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Ekonomi dan Pasar Uang
di Tahun Politik
Dalam acara Investor Forum 2013 “The Indonesian Economic and
Capital Market Outlook in Political Years” yang diselenggarakan
oleh Mandiri Sekuritas (15/5), salah satu topik pembahasan yang
cukup menarik adalah mengenai kondisi makro ekonomi Indonesia
menjelang dan setelah pemilu, tentunya hal ini terkait “perang
bintang” partai politik dalam menghadapi pemilu di tahun 2014
mendatang.
Pengamat politik Burhanuddin Muhtadi memperkirakan, lebih
kompetitifnya pemilu 2014 karena masih belum ada kandidat
presiden yang unggul dan partai-partai pemenang pemilu 2009
yang mulai kehilangan pamor. Ekonom dan pengamat politik Faisal
Basri menambahkan, perekonomian akan mengalami ekspansi
menjelang pemilu di tahun 2014. Hal ini didorong oleh peningkatan
belanja pemerintah dalam membiayai pemilu dan konsumsi
masyarakat. Paska pemilu, pertumbuhan ekonomi diprediksi
lebih meningkat karena tumbuhnya harapan baru dan kebijakan
yang dianggap lebih segar. Tabel berikut mencerminkan trend
perekonomian Indonesia satu tahun pasca pemilu 1999, 2004, dan
2009 yang selalu meningkat dibandingkan sebelumnya.

Lebih jauh, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang S
Brodjonegoro mengungkapkan, tahun 2014 akan menjadi tahun
yang lebih optimistis dibanding 2013 bila Pemerintah Indonesia
dapat merampungkan hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah
selama ini. Salah satunya mengatasi current account deficit
dengan pengurangan subsidi BBM. Pengambilan kebijakan ini akan
membawa pengaruh yang positif bagi perekonomian dan sektor
keuangan. Pertumbuhan domestik bruto (GDP) Indonesia tahun
2014 diperkirakan akan berada di kisaran 6,4% - 6,8% jika situasi
ekonomi dan politik dalam negeri kondusif.
Selain itu, sektor energi turut berperan penting dalam pertumbuhan
dan kestabilan ekonomi nasional. Kepastian atas keamanan
penyediaan kebutuhan energi hingga pelosok negeri, peningkatan
cadangan serta kebijakan publik yang terkait, memiliki peran
strategis untuk meredam gejolak dan menopang pertumbuhan
ekonomi nasional. Kestabilan ini akan berpengaruh besar terhadap
likuiditas pasar uang (capital market) domestik, mengurangi potensi
capital flight dan menjaga momentum ketertarikan pihak luar
berinvestasi di Indonesia. Dalam hal ini, Pertamina sebagai BUMN
energi Indonesia, tentunya turut memiliki dampak dalam menjaga
likuiditas pasar uang dan mempertahankan momentum ketertarikan
investasi ke Indonesia.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Tingkatkan Iklim Investasi,
Optimalkan Produksi Migas
Konvensi dan

Pameran IPA telah

memberikan kontribusi
nyata terhadap para

pemangku kepentingan
industri migas dalam
meningkatkan

kemampuan industri

migas di Indonesia. Hal

ini menjadi kesempatan
emas bagi Pertamina
untuk menjawab

tantangan bisnis yang
tengah dihadapi.

J akarta – P r e s i d e n
Republik Indonesia, Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)
membuka secara resmi
Konvensi dan Pameran
Indonesian Petroleum
Association (IPA) ke-37 yang
berlangsung selama tiga hari
15 – 17 Mei 2013 di Jakarta
Hall Convention Center
(JHCC).
Presiden SBY menilai
tema “Promoting Investment
in a challenging Environment”
adalah sangat tepat karena
sejalan dengan target yang
telah dicanangkan untuk
peningkatan minyak dan gas
bumi nasional. Karena sektor
industri migas hingga saat
ini tetap menjadi salah satu
sektor andalan yg menjadi
tulang punggung penerimaan
negara.
“Saya mengintruksikan
kepada Kementerian ESDM
dan instansi terkait agar segera
melakukan langkah-langkah
untuk mempertahankan dan
meningkatkan iklim investasi

Suara Pekerja:
TEROMPET KEBAIKAN
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http://www.pertamina.com/epaper

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan penjelasan tentang bisnis perusahaan dari Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan di booth Pertamina pada ajang IPA ke-37. Dalam kesempatan tersebut ikut mendampingi Presiden SBY,
Menteri ESDM Jero Wacik, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, dan jajaran Direksi Pertamina.

yang kondusif dengan
melakukan reformasi birokrasi
perijinan industri hulu migas.
Jumlah perijinan kegiatan
eksplorasi dan produksi yang
jumlahnya puluhan harus
bisa disederhanakan dan
dipangkas sehingga proses
bisnis bisa berlangsung
cepat,” tegasnya.
Lebih lanjut SBY mema
parkan bahwa dalam menyi
kapi tantangan di sektor
migas, Pemerintah telah
menempuh beberapa langkah
yaitu melakukan peningkatan
produksi migas bumi dengan
mengedepankan penguasaan
teknologi modern, memper
luas diversifikasi energi
dgn menerapkan kebijakan
pengembangan kegiatan
usaha hulu migas bumi non
konvensional dan memperluas

Kiprah Anak Perusahaan :
NUSANTARA REGAS RAIH
20 JUTA DOLAR AS

kemitraan dengan negaranegara sahabat dalam
mendukung peningkatan
produktifitas sektor migas.
Usai pembukaan,
Presiden SBY yang didampingi
oleh Menteri ESDM Jero
Wacik melakukan kunjungan
ke stand Pertamina dan
menyempatkan diri untuk
menyaksikan presentasi
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan terkait
dengan strategi bisnis dan
project yang akan dilakukan
oleh Pertamina sebagai
perusahaan energi nasional.
Konvensi dan Pameran
IPA ke-37 yang disponsori
oleh Pertamina ini diikuti
oleh 2.600 peserta konvensi,
260 peserta pameran dari
dalam dan luar negeri
dengan menampilkan 145
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makalah ilmiah,33 poster
dan 36 technical session
den gan target 10.000 pe
ngunjung. Jumlah ini 30 per
sen lebih besar dari tahun
sebelumnya.
Konvensi dan Pameran
IPA kali ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan
solusi bagi peningkatan
investasi migas di tanah air
dan sebagai bentuk dukungan
kepada pemerintah yang
mencanangkan pencapaian
target produksi minyak 1 juta
barrel/ hari. Karena itulah,
peningkatan investasi menjadi
titik sentral dalam menjaga
keberlanjutan produksi migas,
mengoptimalkan penerimaan
negara, mendorong pertum
buhan ekonomi, serta mem
berikan manfaat bagi generasi
mendatang.•IRLI KARMILA

Utama :
jadi pionir pengembangan
shale gas di tanah air
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia
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MISI

meningkatkan
added value
Foto : TATAN AGUS RST

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

Pengantar Redaksi :

Dalam beberapa kesempatan acara forum Knowledge

Management (KOMET) digelar, Direktur Marketing &
Trading Hanung Budya selalu menyempatkan hadir dan
memberikan pandangan-pandangan kritisnya. Berikut
sebagian pandangannya yang dipetik dari forum Komet
Direktorat Marketing & Trading Pertamina Hanung
Budya pada April 2013 lalu.
M & T yang Diimpikan

