir di Galery Kerajinan Deli 
Maya, Medan.•FRM REG. I

Asisten Manager Exter nal 
Relation Pemasaran Su lawesi 
Rosinah Nurdin  berharap 
dengan peng hijauan di pesisir 

pantai Pangkep, kemungkinan 
terjadinya angin puting be-
l iung dapat diminimalisir 
dampaknya.•FRM REG. VII
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JAKARTA - Di ulang tahun 
per tamanya,  komuni tas 
Bentara Muda menggelar 
kegiatan kreatif. Ak ti vitas 
beragam meliputi pa meran 
inovasi energi, seni rupa, 
kartun, hingga fotografi  yang 
digelar mulai 19-24 Juni 
2012.

Pertamina yang sangat 
mendukung kegiatan positif 
anak muda, berpartisipasi 
dalam kegiatan tahunan itu, 
yang kali ini bertemakan “ACT! 
Art Creativity & Technologies 
Stop Asking, Show Your Real 
Action!”.

Pembukaan dihadiri VP 
Corporate Communication M. 
Harun (saat menjabat), Wakil 
Pemimpin Redaksi Kompas 
Budiman Tanuredjo, dan diisi 
dengan berbagai kegiatan 
kesenian yang melibatkan 
komunitas Bentara Muda.

Da lam sambutannya 
Budiman menyampaikan 
isu energi, dan anak muda 
selama ini selalu dikupas 
Kompas Group dalam bentuk 
kata-kata, analisa dan tulisan 
untuk menyelamatkan bumi. 

Beberapa hal yang dibahas 
dalam tulisan meliput bagai-
mana masa depan bumi, 
keter sediaan energi bagi 
anak cucu, dan bagiamana 
menyelamatkan bumi. “Kini 
lewat ACT ini, saatnya kita 
melakukan sesuatu dengan 
menampilkan karya-karya 
ramah lingkungan kreasi anak 
muda,”ujar Budiman. 

Sementara itu Harun me-
nyampaikan alasan dukungan 
Pertamina terhadap kegiatan 
ini. Menurutnya,  kegiatan 
tersebut merupakan contoh 
nyata  bag i  anak muda 
agar berinovasi dalam me-
nyelamatkan bumi.  “Partisipasi 

Pertamina meru pakan wujud 
energi baru bangsa dalam 
membangkitkan kreatifitas 
anak muda agar menjadi lebih 
berguna.”

Empat penemuan ino-
vasi energi dipamerkan. 
Karya inspiratif “pupuk ion” 
dibuat oleh Soelaiman Budi 
Sunarto, seorang penggerak 
komunitas inovasi energi dari 
Karang Anyar, Jawa Tengah. 
Ia memproses urine manusia 
yang dimanfaatkan untuk 
pupuk tanaman dan energi 
l istr ik. Ada juga sepeda 
statis penghantar listrik hasil 
kreativitas Hasrul mahasiswa 
Universitas Negeri Jakarta.

Kegiatan juga dimeriahkan 
dengan pameran seni rupa 
bertema Jakarta, sebagai 
wujud  Bentara Muda melihat 
persoalan Jakarta yang sarat 
dinamika. Mulai dari pameran 
poster kartun, karya instalasi 
“Bentor” dan lain-lain.

Selain pameran, kegiatan 
juga diisi dengan workshop 
tentang energi yang kegiatan 
kreatif yang mendatangkan 
narasumber dari Pertamina, 
yakni dari Pertamina Geo-
thermal Energy, Corporate 
Social Responsibility dan 
dari SME & SR Partnership 
Program Pertamina.•DEWI SRI 

UTAMI

Manfaat dan Tantangan 
Menanam Pohon
JAKARTA - Program pena-
naman 100 juta pohon tu-
juannya adalah untuk me-
nanggulangi efek rumah kaca 
akibat gas emisi karbon. 
Demikian dipaparkan Senior 
Officer Environment Pertamina 
Iwan Ridwan Faizal pada 
workshop CSR Lingkungan 
Pertamina di Art Creativity 
Technologies, Bentara Budaya 
Kompas Jakarta, (21/6).

Menanam pohon seka rang 
ini menjadi isu utama yang 
terus dikembangkan. Menurut 
Iwan, Pertamina merupakan 
perusahaan peng hasil ener gi, 
dan pohon inilah yang digu-
nakan untuk menukar dari 
emisi gas buang menjadi O2.

Iwan Ridwan menjelaskan, 
program menanam po hon 
ini dilakukan untuk mem-
pertahankan kelestarian hutan, 
meningkatkan kese jah teraan 
masyarakat di ka wasan tabung 

pohon serta menciptakan nilai 
tambah me lalui kemitraan 
dengan pihak lain. “Kegiatan 
tersebut akan terus dilakukan 
Per ta mina hingga 2015,” 
papar Iwan Ridwan.

Lebih lanjut Iwan men-
jelaskan, sasaran kegiatan 
pencanangan 100 juta pohon 
ini, yaitu masyarakat yang 
berada di areal sekitar wilayah 
operasi bisnis Perta mina. 
“Sesuai roadmap perusahaan, 
program ini nantinya akan 
me l iba tkan  20 .000  ke-
pala keluarga petani, 100 
partner, menyerap 400 ribu 
tenaga kerja, meningkatkan 
pendapatan, menumbuhkan 
10.000 ecopreneur, meli bat-
kan 150 sekolah serta da -
pat menyerap 311 juta ton 
karbon.

Dalam kesempatan ini, 
juga dipaparkan tentang 
bagaimana tips menanam 

pohon dan memilih po hon 
yang dapat berni lai eko-
nomis.

“Aga r  mempe rcepa t 
pro  ses penyerapan emisi, 
kita harus tepat memilih po-
hon yang mempunyai daya 
serapnya tinggi. Contohnya 
pohon kenanga, matoa, dan 
mahoni,” kata Iwan.

Selain menanam pohon, 
Iwan Ridwan juga mengajak 
peserta workshop untuk 
menggunakan energi dengan 
lebih bijaksana. “Misalnya 
matikan lampu j ika t idak 
digunakan, matikan AC, dan 
gunakan air secukupnya,” 
ujarnya antusias.

“Saya berharap dengan 
pemaparan ini, dapat me-
nambah wawasan tentang 
pohon lebih baik dan dapat 
mengenal pohon sepert i 
mengenal diri sendiri,” kata 
Iwan mengakhiri.•NILAWATI DJ
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Sebagai upaya untuk ikut mewujudkan visi Pertamina menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas 
Dunia, Fungsi Quality Management melakukan upaya perbaikan berkelanjutan di setiap aspek bisnis 
dan operasional Perusahaan. Upaya perbaikan tersebut harus dapat dipastikan efektifitasnya. Untuk 
itu pada tanggal 19 Juni 2012 yang lalu secara resmi melalui Surat Keputusan Direktur Utama No. 
31/C00000/2012-S0 telah ditetapkan sebuah acuan yang praktis dan tegas untuk mengendalikan 
efektifitas dan efisiensi program yang dijalankan oleh quality management. 

