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Forum World LP Gas ke-25 : 
Pertamina Kian Agresif 
Tingkatkan Infrastruktur LPG
Pertamina menjadi tuan 
rumah forum World LP 
Gas (WLPG) ke-25 di Bali. 
Kesuksesan program 
konversi minyak tanah 
ke LPG di Indonesia, 
mendorong Pertamina 
kian agresif tingkatkan 
infrastruktur LPG. 
Peningkatan konsumsi 
perlu diimbangi dengan 
investasi.

Pelaku pasar internasional menaikkan perkiraan 
pertumbuhan domestik bruto (PDB/growth domestic 
product) Indonesia sepanjang tahun 2012 menjadi 6% 
dibandingkan prediksi sebelumnya 5,4%. Kenaikan tersebut 
disebabkan oleh catatan pertumbuhan ekonomi Indonesia 
yang positif pada semester I-2012, yakni mencapai 6,4% 
dibandingkan semester I-2011 (year-on-year). Pertumbuhan 
PDB Indonesia tidak lepas dari upaya Pemerintah dalam 
menjaga kestabilan ekonomi terutama melalui pengendalian 
suku bunga acuan Bank Indonesia (BI rate). BI rate 
merupakan instrumen kebijakan keuangan yang langsung 
mempengaruhi suku bunga kredit perbankan. Sejak Februari 
2012, Pemerintah telah menurunkan BI rate menjadi 5,75% 
dan belum berubah hingga kini. Penurunan BI rate diarahkan 
untuk menekan suku bunga kredit, sehingga pengusaha atau 
masyarakat dapat memperoleh pendanaan dengan beban 
bunga yang relatif rendah.

Pertumbuhan ekonomi global telah melambat seiring 
dengan imbas penurunan ekonomi dunia. Berbagai gejolak 
ekonomi yang terjadi di mancanegara, seperti krisis utang 
Eropa, penurunan ekonomi di AS, dan penurunan permintaan 
komoditas di China khususnya pada sektor energi (lihat 
Market Update 10 September 2012), turut menyumbang 
kepada ketidakpastian pergerakan ekonomi. 

Imbas perlambatan global tersebut berpotensi 
menyebabkan perlambatan ekonomi Indonesia, yang 
akhirnya dapat menurunkan pertumbuhan investasi riil di 
Tanah Air pada tahun 2013. Para pengamat dan pelaku pasar 
uang mencermati adanya sinyal-sinyal penurunan ekonomi 
berdasarkan data investasi non riil semester I-2012, antara 
lain indikasi penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG) 
di Bursa Efek Indonesia, penurunan level credit default swap 
(CDS), serta pelemahan nilai tukar Rupiah seperti terlihat 
pada grafik berikut.

Kekhawatiran para pengamat dan pelaku pasar uang ini 
hendaknya menjadi perhatian bagi pelaku usaha. Tampaknya 
para pelaku sektor riil sudah perlu menyusun skenario-
skenario kemungkinan yang matang, menjaga tingkat 
likuiditas, dan juga menyelaraskan sumber daya perusahaan 
agar implementasi rencana investasi dan program-program 
pengembangan dapat tetap dijaga momentumnya pada 
tahun 2013.•

KuartaL III-2012 : MenjaGa 
MoMentuM Pada 2013

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

MarketUpdate

nusa dua, BaLI - Untuk 
kedua ka l inya Indones ia 
menjadi tempat pertemuan 
World LP Gas Association. Kali 
ini Pertamina yang mewakili 
Indonesia menjadi tuan rumah 
ajang tahunan yang ke-25 
bertepatan dengan si lver 
anniversary, di Bali International 
Convention Center, dari tanggal 
11 - 13 September 2012. World 
LP Gas (WLPG) Forum dibuka 
Wakil Presiden RI Boediono, 
Rabu (12/9), dan dihadiri sekitar 
1.000 peserta dari 67 negara.

Penunjukan Indonesia 
sebagai tuan rumah konferensi 
dan pameran (WLPG) ini tidak 
lepas dari kesuksesannya 
dalam melaksanakan program 
konversi minyak tanah ke LPG 
yang digulirkan pemerintah 
sejak tahun 2007. Konversi 
minyak tanah ke LPG menjadi 
catatan penting di dunia, 
karena belum pernah dicapai 
oleh negara manapun, dalam 
waktu hampir lima tahun telah 
terdistribusi 54 juta paket LPG 
3 kilogram di hampir seluruh 
wilayah Indonesia sehingga 
men dorong peningkatan kon-
sumsi LPG.

Direktur Utama Pertamina 
Karen Agust iawan dalam 

sambutannya menyatakan 
peningkatan konsumsi LPG 
di tanah air  mendorong Per-
ta mina untuk lebih agresif me-
ningkatkan pengembangan 
infrastruktur penyediaan LPG 
guna menjaga ketahanan 
energi. 

Pada awal pelaksanaan 
konversi, Pertamina memiliki 
tangki LPG dengan kapasitas 
136.000 MT. Dalam perkem-
bangannya seiring dengan pe-
ningkatan konsumsi, kapasitas 
tangki meningkat menjadi 
295.000 MT pada tahun 
2012. Selain itu Pertamina 
juga mengoperasikan Floating 
Storage Unit untuk menyimpan 
431.400 MT. “Untuk menjamin 
pendistribusian LPG yang 
menjangkau ke pulau-pulau 
di seluruh Indonesia, kami 
juga akan terus meningkatkan 
armada kapal LPG, Fil l ing 
Station dan meningkatkan ka-
pasitas tangki,”ujarnya.

Wakil Presiden Boediono 
menegaskan, keberhasilan 

program konversi dari minyak 
tanah ke elpiji di sektor rumah 
tangga di Indonesia telah 
mengurangi subsidi minyak 
tanah selama lima tahun terakhir. 
Namun demikian Boediono 
menggarisbawahi kesuksesan 
konversi tak sekadar mening-
katkan konsumsi tetapi juga 
menyebabkan impor LPG 
meningkat yang akan terus 
bertambah di masa mendatang. 
“Karena itu di tahun-tahun men-
datang kami berharap ada lebih 
banyak investasi yang bisa 
secara signifikan meningkatkan 
kapasitas elpiji domestik kita, 
sehingga bisa mengurangi porsi 
impor bahan bakar tersebut,” 
tegas Boediono.

WLPG Forum ke-25 yang  
dikenal sebagai Forum Bali 
2012, t idak hanya mem-
pertemukan pemangku kebi-
jakan dari berbagai negara 
te rapi sekaligus menjadi tem-
pat bertemunya produsen, 
pedagang, distributor, pemasar 
serta penyedia layanan rantai 

bisnis LPG untuk menjalin hu-
bungan bisnis yang men dorong 
pengembangan kon  sumsi LPG 
di beberapa negara. Forum ini 
menjadi sa  lah satu isu penting 
da lam bisnis migas, dimana 
ma  syarakat dunia tengah 
men coba mengembangkan 
ener  gi alternatif, baik kon-
ven sional maupun non kon-
ven sional, termasuk energi 
te r  barukan untuk mengurangi 
ketergantungan pada energi 
fosil.

Dengan tema “Energy 
for All”, diharapkan forum ini 
menjadi bukti nyata fokus para 
pe bisnis LPG Internasional 
dalam memberikan dukungan 
kepada dunia yang menetapkan 
ta hun 2012 sebagai tahun 
“Sus tainable Energy For All”. 
Berdasarkan hasil kajian Green -
work Asia 2008 me nunjukkan 
konversi minyak tanah ke LPG 
telah mengurangi emisi 7.67 kg 
CO2 dari setiap konsumsi LPG 
3 kg. • deWI srI utaMI

Wakil Presiden RI Boediono meresmikan 25th World LP Gas Forum disaksikan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan, 
President WLPGA Ramon de Luis Serrano, Menteri Perindustrian RI MS Hidayat, dan Gubernur Bali I Made Mangku Pastika
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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 MARINE PERTAMINA

aGus Pranoto

tARGEt IdEALNyA 
dUA jAM SAMPAI 
kE LOkASI

Fo
to

 : 
A

FF
IZ

Tahun XLVIII, 17 September 2012

Pengantar redaksi : 
Nama Pertamina Marine Guard (PMG) mungkin masih 

terdengar asing untuk telinga kita. Pertama kali disebut dalam 
suatu acara Forum Komet Direktorat Pemasaran & Niaga. 
Kemudian disebut lagi dalam  acara kerja sama Pertamina dengan 
Badan SAR Nasional (Basarnas).  Kami pun mewawancarai 
VP Marine Pertamina Perkapalan agus Pranoto untuk 
mengetahui lebih jauh tentang PMG ini.

apa dasar pemikiran apa PMG  ini dibentuk? Beberapa tahun 
yang lalu kita pernah mengalami masa ujian yang  berat. Insiden, 
kebakaran kapal, tumpahan minyak, terjadi  dimana-mana. 
Banyak sekali terjadi accident. Tumpahan minyak yang entah 
dari mana asal sumbernya, akan berdampak pada lingkungan. 
Kalau kita sudah merusak alam, tuntutannya itu tidak hanya 
menyelesaikan minyaknya saja, tuntutan sosial dan dampak 
ikutannya luar biasa. Sudah menjadi kewajiban bagi siapa pun, 
untuk menanggulanginya sampai ke dampak sosialnya.      

Nah, itulah yang mendasari kenapa, khususnya saya sebagai 
VP Marine, berpikir untuk membentuk tim reaksi cepat, yang 
bisa dikirim kemana saja. Selama ini kita kehilangan momentum.  
Sudah puluhan tahun dan kita tidak punya tim. Selain itu, VP 
Marine diberi amanah  menjadi Ketua Tim Penanggulangan 
Kebakaran Kapal dan atau Tumpahan Minyak di Perairan Terminal 
Khusus SK-14/C00000/2011-S0 tanggal 25 Pebruari 2011 ini. 
Lalu siapa yang akan melakukan pekerjaan ini, kalau bukan tim 
kita sendiri. 

apakah tim ini hanya  bergerak di laut saja, ataukah 
juga bisa diterjunkan di lokasi yang jauh dari laut?  
Awalnya memang hanya di marine, atau di pantai. Tetapi sayang 
kalau cuma dikaryakan sebatas itu saja. Jadi tidak menutup 
kemungkinan keluar, karena kita mempunyai keahlian  tidak hanya 
untuk pantai , tetapi juga bisa di tempat lain. Namun tetap pantai 
menjadi domain utama PMG ini.

Kalau misalnya RU atau kilang memerlukan, atau mungkin 
terminal, depot dan tangki kita juga perlu, maka kita pun siap 
untuk melakukan tindakan  penanggulangan. Kalau terjadi di 
daerah pengeboran yang wilayahnya Hulu, kami juga siap untuk 
menggerakkan tim ke sana. Target kami itu, idealnya,  harus 
dibawah 2 jam sudah  sampai ke lokasi. 

Bagaimana prosedur pengerahannya? Sekarang kami 
siapkan di 10 lokasi sesuai dengan pembagian area Manager 
Marine, seperti di Dumai, Plaju, Balongan, Balikpapan, kemudian 
menyusul Cilacap, Makassar  dan Jayapura. Di setiap lokasi itu 
kami tempatkan 1 tim, yang  terdiri  sekitar 10 – 12  orang. Karena 
itu kami punya target 2 jam harus sampai ke lokasi. Sekarang 
kami sudah punya tim yang siap, sekitar 63 orang. 

apa tugas utama tim ini? Ada tiga yang utama. Pertama 
dan  yang paling penting, tindakan pencegahan (preventive 
action). Mereka kita bekali dengan ilmu-ilmu  ship shore safety 
(ISGOTT: International Safety Guide for Tanker and Terminal), 
ship shore security (ISPS: International Ships and Port Facilities 
Security Code) dan  terminal safety (MTBC: Marine Terminal 
Baseline Criteria). 

Nah, kalau ini sampai lolos dan terjadi accident, baru masuk 
ke tugas kedua, yaitu penanggulangan atau disebut  abatement 
action. Tugas ini meliputi fire fighting atau pemadaman kebakaran,  

oil spill response, dan  search and rescue (Surface Water Rescue, 
Helicopter Rescue, Sea Survival, Sea Navigation dan Medical First 
Response/MFR). Semua anggota tim harus menguasai  keahlian-
keahlian ini. 

Kalau sampai tidak terjadi apa-apa, mereka kami terjunkan di 
tugas ketiga, yaitu day to day support marine operation. Saat SPM 
Balongan mengalami kendala, operasional STS LPG di Pangkalan 
Susu, kemudian operasional Tg. Sekong dan operasional Tersus 
Bau-Bau, PMG kita terjunkan sampai Tim Inti Organik siap. 
Dalam tugas ketiga ini pula, Pertamina Marine Guard juga sebagai   
cadangan  komponen SAR  nasional yang ada dibawah koordinasi 
Badan SAR Nasional (Basarnas).

Kualifikasi  orang yang direkrutnya bagaimana? dan 
bagaimana latihannya? Awalnya,  kami ingin meng-upgrade 
teman-teman OS/LS yang ada di Marine. Kami pilih mereka yang 
punya semangat, pendidikan minimal SLTA, dengan fisik yang 
sehat, tinggi minimal 165  cm seperti TNI-lah, dan usia maksimal  
35 tahun. Jadi ini memang  untuk mengakomodir outsourcing 
yang ada. Mereka ini bukan orang baru, tetapi orang lama yang 
kami upskill. 

Kematangan jiwa  dan team building menjadi persyaratan 
utama. Karena itu kami kerja sama  dengan psikolog dari 
Universitas Sriwijaya,  kedisiplinan dengan Lanal Palembang. 
Kepelabuhanan dengan Perhubungan Laut (KPLP), Marine, PTC 
dan HSE TC Sei Gerong. Ilmu SAR kita lakukan kolaborasi dengan 
Basarnas.