Sama dengan perusahaan atau dengan manusia

juga, bahwa perusahaan itu yang menentukan dia
bisa survive atau unggul, adalah knowledge, yaitu
kapabilitas organisasi. Salah satunya adalah sumber daya
manusianya. Kemudian system dan operating procedure.
Itulah yang menentukan apakah kita bisa memenangi
persaingan atau tidak.
Nah, kombinasi dari beberapa faktor tersebut, akan
menghasilkan pengelolaan yang efisien, punya daya saing
dan menang. Seperti itulah organisasi Marketing & Trading
yang kita impikan.
Battlefield

Sejauh ini setelah beberapa tahun melakukan trans

formasi sudah mulai menghasilkan yang bagus. Saat
SPBU dibuka untuk asing, dahulu para pengamat ataupun
pesaing, memperkirakan dalam waktu sekian tahun
market share kita akan drop menjadi sekitar 40%.
Kita sudah bisa membuktikan, khususnya untuk yang
non-subsidi bahwa kita bisa survive. Tetapi kita masih
perlu membuktikan lagi apa kita masih bisa survive, kalau
subsidinya dicabut. Jadi battlefield-nya di situ.
Nah, Pertamina Retail ini sebuah ujicoba atau field test,
apakah kita bisa survive. Dan kalau saya melihat, omzet
dan pengelolaan serta profit Pertamina Retail ini dari tahun
ke tahun semakin membaik.
Kita lihat dari sisi losses saja. Lima atau enam tahun
yang lalu, losses-nya masih sangat besar, lebih jelek dari
punya pengusaha swasta lainnya. Kemudian kita lakukan
perbaikan. Kita dorong, kita fasilitasi, kita berikan motivasi.
Hasilnya losses-nya sudah lebih rendah. Tahun lalu lossesnya 0,27%.
Saya mengapresiasi pencapaian ini. Ini sebuah modal
untuk kita bersaing. Ini latihan untuk bersaing.

Demikian juga untuk Industri & Marine. Dulu diperkirakan
market-nya akan jeblok atau hancur. Kita lakukan sesuatu,
kita transformasikan pengelolaan Industri & Marine. Sumber
daya manusianya kita tata ulang, begitu juga prosedurnya,
dan pricing-nya kita kelola dengan baik. Demikian pula
pengadaannya kita kelola dengan baik.
Alhamdulillah, pasar kita masih di sekitar 69 – 70%.
Memang belum menggembirakan, terutama dalam waktu
2 tahun terakhir, declining rate-nya cukup besar. Tetapi
bukannya tanpa harapan. Kita selalu melakukan perbaikan
terus-menerus pengelolaan bisnis ini.
Meningkatkan Added Value

Saya berharap pengelolaan ini bisa dilakukan di fungsi

lain. Jadi tidak boleh hanya business as usual, tetapi
bagaimana para pimpinan bisnis ini seperti VP, GM dan SVP
mencari jalan dan upaya bagaimana kita meningkatkan
kapasitas setiap hari. Bagaimana kita mengefisienkan
operasi, bagaimana kita menghilangkan biaya-biaya dan
aktivitas yang tidak diperlukan.
Mungkin masih banyak rutinitas yang kita lakukan.
Coba kita identifikasikasi aktivitas apa saja yang sudah
memberi added value. Sekarang yang gampang, apakah
aktivitas ini memberi added value atau menjadi beban?
Kalau semua ikut berpikir, saya rasa dalam forum seperti
ini akan muncul beberapa pemikiran yang mungkin
bermanfaat untuk di-sharing.
Jadi forum Knowledge Management ini bukan hanya
membicarakan metode-metode teknis. Janganlah forum
ini dipersempit dengan metode teknis saja, bagaimana
mengurangi losses, bagaimana mempercepat waktu untuk
mengganti ban di mobil tanki, bagaimana mempercepat
proses pembongkaran di SPBU, dll. Tetapi mestinya bisa
masuk di dalam pengelolaan bisnis. Coba bicarakan
upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan
efisiensi. Salah satunya meniadakan aktivitas-aktivitas yang
tidak memiliki added value.
Saya tidak akan bicara detail, tetapi silakan, para
pemimpin bisnis ini sudah pintar. Kita akan bikin pintar
lagi, kita akan sekolahkan lagi. Nanti akan ada lagi course
untuk eksekutif senior, bekerja sama dengan INSEAD.
Mudah-mudahan bisa dimulai secepatnya. Ini dipersiapkan
untuk para kader pemimpin bisnis Pertamina yang mudahmudahan bisa menyongsong hari depan dan membawa
Pertamina lebih maju lagi.• Irli Karmila/URIP HERDIMAN KAMBALI

Bangkitkan
Nasionalisme
dengan Mengajar

Hari ini, tepat 105 tahun bangsa Indonesia
memperingati Hari Kebangkitan Nasional, yang
didengungkan para pendahulu kita dalam
membangun rasa persatuan, nasionalisme serta
kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan,
saat masa penjajahan Belanda. Walaupun kini
mungkin tak banyak dari kita yang menyadarinya
sebagai Hari Kebangkitan Nasional, karena
memang sudah tidak diwajibkan lagi menggelar
upacara.
Karena perjuangan pendahulu kita, generasi
kini bisa menikmati hidup dalam suasana
kemerdekaan, dan begitu dimanjakan dengan
berbagai fasilitas yang serba mudah dijangkau.
Terkadang dengan kemudahan yang ada, kita lupa
dengan apa yang telah diperjuangkan pendahulu
kita, siapapun mereka. Baik yang berjasa secara
langsung maupun tidak langsung.
Belakangan di era reformasi, justru lahir
kebiasaan ‘menghardik’ para pendahulu. Sebagai
contoh ketika seorang pimpinan lengser dari
kursinya, seolah harus berhadapan dengan karma
dihardik generasi selanjutnya. Sedikit kesalahan
dianggap sebagai cacat masa lalu yang harus
dibayar dengan berbagai sanksi sosial yang terasa
lebih kejam dibandingkan sanksi hukum.
Manusia tidak ada yang sempurna. Tak luput
dari segala kesalahan. Karena sejarah di negara
manapun, secacat para pendahulu, maupun para
pemimpin, tetap akan dicatat sebagai pahlawan
yang berjasa bagi kemajuan negara. Setidaknya
masih ada nilia-nilai luhur dan sifat positif yang
bisa diambil sebagai suri tauladan bagi generasi
berikutnya. Seperti semangat nasionalisme, kerja
keras dan perjuangan.
Bisa jadi lunturnya sikap nasionalisme para
generasi globalisasi di tanah air ini, mendorong
Kementerian BUMN mengisi Hari Kebangkitan
Nasional dengan mewajibkan para Direksi
BUMN untuk mengajar di SMA. Kegiatan yang
terinspirasi dari Gerakan Indonesia Mengajar ini
mengajak para Direksi BUMN untuk berbagi kisah
sukses. Yakni bercerita tentang perjuangan dalam
mencapai posisi saat ini, memberikan gambaran
tentang profesi yang digeluti serta dampaknya
bagi masyarakat. Selain itu para Direksi diminta
untuk menanamkan nilia-nilai kejujuran, kerja keras
dan tekad yang kuat dalam menggapi cita-cita.
Hari ini seluruh jajaran Direksi Pertamina
melakukan kegiatan mengajar di SMA di sekolah
tempat direksi menimba ilmu atau daerah terdekat
dari wilayah operasi perusahaan. Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan akan mengajar di
SMA 2 Cikampek, Direktur SDM Evita M. Tagor
mengajar di SMAN 5 Kosambi, Kabupaten
Tangerang, Direktur Gas Hari Karyuliarto akan
mengajar SMA dan SMK BOPKRI Wates, Direktur
Hulu M. Husen mengajar di SMK At Taqwa,
Babelan, Bekasi, Direktur Keuangan Andri T.
Hidayat mengajar di SMAN 2 Padalarang, Jawa
Barat, Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung
Budya mengajar di SMA 2 Cepu, dan Direktur
PIMR, M. Afdal Bahaudin mengajar di SMA
Yayasan Al Ma’soem, Sumedang, Jawa Barat.
Semoga kegiatan tersebut bisa memberikan
inspirasi dan memotivasi para siswa agar kembali
memiliki semangat nasionalisme, menjadi generasi
kuat yang memiliki integritas dalam membangun
Indonesia di masa yang akan datang.•