Acuan tersebut diberi nama Code of Pertamina Quality Management System sebagai panduan dalam 
pelaksanaan kegiatan quality management di Korporat, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan.

Dengan mengusung Visi Quality Management Mewujudkan Pertamina Menjadi perusahaan Energy 
Nasional Kelas Dunia, untuk menjembatani itu quality management mempunyai Misi yaitu Melakukan 
Upaya Perbaikan Berkelanjutan di Setiap Aspek Bisnis dan Operasional Perusahaan.

Upaya perbaikan berkelanjutan itu dikelola melalui kegiatan quality management yang komprehensif 
meliputi standardization management, continuous improvement program, knowledge management 
dan quality management assessment.

Selain CODE, quality management juga telah menetapkan Kebijakan Sistem Manajemen Mutu 
Pertamina sebagai arahan dalam menjalan kegiatan agar mampu selaras dengan Visi Perusahaan dan 
mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

CODE dan Kebijakan tersebut akan disosialisasikan pada Rapat Kerja Quality Magement Tengah 
Tahun yang akan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Juli 2012 mendatang. Para Insan Mutu dari seluruh 
Direktorat, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan akan menjadi target awal sosialisasi ini, yang nanti 
akan dilanjutkan sosialisasi secara masal diseluruh lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaan.•

!
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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

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Kebijakan dan Code of Pertamina Quality 
Management System, Kendaraan untuk Mencapai 
Kinerja dengan Perbaikan Berkelanjutan

Pertamina Quality Assessment (PQA), dulu disebut Pertamina Quality Awards, telah 
dilaksanakan sejak tahun 2003 dengan berbasis Malcolm Baldrige Criteria for Performance 
Excellence (MBCfPE). Dengan semangat perubahan yang dilakukan terus menerus, mulai tahun 
2011 Perusahaan tidak lagi menggunakan MBCfPE dan selanjutnya menggunakan Kinerja Ekselen 
Pertamina (KKEP) sebagai basis penilaiannya. 

Menjadi pertanyaan adalah sejauh mana sih manfaat PQA selama ini?

Perolehan skor PQA telah kita yakini akan dapat meningkatkan citra Aplikan. Lihat saja 
bagaimana Unit Bisnis/Unit Operasi dan Anak Perusahaan yang mendapatkan skor tertinggi 
atau skor yang mengalami peningkatan yang signifikan akan merasa bangga karena memperoleh 
predikat the best yang diumumkan dalam even Annual Pertamina Quality Award (APQA) atau 
di media informasi Pertamina. Hal yang tentu saja dapat membuat iri yang lain dan memancing 
pertanyaan apa kelebihan mereka?

Ini perlu dipandang sebagai sesuatu 
yang positif karena pencitraan dapat 
mendorong terciptanya iklim kompetisi 
di antara UB/UO/AP. Itulah sebenarnya 
salah satu tujuan dari pelaksanaan PQA 
sehingga tercipta percepatan perbaikan 
kinerja di semua lini bisnis Pertamina. 
Namun demikian, citra bagaimanapun juga 
perlu diikuti oleh perbaikan kinerja yang 
nyata. Adanya keselarasan antara citra 
dan perbaikan kinerja ini yang diyakini akan 

dapat mengantarkan organisasi mencapai kesuksesan secara nyata dan efektif. 

PQA berbasis KKEP yang menghasilkan 
feedback report dan skor bagi UB/UO/AP 
akan menjadi kehilangan esensinya jika kita 
berhenti hanya pada tataran citra/penghargaan 
saja. Aplikan dalam hal ini perlu secara mandiri 
memaksimalkan feedback report yang diterima 
sebagai pendorong bagi peningkatan kinerja di 
seluruh area kerjanya. 

Berbeda dengan sebuah potret yang 
cenderung dimaknai sebagai bentuk kenangan 
(memori), maka skor PQA lebih bermakna 
positioning yang menggambarkan level UB/UO/
AP saat ini, dan apa level/tahap selanjutnya yang 
harus dilalui agar dapat mencapai posisi world 
class melalui tindak lanjut feedback report yang 
diberikan. 

Proses evolusi PQA dari semula berbasis 
Kriteria Baldrige menjadi berbasis Kriteria Kinerja 
Ekselen Pertamina (KKEP) pun dipicu oleh 
keinginan untuk lebih menyelaraskan hasil asesmen selama ini yang berupa skor dan feedback 
report dengan upaya perbaikan yang lebih specific, measurable, achievable, realistic, dan time 
bond (SMART) menuju kinerja ekselen kelas dunia.

PQA life cycle yang meliputi proses penyusunan Dokumen Aplikasi berbasis KKEP, proses 
asesmen, pemberian penghargaan dalam APQA, dan tindak lanjut OFI to AFI haruslah dipandang 
sebagai suatu siklus yang utuh agar Aplikan dapat mengambil manfaat yang maksimal dari 
keikutsertaannya dalam PQA.

Dengan target pencapaian skor minimal sebesar 576 di tahun 2015 mendatang sebagai 
syarat bagi tercapainya predikat Emerging Industry Leader, maka kita perlu menjaga tekad dan 
konsistensi dari pelaksanaan PQA ini dan hal ini menjadi tugas bersama insan mutu Pertamina 
untuk mewujudkannya. Semoga ….•

PQA : Antara 
Citra dan Perbaikan 
Kinerja

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate
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SINOPSIS

Judul : Law of Attraction ;  Mengungkap 
Rahasia Kehidupan
Penerbit : Ufuk Press
ISBN : 9791238472
Kolasi : x/196p/il/17cm

Tanpa disadari, ada getaran hebat yang 
sedang bekerja dalam diri Anda. Ia seperti 
‘magnet hidup’ yang mampu menarik benda-
benda atau hal-hal yang Anda dambakan dan 
menolak apapun yang tidak Anda inginkan. 
Inilah prinsip kerja Law of Attraction (Hukum 
Ketertarikan). Namun, tidak semua orang 
sadar dan tahu bagaimana menggunakannya 
dengan baik. Memang, kemampuan dan daya 
tarik ini bisa diperoleh karena bakat. Tetapi, 
sebenarnya juga bisa di pelajari. Seberapa 
baiknya kemampuan daya tarik Anda, 
tergantung pada apa dan bagai mana Anda 
melakukannya.