Mulanya anak-anak ini  memang enggan karena melihat 
tan tangannya api dan oil spill seperti itu. Namun  saya katakan 
bahwa kita yakin kalau api itu tidak ada apa-apanya kalau kita 
tahu ilmunya. Api itu kan segitiga, yaitu ada bahan bakarnya, ada 
panasnya, dan ada oksigen. Kalau kita tahu dan bisa memutus 
segitiga api ini, tidak akan terjadi kebakaran. 

apakah ada koordinasi dengan hsse? entu. Terpadunya 
pengelolaan atau penanggulangan accident kebakaran dan 
tumpahan minyak di Pertamina ini, maka  kami adalah komponen 
dari HSSE Korporat. Jadi kalau HSSE Korporat melakukan 
exercise, maka kami pun terlibat. 

apakah di luar, perusahaan-perusahaan minyak kelas 
dunia juga punya tim seperti ini? Iya, Bahkan kita ini sebenarnya 
ketinggalan. 

adakah contoh di dalam negeri? Ada, yaitu di Bontang, 
dibawah PT Badak NGL. Itu contoh yang luar biasa (world class). 
Kita tidak usah pergi jauh-jauh ke luar negeri untuk benchmarking  
seperti ini. Tetapi lingkup  kerjanya hanya  di kilang LNG itu  saja. 
Kalau PMG ini  harus bisa meng-cover seluruh Indonesia. Jadi 
tantangannya memang sedikit berbeda.  

PMG ini sifatnya komersial ataukah sosial? Untuk diluar 
Pertamina, kami memang punya misi sosial. Jadi apa yang bisa 
kita lakukan untuk bangsa ini, membantu fungsi/organisasi lain, 
sebagai wujud CSR,  ya kita lakukan. Makanya kami mengambil 
titik yang belum diambil orang. Quick Response. Iya yang kami 
ambil di sisi  Reaksi Cepat. Kita (manusia) normal bisa bertahan 
tanpa air 3 kali 24 jam, kan... Nah disela waktu itulah kita harus 
mampu mencapai target. Untuk evakuasi berikutnya kita serahkan 
ke tim-tim lain yang sudah ada (bergabung).•urIP herdIMan KaMBaLI

kamus
barrel/BareL: 
satuan ukur volume cairan yang biasa dipakai 
dalam perminyakan; satu barel kira-kira 159 
liter

barrel oil equivalent (Boe)/
setara BarreL MInyaK (sBM) : 
satuan energi yang besarnya sama dengan 
kandungan energi dalam satu barel minyak 
bumi (biasanya diperhitungkan 6.0 - 6.3 juta 
Btu/barel)

barrel oil per day (BoPd)/BareL 
MInyaK Per harI (BMPh) : 
jumlah barel minyak per hari yang diproduksi oleh 
sumur, lapangan, atau perusahaan minyak

barrel per calender day (BPcd)/
BareL Per harI taKWIM (BPht) : 
jumlah minyak yang diolah di unit pengilangan 
pada suatu periode waktu dibago dengan jumlah 
hari dalam periode waktu tersebut

sumber :
Kamus Istilah Migas
Pertamina, 2009
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baby day care, 
alternatif solusi Bagi Pekerja Kantor Pusat

Keberhasilan Perusahaan sangat ditentukan kinerja 
SDM yang dimiliki oleh perusahaan dengan produktivitas 
sebagai indikator utamanya. Dibalik sumber daya manusia 
yang memiliki produktivitas tinggi tentu saja didukung oleh 
faktor keluarga. Beberapa tahun terakhir, Pertamina sedang 
gencar melakukan rekrutmen pekerja yang rata-rata masih 
berusia produktif. Tenaga muda ini banyak yang baru memulai 
kehidupan rumah tangga dan sebagian besar dari pekerja 
wanita memiliki bayi atau balita. Hal ini tentu saja menjadi 
suatu tantangan tersendiri, dimana semua pekerja dituntut 
totalitas dalam bekerja maka pekerja wanita mempunyai 
beban yang lebih spesifik mulai dari kebutuhan untuk tetap 
memberikan Air susu ibu (ASI) kepada bayi dan tetap produktif 
pada pekerjaan.

Salah satu kendala yang dialami oleh pekerja wanita adalah 
permasalahan pengasuhan anak yang masih memerlukan ASI 
dan dalam masa golden age dimana memerlukan ikatan 
antara ibu dan bayi. Setelah masa cuti melahirkan selesai 
tentu saja anak masih memerlukan pengasuhan yang erat 
dari ibunya, dan tidak semua pekerja mempunyai akses dan 
kemudahan untuk menitipkan anak.

Di Jakarta, sebagai kota metropolitan sudah banyak 
perkantoran yang memiliki tempat penitipan anak (baby day 
care) dikarenakan ritme kemacetan, kesibukan, kesulitan 
mendapatkan pengasuh yang baik, dan tingkat kriminalitas 
yang tinggi. Layanan baby day care menjadi alternatif solusi  
bagi pekerja wanita untuk mempercayakan pengasuhan 
anak pada pihak yang profesional.

Saat keduanya harus bersinergi antara pekerjaan dan 
keluarga atau yang lebih sering disebut work life balance, 
maka akan memaksimalkan totalitas pekerja. Untuk 
perusahaan besar dan menuju World Class Company 
sudah selayaknya Pertamina memiliki fasilitas khusus 
untuk penitipan anak (baby day care) terutama untuk area 
Kantor Pusat Pertamina. Dengan kata lain, pekerja dapat 
tenang dan fokus, perusahaan secara tidak langsung 
mengupayakan terciptanya hubungan harmonis antara 
ibu dan buah hatinya. Pengasuhan anak di tahun awal 
kehidupannya menjadi modal awal dan salah satu kunci 
keberhasilan anak sebagai penerus bangsa. Semoga 
harapan pekerja akan fasilitas baby day care di Kantor 
Pusat dapat segera terwujud.• 

BaLonGan - Di Ruang Rapat Puskodal ADM Building Pertamina 
RU VI Balongan, Senin (23/7) HSE  menyelenggarakan Audit 
Sistem Manajemen Kesehatan Kerja (SMKK) di RU VI selama 
dua hari.  

Dalam kesempatan tersebut,  Senior Manager Operation & 
Manufacturing RU VI  Budi Santoso Syarif menekankan,  setiap 
para pekerja harus dapat saling mengingatkan bagaimana 
pentingnya keselamatan pada waktu kerja.  “Tentunya,  kita 
semua harus taat terhadap aturan baku dan mandatori seperti 
alat pelindung diri saat kita bekerja,” tegasnya.  

audit sMKK di ru VI Balongan
Budi menambahkan, pengelolaan aspek keselamatan dan 

kesehatan kerja bagi kelancaran bisnis sangatlah penting. 
Karena, kecelakaan yang terjadi akibat kegagalan pengelolaan 
aspek K3LL akan berakibat fatal untuk kelangsungan 
operasional kilang. “Bahkan akan berdampak luas pada 
lingkungan dimana kita berada,” ujarnya.

Karena itu, Budi mengajak seluruh pekerja RU VI  untuk 
menjadikan budaya keselamatan dan kesehatan kerja sebagai 
kebutuhan hidup setiap pekerja. “Tanamkan dalam-dalam 
prinsip HSSE di dadaku.•ru VI

Gelaran tahunan World LP Gas 
Forum yang diadakan di Bali ditutup 
Kamis petang, (13/9) di Auditorium 
Bali International Convention Center, 
Nusa Dua. Ungkapan terima kasih 
disampaikan Marketing & Trading 
Director Pertamina Hanung Budya atas 
partisipasi  para delegasi dan peserta 
pameran yang hadir pada saat closing 
ceremony.

Meski penutupan berlangsung seder-
hana, namun rangkaian kegiatan yang 
dimulai sejak tanggal 10 September 
2012, dengan berbagai pertemuan 
pra konferensi para anggota WLPGA 
berlangsung meriah dan lancar.

Sebagai tuan rumah, Pertamina 
yang mewakili Indonesia melaksanakan 
kewajiban dengan sebaik-baiknya. Mulai 
dari kedatangan delegasi dari berbagai 
negara di bandara yang mendapat 
kemudahan informasi hingga saat 
berada di lingkungan pameran maupun 
konferensi.

Apa yang dilakukan Pertamina tidak 
lain menjadi cermin bangsa Indonesia, 
atas penyelenggaraan kegiatan berskala 
internasional yang diikuti oleh 67 negara 
dengan ribuan peserta. Dukungan 
dari berbagai pihak, kerja sama dan 
juga koordinasi serta komunikasi yang 
terus dijalin menjadi kunci kesuksesan 
Pertamina menyelenggarakan kegiatan 
World LP Gas Silver Anniversary. Tamu 
dan delegasi yang datang berdecak 
kagum dengan pelayanan yang diberikan 
tuan rumah kepada para tamunya. “Luar 
biasa sekali, saya datang ke Bali ikut 
suami yang sedang pameran, dan 
mendapat kesempatan mengikuti tur 
wisata yang disediakan Pertamina,”ujar 
Grace, salah satu peserta spouse 
programme.

Makna dari segala kegiatan yang 
dilakukan selain menyelenggarakan 
acara yang memberikan kontribusi 
serta tambahan ilmu dalam bisnis LPG, 
sekaligus menjadi sarana promosi 
wisata Indoensia. Setidaknya Forum Bali 
2012 akan dikenal tidak sekadar karena 
kegiatan konferensi dan pamerannya 
yang berjalan sukses, tetapi juga 
sebagai bagian dari program promosi 
wisata Bali.•



Go to Monza, 
sebuah Pengalaman 
yang Mengejutkan
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PeKan InI
69 KontraKtor BeLuM 
MenGeKsPLorasI huLu MIGas
jaKarta (Koran tempo) – Pemerintah mencatat, 
dari total 121 Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(Kontraktor KKS) yang jangka waktu eksplorasinya 
sudah melebihi tiga tahun, 69 kontraktor belum 
memenuhi komitmen eksplorasi. “Berdasarkan 
pemetaan yang dilakukan oleh BP Migas, faktor 
eksternal masih menjadi kendala utama,” ujar Wakil 
Kepala BP Migas Johannes Widjonarko. Sebanyak 
33 persen dari 69 kontraktor tersebut mengalami 
kendala eksternal dalam mengeksplorasi hulu 
minyak dan gas bumi. Beberapa faktor eksternal itu 
adalah tumpang tindih lahan, perizinan, ganti-rugi, 
dan isu sosial masyarakat. Selain itu, ada kendala 
internal perusahaan, seperti pembagian operator 
dan finansial, yang menghambat perusahaan 
memenuhi komitmen pasti. Padahal, industri 
hulu migas sifatnya padat modal dan berisiko 
tinggi. Yang terjadi belakangan ini adalah sering 
kali beberapa kontraktor berniat menawarkan 
berbagi risiko pihak lain dan hal ini yang terhalang 
oleh aturan.

liftinG Gas 1,36 juta BareL 
dIsePaKatI
jaKarta (republika) – Pemerintah dan DPR 
untuk pertama kali menyepakati angka produksi 
siap jual (lifting) gas bumi dalam RAPBN 2013. 
KEdua lembaga ini setuju lifting gas sebesar 
1,36 juta barel setara minyak per hari. Bahkan 
angka yang dipatok kedua lembaga lebih tinggi 
dibandingkan perkiraan produksi gas sampai akhir 
2012 yang ditargetkan 1,284 juta barel setara 
minyak. Asumsi lifting gas pertama kali masuk 
dalam APBN. Sebelumnya hanya lifting minyak 
saja yang menjadi asumsi APBN. “Kami optimistis 
lifting gas mencapai 1,36 juta barel setara minyak 
per hari,” kata Menteri ESDM Jero Wacik. Me-
nurutnya, produksi gas terbesar akan dipasok 
Blok Mahakam dan Tengah yang diproduksi hingga 
306,8 ribu barel setara minyak per hari. 

PreMIuM dILaranG BaGI 
MoBIL MeWah
jaKarta (seputar indonesia) – BPH Migas 
segera mengeluarkan peraturan yang melarang 
mobil mewah di DKI Jakarta menggunakan BBM 
bersubsidi. Direktur BBM BPH Migas Djoko 
Iswanto mengatakan, aturan tersebut akan berlaku 
secara bertahap di seluruh Indonesia. DKI Jakarta 
menjadi provinsi pertama yang mendapatkan giliran 
penerapan aturan tersebut. Pemilihan Jakarta 
karena di ibu kota negara kuota BBM bersubsidi 
semakin tipis dan tiap bulan konsumsinya selalu 
melebihi kuota. “Paling cepat September ini sudah 
keluar dan berlaku,” ujarnya. Djoko menambahkan, 
pihaknya mengundang Pertamina dan Gabungan 
Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) 
untuk memberikan masukan. “Mobil apa saja 
yang dikategorikan mewah,” ujarnya. Menurutnya, 
penggunaan merek mobil sebagai acuan dianggap 
relatif lebih mudah daripada harus didasarkan 
kapasitas mesin. Jika berdasarkan kapasitas 
mesin, hal ini bakal menyulitkan petugas SPBU 
dalam pelaksanaannya di lapangan.•rIantI octaVIa

Seorang konsumen menunjukkan souvernir yang diterima dari Pertamina di 
SPBU MT. Haryono.
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Selama ini, Ika Satya-
kartika tidak pernah meminta 
bukti pembayaran setiap kali 
melakukan pengisian Pertamax 
untuk kendaraaannya di 
SPBU. 

Namun setelah mengetahui 
ada undian Program Pertamax 
and Fastron Go To Monza Italia 
dari Broadcast bagi kalangan 
pekerja Pertamina, bapak 
dua anak ini berpartisipasi 
dengan mengirimkan bukti 
pembayaran dan persyaratan 
lainnya yang diminta sesuai 
ketentuan. “Ada 17 lembar 
struk yang saya kirimkan,” 
ungkap pria yang menjabat 
sebagai HR General Support 
Function Manager.

Ika, demikian ia biasa 
dipanggil, tidak menduga 
sama sekali bakal mendapat-
kan hadiah utama berangkat 
ke Monza Italia secara gratis. 
“Waktu itu, saya baru selesai 
makan siang di gedung utama 
Kantor Pusat. Saya l ihat 
ada  pengundian Program 
Pertamax and Fastron Go 

To Monza I tal ia di lantai 
Ground. Saya ikut menyimak. 
Siapa tahu ada rezeki saya,” 
ucapnya. 

Ternyata rezeki yang diha-
rapkan menjadi kenyataan. 
Namanya disebut sebagai 
salah satu pemenang hadiah 
utama.  “Saya kaget saat 
nama saya keluar di layar dan 
disebutkan. Ini pengalaman 
yang mengejutkan karena 
k e b e t u l a n  s e k a l i  s a a t 
pengundian berlangsung, 
saya berada di acara tersebut. 
Dan kebetulan juga saya 
yang memenangkannya,” 
kata Ika saat ditemui di Hotel 
Sheraton sehari menjelang 
keberangkatan ke Monza 
Italia. 