OPINI
,
PEKERJA

No. 20

Tahun XLIX, 20 Mei 2013
Edi Jarianto, QIA, CFE • Compliance

3

Terompet Kebaikan

Sambil bergelantungan di kereta Commuter
Line dari Stasiun Juanda menuju Stasiun
Bekasi, penulis teringat dengan perkataan
sebagian insan Pertamina. “Sebenarnya
banyak pelanggaran di Pertamina. Biarin saja
lah yang penting tidak merugikan kita dan kita tidak ikut
serta melakukan pelanggaran tersebut”. Penulis berpikir,
kalau banyak insan Pertamina yang berpikir demikian, wah
repot nih..... bisa hancur ini perusahaan. Bisa-bisa kita harus
membeli tiket keliling Indonesia seperti yang ditulis oleh Bapak
Firdaus Bambang Saputra untuk meminta maaf kepada
seluruh penduduk negeri ini hehehe...
Apa sih yang melatarbelakangi pikiran tersebut? Sebagian
insan Pertamina mengatakan, mereka berpikir demikian
karena orang yang terlibat tersebut masih teman dekat kita
atau atasan kita. Sebagian yang lain menjawab karena takut
dikucilkan karena lingkungannya mayoritas ikut melakukan
pelanggaran, dan masih masih banyak alasan-alasan yang
lain.
Ternyata hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilakukan
oleh Institute of Business Ethics (2007) yang menyimpulkan
bahwa satu di antara empat karyawan mengetahui kejadian
pelanggaran, tetapi lebih dari separuh (52%) dari yang
mengetahui terjadinya pelanggaran tersebut tetap diam dan
tidak berbuat sesuatu. Wah, berarti ini sudah membudaya
ya...
Terus apakah hal demikian itu baik? Jika dilihat dari
segi pribadi masing-masing orang, barangkali hal demikian
itu baik. Artinya, dengan memiliki prinsip tidak ikut serta
melakukan pelanggaran tersebut, yang bersangkutan masih
memiliki integritas dan values tersendiri yang perlu diapresiasi.
Namun jika dilihat dari segi korporasi atau perusahaan dan
lebih jauh lagi dari segi negara, hal tersebut tentunya kurang
baik. Pencegahan tindak kecurangan (fraud prevention)
tidak bisa efektif jika hanya dilakukan oleh orang per orang
atau beberapa fungsi saja. Pencegahan tidak kecurangan
tersebut membutuhkan kerja sama semua pihak, semua
insan Pertamina, semua stakeholder yang terkait.
Prinsip mendasar yang perlu kita tanamkan di pikiran kita
adalah bahwa kebaikan itu tidak hanya untuk diri sendiri tapi
harus memiliki dampak bagi korporasi dan jangan sampai
kita membiarkan tangan-tangan jail melakukan kecurangan
di perusahaan kebanggaan bangsa Indonesia ini.
Menurut best practices, keengganan untuk melaporkan
pelanggaran yang diketahui dapat diatasi melalui penerapan
Whistleblowing System atau terompet kebaikan (istilah
saya). Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi
stakeholder dalam melaporkan pelanggaran karena dijamin
kerahasiaannya (anonim). Sistem ini diharapkan dapat
mengurangi ”budaya diam” menjadi ”budaya bicara” dan
”budaya lapor”. Kita bisa melaporkan apa pun pelanggaran
yang kita ketahui tanpa harus takut diketahui teman atau
atasan. Tapi ingat, pengaduan tersebut hendaknya tidak
bersifat fitnah tetapi harus bisa dibuktikan kebenarannya.
Apakah semua insan Pertamina mengetahui apa itu WBS?
ternyata tidak, belum semua insan Pertamina mengetahui dan
memahami apa sebenarnya WBS itu, kepanjangannya apa,
salurannya lewat mana dan siapa saja yang bisa melaporkan
melalui saluran tersebut. WBS atau whistleblowing system
mulai dibentuk di Pertamina tahun 2008 yang merupakan
suatu sistem yang digunakan sebagai sarana pengungkapan
tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang
melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau

davidhencke.files.wordpress.com

EDITORIAL

Harapan adanya
Whistleblowing System
(WBS) ini kita tidak lagi
takut dan diam serta
melakukan pembiaran atas
tindak pelanggaran yang
kita ketahui.
perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun
pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan
atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi
atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas
pelanggaran tersebut.
Di Pertamina, saluran WBS yang bisa dipakai untuk
melaporkan adanya tindak pelanggaran di Perusahaan,
antara lain melalui:
a. Telepon : +62 (21) 381 5909/5910/5911
b. Faksimili : +62 (21) 3815912
c. SMS : +62 811 175 0612
d. Website : pertaminaclean.pertamina.com
e. Email : pertaminaclean@tipoffs.com.sg
f. Kotak Surat : Pertamina Clean P.O. Box 2600/JKP
10026
Harapan adanya WBS ini kita tidak lagi takut dan diam
serta melakukan pembiaran atas tindak pelanggaran yang
kita ketahui. Jika kita mengetahui adanya pelanggaran
namun tidak ada upaya dari manajemen untuk mengambil
tindakan, segera laporkan melalui WBS atau terompet
kebaikan tersebut.
Penutup
Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ”kebaikan yang
tidak terorganisir akan kalah dari kejahatan yang terorganisir”.
Artinya, tanpa adanya sistem dan organisasi yang baik dalam
memberantas tindak pelanggaran, niscaya kejahatan akan
semakin berkembang dan menggerogoti tubuh perusahaan
kita ini. Salah satu sistem dan organisasi yang baik itu
adalah Whistleblowing System atau terompet kebaikan,
yang berfungsi sebagai tools early warning system untuk
menjaga perusahaan kita ini dari pelanggaran-pelanggaran
dan mengakibatkan kerugian perusahaan.
Ingat, KEBAIKAN TIDAK HANYA UNTUK DIRI
SENDIRI TAPI HARUS BERDAMPAK PADA KORPORASI.
Jika ada pelanggaran segera laporkan melalui sistem WBS
atau Terompet Kebaikan dengan disertai bukti-bukti.•