Diantara Anda mungkin sudah mendengar 
tentang konsep Law of Attraction (Hukum 
Ketertarikan) melalui berbagai sumber. 
Sementara orang lain baru saja mulai mempe-
lajarinya. Pada awal zaman modern, masalah 
ini mulai didokumentasikan sejak awal 
tahun 1990-an. Sejak tahun 2000 banyak 
bermunculan buku-buku dan berbagai artikel 
mengenai Hukum Ketertarikan, dan semakin 
lama semakin banyak orang yang tertarik 
untuk mengkaji dan mempraktikkan prinsip-
prinsipnya. Pada masa-masa mendatang 
akan semakin banyak penulis dan akademisi 
yang mengulas masalah ini dengan semakin 
meningkatnya minat khalayak terhadap 
topik ini.

Pernahkah Anda mendengar cerita orang 
yang terus menerus gagal menjalin hubungan 
yang harmonis, atau terjerat dalam pola 
hubungan yang itu-itu saja? Sesungguhnya 
prinsip kerja Hukum Ketertarikan juga 
berlaku pada orang-orang itu. Hukum 
ketertarikan dapat didefinisikan sebagai 
“Segala sesuatu yang Anda pikirkan dengan 
segenap perhatian, energi dan konsentrasi, 
baik hal yang positif maupun negatif, akan 
datang ke dalam kehidupan Anda”. 

Dengan membaca buku ini Anda 
akan mengetahui mengapa pengalaman-
pengalaman itu bisa terjadi. Dan yang lebih 
penting, Anda juga akan menemukan cara 
untuk menerapkan dalil-dalil dalam Hukum 
Ketertarikan itu secara sadar. Segala sesuatu 
yang begitu ingin anda lakukan, Anda ketahui, 
dan Anda miliki akan dapat anda datangkan, 
sehingga Anda akan dapat memiliki semakin 
banyak hal yang andainginkan dan semakin 
berkurang apa-apa yang tidak Anda inginkan 
di dalam hidup ini. Dengan demikian kelak 
Anda akan mendapat klien yang ideal, 
pekerjaan yang ideal, hubungan yang ideal, 
kekayaan yang lebih besar dan bahkan apa 
saja yang begitu anda dambakan dalam 
hidup ini.

Buku ini memberi Anda cara yang tepat, 
unik, sekaligus praktis untuk memunculkan 
dan memaksimalkan potensi terpendam 
dalam diri Anda. Anda akan dengan sadar 
dapat mendatangkan apa pun yang anda 
inginkan dalam segala hal didalam kehidupan, 
misalnya Keuangan, kesehatan, hubungan, 
pekerjaan dan kebahagiaan.•PERPUSTAKAAN
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Kania M. Afdal, Ketua Umum PWP 2012 - 2015
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JAKARTA – Pengurus PWP Pusat periode 2012-2015 foto bersama 
setelah acara Musyawarah Besar ke-4 Persatuan Wanita Patra di Gedung 
Wanita Patra, Simprug, Jakarta, pada (19/6). Musyawarah Besar ke 4 
menetapkan Kania M Afdal sebagai Ketua Umum, Yuni Budi Djatmiko 
sebagai Ketua pendamping Bendahara, Rinie Hari Karyuliarto sebagai 
Ketua pendamping bidang Organisasi, Dwi M Husen sebagai Ketua 
pendamping bidang Pendidikan, Diah Andry T Hidayat sebagai Ketua 
Pendamping bidang Sosbud, Maria Chrisna Damayanto sabagai ketua 
pendamping bidang Ekonomi, Frida Hanung Budya sebagai Ketua 
pendamping Y.P.K.P. Ketua PWP anak perusahaan juga ditetapkan dalam 
musyawarah besar kali ini.•PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Manusia yang beriman bukan hanya rajin beribadah 
tetapi juga terus meningkatkan kualitas hubungannya dengan 
sesama manusia. Demikian yang disampaikan oleh ustadz Wijayanto 
saat mengisi pengajian PWP  di Gedung PWP Simprug, (14/6). 

Dalam acara yang dihadiri oleh anggota PWP  Pusat tersebut, 
Ketua Umum PWP Kania M. Afdal berharap pengajian secara rutin 
ini semakin menambah keimanan para anggota PWP  sehingga  
menjadi makhluk selalu bertakwa.

Sementara ustadz Wijayanto dalam ceramah yang bertema 
hablumminallah dan hablumminannas yang terbarukan me-
nyampaikan, derajat manusia di hadapan Allah SWT bukan 
dipandang dari harta maupun jabatan selama di dunia namun 
bagaimana kedekatan dia kepada Allah. Selain itu, hubungannya 
terhadap sesama manusia. Percuma dia rajin ibadah namun tidak 
ada ada kepedulian terhadap sesama maka dia tergolong orang 
yang lalai bahkan dianggap sebagai orang yang mendustakan 
agama. 

Pengajian ini rutin diadakan pengurus PWP Pusat sebagai sarana 

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat Periode 
2009-2012 Kania M Afdal terpilih kembali sebagai ketua umum 
periode 2012-2015 dalam Musyawarah Besar (Mubes) PWP 
yang ke-4 di Gedung Wanita Patra Simprug, (19/6). Mubes yang 
mengangkat tema “Menggali Potensi Diri Wujudkan Kemandirian” 
ini  menrupakan tindak lanjut dari konsolidasi yang diadakan pada 
Mei 2012. Selain mendengarkan laporan pertanggungjawaban 
Ketua Umum PWP periode 2009-2012, Mubes juga menetapkan 
program kerja yang baru. Sebanyak 308 pengurus PWP seluruh 
Indonesia mengikuti musyawarah besar yang  juga diisi pemaparan 
tentang pembentukan organisasi PWP berdasarkan pada organisasi 
Pertamina oleh Unggul Putranto.•PRIYO WIDIYANTO

Musyawarah Besar ke-4 Persatuan Wanita Patra
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Persatuan Wanita Patra (PWP) Field Rantau, Rabu (11/6) 
merayakan Hari Ulang Tahun ke-12 PWP di Gedung PWP Pertamina 
EP Field Rantau. Acara dihadiri Field Manager PEP Rantau Jayasuria 

Siraman Rohani untuk Anggota PWP Pusat

untuk menambah keimanan dan ketakwaan, selain itu untuk mempererat 
tali silaturahmi antar anggota PWP. 

Selesai mendengarkan siraman rohani, para anggota PWP 
bersalaman  untuk saling memaafkan karena sesaat lagi akan memasuki 
bulan suci Ramadan.•KUNTORO
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Peringatan HUT PWP di PEP Field Rantau
Danuatmaja, Tim Manajemen Pertamina EP Field Rantau, Ketua PWP 
Pertamina Field Rantau Sri Marina Jayasuria dan pengurus serta anggota 
PWP Field Rantau, pengurus PWP Field Pangkalan Susu serta undangan 
lainnya.