Kesempatan langka ini 
tidak dilewatkan oleh Ika 
begitu saja. Dengan biaya 
sendiri, ia mengikutsertakan 
Istri dan dua anaknya untuk 
berpar t is ipas i  langsung 
menjadi suporter Rio Haryanto 
dalam  aksi balap F1 dan GP2 
Series di sirkuit Monza, Italia.   

Ini sekaligus juga sebagai 
ajang liburan keluarga selama 
enam hari di Italia. 

“Rasanya saya t idak 
mimpi apa-apa. Alhamdulillah, 
inilah undian terbesar yang 
saya dapatkan,  sete lah 
memenangkan beberapa 
undian lainnya yang saya 
ikuti,” ucapnya.

Dengan adanya undian 
Program Pertamax and 
Fastron Go To Monza Italia bagi 
kalangan pekerja Pertamina 
ini, menurut Ika juga turut 

memacu semangat pekerja 
untuk beralih ke BBM non 
subsidi. “Alangkah pekerja 
bisa konsisten menggunakan 
produk-produk Pertamina, 
seperti BBM non subsidi, 
pelumas, maupun produk 
lainnya. Saya yakin, pekerja 
Pertamina akan mengikuti 
apa yang d i imbau o leh 
Pemerintah dan para direksi 
kita untuk menggunakan 
BBM Non Subsidi,” kata Ika 
menambahkan.•IrLI KarMILa
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Berbagi souvenir 
di hari Pelanggan nasional
jaKarta – Dalam rangka 
memperingati Hari Pelanggan 
Nasional yang jatuh setiap 
4 September, Pertamina 
mengge l a r  p romos i  d i 
100 SPBU yang tersebar 
di wilayah Jakarta, Bogor, 
Depok, Tangerang, Bekasi 
dan Bandung. 

Kegiatan ini bertujuan juga 
untuk memberikan apresiasi 
kepada para konsumen BBM 
non subsidi Pertamina dengan 
m e m b a g i k a n  b e r b a g a i 
souveni r  menar ik untuk 
setiap transaksi pembelian 
Pertamax, Pertamax Plus dan 
Pertamina Dex. 

“Peringatan Hari Pelanggan 
Nasional ini juga diharapkan 
d a p a t  m e n i n g k a t k a n 
awareness, pengetahuan 
serta persepsi masyarakat 
Indonesia mengenai produk 
dan layanan SPBU Pertamina. 

Dengan demikian dapat  
meningkatkan brand atau 
product loyalty terhadap 
Pertamina,” ucap General 
Manager Fuel Retail Marketing 
Region III Pertamina, Hasto 
Wibowo, Selasa (4/9).

Lebih lanjut Hasto menga-
takan, kegiatan ini juga bagian 
dari implementasi salah satu 
tata nilai Pertamina, yaitu 
Customer Focused yang 
selalu berorientasi kepada 
kepentingan pelanggan serta 
komitmen Pertamina untuk 
member ikan  pe layanan 
terbaik kepada pelanggan 
setianya.

“Saya berharap Pertamina 
terus memperhatikan dan 
meningkatkan layanan bagi 
pelanggan. Saya doakan, 
semoga harga Pertamax tetap 
stabil,” ungkap Denis (25) 
yang selalu mengisi motornya 

dengan Pertamax.
Lain halnya dengan Jaka 

(32). Pengguna mobil yang 
mengaku setia menggunakan 
Pertamax ini berharap Per-
tamina dan Pemerintah terus 
menggalakkan pengu  rangan 
penggunaan Premium.

“Karena bagaimanapun, 

harus ada regulas i  da-
r i  Pemerintah yang me-
negakkan aturan tanpa 
‘pan dang bulu’. Tidak hanya 
mobil-mobil para pejabat, 
tapi juga para pemakai mobil 
mewahpun harus diwajibkan 
menggunakan Pertamax,” 
kata Jaka.•IrLI KarMILa



CORPORATE
socIaL resPonsIBILIty

osn Pertamina 2012 siap digelar
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Beasiswa pertamina 
soccer school bagi 
6 siswa sumsel

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir melakukan video conference 
dengan perguruan tinggi mitra UI di 33 provinsi yang akan membantu kelancaran 
proses seleksi OSN Pertamina 2012.

PaLeMBanG - Enam siswa di Sumatera 
Selatan berhasil lolos mengikuti program 
“Beasiswa Pertamina Soccer School” 
yang dilaksanakan oleh Pertamina. Setelah 
menandatangani surat pernyataan kesediaan, 
Kamis (30/8) keenam pesepakbola muda ini 
di berangkatkan dari Bandara SMB II menuju 
Jakarta pada keesokan harinya, Jumat 
(31/8).

Mereka adalah M. Bagas DS, Reza Er-
langga, Ilham Bagas, Roby Andika, M. Alfian 
Ardiansyah, dan Saputra sebagai satu satuya 
peserta yang berasal dari Team AC Milan Junior 
Camp tahun 2011. Suasana haru menyelimuti 
keberangkatan mereka. Keluarga yang 
melepas ke Jakarta tak sanggup menahan 
air mata karena harus berpisah cukup lama 
mengingat mereka akan ditempa di Pertamina 
Soccer School selama tiga tahun.

CSR Educat ion Off icer Pertamina 
Ernayeti, selaku penanggung jawab program 
ini mengungkapkan apa yang dilakukan 
Pertamina ini sebagai tindak lanjut dari proses 
seleksi tim junior Indonesia dalam ajang AC 
Milan Team Challenge. 

“Ini juga sebagai bentuk wujud kepedulian 
Pertamina di sektor pendidikan sehingga 
mereka bisa terus mengembangkan bakat 
mereka. Kami berharap mereka dapat menjadi 
bibit baru bintang sepak bola nasional setelah 
ditempa di Pertamina Soccer School,” 
ungkapnya.

Keenam peserta akan bergabung dengan 
18 peserta lainnya yang berasal dari berbagai 
provinsi di Indonesia di Jakarta. Mereka akan 
dididik dan dilatih secara intensif menjadi 
pesepakbola profesional Indonesia masa 
depan yang berkarakter positif. Ini merupakan 
tahun pertama dilaksanakannya program 
beasiswa.

“Nanti, mereka mengikuti pendidikan 
formal dan pelatihan sepak bola di Pertamina 
Simprug yang memiliki fasilitas lengkap. 
Pendidikan para siswa akan dilaksanakan 
melalui home schooling, sementara pelatihan 
sepak bola akan dipimpin oleh staf pelatih 
langsung dari AC Milan Academy,” ujar 
Ernayetti.

Siswa Pertamina Soccer School juga 
akan diikutsertakan dalam berbagai kompetisi 
sepak bola U-16, sehingga skill para siswa 
akan semakin berkembang dan mampu 
menjadi bibit atlet berbakat dan andal bagi 
Indonesia.

“Pasca berakhirnya masa pendidikan 
t iga tahun para siswa tersebut, kami 
akan menyerahkan kepada klub-klub di 
Indonesia untuk merekrutnya menjadi pemain 
profesional,” pungkas Erna.•frM reG. II

dePoK - “Kalau tahun-tahun 
sebelumnya OSN lebih bersifat 
keilmuan, maka tahun ini lebih 
mengarah pada permasalahan 
yang kita hadapi, antara lain 
energi dan lingkungan. Jadi 
kita semua paham, kita tidak 
bisa hidup tanpa energi, dan 
kita tidak bisa hidup kalau 
lingkungannya tidak ada.”

Hal  i tu d ikemukakan 
Dir jen Pendidikan T inggi 
Prof. Dr. Djoko Susilo, yang 
juga adalah Pjs. Rektor UI,   
dalam video conference yang 
berlangsung di Studio PPSP, 
Gedung Eks Perpustakaan 
Lama UI, Depok, pada Selasa 
(4/9). Video conference diikuti 
perguruan tinggi mitra UI  di 
33 provinsi.

“Melalui OSN Pertamina 
ini, kita ingin membangkitkan 
semangat mahasiswa kita 
untuk melakukan berbagai 
upaya berkaitan dengan ri set 
yang menghasilkan inova-
si,”tegas Djoko.    

Pertamina  kembali siap 
menggelar Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) - Pertamina 
2012. OSN – Pertamina 2012 
digelar bersama dengan 
Universitas Indonesia  (UI) 

LaWe-LaWe – Pertamina kembali mewujudkan kepeduliannya 
kepada masyarakat sekitar lingkungan operasi, dengan 
berpartisipasi dalam perayaan HUT RI ke 67 yang dilaksanakan 
di sejumlah Kelurahan dan Desa di Penajam Paser Utara. 
Dukungan tersebut berupa pemberian aneka ragam doorprize 
untuk memeriahkan penyelenggaraan acara.

Jumat (31/8), Pertamina menyerahkan dukungan perayaan 
HUT RI di Kelurahan Sidorejo setelah sebelumnya menyerahkan 
dukungan yang sama di Kelurahan Lawe-Lawe, Rabu (29/8). 

cILacaP - Sebagai wu jud 
kepedulian sosial Refinery Unit 
(RU) IV Cilacap memberikan 
santunan untuk 100 anak 
yatim di lingkungan kegiatan 
operasi kilang RU IV Cilacap. 

Santunan tersebut dise-
rahkan Direktur Pengolahan 
Pertamina Chrisna Damayanto 
didampingi oleh GM RU IV 
Teuku Khaidir pada 9 Agustus 
2012.

Berbagai kegiatan sosial 
keagamaan lainnya banyak 
dilakukan RU IV Cilacap. 
Selain memberikan bantuan 
sarana ibadah untuk ke-

sebagai mitra kerja sama, 
dan didukung penuh oleh 
Direktorat Jenderal Pendidikan 
Tinggi – Kementerian  Pen-
didikan & Kebudayaan. OSN 
tahun ini mengangkat tema 
“Mencetak Generasi Sobat 
Bumi Berprestasi”. 

VP Corporate  Com-
munication Al i  Mundakir 
menyatakan  pelaksanaan 
O S N  P e r t a m i n a  y a n g 
kelima ini menunjukkan ko-
mitmen Pertamina untuk 
senantiasa concern terhadap 
pengembangan SDM. “SDM 
merupakan hal yang sangat 
penting, khususnya di industri 
migas dan energi. Karena 
seluruh  perusahaan energi 
di dunia sedang kekurangan  
SDM. Dan Pertamina meng-
inisiasi pembinaan mulai dari 
level mahasiswa,” kata Ali. 

Ali pun mengharapkan  
peserta OSN tertarik  untuk 
mene l i t i  b idang-b idang 
yang  terkait dengan ener gi. 
“Tentunya juga tidak melu-
pakan kelestarian lingkungan   
di sekitar operasi perusahaan 
berada,”tambah Ali. 

Menurut Ketua Panitia Dr. 
Abdul Haris, tahun ini, panitia 

OSN Pertamina menargetkan  
18.000 mahasiswa untuk 
berpartisipasi, lebih besar dari 
peserta tahun lalu, 16.748 ma-
hasiswa. Dengan total hadiah 
Rp 2,8 miliar,  OSN akan 
melombakan kategori theory 
dan science project. Pada 
kategori theory dilombakan 
bidang Matematika, Fisika, 
Kimia dan Biologi. Sedang 
kategori science project baru 
dilombakan tahun ini, untuk 
menjaring pemenang secara 
kelompok yang memiliki karya 
dan applied science di bidang 
energi dan lingkungan, yang 
menampilkan  prototype 

dan harus dipresentasikan di 
depan Dewan Juri. 

OSN Pertamina ber-
langsung 3 tahap. Pertama, 
pendaftaran peserta secara 
online melalui  website www.
osnpertamina.com dari 23 Juli 
hingga 15 September 2012. 
Kedua,  seleksi ting kat provinsi, 
yang serentak dilakukan di 33 
provinsi pada 25 September 
2012. Sedangkan final tingkat 
provinsi dilakukan pada 8 
Oktober 2012.   Dan yang 
ketiga,  seleksi tingkat nasional  
pada 26 – 23 November 
2012.•urIP herdIMan KaMBaLI

ru IV Berbagi dengan anak yatim
butuhan masjid  dan mu-
sholla seperti sajadah gu-
lung, AlQur’an, buku-buku 
agama, jam dinding, kain 
sarung dan mukena, RU IV 
juga memberikan santunan 
untuk 10 orang jompo pada 
masing-masing masjid yang 
dikunjungi ,  beras untuk 
masyarakat nelayan. 

Selain itu, RU IV juga 
memberikan 20 bingkisan 
p a k e t  s e m b a k o  u n t u k 
masyarakat pra sejah tera 
bekerja sama dengan salah 
satu stasiun radio swas ta di 
Cilacap.

Kegiatan sosial  yang 
didakan pada Ramadan lalu 
juga dilakukan Badan Amil 
Zakat Pertamina Cilacap (Baz-
ma), melalui dana Zakat Infak 
Shodakah (ZIS) dari pekerja 

RU IV. Bazma menyalurkan 
dana untuk panti yatim piatu, 
panti jompo, penghuni Lapas 
Nusakambangan, masyarakat 
pra sejahtera di Kampung 
Laut.•ru IV 
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Partisipasi dalam Perayaan hut rI di Penajam Paser utara
Pada (12/7), Pertamina juga menyerahkan dukungan untuk 
Desa Girimukti. 

Kegiatan perayaan HUT RI di Kelurahan dan Desa di PPU 
umumnya diisi kegiatan khas “Agustusan” seperti Panjat Pinang, 
Gerak Jalan dan lomba-lomba lainnya. Dengan bantuan yang 
diberikan oleh Pertamina, diharapkan acara berlangsung 
dengan lebih meriah dan mampu meningkatkan partisipasi 
warga terhadap momen kemerdekaan yang sangat bermakna 
bagi Indonesia.•ru V
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Untuk mendukung pencapaian visi “Menjadikan Kegiatan Quality Management 
Sebagai Salah Satu Pilar Utama Pendukung Pencapaian Visi Perusahaan”, Fungsi Quality 
Management di seluruh Direktorat, Unit Operasi/ Bisnis dan Anak Perusahaan berkomitmen 
untuk menjalankan misi “Meningkatkan Kinerja Perusahaan yang Berbasis Pada Upaya 
Perbaikan Berkelanjutan”.