SURABAYA (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina
(Persero) menjajaki penyerapan bietanol
berbahan baku tetes tebu yang diproduksi
PT Perkebunan Nusantara X (persero) di
Mojokerto, Jawa Timurm dengan kapasitas
30 ribu kiloliter per tahun. Direktur Pemasaran
dan Perencanaan Pengembangan PTPN
X Mochamad Sulton mengatakan, BUMN
produsen gula itu merespons positif terhadap
keinginan Pertamina guna menjalin kerja sama
saling menguntungkan di bidang pengembangan
produksi bioetanol. “Rencananya bioetanol yang
kami produksi untuk campuran BBM Pertamina
yang kemudian dipasarkan oleh BUMN tersebut,”
ujar Sulton. Assistant Manager Biofuel Project
Pertamina Dini Novayanti mengatakan saat
ini tengah dikaji skema kerja sama antara
Pertamina dengan PTPN X. “Ada dua opsi yang
digodok yakni beli putus [off take agreement]
produk bioetanol atau joint development
untuk bersama-sama mengembangkan dan
memproduksi bioetanol,” tuturnya. Rencana
beli putus bioetanol disebutkan merupakan opsi
jangka pendek yang berlangsung selama 2-3
tahun ke depan.•RIANTI octavia
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Ciptakan Daya Saing melalui Budaya
Inovasi dan Berbagi Pengetahuan
Jakarta - Quality Mana
gement Direktorat Umum
Pertamina melaksanak an
kegiatan Quality Mana
gement Awareness,
bertema “Menciptakan Daya
Saing Perusahaan Melalui
Budaya Inovasi dan Berbagi
Pengetahuan”, yang dihadiri
ratusan pekerja dari berbagai
fungsi di Gedung Utama
Pertamina, pada (25/4).
Hadir pada saat itu, Di
rekt ur Umum Luhur Budi
Djatmiko, Direktur Keuangan
Andri T Hidayat, dan Direktur
PIMR Afdal Bahaudin.
Direktur Umum Perta
mina Luhur Budi Djatmiko
mengatakan dilaksanakannya
Quality Management Aware
ness ini menjadi kick off untuk
kegiatan selanjutnya secara
simultan dan berkelanjutan di
seluruh Unit Operasi dan Unit
Operasi Anak Perusahaan.

Ia berharap kegiatan ini
mampu mendongkrak tingkat
keterlibatan dan pemahaman
dalam kegiatan quality
management.
Direksi menyadari pen
t i n g n y a p e r b a i k a n b e r
kelanjutan di masa men
datang. Karena itu, Direksi
menggarisbawahi beberapa
hal terkait implementasi dari
4 pilar Quality Management di
lingkungan perusahaan. “Kami
meminta kepada seluruh
insan Pertamina untuk dapat
menjadikan kegiatan continous
improvement sebagai buda
ya kerja dan mampu ber
kontribusi langsung untuk
menciptakan value creation,
yang pada akhirnya dapat
meningkatkan keuntungan
bisnis perusahaan,” ungkap
Luhur.
Kegiatan diisi juga
dengan sharing session
yang menghadirkan Presiden
Direktur Microsoft Indonesia,
Andreas Diantoro. Ia berbagi
tips bagaimana membuat
business inovation, dan juga

Foto :KUNTORO
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Direktur Umum Pertamina berharap Quality Management Awareness dapata
mendongkrak tingkat keterlibatan dan pemahaman dalam kegiatan quality
management.

tips sukses Microsoft tetap
terdepan melalui inovas de
ngan merekrut orang terbaik.
“Libatkan pegawai, pe
langgan dan mitra di dalam
komunitas inovasi untuk men
dapatkan ide baru. Termasuk
kembangkan ide supaya
nilai dan kualitas meningkat.
Buatlah proyek untuk mema
tangkan ide atau jual ide
tersebut. Setelah itu, evaluasi
semua ide untuk mendapat
ide terbaik,” katanya.
Andreas juga berbicara
tentang bagaimana teknologi

mendukung budaya inovasi
serta sikap terbaik untuk
siap menerima ide apapun
meski ide tersebut berisiko.
“Buatlah komposisi yang
imbang terhadap penemuan
perbaikan ataupun evolusi,
lalu bekerja samalah dengan
perguruan tinggi. Kita juga
harus siap membuat langkah
antisipasi adopsi inovasi skala
besar dan mempersiapkan
masa depan melalui penelitian
dan pengembangan dasar dan
terapan,” paparnya.• SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Apresiasi untuk Distributor
Pelumas Pertamina
Jakarta - Sebanyak 59
distributor pelumas Pertamina
mendapat apresiasi dari peru
sahaan. BUMN ini memberikan
penghargaan berupa perjalanan
wisata ke Rusia, Turki, dan
Cina kepada distributor yang
telah setia dan berprestasi
mendukung kinerja Fungsi
Pelumas Pertamina selama
ini. Acara pelepasan perjalanan
tersebut berlangsung pada
Minggu (21/4),di Hotel
Kempinski Indonesia Jakarta.
Dalam kesempatan
itu Senior Vice President
Non Fuel Pemasaran dan
Niaga Pertamina Taryono
mengucapkan selamat kepada
59 distributor yang berprestasi
dan membanggakan atas jasa
mereka yang membuat bendera
Pertamina Pelumas semakin
berkibar. “Kalau saya lihat
catatan 2 tahun terakhir ini, ada
59 distributor yang berprestasi
atau yang kelompok diamond
platinum, gold, dan silver yang

Foto : RAHMAN

RESUME
PEKAN INI

Senior Vice President Non Fuel Pemasaran dan Niaga Pertamina Taryono
didampingi Vice President Lubricant Pertamina memberikan ucapan selamat
kepada perwakilan distributor yang mendapat apresiasi perjalanan wisata.

membantu kami sehingga kami
bisa melangkah ke overseas.
Sudah 23 lokasi yang sudah
kita tembus, dan saya kira
awal yang baik kita tingkatkan
volume sehingga profitnya juga
meningkat,” ujar Taryono.
Sementara Vice President
Lubricants Pertamina Supri
yanto menyampaikan ra
sa bangga dan terima ka
sih kepada distributor yang
telah menunjukkan kinerjanya

dengan luar biasa.
Penghargaan yang dibe
rikan dibagi menjadi 3 kelas,
yaitu Diamond Platinum,
Gold, dan Silver. Diamond
Platinum berwisata ke Rusia
dan skandinavia, Gold akan ke
Turki sedangkan Silver ke Cina
selama 15 hari.
Para distributor berprestasi
tersebut selanjutnya menuju
bandara Soekarno Hatta seusai
acara.•AJI HUTOMO PUTRA
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Kontribusi Pertamina
dalam Kowani Fair dan
Acwo Fair 2013

JAKARTA - Pertamina melalui mitra binaannya
berkontribusi aktif dalam Kongres Wanita Indonesia
(Kowani) Fair dan ASEAN Confederation of Women’s
Organization (ACWO) Fair 2013 yang diadakan pada
8-12 Mei 2013 di Smesco Tower, Jakarta.
Acara yang dibuka oleh Menteri Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah (UKM) Syarief Hasan ini
mengusung tema “Kowani mendukung penguatan
jejaring wirausaha indonesia menuju globalisasi”.
Pameran tersebut menampilkan berbagai produk
kerajinan Indonesia, mulai dari batik, perhiasan,
peralatan rumah tangga, hingga makanan khas
daerah.
Koordinator SME & SR Partnership Program
Wahyu Suswinto menjelaskan, Pertamina mengajak
10 mitra binaannya yang berkecimpung di bidang
usaha batik, perhiasan, hingga kap lampu untuk
berpartisipasi. Menurut Wahyu, Pertamina sangat
mengapresiasi kegiatan kewanitaan seperti ini.
Hal tersebut dibuktikan dengan memberikan
kesempatan kepada kain tradisional karya mitra binaan
Pertamina yang ikut memeriahkan fashion show
rancangan desainer ternama Almarhum Ramli. Selain
itu, Pertamina juga menyerahkan souvenir berupa
tanaman produktif kepada pengunjung sebagai wujud
aksi Green Act.•HARNIATI SARTIKA
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Beasiswa Pertamina,
Bekal Membangun Tanah Papua