Field Manajer PEP Rantau Jayasuria Danuatmaja selaku penasehat 
PWP Tingkat Wilayah PEP Region Sumatera Field Rantau, mengatakan 
PWP selaku organisasi istri pekerja Pertamina sangat besar peranannya, 
tidak saja dalam keluarga, namun juga dapat menjadi mitra untuk 
mencapai keberhasilan tugas perusahaan, khususnya dalam 
menjembatani hubungan dengan masyarakat.

Acara diisi dengan pemotongan tumpeng oleh Ketua PWP Pertamina 
Field Rantau, menyanyikan Hymne dan Mars PWP oleh paduan suara 
PWP Pertamina Rantau, hiburan oleh kelompok kolintang anggota 
PWP serta tarian dan diakhiri dengan penyerahan hadiah kepada para 
pemenang lomba senam, mengaji dan volley ball.•PEP FIELD RANTAU
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MR SIHOMBING, 
GM BARU RU V BALIKPAPAN

BALIKPAPAN – Michael Ricardo Sihombing 
atau yang lebih akrab disapa Rio resmi menjabat 
sebagai General Manager Pertamina Refinery 
Unit V yang baru, menggantikan Iriawan Yulianto 
yang kini menjabat sebagai VP Refining Project 
Business Development. Serah terima jabatan 
dilaksanakan di Ruang Solar, Kamis (14/6) 
dihadiri oleh SVP Refining Operation Rusnaedy 
Johari. Rio sebelumnya menjabat sebagai Senior 
Manager Operation & Manufacturing (SMOM) RU 
V. Pengalamannya di bidang pengolahan migas 
tidak dapat disepelekan yaitu lebih dari 23 tahun. 
Selain kilang Balikpapan, Rio juga memahami 
kilang Cilacap setelah sebelumnya menjabat 
sebagai SMOM RU IV pada 2010.•RU V
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PERTAMINA RETAIL CUP 2012

DUMAI –  PT Pertamina Retail mengadakan 
turnamen futsal “Pertamina Retail Cup 2012” pada 
16 Juni 2012 di Lapangan Futsal Kenari Mas, 
Jakarta  yang diikuti  oleh para pekerja kantor PT 
Pertamina Retail dan pekerja SPBU PT. Pertamina 
Retail  Area Region III  dengan tema “Be a Smart 
And Healthy Employees”. Kegiatan turnamen 
futsal ini merupakan salah satu kegiatan Bapor 
PT. Pertamina Retail yang diadakan  setiap tahun 
dengan tujuan meningkatkan motivasi pekerja, 
rasa kebersamaan dan sportifitas sesama pekerja, 
serta meningkatkan mutu komunikasi di lingkungan 
pekerja PT. Pertamina Retail. Tahun ini turnamen 
dimenangkan oleh SPBU COCO 31 11403, Daan 
Mogot-Jakarta yang merupakan Juara bertahan 
sejak 2011. Para pekerja berharap kegiatan ini 
bisa menjadi agenda tahunan perusahaan yang 
pesertanya tidak hanya terbatas pada pekerja 
SPBU COCO saja, tetapi juga mengundang pekerja 
dari SPBU DODO, sehingga corporate identity 
PT Pertamina Retail lebih dikenal di masyarakat 
luas.”•PERTAMINA RETAIL

JALIN SILATURAHMI MELALUI PRESTASI

BOGOR - Berakhirnya masa dinas di perusahaan bukan berarti 
tak punya lagi kegiatan, tapi justru dengan lepasnya seseorang 
dari kedinasan bisa menikmati kehidupan yang lebih santai. Itu pula 
yang dilakukan oleh pensiunan Pertamina yang tergabung dalam 
Himpana (Himpunan Pensiunan Pertamina) melalui turnamen golf 
piala Direktur Utama Pertamina di lapangan Golf Riverside Cikeas 
Bogor, (10/6). Menurut Ketua Umum Himpana Hari Purnomo, 
ini merupakan turnamen ke-9 yang dilakukan rutin setiap tahun. 
”Kegiatan ini sebenarnya untuk menjalin tali silaturahmi bukan 
hanya dengan sesama pensiunan tapi juga dengan mereka yang 
masih aktif, baik dari Pertamina maupun dari stakeholder,”jelas Hari. 
Tahun ini, turnamen diikuti 194 peserta baik pensiunan, pekerja aktif 
dan stakeholder Pertamina. Direktur SDM Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko yang hadir pada saat pembukaan berharap kegiatan ini 
selain dapat menjalin silaturahmi, juga dapat menjaga kebugaran. 
Di akhir turnamen, Suwardi berhasil menjadi best net overall dan 
merebut piala bergilir Direktur Utama Pertamina. Dalam acara ini juga 
dibagikan hadiah lain  dan doorprize bagi para peserta.•KUN
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TIM FUTSAL PERTAMINA EP
BERJAYA DI FUTSAL PDSI CUP 2012

JAKARTA - Para pemenang turnamen futsal PDSI CUP 
Tahun 2012 merayakan kemenangannya di lapangan futsal 
Karet Pedurenan, Kuningan, Jakarta, (15/6). Hadir pada final 
kejuaraan kali ini VP Operation PDSI Sutopo dan Corporate 
Secretary PDSI Ali Mundakir yang sekaligus menjabat 
sebagai ketua panitia. Kejuaraan ini diadakan dalam rangka 
HUT PDSI ke-4 yang diikuti oleh 10 tim futsal yang dibagi 
menjadi 2 group. Tim futsal Pertamina EP berhasil menjuarai 
turnamen ini setelah mengalahkan tim futsal dari PDSI. Juara 
ke 3 dan ke 4 diraih oleh tim futsal dari PDSI Area NAD & 
Sumatra Bagian Utara  dan tim futsal dari PDSI Area Jawa. 
Juara 1 mendapatkan trofi dan uang pembinaan sebesar Rp 
4.000.000, Juara 2 mendapatkan trofi dan uang pembinaaan 
sebesar Rp 3.000.000, juara mendapatkan 3 trofi serta 
uang pembinaan sebesar dan juara 4 mendapatkan uang 
pembinaan sebesar Rp 1.000.000.   “Semoga turnamen ini 
dapat lebih mengakrabkan hubungan antara karyawan PDSI 
yang di area-area dan anak perusahaan hulu yang lain yang 
dapat dibawa di lingkup pekerjaan,” kata Ali.•PRIYO WIDIYANTO

SOLIKHAH
Planning & Evaluation Manager,
Planning & Optimization,
Refining Operation,
Refinery DirectorateFO
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ANAK PERUSAHAAN

PHE WMO Bangun 
Tiga Anjungan

Sinergi Pertamina Retail dan Bank Mandiri

Direktur Keuangan PT Pertamina Retail Tenny RA Rusdi dan Executive Vice 
President Corporate Banking II Didiek Hartantyo foto bersama dengan Direktur 
Utama PT Pertamina Retail Giri Santoso dan Direktur Corporate Banking Bank 
Mandiri Fransisca Nelwan Mok.
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Pelatihan HSE Bagi BPS PGE 
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ERP Basic Training Fungsi SCM PEP :
Dukungan CSS Bagi Anak Perusahaan

JAKARTA – Pertamina Hulu Energi West 
Madura Offshore (PHE WMO) terus berupaya 
untuk mencapai peningkatan produksi hingga 
30.000 barel per hari (bph) pada tahun ini dengan 
aman dan lancar. Salah satu usahanya adalah 
terus mempersiapkan berbagai infrastruktur 
penunjang.