Keberhasilan quality management dalam mencapai visi dan melaksanakan misi itu tentu 
harus didukung oleh banyak entitas Perusahaan. Tidak hanya para Manajemen seperti 
yang manjadi kunci keberhasilan seperti yang telah disampaikan pada Q Corner  Media 
Pertamina No. 34 Tahun XLVIII tanggal 20 Agustus 2012, Pekerja juga mempunyai peranan 
yang sangat strategis dalam ikut membangun landasan dan mengakselerasi pencapaian 
visi quality management.

Code of Pertamina Quality Management System atau yang biasa disebut CODE yang 
telah ditetapkan menjadi landasan pengelolaan kegiatan QM berdasarkan Surat Keputusan 
Direktur Utama No.-Kpts.031/C00000-S0 mensyaratkan beberapa peran yang bisa diambil 
oleh para Pekerja sebagai Insan Mutu untuk ikut menggulirkan roda perbaikan berkelanjutan, 
antara lain:
1. Pekerja  wajib ulet, kreatif, mampu mengem-

bangkan potensi, berperilaku positif dan bersi-
kap optimis dalam melaksanakan kegiatan 
manajemen mutu.

2. Terlibat aktif dalam kegiatan quality management 
sebagai:

a. Auditor internal sistem standar, dengan syarat 
memiliki pengalaman kerja di Organisasi se-
kurang-kurangnya tiga tahun dan sertifikat auditor 
internal.

b.Lead auditor, dengan syarat dengan syarat me-
miliki pengalaman kerja di Organisasi sekurang-kurangnya lima tahun dan seorang internal 
auditor dengan pengalaman audit sekurang-kurangnya lima kali. 

c. Wakil auditee saat audit internal sistem standar, 
dengan syarat memiliki pengalaman kerja di 
Organisasi sekurang-kurangnya satu tahun.
d.Tim proyek kendali mutu dan atau gugus kendali 
mutu dan atau sistem saran untuk melaksanakan 
kegiatan berdasarkan konsep CIP.
e.Juri forum presentasi CIP  dengan syarat me-
miliki pengalaman kerja di Organisasi sekurang-
kurangnya tiga tahun, pernah  terlibat dalam 
kegiatan CIP, dan memiliki sertifikat pelatihan 
juri. 

f. Auditor CIP dengan syarat aktif sebagai fasilitator 
atau ketua gugus atau mengikuti pelatihannya atau 
pernah menjadi Juri forum presentasi CIP sekurang 
kurangnya dua kali (tingkat Unit) atau satu kali (tingkat 
Korporat)

g.Tim Penerapan Kriteria Kinerja Ekselen yang ditunjuk 
berdasarkan surat perintah pimpinan tertinggi 
setempat. 

h.Examiner dengan syarat harus memiliki pengalaman 
kerja di Perusahaan sekurang-ku rangnya tiga tahun 

dan telah mengikuti pelatihan examiner berbasis 
kriteria kinerja ekselen.
i. Knowledge Management Officer atau person in 
charge dari Organisasi sebagai koordinator untuk 
mendukung keberhasilan pengelolaan kegiatan 
knowledge management.
j. Expert Panels dengan syarat memiliki pengalaman 
kerja di Organisasi sekurang-kurangnya 5 tahun dan 
telah mendapatkan pelatihan/workshop knowledge 
management.

Keterlibatan Pekerja tersebut membuktikan 
bahwa, keberhasilan Perusahaan dalam menggerakkan roda perbaikan berkelanjutan 
bukanlah hanya tanggung jawab Fungsi Quality Management semata. Semua Pekerja harus 
sadar dan aktif untuk terus berupaya meningkatkan kinerja Perusahaan melalui pengelolaan 
mutu di semua lini dan entitas Perusahaan. Dari Hulu hingga hilir, dari Sabang sampai 
Merauke... keberhasilan Perusahaan adalah tanggung jawab kita bersama.•

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 Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Keterlibatan Pekerja Menjadi Insan Mutu 
dalam Kegiatan quality management 
Berdasarkan code

Tak terasa pelaksanaan forum presentasi CIP Dit. Non Teknis dan Kantor Pusat 
semakin dekat. Berbagai persiapan tengah dilakukan, baik oleh peserta gugus, 
maupun Fungsi Quality Management sebagai penyelenggara.

Kegiatan forum presentasi kali ini merupakan rangkaian kegiatan presentasi bagi 
Pekerja di lingkungan Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat yang dikompetisikan 
setiap tahunnya. Tujuan forum presentasi ini untuk mempersiapkan presentasi CIP 
di tingkat korporat pada Annual Pertamina Quality (APQ) Awards.

Penyelenggaraan forum presentasi CIP Dit. Non Teknis dan Kantor Pusat ini merupakan yang keempat kalinya 
dilaksanakan sejak tahun 2009. Jumlah peserta tahun ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Tahun 
2009 terdaftar 6 gugus, tahun 2010 terdaftar 10 gugus, tahun 2011 terdaftar 17 gugus dan tahun 2012  terdaftar 
20 gugus.

Sebagai salah satu upaya untuk memberikan kesempatan dan mengembangkan kreativitas Pekerja yang sejalan 
dengan semangat CIP,  Direksi terus menerus memacu semangat inovasi kepada pekerja.

 Hal ini dapat dilihat dari terobosan baru yang dilakukan Perusahaan melalui PT Badak NGL dengan meluncurkan 
bus dan kompor berbahan bakar LNG. Inovasi lainnya yang dilakukan Perusahaan yang saat ini tengah serius 
menggarap bisnis bahan baku industri ban dan karet sintesis (energia weekly No. 36 dan 37 tahun 2012).

Kedua peristiwa diatas merupakan salah satu inovasi penting dan menjadi alternatif pilihan bisnis perusahaan 
untuk jangka panjang dan tentunya memberikan manfaat lebih karena murah dan ramah lingkungan. Semangat 
melakukan perbaikan itulah yang terus menjadi pijakan Insan Mutu untuk turut serta berkontribusi memajukan 
perusahaan  ini.

Akhirnya diharapkan forum presentasi CIP Direktorat Non Teknis dan Kantor Pusat 2012 dapat berjalan dengan 
lancar serta dapat memberikan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan dalam 
menghadapi tantangan yang semakin berat di masa mendatang.•

forum Presentasi cIP dit. non teknis 
dan Kantor Pusat : siapkah Gugus anda?

oleh Dewi Hanifah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

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

Peserta Dit. Non Teknis dan Kantor Pusat dalam APQ Awards Tahun 2011



SINOPSIS

judul Buku : 
the handmade Marketplace: how to sell 
your crafts Locally, Globally, and online
Penulis : Kari chapin
Penerbit : storey Publishing
Kolasi : 218p/il/20cm

Kerajinan tangan atau barang handmade 
pastinya bukan sesuatu yang asing lagi kita 
temui maupun dengar. Dari yang mungkin 
hanya sekadar hobi yang dilakukan oleh 
para ‘crafter’ atau para pengrajin, namun 
bagi sebagian orang dijadikan sebagai mata 
pencarian mereka tidak hanya sekedar hobi 
untuk mengisi waktu luang. Barang-barang 
yang mungkin bagi sebagian orang tidak 
berguna dapat menjadi sesuatu hal yang 
mempunyai nilai jual di tangan para crafter atau 
para pengrajin. Melalui bukunya Kari Chapin 
seorang ‘crafter’ dari Alabama, Amerika Serikat 
yang berjudul The Handmade Marketplace: 
How To Sell Your Crafts Locally, Globally, and 
Online memberikan penjelasan secara detail 
bagaimana cara berbisnis di dunia kerajinan 
tangan (handmade) sekarang ini.

Membaca buku ini berarti anda tertarik 
untuk membawa barang buatan tangan anda 
ke pengalaman berikutnya, yakni menjual 
barang buatan tangan anda tidak hanya 
kepada orang yang Anda kenal saja namun 
ke tempat yang lebih luas. Menurut Kari cara 
pertama untuk menambah ilmu dan jaringan 
untuk dapat mengetahui bagaimana cara 
anda menjual barang tangan buatan Anda 
adalah bergabung dengan komunitas yang 
berhubungan dengan barang yang Anda 
buat.

Membuat koneksi dengan para ‘crafter’ 
lainnya tentu saja disitu terdapat banyak 
hal yang dapat anda lakukan dan makin 
banyak yang dapat dibagi dan pelajari 
untuk mengembangkan bisnis Anda. Selain 
bergabung dengan komunitas, Anda dapat 
memperlihatkan atau mengenalkan barang 
buatan tangan anda melalui blog, dengan 
blog semua orang yang mengakses internet 
dapat berkunjung dengan leluasa dan melihat 
barang yang sedang Anda tampilkan, dengan 
semakin banyak yang berkunjung ke blog atau 
website pribadi yang anda buat, uang yang 
Anda hasilkan tidak hanya saja dari barang 
yang anda jual melalui blog tersebut namun 
akan banyak pemasang iklan yang ingin 
memasang iklan di blog Anda, karena melihat 
grafik pengunjung yang tinggi di blog Anda.

Mungkin Anda terlahir memang untuk 
menciptakan sesuatu, tanpa anda dapat 
berhenti berpikir kapan akan berhenti. 
Melakukan kegiatan membuat kerajinan 
tangan ini bagi sebagian orang adalah terapi. 
Menurut Kari Chapin melakukan kegiatan 
berkerajinan tangan ini sebaiknya bukan 
hanya untuk pemuasan jiwa semata namun 
lebih baik bila barang yang dihasilkan tentunya 
dapat dijual, menghasilkan uang dari barang 
yang kita buat dengan sendiri tentunya akan 
membawa efek yang lebih baik untuk diri kita. 
Kari Chapin berharap buku ini memberikan 
kekuatan untuk Anda, dapat menghasilkan 
ide-ide baru dalam berkegiatan membuat 
barang ‘handmade’ ini dan strategi-strategi 
baru menjual barang Anda.•PerPustaKaan
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Komet sebagai alat Percepatan transformasi Pertamina
jaKarta – Program Komet harus digunakan sebagai salah 
satu alat untuk mempercepat transformasi Pertamina, menjadi 
perusahaan energi terkemuka di Asia pada tahun 2025 mendatang. 
Demikian disampaikan Direktur Marketing and Trading Pertamina, 
Hanung Budya saat membuka Forum Komet Marketing & Trading 
2012 di Lantai M Gedung Utama Kantor Pertamina Pusat Jakarta, 
Jumat (31/8).

Menurut Hanung, Komet (Knowledge Management) sudah 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi perusahaan, terutama di 
Direktorat Pemasaran dan Niaga. “Saya berharap forum Komet bisa 
secara riil membantu menyelesaikan masalah-masalah di Pertamina. 
Misalnya dalam hal management project,” tukasnya.

“Setiap project pasti mempunyai permasalahan sendiri, misalnya 
mengapa suatu project dapat terlambat, lalu kenapa terjadi over 
budget. Nah, dari serpihan-serpihan ini bisa dijalin menjadi sebuah 

BoGor - Dengan semangat dan hati yang fitri kita merajut 
kebersamaan, demikian tema yang diambil dalam acara halal bihalal 
keluarga besar Persatuan Wanita Patra Pusat Direktorat Gas,  Selasa 
(5/9). Pada acara yang diselenggarakan di Restoran Kinatamaini 
Bogor tersebut, Ketua PWP Direktorat Gas Rini Hari Karyuliarto 
berharap  apa yang telah dijalani selama Ramadan tetap dilakukan 
dalam kehidupan sehari-hari.

Pada acara tersebut juga diisi denga tausiah yang disampaikan 
oleh ustadzah Sufi yang menyampaikan tentang keutamaan menjalin 
hubungan baik sesama manusia. “Orang yang hanya mementingkan 
hubungan dengan Allah namun buruk dalam menjalin hubungan 
sesama manusia, maka itu bukan ciri-ciri orang yang bertakwa.Maka 
melalui acara ini diharapkan menambah rasa persaudaraan di antara 
sesama,” imbau Ustadzah Sufi. Karena inilah yang bisa menjadikan 
manusia selamat dunia dan akhirat.

Selain  saling memaafkan acara halal bihalal ini juga diisi dengan 
aneka permainan yang semakin menambah keakraban diantara anggota 
PWP direktorat Gas.•Kuntoro

sistem yang powerfull sebagai project ataupun keperluan lain dalam 
rangka pembangunan Pertamina ke depan,” papar Hanung.

Hanung berharap, ke depan banyak knowledge diperlukan oleh 
Pemasaran dan Niaga yang belum terakomodir dalam forum Komet ini. 
“Saya sudah sampaikan kepada teman-teman, coba kita lebih aktif lagi 
untuk memasukkan knowledge yang sifatnya masih teknis menjadi tertulis 
sehingga bisa bermanfaat untuk teman-teman di Pemasaran dan Niaga 
dalam menjalankan tugas ke depan,” harapnya.

Sementara itu, Hanung mengatakan untuk implementasi Komet di 
Pemasaran dan Niaga menurut pengamatannya sudah cukup baik. “Dari 
pengamatan saya sudah cukup banyak teman-teman dari berbagai fungsi 
yang memanfaatkan forum Komet. Tetapi belum secara sistematis dan 
memaksimalkan data knowledge yang ada di Forum Komet ini untuk 
mendukung unit operasi di Pertamina dalam kesehariannya,” tandasnya 
mengakhiri.•nILaWatI dj

jaKarta -  Fungsi Compliance, Corporate Secretary Pertamina 
mengadakan Rapat Koordinasi bersama para personal in charge 
(PIC) di berbagai unit, terkait dengan sosialisasi sistem baru 
pembuatan laporan Good Corporate Communication (GCG) 
berteknologi baru, Rabu (29/8). 

Rakor yang dilaksanakan di Hotel Sari Pan Pacifik ini bertujuan 
untuk melakukan inisiasi sistem information technology (IT) dalam 
membuat dan menghimpun laporan para pekerja terkait dengan 
KPI Boundary. Dalam sistem ini para pekerja diberikan kemudahan 
dalam mengakses lembar-lembar pembuatan laporan yang bisa 
diakses secara digital. Sistem ini lebih efisien daripada sebelumnya, 
dimana laporan dibuat secara manual.