Sorong – Perasaan grogi
bercampur bahagia, masih
menyelimuti dua mahasiswa
Universitas Papua (UNIPA)
Michael Kondologit (25 tahun)
dan Yulia Yopie (20 tahun).
Keringat dingin masih tampak
mengucur di dahi Michael,
saat kembali ke kursinya
usai mengenakan jaket yang
disematkan Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan
di Sorong, pertengahan April
lalu. Kedua mahasiswa
berprest asi itu merupakan
perwakilan dari 20 penerima
beasiswa pendidikan ke
jenjang S1 dari Pertamina
Foundation.
Michael Kondologit, lulusan
Diploma 3, jurusan Budidaya
Perikanan dari UNIPA pada
akhirnya bisa melanjutkan
studinya ke jenjang lebih tinggi
mulai tahun ajaran 2012. Ia
berhak melanjutkan studi S1
di UNIPA dan mengambil
program studi Manajemen
Sumber Daya Perairan. “Saya
ingin mendalami sumber daya

perairan karena dua per-tiga
wilayah Indonesia merupakan
perairan dengan sumber daya
yang melimpah,”jelas anak
sulung dari 8 bersaudara ini.
Michael sangat bersyukur
mendapat beasiswa dari
Pertamina, karena untuk lolos
seleksi persaingannya sangat
ketat. ”Dasar penilaiannya
tidak sekedar pada prestasi
akademik tetapi juga keaktifan
dalam berorganisasi,”ujar pria
yang berharap bisa menjadi
teladan bagi adik-adiknya ini.
Michael yang merupakan
anak pensiunan PNS ini,
berharap bisa mewujudkan
cita-citanya menjadi pakar
bidang perikanan yang
bertekad mengabdikan
diri di tanah Papua. “Paket
Beasiswa dalam bentuk
biaya pendidikan, pelatihan
kepemimpinan dan ikut serta
dalam kegiatan Mahasiswa
Sobat Bumi ini, menjadi bekal
saya untuk membangun
Tanah Papua yang kaya akan
potensi kelautan,”ujar pria

Foto : KUNTORO

Foto : WAHYU NUGR

AHA

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan secara simbolis menyerahkan jaket
kepada Michael Kondologit, salah satu penerima beasiswa Pertamina Foundation
untuk digunakan.

yang mempersembahkan
hadiah tersebut kepada
almarhum ibunya. “Saya ingin
mewujudkan keinginan Mama
yang berharap saya bisa
menjadi Sarjana, serta bisa
membantu dan membibing
adik-adik saya yang masih
bersekolah,”kenangnya
dengan mata berkaca-kaca.
S e m e n t a r a i t u , Yu l i a
Yopie, mahasiswa jurusan
Peternakan UNIPA angkatan
2011 yang kini duduk
di semester 4, mendapat
beasiswa karena lulus seleksi

dengan nilai IPK terakhir 3, 85.
“Setelah lulus S1, saya akan
melanjutkan ke S2, untuk
mewujudkan cita-cita menjadi
dosen Peternakan,”ujar
sulung dari 4 bersaudara
ini. Ilmu yang didapat, akan
dibagikan kepada adik-adik
kelasnya, karena Yulia ingin
menjadi dosen di Papua.
“Tekad saya ingin memajukan
tanah kelahiran saya, karena
kalau bukan dari kita siapa
lagi yang akan mencerdaskan
anak Papua,”ujarnya penuh
semangat.•DEWI SRI UTAMI

seriusannya telah membuat
empat jenis kegiatan PPMP.
Antara lain, budi daya ternak
ikan lele, budi daya keramba
air tawar (ikan nila) budi daya
jamur tiram, dan budi daya itik
petelur yang keseluruhannya
berada pada satu lokasi di
lahan Pertamina EP Field
Rantau.
Dalam kesempatan itu
Sigit Gunanto mengharapkan
PPMP ini tetap berjalan dengan
baik dan berkesinambungan.
“Tujuannya tentu agar bisa

dan dapat dirasakan oleh
masyarakat sekitar daerah
operasi Pertamina dengan
memberi kesempatan belajar
dan menimba ilmu dari fa
silitas yang ada di PPMP Field
Rantau.
Selesai melakukan panen
perdana, Sigit beserta tim
manajemen berkesempatan
meninjau tempat budi daya
jenis lainnya yang berada di
lokasi PPMP Field Rantau.•
PEP FIELD RANTAU

Kantinku yang Sehat

Foto : PGE AREA KAMOJANG

RANTAU - Pusat Pemberda
yaan Masyarakat Pertamina
(PPMP) Pertamina EP Field
Rantau melakukan panen
perdana ikan lele, pada (30/4).
Sigit Gunanto selaku Field
Manager didampingi L & R
Asisstant Manager Tergiah
Sembiring dan tim manajemen
melakukan peninjauan lang
sung sekaligus melakukan
panen perdana.
Pengerjaan PPMP Field
Rantau dilaksanakan pada
pertengahan Januari 2013,
sebagai wujud kepedulian
kepada masyarakat sekitar
daerah operasi Pertamina
Rantau. Dengan memberi
kesempatan belajar dan me
nimba ilmu di PPMP, nanti
nya diharapkan dapat men
dongkrak tingkat ekonomi
masyarakat ke arah yang lebih
baik lagi.
PEP Field Rantau de
ngan kesungguhan dan ke