PHE WMO mempercayakan pembangunan 
tiga anjungan (platform) kepada PT Bakrie 
Construction, dengan nilai kontrak untuk 
fabrikasi ketiga anjungan minyak itu mencapai 
19 juta dollar AS. Ketiga anjungan baru 
tersebut lengkap dengan jaringan pipa  untuk 
menghubungkan jaringan pipa yang saat ini ada 
dengan sumur-sumur baru yang akan di bor. 

Ketiga anjungan itu masing-masing untuk 
PHE KE-38B, PHE KE-39, dan PHE KE-
54. Direktur Operasi PHE Eddy Purnomo 
mengatakan bahwa pengadaan anjungan 
tersebut untuk mendongkrang produksi minyak 
PHE WMO, dan rencananya ketiga anjungan 
itu akan mulai dipasang di wilayah operasi PHE 
WMO pada akhir Agustus 2012.

Selain membangun anjungan, PHE WMO 
juga harus membangun ulang 1 anjungan yang 
sempat rusak tertabrak kapal. Maka dengan 
demikian total ada empat anjungan yang akan 
dipasang.

 “Saat ini produksi minyak PHE WMO baru 
mencapai 12.000 barel per hari (bph) dan 
produksi gas sebesar 180 juta kubik perhari 
(mmscfd). Diharapkan dengan pemasangan 
anjungan tersebut, produksi minyak bisa 
melonjak hingga 30.000 bph,” ujar Eddy 
Purnomo yang ditemani juga oleh Direktur Usaha 
Internasional PHE, Ignatius Tenny Wibowo di 
sela-sela tinjauan proyek di Bakrie Construction, 
Cilegon Banten,  Selasa (5/6/2012).

Eddy mengaku optimis bahwa pada akhir 
tahun nanti rata-rata produksi minyak WMO bisa 
menembus angka 16.000 bph, dan hadirnya 
ketiga anjungan batu itu akan menambah 
produksi minyak sebesar 9.000 bph hingga 
21.000 bph. 

Sedangkan untuk produksi gas bisa ber-
tambah sebesar 25 mmscfd. Eddy menegaskan 
bahwa jika semua infrastruktur sudah lengkap 
terpasang, maka tahun depan, bukan tidak 
mungkin produksi PHE WMO rata-rata bisa 
stabil hingga 30.000 bph. 

“Sejak mendapatkan hak untuk mengelola 
Blok West Madura ini, PHE sudah melakukan 
pemboran enam sumur pengembangan. Selain 
itu, satu sumur eksplorasi sudah selesai dibor. 
Khusus tahun ini, PHE WMO merencanakan 
mengebor 9 sumur eksplorasi dan 12 sumur 
pengembangan dan sumur kerja ulang,” ucap 
Eddy.

Disebutkan pula bahwa PHE WMO memang 
pernah memproduksi 26.000 bph, tetapi 
infrastrukturnya kurang mendukung bahkan 
bisa sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil 
bisa berakibat fatal.•SAHRUL

JAKARTA - ERP Basic Training II berlangsung di Ruang School 
of PEP, Lantai 18 Gedung Standard Chartered Jakarta, pada 11 
– 15 Juni 2012 dan diikuti 17 peserta yang terdiri dari perwakilan 
SCM di seluruh unit operasi PT Pertamina EP. Kegiatan dibuka 
oleh perwakilan fungsi Supply Chain Management Kantor Pusat 
PT Pertamina EP, Branjangan Tirta Yuda. Training dimaksudkan 
untuk pengembangan pekerja SCM.

Sebelumnya, ERP Basic Training telah diselenggarakan 
sebanyak empat kali. Yaitu, dua angkatan untuk ERP Basic 
Training I, dan dua angkatan untuk ERP Basic Training II. Pada 
ERP Basic Training I, materi ditekankan pada procurement dan 
inventory management yang merupakan kegiatan utama fungsi 
SCM. Sedangkan ERP Basic Training II bersifat memperkaya 
dukungan kepada modul Plant Maintenance (PM) yang baru 
saja go live di lingkungan PT Pertamina EP, dan juga modul 

SUNGAI GERONG - Sesuai dengan komitmen manajemen 
Pertamina Geothermal Energy (PGE) dimana Health, Safety, 
& Environment (HSE) menjadi landasan utama dalam kegiatan 
operasional, maka dilaksanakan HSE Mandatory Training bagi 
peserta Bimbingan Profesi Sarjana (BPS) PGE pada 14-19 Juni 
2012 di HSE Training Center Sungai Gerong. Pelatihan bertujuan 
untuk meningkatkan kesadaran, komitmen, serta partisipasi 
aktif dari seluruh pekerja terhadap penegakan kaidah-kaidah 
HSE di lingkungan kerja. 

Ini adalah tahun kedua PGE memberikan HSE Mandatory 
Training di Sungai Gerong kepada para calon pekerja barunya. 
Manajemen PGE menyadari pentingnya menanamkan budaya 
HSE sejak awal seorang pekerja masuk di lingkungan kerja PGE. 
Seperti bisnis Pertamina pada umumnya, kegiatan operasional 
PGE berada di lingkungan yang sangat sensitif terhadap isu-
isu lingkungan dan sosial. Kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan 
produksi panasbumi memiliki potensi sumber bahaya antara 
lain peledakan, kebakaran, kecelakaan yang dapat berakibat 
kerusakan dan cidera manusia serta pencemaran lingkungan. 

Dengan diberikannya HSE Mandatory Training, diharapkan 
para calon pekerja baru tersebut dapat menerapkan prinsip-

Project System (PS) yang terkait dengan pengelolaan project 
investasi. Selain itu, materi yang disampaikan dalam training 
juga menekankan kepada e-Procurement yang berkorelasi data 
dengan proses procurement di MySAP.•CSS
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prinsip HSE di lingkungan kerja PGE secara langsung, baik 
pada saat On-The-Job Training (OJT) maupun setelah mereka 
menyelesaikan masa pendidikannya dan menjadi pekerja di 
lingkungan PGE. 