“Rakor ini kita inisiasi berkaitan dengan boundary KPI. Dimana 
kita membangun sistem berbasiskan IT, untuk mempermudah para 
pekerja membuat laporan. Kita concern sekali dengan boundary KPI. 
Karena itu kita mengajak PIC yang kita minta dari fungsi atau unit2 
terkait yang ikut membantu  memonitor pencapaian KPI boundary,” 
kata Compliance Manager Pertamina Mindaryoko.

Mindaryoko juga menyebutkan, sistem IT ini terbilang baru, yang 
baru secara resmi bergulir secara resmi pada bulan Juli lalu. “Jadi 
seluruh laporan akan berbasiskan IT untuk mempermudahkan para 
pekerja dan memudahkan memonitoring  pelaporan pelaksanaan 
GCG compliance,” katanya.

Disebutkan juga oleh Mindaryoko bahwa pelaporan GCG sendiri 

sistem Baru Pembuatan Laporan Kerja 
disosialisasikan

mencakup enam hal meliputi pengisian Conflict Of Interest (COI), court 
of Conduct, pelaporan  LHKPN, gratifikasi, pelaksanaan sosialisasi GCG 
di fungsi masing-masing dan gratifikasi.  

Rakor yang dihadiri berbagai PIC dari berbagai unit yang ikut 
memonitor KPI ini berlangsung atraktif. Merena responsif dan aktif salam 
sesi diskusi yang dilakukan setelah persentasi. Tidak sedikit dari mereka 
yang bertanya dan memberikan masukan untuk penyempurnaan sistem 
baru ini.

Mindaryoko berharap sistem ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh 
para pekerja untuk mempermudah pekerjaan. “Dengan kemudahan ini 
para pekerja tidak mendapatkan beban tambahan dalam mengeksekusi 
pemuatan  laporan-laporan yang berkaitan dengan GCG,”ungkap Mien 
Optimis.•sahruL haetaMy ananto
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Warung Kopi
Istirahat....
Pagi hari di kantin Mang Warta.

Pak hamzah : Mang Warta, Assalamualaikum...
Mang Warta : Walaikumsalam, Eh.. Pak Hamzah... Mau 

sarapan Pak
Pak hamzah : Iyah Mang... 
Mang Warta : Yum, tolong Pak Hamzah mau sarapan 

nih...
Pak hamzah : Kenapa Mang, keliatannya cape banget.
Mang Warta : Iya, Pak. Maklum ada hajat di kampung. 

Badan pada cape semua.
Pak hamzah : Ya istirahat dulu donk Mang... Kan masih 

ada Iyum dan Ujang.
Mang Warta : Hehehehe.... Iyah. Harusnya begitu ya Pak...
ujang : Mang mah gak percaya sama saya Pak...

Takut saya sama Iyum cakar-cakaran kali...
Mang Warta : Ah, kamu mah suudzhon aja Jang...  
Pak joni : Tenang Mang... Kalo Ujang berani gangguin 

Iyum, nanti saya yang ngomelin...
Iyum : Hehhehehe Makasih Pak Joni..  
ujang : Huuu Seneng tuh Iyummmm....
Pak hamzah : Hahahaha Ujang cemburu...
Pak joni : Jiahhh Ujang... Liat sisi postifnya donk. 

Kasihan kan pamanmu itu. Dia butuh 
istirahat. Kau kok gak sensitif sih. Nanti kalo 
sampai jatuh sakit karena kecapean dan 
warung jadi tutup, kau yang aku salahkan 
ya...

ujang : Hehhehehe ampun atuh Pak... Mana berani 
saya cemburu sama Pak Joni.  

Pak hamzah : Dah, istirahat dulu Mang di mushola. Dah 
pucat gitu deh...

Mang Warta : Iya nih... Punten ah Pak Hamzah dan Pak 
Joni. Jang, Yum... jaga warung dulu yaaa...
Mang mau istirahat sebentar. •
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MahasIsWa  unIVersItas 
MaLanG KunjunGI 
PertaMIna LearnInG 
center

jaKarta -  Puluhan Mahasiswa angkatan 2010 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang, 
Jawa Timur melakukan kunjungan ke Pertamina 
Learning Center, Rabu (5/9). Setibanya di PLC 
para mahasiwa tersebut disambut oleh Pj. 
Manager External Communication Pertamina, 
Imran Mustafa dan Assistant Financial Model, 
Direktorat Perencanaan Investasi dan Manajemen 
Resiko Pertamina, Siti Laelatul Rohmi, yang 
memberikan materi seputar Pertamina, dari 
hulu higga ke hilir.  Mahasiswa yang tengah 
melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) itu 
tampak antusias saat menyimak pemaparan 
materi tersebut.•sahruL haetaMy ananto
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serah terIMa jaBatan Manajer 
reaLIBILIty ru V BaLIKPaPan 

BaLIKPaPan – Sesuai dengan arahan Direktur Pengolahan 
PT Pertamina (Persero) untuk setiap jabatan yang lowong 
segera diisi,  RU V bertindak cepat menyiapkan pejabat 
pengganti di posisi Manajer Realibility RU V. Dan sosok 
pejabat baru itu adalah Robertus Rusdianto. Penyerahan 
jabatan dilakukan oleh General Manager Pertamina RU 
V, Michael Ricardo Sihombing di Ruang Premium Kantor 
Besar Pertamina RU V Balikpapan (29/8). Serah terima 
jabatan ini dihadiri oleh seluruh tim manajemen Pertamina 
RU V. “Saya meminta kawan-kawan tim manajemen 
dapat men-support Pak Rusdianto dalam menjalankan 
pekerjaannya di Realibility seperti tim manajemen men-
support Manajer Realibility sebelumnya,” pesan Michael 
Ricardo Sihombing.  Ia berharap Robertus Rusdianto 
dapat segera beradaptasi dengan lingkungan baru yang 
ada di RU V Balikpapan. Sebelumnya, Robertus Rusdianto 
menjabat sebagai Manager Maintenance Execution RU IV 
Cilacap.• ru V

BdI KoMsat BaIturrahMah GeLar 
Pesantren raMadan

cILacaP – Masjid Baiturrahmah Komplek Perumahan 
Pertamina Donan Sidanegara yang lokasinya berdekatan 
langsung dengan masyarakat, pada bulan Ramadan 
menggelar pesantren Ramadan untuk anak-anak Komplek 
Pertamina maupun masyarakat sekitar. Kegiatan pesantren 
dimulai sejak hari pertama Ramadhan hingga hari ke-25 
Ramadhan,  diikuti lebih dari 400 peserta putra dan putri. 
“Saya seneng ikut pesantren Ramadan di Masjid Pertamina, 
kalau pulang dikasih makan untuk berbuka,” ungkap salah 
seorang peserta yang berasal dari Kelurahan Donan. Ketua 
panitia Ramadan Masjid Baiturrahmah Suharso berharap 
anak anak Komplek Pertamina maupun warga sekitar akan 
lebih memahami dan rajin beribadah setelah mengikuti 
kegiatan pesantren ini.  Komsat Masjid Baiturrahmah juga 
menggelar pemberian santunan untuk masyarakat dan yatim 
piatu, tausiyah dan tadarus serta pengajian setiap malam 
minggu dan ba’da subuh.•ru IVFo
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teMu KanGan funGsI suPPLy  
& dIstrIBusI

jaKarta – Fungsi Supply and Distribusi 
Direktorat Pemasaran dan Niaga mengadakan 
ajang temu kangen sekaligus halal bihalal antara 
para pekerja yang masih aktif dan para pekerja 
yang non aktif. Acara ini berlangsung pada Jumat, 
(7/9) di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat. Acara 
ini dihadiri oleh SVP S & D Suhartoko, mantan 
kepala SNDT Surabaya Hadi Nugroho, dan 
Presiden Direktur PT. Arun NGL Iqbal Hasan.•rIZQI 

raMadhan
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anaK Perusahaan
Pertagas niaga Bersinergi 
dengan BuMd Kabupaten BloraPeP Perkuat 

Barisan Pelaksana 

Phe WMo Kembali aktifkan anjungan Phe-40

syukuran tajak GnK-79 Inf

jaKarta - Bertempat di 
Kantor Pusat Pertamina Gas 
pada 31 Agustus 2012, anak 
perusahaan PT Pertamina Gas 
(Pertagas) yang bergerak di 
bidang niaga gas, PT Pertagas 
Niaga,  menandatangani 
Memorandum of Under-
standing (MoU) dengan BUMD 
Kabupaten Blora, yaitu PT 
Blora Patra Energi. Perjanjian 
tersebut ditandatangani oleh 
Direktur Utama Pertagas 
Niaga Harjana Kodiyat dan 
Direktur Utama Blora Patra 
Energi Christian Prasetya. 

Pada seremoni penan-
datanganan perjanjian yang 
disaksikan oleh Dirut Pertagas 
Gunung Sardjono Hadi , 
kedua belah pihak bersepakat 

jaKarta -  Sebanyak 35 ahli madya pilihan telah 
dipersiapkan Pertamina EP untuk memperkuat 
barisan tim pelaksana di lapangan dan  di Kantor 
Pusat.  Program Bimbingan Praktis Ahli (BPA)  
yang berlangsung selama enam bulan tersebut, 
secara resmi dibuka oleh Direktur Eksplorasi dan 
Pengembangan Pertamina EP  Dody Priambodo, 
Selasa (4/9).

Dody Priambodo mengatakan perekrutan 
BPA baru tersebut ditujukan untuk mengisi 
kekosongan di level pelaksana, baik di lapangan 
maupun di Kantor Pusat.  Beberapa fungsi yang 
akan ditempati oleh mereka di antaranya fungsi 
Supply Chain Management (24 orang), Human 
Resource Development (6 orang), dan Health, 
Safety and Environment (5 orang).  

“Agar mereka siap dipekerjakan, maka mereka 
akan dibina selama enam bulan. Termasuk 
pembinaan ma salah kedisiplinan itu selama enam 
minggu bersama TNI Angkatan Darat,” Ungkap 
Dody.

Dody juga berharap dengan berlangsungnya 
program BPA ini, masalah-masalah pelaksana di 
lapangan dan di Kantor Pusat bisa diselesaikan 
dengan cepat, begitu pula dengan program-
program Pertamina EP. “Kita akan lihat. Jika 
program ini berhasil, maka kekurangan-kekurang-
an lainya di EP akan segera diisi dengan program 
yang sama,” imbuhnya.

Sejatinya program BPA ini bertujuan untuk 
membina para calon pekerja dengan pembelajaran 
yang terstruktur dengan bentukan pola pikir kerja, 
pemahaman proses bisnis serta pembentukan 
tenaga ahli dibidangnya sesuai dengan kebutuhan 
perusahaan.

Para peserta mendapat pembinaan dari tim 
dari PLC melalui beberapa materi pendidikan 
seperti, modul kewiraan, mind mapping dan 
wawasan korporat, modul fungsi dan fungsi 
khusus, pemagangan, persiapan KKW, ujian dan 
juga yudisium.• sahruL haetaMy ananto 

jaKarta –  Per tam ina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) kembali 
mengoperasikan anjungan 
lepas pantai, PHE 40 yang 
sempat rusak ditabrak kapal 
pada tahun 2010.  Hal tersebut 
di tan dai dengan peresmian 
anjungan oleh Presiden Direk-
tur PHE Salis Aprilian, tim 
manajemen PHE WMO dan 
Deputi Pengendalian Operasi 
BP Migas Gde Pradnyana, pa-
da (10/9) di galangan kapal PT. 
Adiguna SE, Tanjung Priok. 

Pemasangan anjung an 

untuk melakukan kerja sama 
operasi, distribusi dan jual 
beli gas bumi di wilayah 
Kabupaten Blora. 

Kerja sama ini dilatar bela-
kangi oleh pengembangan 
p r o y e k  p e m b a n g u n a n 
pipa gas open access dari 
Semarang hingga Gresik 
dimana sebagian pipa ter-
sebut akan melintasi wilayah 
Kabupaten Blora. Dengan 
kesepakatan  in i ,  B lo ra 
Patra Energi bersedia untuk 
membantu kelancaran proses 
penerbitan izin di Kabupaten 
Blora demi mempercepat 
pembangunan pipa tersebut.

Selain itu,  apabila Perta-
gas Niaga mendapatkan 
alokasi gas pada jalur pipa 

tersebut, maka sebagian 
gasnya (sebesar 5 MMSCFD) 
akan dijual kepada Blora 
Patra Energi untuk memenuhi 
kebutuhan industri di Kabu-
paten Blora.

Direktur Utama Pertagas 
Gunung Sard jono Had i 
berharap, sinergi baru ini 
dapat mendorong tumbuhnya 
kawasan industri baru di 
Kabupaten Blora.•PertaGas

Direktur Utama Pertagas Niaga Harjana Kodiyat dan Direktur Utama Blora Patra 
Energi Christian Prasetya menandatangani kesepakatan kerja sama di bidang 
operasi, distribusi dan jual beli gas bumi di wilayah Kabupaten Blora.

Muara enIM - PT Pertamina 
EP  Reg ion  Suma te r a ,  
melakukan syukuran tajak 
Sumur GNK-79 INF yang 
berada di Desa Gunung 
Raja, Kecamatan Rambang 
Dangku, Kabupaten Muara 
Enim dan kegiatan tersebut 
merupakan penajakan RK 
(Rencana Kerja) tahun 2012.

Manager Senior Eks-
ploitasi Wit Mulya meng-
imbau pekerja dan pekarya 
yang terlibat selama pro-
ses pengeboran agar se-
nantiasa mematuhi serta 
menaati aturan HSE dalam 
menjalankan tugas untuk 
menghindari hal-hal yang 
dapat menghambat atau 
merugikan perusahaan.

Perusahaan juga meng-
harapkan dukungan dari 
Pemerintah Daerah, tokoh 
masyarakat,  a l im ulama 
dan seluruh masyarakat 
yang berada di lingkungan 
operasional. 