Foto : PEP FIELD RANTAU

Panen Perdana Ikan Lele
PPMP Field Rantau

KAMOJANG - Dengan antusias guru dan siswa SDN Kamojang mengikuti peresmian
kantin sehat SDN Kamojang yang merupakan salah satu point penting dalam mewujudkan
sekolah berwawasan lingkungan (green school), pada Februari lalu. Saat ini, pendampingan
program green school terus dilakukan, mulai dari proses penataan infrastruktur fisik hingga
pelatihan soft skill pendidikan lingkungan hidup bagi guru, siswa dan komite sekolah.
Dipilihnya SDN Kamojang karena SD ini telah ditetapkan oleh Bupati Bandung menjadi SD
Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan menjadikan sekolah sebagai sarana pendidikan
yang berorientasi lingkungan hidup dan mendidik para siswa agar peduli lingkungan
dengan penerapan kurikulum berbasis lingkungan hidup. Termasuk mengaktifkan kegiatan
ekstrakurikuler lingkungan hidup, penaatan dan pemanfaatan lingkungan sekolah dan
pelibatan siswa dalam kegiatan pelestarian lingkungan hidup di luar sekolah. Dan yang
paling utama, terbangun sinergitas antara elemen sekolah dan masyarakat sekitar dalam
pelestarian lingkungan.•Humas PGE Area Kamojang, Permadi B Patria
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Asset Management “Korban” Pertama
Audit CIP Direktorat Non Teknis
& Kantor Pusat 2013
Di Bulan Mei ini, Tim Audit CIP sedang gencar melakukan Audit CIP. Baik
itu level Korporat maupun level Unit. Audit CIP level Unit dilaksanakan hampir
bersamaan dengan audit CIP Korporat untuk Area Kantor Pusat.
Kurang lebih 13 risalah dari seluruh Fungsi di Kantor Pusat yang telah
dipresentasikan pada Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat
Tahun 2012 dijadwalkan akan diaudit oleh Tim CIP Direktorat Umum. Audit ini
dilakukan untuk melakukan monitoring terhadap keberlanjutan implementasi hasil
improvement / inovasi Gugus dan juga untuk memonitoring aktifitas penyusunan
tema baru di masing-masing lingkungan kerjanya.
Pada Audit CIP Direktorat Non Teknis ini, Fungsi Asset Management
berkesempatan menjadi yang pertama untuk dikunjungi. Fungsi lain yang juga
berkesempatan untuk dikunjungi antara lain Fungsi Procurement Excellent Group,
Fungsi Keuangan, Fungsi IT Operation, Fungsi Shared Processing Center, Fungsi
Supply & Distribution dan Fungsi HR Operation.
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Mengenal Lebih Baik Penggunaan Sistem Standar
melalui Standardization Management Conference
Kegiatan pengelolaan sistem manajemen (Standardization Management/SM) yang menjadi salah satu
pilar utama quality management (QM) memiliki tujuan utama untuk mengendalikan penggunaan sistem
standar di seluruh lingungan Perusahaan.
Penggunaan sistem standar harus dapat dipastikan sesuai dengan proses bisnis Organisasi dan
tuntutan stakeholder yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan kinerja Organisasi.
Salah satu upaya QM untuk memperkenalkan hal-hal strategis yang dikendalikan oleh kegiatan SM
tersebut adalah melalui Standardization Management Conference yang dilaksanakan pada tanggal 14 Mei
2013 di Kantor Pusat Pertamina.
Acara tersebut juga disiarkan secara langsung ke Unit Operasi/Bisnis/Region melalui aplikasi Webinar
Lync yang telah diluncurkan oleh Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET) tanggal 25 April 2013.
Para Manager dan senior auditor SM yang tergabung dalam Tim Komite Manajemen Sistem Standar serta
para aktivis (Insan) Mutu yang berlokasi di Jakarta hadir dalam forum tersebut.
Dalam acara tersebut selain disampaikan pemaparan tentang program kerja SM melalui pembentukan
Komite Manajemen Sistem Standar juga ada sharing session beberapa ahli dari British Standards Institution
(BSI) badan sertifikasi dan konsultansi yang memiliki Induk Perusahaan di Inggris ini.

Tim Komite Manajemen Sistem Standar Pertamina

Pelaksanaan Audit CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat di Fungsi Asset Management dan CSS .

Sharing session mengenai Standardization Management yang ada di Perusahaan Oil & Gas disampaikan
oleh Daniel Byrne, BSOL and Standard International Sales for Asia Pasific Region dari BSI.

Tim CIP merasakan semangat yang luar biasa dari Gugus yang masih tetap
eksis dalam mengimplementasikan CIP. Hal ini terbukti dengan dimulainya
pembahasan sebagian besar tema baru pada bulan Mei ini.

Selain itu juga disampaikan sharing oleh Solichin, Training and Business Development Director BSI
tentang Simplifikasi Implementasi Sistem Manajemen (ISO 9001 Series) yang dapat membuka wawasan
kita untuk lebih sadar tentang pengelolaan proses yang sederhana dan efektif bagi Organisasi.

Dengan dilaksanakannya audit ini, Tim CIP berharap agar Gugus dari
seluruh Fungsi Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat dapat tetap melaksanakan
improvement dan ide inovasi di masing-masing lingkungan kerjanya. Harapan
besarnya adalah agar kegiatan CIP dapat menjadi budaya di lingkungan kerja.

Sebagai proses untuk mengukur tingkat pemahaman para peserta akan materi yang disampaikan dan
tentang wawasan sistem manajemen yang dilakukan melalui pengisian kuesioner. Dari hasil perhitungan
kuesioner didapatkan rata-rata pemahaman peserta terhadap sistem manajemen di Perusahaan dinilai
sangat baik dengan skor 85.

Mari bersama-sama memberikan kontribusi nyata dengan melaksanakan
ide inovasi di lingkungan kerja Anda!

Dengan demikian kita masih punya peluang perbaikan untuk meningkatkan pemahaman tersebut
melalui mekanisme-mekanisme sosialisasi, pengembangan kompetensi maupun upaya untuk melibatkan
Pekerja secara aktif dalam kegiatan SM.

Sharing Session Para Narasumber

Pelaksanaan Audit CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat di Fungsi PEG
dan Keuangan.

Para Narasumber yang Berpatisipasi dalam SM Conference

oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

Pelaksanaan Audit CIP Direktorat Non Teknis & Kantor
Pusat di Fungsi SPC.

Salam Mutu!
oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate

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
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Pengarang : Junanto Herdiawan
Penerbit : B First

Shocking Korea, adalah buku ketiga
dari catatan pengalaman penulis selama
tinggal di luar negeri. Buku ini memuat
kesan pengalaman-pengalaman seru,
unik, lucu, dan juga permenungan yang
“sok” serius, dari sudut pandangan
penulis, yang menarik dicatat selama
perjalanan di Korea Selatan. Demam Korea
benar-benar mewabah. Di korea, tidak
hanya ada kimchi yang membangkitkan
selera, tetapi juga lokasi syuting drama
Korea yang menguras air mata, bahkan
salon kecantikan yang bisa menyulap para
perempuan seperti Barbie Asia.
Korea mampu m e n g a j a k p a r a
pembaca untuk terkaget-kaget tanpa
henti. Hanya di Korea para yang dapat
para pembaca merasakan : Makan ayam
hitam hingga ke tulang, Ditangkap patrol
gara-gara belajar lewat dari pukul 10.00
malam, Blusukan ala “Gangnam Style”,
Ikut tur yang mengancam nyawa, Bertemu
dengan putri duyung di Jeju.
Didalam buku ini terdiri dari Empat
Bab, dan dalam setiap bab tersebut
akan dibahas tentang hal-hal menarik
di Korea. Seperti bab pertama, dalam
bab ini terdapat jenis-jenis kuliner di
Korea yang harus pembaca ketahui,
dan perlu para pembaca nikmati apabila
sedang mengunjungi Korea. Kemudian
di bab kedua, dihalaman ini membahas
tentang hal-hal yang perlu kita ketahui
tentang Korea, mulai dari Etika makan
di Korea, sampai dengan hal-hal yang
menyebabkan Korea Selatan menyimpan
angka bunuh diri tertinggi di antara 31
negara industri maju dunia yang tergabung
dalam Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD).
Berbeda dengan bab kedua, di bab ketiga
dalam buku ini kita akan diajak berwisata
dengan mengelilingi Korea Selatan,
banyak tempat-tempat menarik didalam
bab ini yang harus para pembaca kunjungi
apabila sedang berada disana. Dan di bab
terakhir, akan membaha tentang derasnya
arus Korean Wave, atau yang juga dikenal
dengan istilah “Hallyu”. Di bab ini akan
membahas tentang terbius K-Novel,
sampai dengan Syahrini guncang Korea.
Buku ini sangat menarik untuk dibaca,
bagi anda yang ingin mengetahui tentang
Korea Selatan. Karena banyak hal yang
perlu kita ketahui tentang Korea Selatan.
Semoga buku ini dapat member manfaat
bagi pembacanya, secara khusus agar
kita semua dapat memetik pelajaran dari
bangsa yang lebih maju. Dan semoga
suatu saat nanti, negeri kita bisa lebih
baik, lebih maju, dan lebih sejahtera lagi.•
PERPUSTAKAAN