Salah seorang peserta pelatihan menyatakan bahwa materi-
materi yang mereka dapatkan pada HSE Mandatory Training 
ini akan sangat bermanfaat bagi mereka tidak hanya pada saat 
mereka beraktivitas di lingkungan kerja PGE namun juga pada 
aktivitas keseharian mereka.•HR

JAKARTA - PT Pertamina Retail menggandeng Bank Mandiri 
dalam menyediakan fasilitas perbankan untuk mendukung 
pengelolaan transaksi operasional anak perusahaan Pertamina 
tersebut. Penandatanganan perjanjian kerja sama pengelolaan 
transaksi operasional itu dilakukan oleh Direktur Keuangan 
PT Pertamina Retail Tenny RA Rusdi dan Executive Vice 
President Corporate Banking II Didiek Hartantyo, disaksikan 
Direktur Utama PT Pertamina Retail Giri Santoso dan Direktur 
Corporate Banking Bank Mandiri Fransisca Nelwan Mok, di 
Jakarta (13/6).

Menurut Direktur Keuangan PT Pertamina Retail Tenny RA 
Rusdi, Pertamina Retail yang saat ini mengelola 77 SPBU COCO 
di berbagai wilayah Indonesia akan memanfaatkan fasilitas 
Mandiri Virtual Account. “Dana pembelian BBM di masing-
masing SPBU serta pembayaran dari pelanggan dapat langsung 
disetorkan secara real time. Jadi, kami dengan mudah dapat 
mengetahui detail informasi tentang aktivitas transaksi keuangan 
tersebut,” jelas Tenny. Saat ini, sekitar 500 pelanggan Pertamina 
Retail telah menggunakan layanan ini.

Selain itu, Pertamina Retail akan mendapatkan pelayanan 
cash pick up untuk membantu pengambilan uang tunai di SPBU 
dan langsung dimasukkan ke rekening perseroan. “Kami juga 
mendapatkan layanan Mandiri Tabungan Bisnis bagi SPBU 

COCO Pertamina Retail serta pemasangan ATM dan EDC di 
SPBU COCO,” papar Tenny.

Sementara Direktur Utama PT Pertamina Retail Giri Santoso 
berharap kerja sama ini dapat menjadi solusi keuangan yang 
tepat untuk meningkatkan kinerja Pertamina Retail. “Termasuk 
mendukung upaya peningkatan pelayanan SPBU kepada 
masyarakat,” ujar Giri.•PERTAMINA RETAIL
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Asumsi Dasar ICP Dibahas 
dalam RDP DPR RI

Upskilling untuk 
Pekerja TBBM & DPPU 
se-Maluku dan Papua
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SURABAYA - Dalam upaya 
menciptakan loyalitas kon-
sumen akan setiap produk 
yang ditawarkan,  Pertamina 
terus berupaya melakukan im-
provement di setiap bidang.

Dalam pendistribusian 
BBM dari Terminal BBM 
(TBBM) sampai ke SPBU, 
selain performance mobil 
tangki, keakurasian volume 
BBM yang diangkut merupa-
kan salah satu dambaan 
pe langgan. Untuk itu,  fung si 
Supply & Distribusi Dir ek-
torat Pemasaran & Niaga 
membangun empat unit tera 
mobil tangki di wilayah TBBM 
Tuban, TBBM Surabaya Group, 
TBBM Tanjung Wangi dan 
TBBM Manggis. Launching 
dilakukan dalam dua kegiatan 
karena perbedaan wilayah 
kerja. 

Untuk wilayah Jawa Timur 
yang meliputi unit tera di TBBM 
Tuban, TBBM Surabaya Group 
dan TBBM Tanjung Wangi, 
launching dilakukan pada 28 
Mei 2012 yang dilanjutkan 
dengan penandatanganan 
kesepakatan penggunaan 
Unit Tera Mobil Tangki  yang 
dilakukan Manajer S&D Region 
III Pertamina Fariz Azis dan 
Ka. Disperindag Jawa Timur 
yang diwakili Budi Setiawan. 

Keakurasian Volume Mobil Tangki, 
Dambaan Konsumen

Sementara untuk wilayah Bali, 
launching  dilakukan padahari 
8 Juni 2012 yang dihadiri 
oleh Ka. disperindag Bali Ni 
Wayan Kusumawathi beserta 
jajarannya.

Ni Wayan Kusumawathi 
da lam kesempatan ter-
sebut menjelaskan, penan-
da tanganan kesepakatan 
kerja antara Pertamina dan 
Disperindag Bali mengenai 
penggunaan fasilitas unit 
tera mobil tangki  ini akan 
disatukan dengan fasilitas 
yang milik instansi PLN dan 
PDAM oleh Gubernur Bali 
dalam waktu dekat.

Dengan selesainya pem-
bangunan empat unit tera mobil 
tangki dan penandatanganan 
kesepakatan penggunaan unit 

tera ini, diharapkan Pertamina 
dalam melakukan tera/tera 
ulang mobil tangki dapat 
dilakukan secara cepat, tepat 
dan akurat.

Seperti diketahui, se lama 
ini peneraan mobil tangki 
dilakukan di lokasi Met rologi 
dan memer lukan waktu 
minimal satu hari. Sekarang, 
peneraan hanya memakan 
waktu maksimal dua jam  
bila menggunakan unit tera 
Pertamina. Selain itu, SPBU/
industri  dapat menyaksikan 
pelaksanaan tera sebagai 
wujud transparansi kepada 
pelanggan.

Inilah satu improvement 
yang dilakukan agar ter cipta 
loyalitas konsumen terhadap 
Per tamina.•M&T DIRECTORATE

JAYAPURA -  HSSE Area  Maluku – Papua bekerja 
sama dengan Techical Area Maluku – Papua dan HR 
Area Maluku – Papua mengadakan pelatihan Upskilling 
Sistem Manajemen Proyek (SMP) dan Contractor Safety 
Management System (CSMS) untuk pekerja Layanan 
Jasa Pemeliharaan (LJP) dan K3LL pada lokasi kerja 
TBBM dan DPPU se-Maluku – Papua. Pelatihan yang 
dibuka oleh Pjs. Koordinator Region VIII  J. Hengkie  
Walintukan itu,  diikuti oleh 18 peserta dengan hasil 17 
peserta yang dinyatakan lulus. 

Menurut J. Hengkie Walintukan, pelatihan ini ditujukan 
agar CSMS dapat diterapkan dalam proses pengadaan 
barang dan jasa di lingkungan kerja TBBM dan DPPU 
se-Maluku – Papua. Selain itu, agar pekerja dapat 
menjalankan coaching CSMS kepada kontraktor di 
masing-masing wilayah kerja. 