Kepala Bidang Energi 
dinas Pertambangan dan 
energi Kabupaten Muara Enim 
Azhar Effendi menyampaikan 
dukungan  sepenuhnya 
bag i  perusahaan untuk 
melaksanakan kegiatan di 
wilayah Kabupaten Muara 
Enim  sehingga pencapaian 
produks i  m igas secara 
nasional dapat terwujud. 
“Karena kesuksesan dan 
keberhasilan yang dicapai 
oleh perusahaan tentunya 

memberikan dampak positif 
bagi kemajuan daerah,” 
ujarnya

Dalam acara syukuran 
tersebut dilakukan penye-
rahan 50 paket sembako 
untuk kaum duafa, 20 paket  
tas sekolah untuk murid SD 
Gunung Raja, 20 potong bahan 
seragam PKK desa Gunung 
Raja, 3 paket bingkisan untuk 
tokoh masyarakat, 5 paket 
bingkisan bagi pekarya yang 
berasal dari desa Gunung 
Raja. Selain itu, diserahkan 
juga perlengkapan olahraga 
bagi karang taruna setempat.
Sebelumnya, telah diserahkan 
pula 3 unit sumur bor lengkap 
be serta instalasinya.•PeP reG. 

suMatera

lepas pantai ini direncana-
kan berlangsung pada per-
tengahan sampai akhir Sep-
tember 2012, dan diharapkan 
bisa mulai berproduksi pada 
November 2012. Presiden 
Direktur  PHE, Salis Aprilian 
mengatakan an jungan terse-
but akan di tempatkan di lokasi 
Blok WMO yang terletak di 70 
mil dari lepas pantai Kabupaten 
Sampang Madura. 

“Pengoperasian PHE-
40 diharapkan dapat me-
ningkatkan produksi PHE 
WMO sekitar 1.500-2.500 
barel minyak per hari (bph). 
Mudah-mudahan pada No-
vem ber kita sudah bisa me-
nikmati hasil produksinya,” 
katanya.

Senior Executive Vice 
President & General Manager 
PHE WMO Imron Asjhari, 
mengungkapkan pada 11 
Agustus 2010, anjungan PHE-
40 yang dulunya bernama 
KE-40 milik Kideco Energy ini 
tertabrak kapal barang dan 
posisi anjungan berada pada 
kemiringan 17,5 derajat. Hal 
itu mengakibatkan anjungan 
tersebut harus diperbaiki 
agar bisa berproduksi secara 
maksimal.

Anjungan ini pertama kali 
diangkut dan dipindahkan 
pada Februari 2012 oleh PT. 
Sampec Indonesia, kemudian 
diserahkan pada PT. Adiguna 
SE pada Maret untuk menja-

lani proses perbaikan deck 
dan new jacket fabrication 
safety. Adapun PT Adiguna 
merupakan perusahaan da lam 
negeri yang memiliki kom  -
petensi dalam bidang per-
baikan kapal dan me me nang-
kan salah satu tender platform 
yang dilakukan PHE.

“Perbaikan ini berlangsung 
selama enam bulan terhitung 
sejak bulan Maret. Kami 
d iber ikan amanat untuk 
mengaktifkan kembali dek, new 
fabrication, Pilesm, conducton 
caisson and boatlanding. ini 
merupakan first sail way yang 
dilakukan oleh Pertamina. 
Kami merasa bangga sebagai 
perusahaan dalam negeri,” kata 
Direk tur Utama PT Adiguna 
Shipbuilding & Engineering 
Sasha Papadimitriou.

Terkait dengan itu, Deputi 
Pengendalian Operasi BP 
Migas Gde Pradnyana me-
ngatakan, sailway ini menandai 
satu tonggak ba ru bagi 
Pertamina, khu susnya PHE 
karena baru pertama  kali 
dalam sejarah Pertamina 
mem bangun sebuah anjungan 
lepas pantai. 

“Hal ini merupakan tan-
da bahwa penguasaan tek-
nologi dan manajemen yang 
semakin baik membuat Per-
ta mina semakin percaya diri. 
Diharapkan dengan ada nya 
anjungan yang mulai ber-
operasi pada November ini 

bisa mendongkrak produksi 
migas PHE hingga dua kali 
lipat,” kata Gde Pradnyana.

Anjungan PHE-40 meru-
pakan bagian dari empat 
anjungan yang tengah disiap-
kan PHE WMO  untuk segera 
beroperasi. Ketiga anjungan 
lain, PHE-38B, PHE-39, dan 
PHE-54  masih dalam proses 
penyelesaian pembangunan 
dan diperkirakan akan tuntas 
pada akhir bulan ini. 

Saat ini produksi minyak 
Blok WMO sekitar 10.500 bph 
dan akhir tahun diharapkan 
meningkat jadi 21 ribu bph.  

PHE WMO terus berusaha 
untuk menambah fasilitas 
pengeboran dan menambah 
sumur-sumur baru. Tahun 
ini PHE WMO berencana 
mengebor 21 sumur  yang 
terdiri dari 9 sumur eksplorasi, 
12 sumur pengembangan, 
serta 15 sumur kerja ulang atau 
work over.

Pada 2016, PHE WMO 
menargetkan produksi minyak 
mencapai 40 ribu  bph dan 210 
juta MMscfd atau setara 75 
ribu barel minyak ekuivalen per 
hari (boepd). Untuk itu, PHE 
WMO berencana mengebor 
lebih dari 25 sumur eksplorasi, 
75 sumur pengembangan, 10 
sumur kerja ulang, perawatan 
37 sumur, dan pemasangan 
lebih dari 10 anjungan baru 
sampau tahun 2016.•sahruL 
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Pemasaran sumbagsel Gelar 
Konvensi Mutu cIP 2012

management walkthrough 
Marketing & trading director 
ke tBBM Gorontalo

Implementasi Modul PM 
di s&d region IV area sulawesi

GorontaLo — Marketing 
& Trading Director Pertamina  
Hanung Budya berpesan 
kepada seluruh jajaran Terminal 
BBM (TBBM) Gorontalo untuk 
lebih meningkatkan kinerja 
dan mengedepankan aspek 
safety dalam bekerja. Hal 
tersebut disampaikannya 
saat melakukan management 
walkthrough di Terminal BBM  
yang berada di bawah FRM 
Region VII.

Kunjungan Hanung ber-

MaKasar – Cor po-
ra te Shared Serv ice 
(CSS) kembali mengim-
plementasikan modul 
Plant Maintenance (PM) 
d e n g a n  m e l a k u k a n 
se rangkaian kegiatan 
training dan go live modul 
PM untuk S&D Region IV.  
Kegiatan berlangsung di 
Ruang Prima XP Lantai 
2, Kantor FRM Region VII 
Makasar pada 30 Juli – 3 
Agustus 2012, dan diikuti 
34 peserta. Sebelumnya, CSS sudah melakukan training dan go live modul PM untuk 
S&D Region II dan Region III. 

S&D Region IV area Sulawesi melakukan go live modul PM corrective maintenance. 
Pada tahapan selanjutnya, implementasi modul PM akan masuk ke preventive 
maintenance sehingga implementasi modul PM bisa seratus persen. Saat ini corrective 
dan preventive maintenance modul PM baru diimplementasikan di S&D Region II. 
Mengikuti rencana ke depan sesuai dengan kebijakan perusahaan, modul PM akan 
diimplementasikan di seluruh terminal BBM, DPPU dan  divisi lain seperti Pelumas dan 
LPG.

Kegiatan training yang berlangsung satu minggu tersebut diakhiri dengan go live.
Modul PM yang diimplementasikan di seluruh terminal BBM di S&D Region IV area 
Sulawesi, diharapkan mampu memudahkan proses bisnis perusahaan mendukung 
cita-cita perusahaan menjadi world class energy company.•css

sama rom bongan Komisi VII 
DPR RI diapresiasi pimpinan 
TBBM di lokasi tersebut 
bersama para pekerja lainnya. 
Dalam ceramah singkatnya, 
awak TBBM di Gorontalo 
diminta agar mengedepankan 
pelayanan pemenuhan BBM 
berdasarkan kuota yang telah 
ditetapkan. “Sebisa mungkin 
layanan kebutuhan BBM 
untuk masyarakat bisa lebih 
baik. Dan upayakan agar tidak 
terjadi kekosongan di SPBU,” 

ujar Hanung tegas. 
Hanung juga meng i -

ngatkan agar masyarakat 
yang berdomisili di sekitar 
unit operasi TBBM Gorontalo 
bisa lebih diperhat ikan. 
“Masyarakat yang ada di sekitar 
TBBM perlu diperhatikan. 
Misalnya dengan memberikan 
sarana olahraga agar bisa 
d imanfaatkan seh ingga 
secara tidak langsung mereka 
juga memperhatikan kita,” 
ujarnya.•frM reG. VII

PaLeMBanG - Fuel Retail 
Marketing (FRM) Region 
I I  S u m b a g s e l  k e m b a l i 
menggelar ajang tahunan 
prestisius Konvensi Mutu CIP 
tahun 2012 yang dilaksanakan 
di Gedung Meditran Kantor 
Unit Pemasaran Region II 
Sumbagsel, Selasa (4/9).

Konvensi Mutu CIP Pe-
masaran Region II Sumbagsel 
tahun 2012 dibuka oleh 
GM Pertamina Pemasaran 
Sumbagsel, Faris Aziz dan 
dihadiri oleh tim manajemen 
FRM Region II Sumbagsel. 

 Faris Aziz menyampaikan 
kebanggaannya kepada 
seluruh peserta konvensi 
karena partisipasi mereka 
menun jukkan kepedulian 
terhadap kinerja perusahaan 
dan hasrat untuk terus ber ino-
vasi dan memperbaiki diri. 

”Saya berharap nanti 
keberadaan para insan mutu 
di FRM Region II ini terus 
memberikan karya terbaik dan 
berprestasi hingga ke tingkat 
Korporat. Prestasi yang diraih 
diharapkan dapat memberikan 
rangsangan kepada pekerja 
lainnya untuk memberikan 
yang terbaik bagi Pertamina 
dan menjadikan Pemasaran 
Region II Sumbagsel terdepan 
dalam inisiasi dan kegiatan 
CIP,” ujar Faris Aziz.

Faris juga menyampaikan 
dalam Konvensi Mutu sebe-
narnya kemenangan hanya 
motivasi utama bukan seba-

gai tujuan utama. Hal ini 
se suai dengan tu juan kon-
vensi se bagai wa dah untuk 
meng aktualisasikan diri dan 
ber kompetisi secara elegan 
dengan sesama pekerja.  

”Kita jangan melihat dari 
sisi award apakah itu gold, 
silver maupun bronze. Selama 
inovasi itu bersifat creditable 
maka akan memberikan 
added value bagi perusahaan. 
Yakinlah, yang hadir hari ini 
sebenarnya adalah para juara,” 
ungkapnya yang disambut 
applaus dari peserta.     

Konvensi Mutu CIP Pema-
saran Region II Sumbagsel 
Tahun 2012 berlangsung 
semarak dan d i ikut i  34 
peserta dengan 7 Gugus 
Kendali Mutu (GKM) dan 
27 Suggest ion  Sys tem 
(SS).  Dalam kegiatan yang 
berlangsung selama tiga hari 
ini juga diisi pameran berbagai 
inovasi yang dilakukan oleh 
para peserta konvensi.

Sementara Ketua Pe-
lakana Konvensi Agus Sus-

yanto menyampaikan, animo 
pekerja untuk konvensi tahun 
ini meningkat cukup baik dan 
judul-judul yang diajukan pun 
cukup menjanjikan. Ia optimis, 
Pemasaran Region II dapat 
kembali mengukir prestasi 
gemilang di tingkat korporat. 
Tim Juri dalam konvensi ini 
antara lain, Analyst Quality 
Management  Reg ion  I I 
Nurlafini, Ast. Manager ER 
Roberth MV dan Ast. Man 
SAGA Sahat Purba, dan 
Operasional Manager LPG & 
Gas produk Agus Susyanto 
serta tim juri dari QM Korporat 
Frinka Maria Ambara dan 
Erwin Budianto. 

“Dari hasil wawancara 
yang dilakukan sebelumnya, 
terlihat kualitas dan kuantitas 
konvensi semakin meningkat.
Kita berharap dalam tiga 
hari ini bisa menggodok 
dan menghasilkan inovasi 
maksimal untuk kita bawa ke 
tingkat Corporat,” ujar Agus 
Susyanto•frM reG. II
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VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir foto bersama para pemenang Program Pertamax Fastron Go to 
Monza Italia.

jaKarta – Pereli Fastron World Rally Team 
Indonesia (Rifat Sungkar/Scott Beckwith) 
menorehkan prestasi gemilang dengan finis di 
posisi kedua Rally Class Kejuaraan Reli Dunia 
(WRC) pada Reli Jerman 2012 di Porta Nigra, 
Trier, Jerman. Prestasi ini menjadi sangat 
fenomenal – mengingat Rifat dan Scott sempat 
terkendala overheating pada mesin kendaraan 
sejak hari pertama hingga akhir pertarungan.

“Di SS1 dan SS2, saya masih beradaptasi 
dengan mobil. Mulai SS1, sebenarnya mesin 
mobil sudah mengalami overheating. Hal ini 
disebabkan setting-an kipas angin yang tidak 
sesuai, akibatnya mobil menjadi kehilangan 
tenaga. Namun, setelah masalah ini dapat 
diperbaiki oleh tim mekanik di Service Park, 
saya merasa optimis dapat mempertajam 
dan memperbaiki performa saya,” kata Rifat 
Sungkar

Menurut Rifat, meskipun terganggu masalah 
overheating, SS3 yang dibatalkan, dan salah 
belok di SS4, tetapi ia dan Scott berhasil 
mencatat waktu yang cukup baik di paruh akhir 
hari pertama.  Rifat/Scott berlaga di kategori 
World Rally Class grup N. 

Dari 67 peserta ADAC Rally Deutschland, 
hanya 41 pereli yang mampu finish – termasuk 
Rifat, dengan waktu tempuh 4 jam 27 menit 14,6 
detik. Reli Jerman yang menggunakan lintasan 
aspal sangat berbeda dengan lintasan gravel. 
Pada leg 1- 3, peserta melintas di trek dan cuaca 
yang berbeda, bahkan di hari ketiga lintasan reli 
diguyur hujan sehingga sangat licin. 

“Ini reli dahsyat, seru, tegang, dan penuh 
tantangan. Power mobil dan strategi pemilihan 
ban yang jitu adalah faktor utama dalam 
menorehkan catatan waktu. Saya dan Scott 
sepakat bertarung dengan maksimal dan fokus 
pada kejuaraan di group Rally Class, meski 
kondisi power dan ban yang tidak ngegrip,” 
tambahnya. 