Direktur SDM Pertamina Evita M Tagor secara simbolis menyerahkan beasiswa Sobat
Bumi kepada putera-puteri pekerja Pertamina.

layanan SDM yang berkaitan erat dengan pekerja. “Selain itu, HR
Expo Day ini juga untuk mem-balance, world class balance, antara
kebutuhan pekerja sebagai pekerja dengan kebutuhannya sebagai
keluarga. Karena sebagai keluarga, mereka ingin berinvestasi, ingin
berlibur, ingin menyenangkan keluarga,” kata Evita. “Nah, dalam expo
ini, kita menghadirkan provider yang bisa membantu pekerja untuk
mendapatkan informasi hal-hal tersebut.
HR Expo kali ini merupakan yang kedua kalinya diselenggarakan,
setelah yang pertama tahun 2011 dan mendapat sambutan positif.
Sementara itu HR Expo Day hari terakhir dimeriahkan oleh
penampilan band dan penyanyi Raisa, workshop tentang berkebun
hydrophonic, demo jilbab oleh Shafira, dan lain-lain.• URIP HERDIMAN
KAMBALI

Implementasi SAP APO Modul Demand
Planning Tingkatkan Daya Saing Pelumas
Jakarta – Kinerja Pelumas yang terus menunjukkan tren positif
akan semakin diperlengkap dengan hadirnya sistem aplikasi

Modul Demmand Planning. Peluncuran dan percobaan pertama
sistem aplikasi tersebut dilakukan dalam acara Go Live Ceremony
Implementasi SAP Advanced Planning & Optimization (APO) Modul
Demmand Planning Unit Bisnis Lubricants pada Jumat (5/4), di Ruang
Rapat C&D, Gedung Annex, Kantor Pusat Pertamina Jakarta.
“Ini sebetulnya untuk memperbaiki kinerja pelumas. Selama
ini produksi pelumas dilaksanakan berdasarkan permintaan

Foto : WAHYU NUGRAHA

Judul Buku : Shocking Korea

JAKARTA - “Pertamina Foundation ini punya program yang
namanya Sobat Bumi, yaitu relawan untuk membantu Pertamina
menanam pohon. Itu ada komunitasnya. Kita telah mencanangkan
menanam 100 juta pohon, dan sekarang sudah mendekati angka
50 juta. Itu yang membantu terdiri dari anak-anak muda.”
Hal itu dikatakan oleh Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor
dalam sambutannya di hari terakhir acara HR Expo 2013 Work Life
Balance, Sabtu (27/4) yang berlangsung di Lantai Ground Gedung
Utama.
Acara dihadri pula oleh SVP HR Development Insan Purwarisya
Tobing, SVP CSS Susilo, Direktur Eksekutif Pertamina Foundation
Nina Nurlina Pramono, jajaran manajemen dan para pekerja.
Selain itu juga hadir 50 mahasiswa yang merupakan putera-puteri
pekerja Pertamina yang menerima beasiswa Sobat Bumi Pertamina
Foundation.
“Insya Allah, sekolahnya pintar karena dapat beasiswa, dan
pergaulan sosialnya pintar dengan ikut program Sobat Bumi,” lanjut
Evita. “Para penerima beasiswa juga harus bisa terlibat aktif dalam
kegiatan Sobat Bumi Pertamina Foundation.”
Ke-50 penerima beasiswa Sobat Bumi akan menerima dana
pendidikan Rp. 20 juta/tahun. Ke-50 penerima itu dipilih dari sekitar
340-an pelamar, setelah diteliti prestasi akademiknya, diranking dan
dilihat pergaulan sosialnya di kampus.
Agnes Kartika Yunita Sitinjak, mahasiswi Jurusan Agribisnis
Universitas Padjajaran angkatan 2011, puteri Edison Sitinjak, pekerja
Pertamina di Kantor Pusat. Dengan IPK 4, ia menyatakan senang
dengan tujuan Sobat Bumi dan siap mendukungnya.
Sementara Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor usai acara
mengatakan, tujuan HR Expo untuk mensosialisasikan layanan-

Foto : KUNTORO

Dari HR Expo Day :
Menjaring Anak-anak Pertamina Terbaik

produksi secara manual. Karena manual, jadi masih ada beberapa
ketidakakuratan. Dengan selesainya demand planning ini kita
berharap permintaan produksi itu lebih akurat sehingga yang diminta
dan yang dipenuhi pas itu,” ujar Rustam Firdaus yang hadir mewakili
VP Pelumas.
Rustam juga berharap dengan adanya aplikasi tersebut dapat
menghilangkan atau mengurangi terjadinya deadstock, sehingga
semakin meningkatkan daya saing Pelumas Pertamina di dunia
persaingan pelumas yang rapat. “Dengan sistem ini kita berharap
kendala-kendala yang dihadapi di daerah bisa dihilangkan dan
terjadinya deadstock tidak terjadi lagi,” Kata Rustam.
“Kami juga tentu sampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya
kepada semua pihak yang sudah ikut berperan mewujudkan aplikasi
demand planning ini. Aplikasi ini akan kita gunakan, dan mohon terus
memberikan saran dan masukannya agar implementasi ini dapat
berjalan semakin baik,” tambah Rustam.
Hadir pula dalam kesempatan yang sama Manajer Donwstream
Relationship Management Pertamina Susilo Pramono. Ia mengatakan
lahirnya sistem aplikasi tersebut merupakan suatu pencapaian

penting.
”Seperti diketahui, kita sudah kerjakan ini dari November 2012.
Akhirnya kerja keras seluruh fungsi lubricants dan CSS membuahkan
hasil karena kita telah mencapai sesuatu yang cukup penting. Kita
bisa melakukan go live dari modul demand planning. Seperti yang
disampaikan, sebenarnya secara sistem demand plan ini sudah
terinstall di server itu sekitar sejak satu bulan yang lalu,” terang
Susilo.
“Tentu kami juga berharap sistem aplikasi ini juga bisa digunakan
oleh fungsi lubricants dengan baik dan akan menjadi bermanfaat
dalam kinerja juga untuk lubricants,” tambah Susilo singkat.
Hadirnya sistem aplikasi Modul Demand Planning tersebut
diharapkan dapat membantu bisnis lubricants dalam melakukan
proses supply management, melalui aplikasi tersebut pekerja dapat
melihat history chart berupa data tiga tahun ke belakang dan melihat
prediksi atau forecast dua tahun ke depan.•AJI HUTOMO PUTRA
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Sinergi Pertamina dan
McDonald di SPBU

Kepala SPI
PT Elnusa Tbk.