Materi pelatihan meliputi bagaimana cara pembuatan 
RKS, teknik kontruksi dan pengawasannya, cara 
pembuatan Job Safety Analysis dan Risk Matriks, cara 
pembuatan HSE Plan, cara melakukan inspeksi PJA dan 
Work in Progress serta pemahaman mengenai SK-034 
tentang manajemen kinerja kontraktor. Selain materi 
SMP dan CSMS, diberikan juga materi Good Corporate 
Governance (GCG), sehingga peserta yang lulus dalam 
pelatihan tersebut dapat bertindak sebagai agen GCG 
di wilayah kerjanya.•FRM REG. VIII

JAKARTA –  D i rek tu r 
Utama Pertamina, Karen 
Agustiawan menghadiri 
rapat dengar pendapat 
(RDP) Komisi VII DPR RI 
dengan Menteri  Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
RI, Jero Wacik di Gedung 
Dewan Perwakilan Rakyat 
Jakarta,  Senin (11/6) . 
Dalam kesempatan tersebut 
Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral RI, Jero Wacik 
memaparkan pembahasan 
dan penetapan asumsi dasar 
Indonesian Crude Price 
(ICP), lifting minyak bumi, 
LPG bersubsidi, subsidi 
BBN, Alpha dan volume 
serta besaran subsidi BBM 

dalam RUU APBN tahun 
anggaran 2013.

Rapat yang dipimpin oleh 
Ketua Komisi VII DPR RI, 
Sutan Batugana ini bersifat 
terbuka untuk umum. Selain 
Dirut Pertamina, hadir juga 
Direktur Marketing & Trading 
Pertamina, Hanung Budya, 
dan Direktur Hulu Pertamina, 
Muhamad Husen.

Menurut Jero, harga 
minyak dunia cenderung 
mengalami peningkatan 
di triwulan I tahun 2012, 
sebagai akibat dari mem-
buruknya situasi geopolitik di 
Timur Tengah, serta belum 
pulihnya krisis hutang dan 
finansial Eropa dan Amerika. 

Namun di awal triwulan 
II tahun 2012 cenderung 
turun sebagai akibat mulai 
meredanya ke tegangan di 
Timur Tengah dan mem-
baiknya perekonomian 
Amerika.

“Prediksi harga mi nyak 
dunia pada 2013 ber-
dasarkan berbagai sumber 
berkisar antara 80-140 dolar 
AS per barel,” ujarnya.

Berdasarkan perkem-
bangan realisasi ICP dan 
harga minyak dunia, prediksi 
harga minyak dunia tahun 
2013 dari berbagai sumber, 
serta masih tingginya ke-
tidakpastian faktor-faktor 
yang mempengaruhi har ga 

minyak, seperti pertum-
buhan ekonomi dan kondisi 
geopolitik di kawasan peng-
hasil minyak maka ICP untuk 
RAPBN 2013, diusulkan 
pada kisaran 100-200 dolar 
AS per barel.

Sementara i tu, Jero 
men jelaskan tentang per-
kembangan produksi gas 
di tahun 2012 dan upaya 
peningkatan produksi serta 
perkiraan adanya tambahan 
produksi dari pengembangan 
lapangan baru. “Maka prog-
nosa lifting gas bumi pada 
RAPBN 2013 diusulkan 
sebesar 1.290 – 1.390 ribu 
boepd,” tandasnya.

“Jadi prognosa produksi/
lifting migas pada RAPBN 
2013 diusulkan sebesar 
2.180 – 2.320 ribu boepd 
(mboepd),” terang Jero di 
hadapan anggota Komisi VII 
DPR RI.•NILAWATI DJ



Direktur Utama Pertamin Karen Agustiawan menyimak penjelasan Deputi Perdana Menteri Bidang Energi Irak Hussain 
Ibrahim Saleh Al-Sharistani mengenai potensi migas di Irak.
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Pertamina Ingin Aktifkan Kembali 
Blok 3-Western Dessert-Irak
Berbagai langkah 
strategis dilakukan 
Pertamina sebagai tulang 
punggung energi nasional 
Indonesia. Salah satunya 
berupaya mengaktifkan 
kembali Blok 3-Western 
Dessert di Irak.

JAKARTA – Pada tahun 2002 
lalu, Pertamina meme nangkan 
tender operasi Blok 3-Western 
Dessert di Irak, namun terhenti. 
Sekarang in i  kami ingin 
mengaktifkan kembali ladang 
minyak tersebut. Demikian 
disampaikan Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan 
dalam kuliah umum Iraq’s 
Contribution to The World 
Facing The Global Challenges 
and Crisis di Lantai M Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, 
Selasa (26/6).

Dalam kuliah umum ter-
sebut, hadir Deputi Perdana 
Menteri Bidang Energi Irak 
Hussa in  Ib rah im Sa leh 
Al-Sharistani, Duta Besar 
Republik Irak H.E. Dr. Ismaiel 
S. Muhsin, Ketua Eksekutif 
ICWA, H.E. Ibrahin Yusuf, 
dan jajaran manajemen di 
lingkungan Pertamina.

Keinginan Pertamina untuk 
mengaktifkan kembali ladang 
minyak di Irak, dipicu dengan 
masalah energi global dan 
untuk memenuhi permintaan 
domestik yang terus mening-
kat. 

Menurut Karen, Pertamina 
sebagai tulang punggung 
energi nasional Indonesia, 
merasa sangat perlu menga-
mankan sumber daya energi 
untuk kepentingan nasio-
nal. “Untuk itu, kerja sama 

JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyambut kedatangan 
delegasi dari Pemerintah Irak melalui lunch gathering di Hotel 
Mulia Senayan, Jakarta, Senin (25/6).

Deputi Perdana Menteri bidang Energi Irak, Hussain Ibrahim 
Saleh Al-Shahristani disambut langsung oleh President Director 
and CEO Pertamina, Karen Agustiawan dan turut hadir dalam 
kesempatan tersebut Komisaris Utama Pertamina, Sugiharto 
beserta jajaran komisaris dan direksi Pertamina serta jajaran 
direksi dari PT PLN, PT Wijaya Karya dan PT Adhi Karya.

Kedatangan delegasi Irak ke Indonesia ini dalam rangka 
untuk mencari investor-investor perusahaan dari Indonesia 
dalam pembangunan kembali pasca peperangan yang terjadi 
di negara Irak. 

Karen Agustiawan mengatakan pihaknya dan beberapa 

Pertamina - AC Milan 
Jaring Bibit Baru Lagi

regional maupun interna-
sional perlu dilakukan untuk 
memenuhi kebutuhan ter-
sebut,”tukasnya.

Karen menjelaskan, Blok 
3-Western Dessert tersebut 
dimenangkan Pertamina dan 
Iraqi Oil Exploration Company 
saat kepemimpinan Saddam 
Hussein pada akhir 2002.

“Kerja sama ini dilakukan 
untuk meningkatkan kondisi 
ekonomi. Untuk itu, kami 
sangat menyambut Irak se-
bagai mitra strategis demi 
kebaikan rakyat kedua ne-
gara,”papar Karen.