Juara Rally Class direbut pereli Meksiko 
Trivino Bujalil Ricardo/Alex Haro dengan waktu 
4 jam 24 menit 10,5 detik, sementara posisi 
ketiga diisi pereli Ukraina Yuriy Protasov/Nesvit 
Kyrylo (4, 27 - 42,6). 

Setelah menyelesaikan Reli Jerman ini, 
Rifat akan melanjutkan pertarungan di World 
Rally Championship 2012 di Reli Perancis pada 
4 - 7 Oktober mendatang. Italia pada 18-21 
Oktober,dan Reli Spanyol pada November.• 
fastron WorLd raLLy teaM IndonesIa

jaKarta  - Sebanyak 17 
pemenang undian Per tamax-
Fastron Go To Monza, bertolak 
dari Bandara Soekarno Hatta, 
Jakarta menuju Italia, Kamis 
(6/9). Para konsumen loyal 
produk Pertamina tersebut, 
diberikan kesempatan oleh 
Pertamina untuk menonton 
aksi Rio Haryanto di GP2 di 
Sirkuit Monza.

“P rog ram Pe r t amax 
- Fastron Go to Monza, 
merupakan salah satu apre-
siasi perusahaan kepada 
p e l a n g g a n  y a n g  s e t i a 
Pertamax dan Fastron,” ujar 
VP Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir, saat 
melepas para pemenang 
tersebut.

A l i  m e n a m b a h k a n , 
upa ya tersebut akan terus 
Pertamina lakukan agar 
konsumen semakin setia dan 
cinta terhadap produk-produk 
Pertamina.

17 pe menang Pertamax-
Fastron Go To Monza ini terdiri 
dari 15 orang pemenang 
diambil dari  konsumen  yang 
merupakan masyarakat 
umum, dua sisanya adalah 
konsumen dari internal Per-
tamina. Para pemenang itu 
berasal dari berbagai dae-
rah.

Pemenang Kuis pertamax-fastron 
Go to monza Berangkat Ke Italia

fastron World rally 
team rebut Posisi 
Kedua reli jerman

Mereka tampak gem bira 
dan antusias, dan se sekali 
mereka meneriakkan yel-
yel “Go To Monza” dengan 
kencang sambil melenggang 
menu ju  p in tu  bandara .  
Tak hanya berkesempatan 
mendukung langsung pebalap 
Per tamina  kebanggaan 
bangsa, Rio Haryanto di GP2, 
mereka juga diajak tur ke 
beberapa wisata terkenal  di 
Eropa. 

Salah satu pemenang, 
Ari Sukmawati mengaku 
sangat senang dan tidak 
me nyangka dapat pergi ke 
italia.  Perempuan lajang asal 

Semarang ini meng ungkapkan 
dirinya pun se nang Pertamina 
sangat memperhatikan pe-
langgannya. 

“Ini bagus sekali. Saya 
gak menyangka dari sekian 
ratus lebih pelanggan yang 
ikut undian benar-benar dipilih 
dengan murni. Saya berharap 
agar Pertamina bisa lebih 
baik lagi dalam melayani 
pelangganya,” ungkap Ari 
yang selalu mengisi Pertamax 
untuk sepeda motor matic 
kesayangannya itu.

“Kami selalu berupaya 
memberikan apresiasi yang 
t inggi terhadap loyal itas 

pelanggan. Ini semua semata-
mata untuk membuktikan 
kami sangat pedul i  dan 
berharap konsumen semakin 
cinta terhadap produk-produk 
Pertamina,” ujar Ali.

Ali menegaskan, bukan 
t idak mungkin akan ada 
peningkatan apresiasi yang  
lebih lagi untuk konsumen 
dari Pertamina jika angka 
pembelian produk-produk 
Pertamina makin meningkat 
di tahun depan. “Jumlah pe-
menang bisa saja ki ta tambah 
dan periode un diannya diper-
panjang,” imbuhnya sambil 
ter senyum.•sahruL haetaMy a.
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Pemerintah Bontang dukung Pembangunan Kilang-
kilang Baru Pertamina
jaKarta -  Rencana pembangunan kilang minyak Pertamina 
di area PT. Badak NGL disambut baik oleh pemerintah kota 
Bontang. Walikota Bontang Adi Darma mendatangi Kantor 
Pertamina Pusat, Jakarta, (14/9) untuk menyampaikan 
dukungan tersebut baik secara lisan maupun tertulis.

“Kedatangan kami kesini demi kesejahteraan masyarakat 
kota Bontang. Beberapa hal yang mendasari dukungan kami 
adalah keinginan untuk masa depan Bontang yang lebih maju, 
adil dan sejahtera,” ujar Adi yang saat itu diterima oleh Corporate 
Communication Pertamina, Ali Mundakir beserta beberapa 
perwakilan dari Direktorat Pengolahan dan PT. Badak NGL.

Bagi Adi, pendirian kilang-kilang baru Pertamina tersebut 
merupakan angin segar bagi kota Bontang yang sudah 
dicanangkan sebagai salah satu klaster industri nasional. Ia 
yakin dengan tumbuh dan berkembangnya industri di Bontang  
akan berdampak sangat baik kepada masyarakat, baik secara 
infrastruktur, kemajuan teknologi dan SDM, maupun kemajuan 
di tingkat pendapatan dan kesejahteraan.

 “Ini merupakan era reformasi, demi kemajuan bersama kita 
harus berani menjemput bola, dan tidak bertele-tele. Kalau kita 
bisa duluan memberikan dukungan, ya kita lakukan, kenapa 
tidak,” tegas Adi yang sebelumnya sempat menyambangi kantor 
Badak NGL, di Bontang, pada bulan lalu.

Adi yang dibantu oleh tim ahlinya yang terdiri dari para 

pejabat Bontang dan beberapa instansi terkait mengaku telah 
menyiapkan beberapa rekomendasi tempat untuk pendirian 
kilang. Kepada Corporate Communication Pertamina, Ali 
Mundakir, Adi mempersentasikan tempat tersebut, dengan 
menyebut detail fasilitas dan akses yang terdapat disana.

Terkait dengan itu, VP Corporate Communication Pertamina, 
Ali Mundakir  menyambut dengan baik dukungan dan inisiatif 
tersebut. Bersama dengan beberapa perwakilan dari Direktorat 
Pengolahan Pertamina dan PT. Badak NGL, Ali memberikan 
penjelasan rencana pembangunan kilang yang merupakan 
proyek patungan dengan perusahaan asal Kuwait.

Sejauh ini rencana pembangunan kilang masih dalam tahap 
peninjauan lokasi proyek, dan sudah  terdapat tiga area, yaitu 
Bontang, Lawe-lawe, dan Banten.  Rencananya di satu lokasi 
minimal akan didirikan satu kilang. Selain itu akan dikembangkan 
juga industri petrokimia. Pem bangunan kilang tersebut tentunya 
akan melibatkan juga potensi-potensi yang ada di Bontang, 
khususnya SDM sekitar.

Kunjungan tersebut diakhiri dengan pemberian surat du-
kungan dari Walikota Bontang Adi Darma kepada Corporate 
Communication Pertamina, Ali Mundakir. “Kami optimis dengan 
pembangunan kilang yang dilakukan oleh Pertamina di Botang. 
Kami tinggal menunggu eksekusinya dari Pusat, selebihnya kami 
welcome,” ungkap Adi Darma.•sahruL haetaMy a.
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PGE Berhasil Temukan 
Sumur Geothermal Baru
BENGKULU - PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) telah berhasil 
menemukan sumur Geothermal baru dengan kapasitas produksi yang baik. 
Dengan berhasilnya pem boran sumur HLS C-1 ini berarti PGE siap untuk 
melaksanakan pengembangan lapangan panasbumi Hululais-Bengkulu. Sumur 
HLS C-1 diperkirakan berkapasitas produksi 15 MWe. 

Lokasi Proyek Hululais terletak di Kabupaten Lebong, Propinsi Bengkulu yang 
berjarak sekitar 180 km dari kota Bengkulu. Sumur yang terletak di Cluster C 
Proyek Hululais ini merupakan satu diantara beberapa sumur yang telah dibor 
didaerah Hululais untuk pembangkitan listrik 2 x 55 Mwe yang rencananya akan 
beroperasi komersial pada 2014. 

Sumur HLS C-1 memiliki kedalaman pemboran berarah hingga  3000 mku 
(meter keda laman ukur), temperature di reservoir 287°C dengan resevoar bertipe 
dominasi air. Pem boran dikerjakan oleh tenaga ahli dari dalam negeri. Proyek ini 
sangat dihandalkan untuk membantu mengatasi kekurangan kebutuhan energi 
listrik di Bengkulu dan sekitarnya. 

PT PGE merupakan anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero) yang bergerak 
dalam bidang pengelolaan energi panasbumi. PT PGE menghasilkan listrik 
sebesar 292 MWe yang berasal dari lapangan panasbumi Kamojang, Lahendong, 
Sibayak. Saat ini PT PGE juga sedang melakukan eksplorasi di berbagai daerah 
seperti Ulubelu-Lampung, Lumut Balai-Sumatera Selatan, Sungai Penuh-
Jambi, Karaha-Jawa Barat dan Kotamobagu-Sulawesi Selatan.•

Tampak Direktur Utama Slamet Riadhy (keempat dari kiri) berfoto bersama dengan manajemen PT PGE di 
lokasi Cluster C Proyek Hululais Provinsi Bengkulu.

Proyek Hululais, Kabupaten Lebong
Bengkulu
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Komitmen Insan PGE Terhadap GCG  PT PGE melaksanakan kegiatan sosialisasi 
GCG dan penandatanganan form GCG pada 
Selasa, 3 Juli 2012. Bertempat di XXI Club 
Djakarta Theater, acara tersebut dihadiri oleh 
Jajaran Direksi PT Pertamina Geothermal 
Energy (PT PGE) dan seluruh pekerja. Kegiatan 
ini merupakan wujud komitmen insan PT 
PGE terhadap Pedoman Etika Usaha dan 
Tata Perilaku atau code of conduct dan juga 
komitmen pencegahan terjadinya konflik 
kepentingan dalam bentuk apapun dengan 
selalu mengutamakan kepentingan perusahaan 
diatas kepentingan pribadi.

Dalam kegiatan Sosialisasi GCG dibawakan 
oleh Eri Sumiarso selaku konsultan Sinergi 
Daya Prima (SDP), dilanjutkan dengan sosilisasi 
Pengisian GCG online system oleh Tony 
Agusman dari fungsi Geomatika & IT PT PGE.

Penandatangan Formulir GCG juga dilakukan 
oleh jajaran VP PT PGE, manajer dan diikuti 
juga oleh seluruh level pekerja di PT PGE.•

Tiga penghargaan sekaligus diraih PT Pertamina Geothermal Energy  (PGE) 
dari Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 
(EBTKE). Penghargaan Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Panas 
Bumi Tahun 2011 tersebut diterima oleh Direktur Utama PGE Slamet Riadhy. 

PGE BERJAYA
Direktur Utama PT Pertamina Geothermal Energy Slamet Riadhy (kiri) foto bersama dengan beberapa 
pimpinan perusahaan lainnya setelah menerima penghargaan  Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
Panasbumi tahun 2011.



Senyum Hangat Melayani Pembeli
Senyum ramah melayani pembeli produk herbal buatan ibu-ibu warga Kamojang. ”Bagaimana 
rasanya sirup rosella kami ibu?” sapa ibu-ibu warga Kamojang yang tergabung dalam kelompok 
usaha herbal Kamojang kepada para tamu dari KLH & BPLH Kabupaten Bandung dalam sela-
sela acara verifikasi program PROKLIM (Kampung Iklim) di warung sehat herbal Pertamina 
dusun Kamojang pada tanggal 5 Juli 2012. Kelompok usaha ini telah mampu membuat produk 
dari tanaman herbal yang ditanam di lahan pekarangan warga misalnya keripik binahong, sirup 
dan selai rosella, serta instan jahe. Program ini mendapat apresiasi dari KLH & BPLH kabupaten 
Bandung dan diharapkan mampu mengembangkan produk serta pemasarannya.• (Humas PT PGE Area 

Kamojang, Permadi B Patria) !

Ternak Domba Kamojang 
Program ternak domba diluncurkan di dusun Kamojang guna menjawab kebutuhan masyarakat 
Kamojang akan peningkatan pendapatannya terutama para peternak domba yang sangat terbatas 
kemampuan modal dan skill beternak dombanya. Pada awal program PGE membantu domba 
berupa bakalan, pejantan dan betina hingga pembuatan kandang serta yang terpenting berupa 
pendampingan teknis mengenai manajemen usaha & manajemen ternak domba. Skema program ini 
berupa perbibitan dan penggemukan domba bakalan serta pembentukan kelompok ternak domba 
sehingga kedepannya diharapkan dapat berkembang menjadi Koperasi Peternak. Program ini 
mendapat apresiasi dari KLH & BPLH kabupaten Bandung dan diharapkan mampu meningkatkan 
populasi domba serta pemasarannya yang berkunjung ke salah satu kandang domba milik warga 
Kamojang pada tanggal 5 Juli 2012 dalam acara verifikasi program PROKLIM (Kampung Iklim).•(Humas 

PT PGE Area Kamojang, Permadi B Patria)!

Nabung di Bank Sampah Yuk
Dengan antusias ibu-ibu warga Kamojang  menjadi  nasabah bank sampah di sentra pengelolaan 
lingkungan warga dusun Kamojang, hal ini terlihat dalam kegiatan penimbangan sampah anorganik 
yang  dikumpulkan oleh petugas pencatat sampah untuk selanjutnya dinilai dalan bentuk uang pada 
tanggal 22 Juni 2012 di Dusun Kamojang bersamaan dengan peresmian bank sampah oleh Pjs GM PGE 
Kamojang R Budhi Satriyo. Nasabah bank sampah akan mendapat buku tabungan layaknya seperti 
nasabanh di bank umum. Sejak awal program hingga peresmiannya jumlah nasabah sudah cukup 
banyak hingga lebih dari 80 orang. Kegiatan ini merupakan tahapan program dusun bersih Kamojang 
yang sudah dirintis sejak tahun 2010 yang bertujuan memberi edukasi tentang pengelolaan lingkungan 
terutama sampah organik dan anorganik, meningkatkan budaya gotong royong serta mampu memberi 
nilai ekonomis bagi warga.•(Humas PT PGE Area Kamojang, Permadi B Patria)

!

!

Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim di Area 
& Proyek Geothermal Ulubelu - Lampung
Menyambut bulan Ramadhan 1433 H, jajaran pekerja Proyek & Area Geothermal Ulubelu – 
Lampung mengadakan acara “Buka Puasa Bersama & Santunan Anak Yatim tahun 2012”, pada 
08 Agustus 2012 (19 Ramadhan 1433 H) di Kantor Proyek Geothermal Ulubelu. Acara juga diisi 
dengan pemberian santunan kepada ±30 orang anak Yatim &/ Piatu yang  berasal dari Pekon 
Karang Rejo dimana letak wilayah nya berada di wilayah utama (ring-1) PT PGE – Ulubelu.
Makna dari pelaksanaan kegiatan buka puasa bersama dimaksudkan agar PT PGE Ulubelu 
dapat menjalin tali silaturahmi dan kebersamaan dengan jajaran Unsur Pimpinan Kecamatan 
(USPIKA), para Kepala Pekon (Desa) dan staff Pekon  serta tokoh-tokoh masyarakat di wilayah 
kerja PT. Pertamina Geothermal Energy (PT.PGE) Ulubelu – Lampung.•

!
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Direktur PNBP Departemen Keuangan 
RI meninjau lapangan panasbumi PGE 
Area Kamojang pada 31 Agustus – 1 
September 2012. Turut hadir Direktur 
Keuangan PT PGE Narendra Widjajanto 
mendampingi Direktur Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) Askolani 
dan para pejabat lainnya. Kegiatan 
ini bertujuan untuk secara langsung 
melakukan penghitungan pajak-pajak 
terkait PNBP. Pada kesempatan yang 
sama Askolani juga meminta PGE 
untuk melakukan verifikasi dengan teliti 
dan Direktorat PNBP siap membantu 
sebagai mediator dengan instansi 
pemerintah lainnya.

Kunjungan Kerja Direktur PNBP 
ke PGE Area Kamojang

Mulai 14 September 2012 Proyek Ulubelu sudah COD (Commercial 
On Date) resmi mensuplai uap ke PLTP PT PLN. Area yang terletak di 
Provinsi Lampung ini telah dipimpin oleh General Manager sekaligus 
Project Manager, karena Unit 3&4 masih dalam tahap ekplorasi.

Pada saat ini sedang dilaksanakan kegiatan commissioning untuk 
persiapan operasi PLTP Unit 1&2, Unit-2 berkapasitas 55 MW pada 
tanggal 24 Oktober 2012 dan Ulubelu Unit 3 & 4 akan beroperasi 
selanjutnya secara bertahap.

Proyek dengan target kapasitas terpasang sebesar 220 MW ini terletak 
di Kecamatan Ulubelu, Kabupaten Tanggamus – Lampung, tepatnya 
berada di wilayah Pekon (Desa) Datarajan, Gunung Tiga, Karang 
Rejo, Pagar Alam, Muara Dua, Ngarip dan Air Abang. Lokasi tersebut 
berjarak ± 35 km dari Talangpadang atau 115 km dari kota Bandar 
Lampung. Luas Wilayah Kerja Pengusahaan (WKP) Ulubelu 92,064ha 
sesuai SK Menteri P&E NO./TGL 1521K/034/M.PE/1990 tanggal 30 
Oktober 1990 dan berada di ketinggian 650 m s/d 850 m dpl. Kegiatan 
eksplorasi geothermal di WKP Ulubelu dimulai tahun 2006.

Kegiatan pemboran eksplorasi di Proyek Ulubelu yang berkapasitas 
2x55MW (PLTP Unit 1&2) dimulai tahun 2007 dan 2x55MW (PLTP Unit 
3&4) berikutnya  dimulai tahun 2010, sampai tahun 2012 dari 8 cluster 
te lah menyelesaikan pemboran 33 sumur untuk PLTP Unit 1, 2, 3 & 
4.•

Area Ulubelu



SISIPAN
Senin, 17 September 2012

Nusa Dua - Kisah sukses program konversi minyak tanah ke LPG yang 
diterapkan di Indonesia dalam waktu relatif singkat, dikupas tuntas dalam 
World LP Gas Forum ke-25. Sejak konferensi dibuka Wakil Presiden 
RI Boediono pada 12 September hingga sebelum penutupan pada 13 
September 2012, pelaksanaan teknis baik pendistribusian dan juga 
ketersediaan pasokan dikupas tuntas narasumber dari Indonesia. 

Wakil Presiden RI Boediono, jajaran Direksi Pertamina, pengamat, hingga 
mantan Wakil Presiden yang kini menjabat  sebagai Ketua PMI, Jusuf 
Kalla,  masing-masing berbagi kisah perjalanan kebijakan tersebut saat 

25th World  LP Gas Forum 2012

Forum Bali 2012, 
Kupas TuNTas SucceSS Story KoNversi lpG

direncanakan hingga tahap pelaksanaannya, bagaimana mengatasi kendala 
yang timbul, serta keberlanjutan bisnis LPG di Indonesia masa depan.

Berbagi kisah sukses yang dicapai bangsa Indonesia, tentunya menjadi 
kebanggaan bagi bangsa ini, khususnya Pertamina yang diberi kewenangan 
dalam pelaksanaan kebijakan tersebut mulai pengadaan, distribusi, hingga 
sosialisasi kepada masyarakat agar mau beralih menggunakan LPG. Lima 
tahun sudah program konversi berjalan, konsumsi LPG meningkat dan 
menuntut ketersediaan pasokan serta sarana distribusi agar masyarakat 
tetap mudah mendapatkan bahan bakar yang ramah lingkungan itu.•Dsu
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President Direktur & CEO Pertamina Karen Agustiawan  saat menjadi pembicara dalam Round Table : The Role of National Oil Company, bersama beberapa pengamat dan pemangku kebijakan dari berbagai Negara, dimoderatori Mr. Kimball Chen, 
Chairman & CO Energy Transportasion Group, United states.



Pembukaan 
Pameran
Nusa Dua – Tradisi rangkaian kegiatan 
WLPG Forum dari tahun ke tahun, selalu 
diawali dengan pembukaan pameran, sebelum 
konferensi internasional tersebut dibuka secara 
resmi. Pameran teknologi dan produk seputar 
LPG dibuka terlebih dahulu, Selasa sore (11/9) 
oleh President Director & CEO Pertamina 
Karen Agustiawan, didampingi jajaran Direksi 
Pertamina lainnya, seperti Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina Hanung Budya, Direktur 
Pengolahan Chrisna Damayanto, dan Direktur 
Gas Hari Karyuliarto. Usai dibuka secara resmi, 
kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan ke 
berbagai stand pameran yang dikuti lebih dari 
120 peserta dari beberapa negara.•Dsu

Dari Composite Hingga Teknologi Anti Pencurian 
Nusa Dua – Dari ratusan stand pameran 
25th World LP Gas di Bali, yang memamerkan 
produk maupun teknologi pendukung rantai 
bisnis gas, ada beberapa produk yang menarik 
bagi Pertamina. President Director & CEO 
Pertamina Karen Agustiawan usai membuka 
pameran pada Selasa sore (11/9), begitu 
antusias menyimak penjelasan  teknologi yang 
diperkenalkan peserta pameran dari India. 
Teknologi yang dimaksud adalah teknologi anti 
pencurian isi tabung alias “pengoplosan” yang 
sering terjadi di negara-negara pengguna LPG. 

Sebuah alat berbentuk pipa kecil yang 
tersambung langsung dengan valve dan 
berada di dalam tabung. Alat yang bisa 
diaplikasikan dalam berbagai tipe valve 
ini menurut produsen asal India tersebut, 
alat perangkat anti pencurian tersebut bisa 
mengantisipasi pencurian yang dilakukan 
dengan cara menyuntik tabung di bagian valve.  
Bahkan teknologi tersebut menarik minat 
Wakil Presiden RI Boediono, saat membua 
konferensi pada Rabu (12/9).

Ada juga tabung dari composite yang 
lebih ringan, sebagai alternatif tabung LPG 
berbahan plat  baja yang selama ini digunakan 

di Indonesia.  “Dua teknologi itu sangat menarik 
buat kami. Kalau untuk perangkat anti pencurian 
kami masih hitung pengaplikasiannya, karena 
harganya relatif mahal. Sementara untuk 
composite, kami akan coba untuk tabung LPG 
premium kami Ease Gas,”jelas Karen.•Dsu

foto : Kuntoro
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Pertamina Tampilkan 
Fakta Keberhasilan 
Program Konversi 
Nusa Dua – Di antara ratusan stand pameran WLPG 
Forum, Pertamina juga hadir dalam pameran yang 
berlangsung  di Bali International Convention Center. 
Nuansa merah putih mendominasi booth Pertamina 
yang mengambil tema Indonesia Success Story in 
Kerosene to LPG Conversion Programm, dimana dalam 
booth ditampilkan berbagai data dan fakta pendukung 
keberhasilan program konversi minyak tanah ke LPG di 
Indonesia.

Sekitar 900-an peserta menunjungi booth Pertamina 
selama pameran berlangsung, dimana mereka bisa 
mendapatkan berbagai informasi tentang program 
konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia, yang sudah 
berjalan selama lima tahun ini.•Dsu

Kebijakan Publik 
Butuh Kreatifitas 
dan Keberanian 
Nusa Dua – Mantan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla berbagi pengalaman sukses Indonesia 
dalam menjalankan program konversi minyak 
tanah ke LPG di forum WLPG hari ketiga, (13/9). 
Dipandu Mr. Adebayo Ibirogba, General Manager 
NNPC Nigeria,  JK panggilan akrab Ketua PMI 
itu bercerita program yang digagasnya semula 
bertujuan menekan besarnya subsidi minyak 
tanah yang membebani APBN. 

“Saya minta lima menteri kerja, termasuk Menteri 
ESDM hingga Menteri Perindustrian. Setelah 
6 bulan berjalan, saya rasa terlalu banyak 
koordinasi, programnya tidak jalan. Akhirnya saya 
meminta Pertamina yang melakukan semuanya,” 
ujarnya.  Kala itu Pertamina ditugaskan 
melaksanakan semuanya mulai dari pengadaan, 
distribusi, hingga sosialisasi kepada masyarakat 
agar mau beralih menggunakan LPG. 

Semula, Pertamina meminta waktu enam tahun 

untuk menyelesaikan tugas ini. “Saya minta 
empat tahun, Pertamina bilang itu terlalu sulit. 
Saya katakan kalau ngga bisa, biar orang lain 
yang nanti akan mengerjakan. Akhirnya dia 
Pertamina bilang oke,”katanya bersemangat.
  
Meski sempat meminta waktu penyelesaian 
dipercepat menjadi tiga tahun, karena 
masa jabatannya sebagai Wapres akan 

berakhir, namun pada perjalanannya program 
sampai saat ini belum selesai karena kendala 
distribusi di daerah pelosok. “Tapi saya tetap 
mengapresiasi Pertamina yang bisa menjalankan 
misi penghematan subsidi dengan baik,”ujar JK.  
Menurutnya, penerapan kebijakan publik untuk 
mengubah pola hidup masyarakat tak sekadar 
butuh kreatifitas, tetapi juga perlu keberanian 
menerima tantangan.•Dsu

foto : Kuntoro

foto : Kuntoro



galeri

Seluruh anggota Asosiasi World LP Gas, hadir dalam General Assembly, Senin 
(10/9) untuk mendengarkan paparan evaluasi pelaksanaan konferensi WLPG di 
Doha tahun 2011, serta memberikan ucapan selamat kepada Indonesia sebagai 
tuan rumah kegiatan WLPG tahun 2012, yang akan segera dilaksanakan. 

Selain mengikuti konferensi, beberapa peserta konferensi World LP Gas, diberi 
kesempatan mengunjungi filling plant rekanan Pertamina PT. Dasico Pancarena 
di kawasan Bypass Ketewel, Gianyar Bali, Senin (10/9). Disamping saling 
berbagai penerapan teknologi, standar penerapan safety di filling plant, menjadi 
perhatian para peserta yang ikut dalam kegiatan ini. 

Wakil Presiden RI Boediono, mengunjungi booth Pertamina usai membuka 
konferensi World LP Gas ke-25 di Bali International Convention Center, Rabu (12/9).

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya 
menyampaikan materi presentasi “Indonesia LP Gas, 
Where Next” dalam sesi pembahasan Global & regional 
outlook for LP Gas, Rabu (12/9)

Selama Forum WLPG ke-25 berlangsung, pendaftaran peserta dan pengunjung 
pameran senantiasa ramai setiap hari, sebagai bukti antusiasme berbagai 
kalangan yang ingin melihat lebih dekat rantai bisnis LPG dan perkembangannya 
di masa depan.

Para tamu Gala Dinner sangat antusias mendapatkan kenang-kenangan tas 
anyaman berisi kerajinan perak dan batik. 

Aneka seni budaya Bali, menyambut tamu Gala Dinner di Taman Bhagawan, Rabu 
malam (12/9) yang dihadiri peserta konferensi dan pameran World LP Gas ke-25.

Suasana Gala Dinner di Taman Bhagawan semakin lengkap dengan penampilan 
violist Mayla Faiza.

Sekretariat Panita Pertamina di 
salah satu ruangan Hotel Westin, 
Nusa Dua, menjadi pusat koordinasi 
segala kegiatan, mulai dari persiapan 
pameran, penyiapan materi, rapat 
internal berbagai sub panita yang 
bertanggung jawab untuk masing-
masing kegiatan salama WLPGF 
berlangsung.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo, hadir dalam Forum WLPG 
ke-25. Presentasi pelaksanaan konversi LPG di beberapa Negara termasuk 
Indonesia menjadi bahan evaluasi menarik bagi pengembangan bisnis LPG di 
tanah air, dan layak dibagikan kepada para jurnalis.

Forum WLPG ke-25 menjadi topik menarik berbagai media massa yang 
meliput kegiatan ini. Selain wawancara dengan berbagai narasumber dari 
Pertamina maupun para delegasi, ada pula media yang melakukan rekaman 
sebuah acara dialog di salah satu televisi swasta yang membedah kebijakan 
konversi minyak tanah ke LPG di Indonesia.

Teks : Dewi  Sri Utami
Foto : Kuntoro