Hal yang sama disam-
paikan Deputi Perdana Men-
teri Irak Hussain Al-Sharistani. 
Menuru t  Hussa in ,  I r ak 
mem berikan kesempatan 
kepada perusahaan migas 
asing untuk mengikuti ten-
der di negaranya. “Asalkan, 
perusahaan tersebut berba-
dan hukum dengan laporan 
keuangan yang baik, punya 
kapasitas produksi yang besar, 
memiliki rekam jejak keamanan 

dan  ramah l i ngkungan 
serta mengikutser takan 
komunitas,”ungkapnya.

“Sejak tahun 2009, proses 
tender ladang minyak dan 
gas di Irak dilakukan secara 
transparan dan dapat dilihat 
di televise dan internet,” ujar 
Hussain.

Sistem kontrak yang 
diterapkan adalah 20  tahun 
technical service contract. 
Artinya, operator membiayai 
semua aktivitas eksplorasi, 
mengikutsertakan mit ra 
per usahaan negara dan di-
bayar berdasarkan basis 
dollar to dollar. “Sehingga 
semua minyak tetap milik 
negara,”tandasnya.

S a a t  i n i ,  H u s s a i n 
men je laskan,  I rak te lah 
menandatangani kontrak 
dengan sejumlah perusahaan 
minyak internasional untuk 
mengeksplorasi 12 ladang 
minyak dengan kapasitas 
produksi lebih dari 11 juta 
barel per hari hingga enam 
tahun ke depan dengan 

perkiraan investasi sebesar 
170 miliar dolar AS.

“Irak sendiri mempunyai 
cadangan minyak sebesar 
143 miliar barel atau 11 persen 
dari total cadangan minyak 
mentah dunia, sementara 
cadangan gas mencapai 3,5 
triliun kubik meter,” ungkap 
Hussain.

Dari 78 ladang minyak 
di Irak, sembilan ladang 
dik las i f ikas ikan sebagai 
ladang super perkasa yang 
memiliki cadangan minyak 
lebih dari 5 miliar barel dan 
23 diklasifikasikan sebagai 
ladang raksasa karena 
memiliki kandungan minyak 
sebesar 1 miliar barel yang 
berada di tenggara Irak. 
Sedangkan untuk gas alam, 
Irak memiliki tiga ladang, 
yaitu Akkas, Mansuriyah dan 
Siba dengan total kapasitas 
produksi sekitar 700 miliar 
kubik meter  dan dapat 
digunakan untuk bahan bakar 
pembangkit listrik dan industri 
petrokimia.•NILAWATI DJ

Pertamina Sambut Kedatangan Delegasi Irak
BUMN lain di Indonesia siap membantu Irak untuk membangun 
ulang infrastruktur perumahan, fasilitas publik dan listrik yang 
dibutuhkan Irak.

Sebaliknya, Pertamina juga membutuhkan dukungan Irak 
untuk dapat mengembangkan lapangan-lapangan minyak di 
Irak mengingat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini 
berada di atas 6 persen membutuhkan banyak energi.

Dalam kesempatan yang sama, Hussain Al-Shahristani 
juga mengatakan saat ini Irak memiliki banyak program untuk 
pembangunan negaranya, salah satunya adalah merencanakan 
peningkatan produksi minyak menjadi 10 juta BOPD dan 
menciptakan 20 ribu megawatt pembangkit listrik.

Di samping itu, pihaknya juga menyambut baik keinginan 
BUMN-BUMN di Indonesia dalam proses pembangunan di 

Irak dan mengajak perusahaan-perusahaan tersebut untuk 
mengikuti proses tender.•IRLI KARMILA
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Pertamina 
berbincang dengan Deputi Perdana Menteri Bidang Energi Irak Hussain Ibrahim 
Saleh Al-Sharistani saat lunch gathering.

JAKARTA – Pertamina sebagai perusahaan 
kebanggan bangsa yang memiliki kepedulian besar 
terhadap pengembangan potensi generasi muda, 
dan klub sepak bola asal Italia AC Milan kembali 
menggelar seleksi AC Milan Junior Camp 2012 di 
lima kota besar di Indonesia.

Sekitar 3.500 anak usia 13 hingga 16 tahun 
akan ambil bagian dalam proses seleksi tersebut 
yang diadakan di Jakarta, Malang, Palembang, 
Balikpapan, dan Makassar. Dari seleksi tersebut, 
sebanyak 50 pemain yang terjaring akan mengikuti 
Milan Junior Camp di Jakarta selama dua pekan.

Lewat Camp tersebut, para peserta akan 
berkompetisi untuk dapat bergabung di barisan 
skuad Indonesia All Star Team 2012 yang akan 
berlaga pada turnamen “Intesa Sanpaolo Italia” yang 
digelar AC Milan pada Oktober-November 2012.

Vice President Corporate Communication 
Pertamina M. Harun  (saat menjabat) mengatakan 
Milan Junior Camp 2012 adalah bentuk kontribusi 
Pertamina dalam pembinaan bakat olah raga 
generasi muda.  “Pertamina sebagai perusahaan 
kebanggan bangsa, memiliki perhatian yang besar 
terhadap pengembangan dunia sepak bola di tanah 
air. Dukungan yang diberikan Pertamina untuk yang 
kedua kalinya pada program ini merupakan bentuk 
nyata, sumbangsih terhadap pengembangan dunia 
sepak bola di tanah air,” kata Harun, Senin (25/6).

Harun menjelaskan, 50 pemain yang terpilih 
digembleng di Simprug  oleh pelatih dari AC Milan. 
Selama dua minggu itu, 50 pemain yang dipilih 
dari 5 kota akan dikerucutkan menjadi 18 pemain. 
“Ke-18 pemain itulah yang akan dibawa ke San 
Siro untuk memperkuat Indonesia di pertandingan 
melawan perwakilan tim AC milan dari negara lain,” 
terang harun.

Menurut perwakilan dari Universitas Negeri 
Jakarta, Hadi, yang ikut terlibat dalam proses seleksi 
dan pembekalan, penentuan pemain disesuaikan 
dengan aturan yang digariskan FIFA. “Jadi, ada 
tiga aspek yang menjadi pertimbangan kami, yakni 
daya tahan, kecepatan, dan kekuatan. Inilah yang 
menjadi patokan kami mengukur fisik pemain,” 
kata Hadi. Termasuk kemampuan teknis dan pola 
bermain dari tiap peserta.

Indonesian All star team Challenge by AC Milan 
Junior Camp sebelumnya telah mencetak juara 
pertama di turnamen Intesa Sanpaolo Italia di mana 
18 pemain muda berbakat dari Indonesia berhasil 
mengalahkan tim AC Milan Junior Camp dari 30 
negara.•SAHRUL HAETAMY ANANTO