JAKARTA –Pertamina menjalin kesepakatan dengan
Rekso National Food yang membawahi restoran
makanan cepat saji McDonald. Dengan kesepakatan
tersebut, McDonald akan membuka outlet di SPBU
Pertamina yang strategis sesuai dengan pilihannya.
Kesepakatan tersebut ditandatangani SVP Fuel
Marketing & Distribution Suhartoko dan Direktur
Rekso National Food Sukowati Sosrodjojo di executive
Lounge Lantai M Gedung Utama Pertamina Pusat,
pada (30/4).•URIP HERDIMAN KAMBALI

arief basuki

Gas Trading & Logistics Manager,
LNG,
Gas & Power,
Gas Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : kuntoro

Foto : RAHMAN

POSISI

LNG Commercial Manager,
LNG,
Gas & Power,
Gas Directorate

Pertamina Dukung Film
Mursala

LNG Transportation Manager,
LNG,
Gas & Power,
Gas Directorate

priyo perwito

Asset Optimization Manager,
Technology,
Gas Directorate

rudolf firman
doloksaribu

LNG Sales Operation Manager
Gas & Power,
Gas Directorate

Foto : KUNTORO

amir harahap a.h

JAKARTA — Pertamina terus mendukung
berkesenian anak bangsa. Kali ini, Pertamina
mendukung Mursala, sebuah film drama kehidupan
dengan latar belakang kebudayaan Tapanuli. Gala
premier film yang turut disponsori Pertamina ini
berlangsung pada Senin, (8/4) di cinema XXI
Plaza Senayan. Fim ini disutradarai Viva Westi dan
dibintangi oleh Rio Dewanto, Anna Sinaga, Titi
Radjo Bintang, Tio Pakuwadewom dan Mongol.
Acara ini dihadiri masyarakat Tapanuli dan juga
para pejabat dari Pemprov Sumatera Utara.•URIP

HERDIMAN KAMBALI

Simulasi Penghematan
Pengeluaran di HR Expo
JAKARTA – Sebagai rangkaian dari kegiatan Human
Resources Expo 2013 Pertamina, dilaksanakan
Workshop “Suistainable Consumption” yaitu hal-hal
yang berkaitan dengan penghematan pengeluaran dan
ramah lingkungan, lantai Groun Kantor Pusat Pertamina,
Kamis (23/4). Nara sumber yang dihadirkan yaitu Stein
J. Matakupan yang aktif sebagai konsultan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Sampoerna Foundation.
Dalam kesempatan tersebut, Stein menyampaikan
bagaimana upaya mengefesiensikan pengeluaran
sambil melestarikan lingkungan.•IRLI KARMILA

Foto : MARKETING OPERATION REGION I

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

bara frontasia

ari budiman

Maintenance Control Manager
Refinery Directorate

yusuf ricardo

Operation Excellence Manager
Refinery Directorate

Foto : RAHMAN

Foto : kuntoro

Foto : kuntoro

Seminar Smart Parenting
untuk Pekerja Pertamina
JAKARTA — Artis Soraya Haque dan konsultan
parenting kenamaan, Budi Prayitno menjadi pembicara
di acara Seminar Smart Parenting, “Menjadi Orang
Tua Juara” yang digelar oleh Heatlh and Medical
Management Pertamina, Rabu (20/3) di Gedung Utama
Pertamina. Dalam acara yang digelar untuk memberikan
wawasan dan pencerahan kepada pekerja tentang
metode mendidik lewat media pendidikan tersebut,
Soraya Haque menekankan tantang pentingnya
manajemen waktu yang baik bagi orangtua yang bekerja.
Baginya, inilah yang menjadi tantangan jaman sekarang.
Ketika suami istri dua-duanya bekerja dan tidak bisa
mengatur waktu, bagaimana dengan sang anak. Namun
di beberapa perusahaan besar seperti Pertamina, ada
fasilitas seperti “Pertamina Baby Care” cukup membantu
dalam hal ini.•SAHRUL HATAMY ANANTO

Foto : KUNTORO

a

Direksi Baru PGE
di Town Hall Meeting

JAKARTA – PT Pertamina Geothermal Energy
(PGE) melangsungkan Town Hall Meeting, di
Kantor Pusat PGE Menara Cakrawala Lantai
10, Senin (6/5). Town Hal Meeting kali ini terlihat
berbeda karena menjadi momen untuk perkenalan
jajaran Direksi baru di PGE. Yaitu, Direktur Utama
PGE Adriansyah, Direktur Perencanaan dan
Pengembangan Khairul Rozaq, Direktur Operasi
Sigit Rahardjo dan Direktur Keuangan Narendra
Widjajanto. Jajaran direksi tersebut secara resmi
telah dikukuhkan oleh Direktur Hulu PT Pertamina
(Persero) Muhamad Husen.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama
PGE Adriansyah yang lebih akrab dipanggil Anca
mengharapkan jajaran direksi baru di PGE dapat
memberikan warna yang lebih cerah lagi bagi
PGE sehingga target yang telah direncanakan dan
operational yang excellent dapat tercapai.
“Di tahun 2013 ini banyak pekerjaan yang
harus kita speed up, mengingat target yang telah
dicanangkan oleh Pertamina mengharuskan kita
untuk bekerja seoptimal dan semaksimal mungkin
terlebih dengan program Brigade 100K,” ucap
Anca ini.
Di hadapan seluruh para pekerja PGE, Anca
menaruh harapan besar untuk terus semangat
untuk menggaungkan penerapan Health Safety
and Environment (HSE) dalam segala kesempatan
aktifitas kerja.
Sementara Direktur Perencanaan dan
Pengembangan PGE Khairul Rozaq juga
mengharapkan keterbukaan dan transparansi oleh
seluruh pekerja PGE disaat menghadapi masalah
ataupun kendala dalam pekerjaan. “Jika ada
masalah jangan ditutup-tutupi atau diselesaikan
sendiri. Namun harus dikomunikasikan bersama
agar masalah yang dihadapi akan lebih cepat
terselesaikan jika dikerjakan bersama-sama,”
tegas Khairul.•IRLI KARMILA
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PHE ONWJ Lampaui Target
Produksi Migas pada Kuartal I/2013

Jakarta – PT Pertamina
Hulu Energi Offshore North
West Java (PHE ONWJ) terus
menjaga performa positifnya.
Pada kuartal I tahun 2013,
PHE ONWJ berhasil mencapai
produksi rata- rata minyak
harian sebesar 38.300 bopd
atau 4% lebih tinggi dari target
yang ditetapkan dalam WP&B
yang disetujui oleh Satuan
Kerja Khusus PElaksana
Kegiatan Usaha Hulu Minyak
dan Gas BUmi (SKK Migas).
Sedangkan untuk produksi
gas, PHE ONWJ juga berhasil
melebihi target produksi gas
yang mencapai 212 mmscfd
atau 10% lebih tinggi dari
target WP&B. Hal tersebut
disampaikan Senior Manager

Subsurface PHE ONWJ
Achmad Zailani di hadapan
insan pers, pada Jumat
(03/05), di Jakarta.
Demi meningkatkan target
produksi dan pendapatan,
PHE ONWJ juga mengakuisisi
participating interest (PI) dari
Talisman Resources (North
West Java) di blok Offshore
North West Java (ONWJ)
sebesar 5,0295%, maka
komposisi kepemilikan PI di
Blok ONWJ , yaitu PHE ONWJ
sekaligus sebagai operator,
sebesar 58,2795%, EMP
ONWJ sebesar 36,7205%,
dan Risco Energy ONWJ
sebesar 5,0000%.
PHE ONWJ terus beru
saha untuk melakukan

peningkatan produksi di Laut
Jawa ini.Puncaknya pada
1 Mei lalu kami produksi
hingga 42.2 mbopd. “Pening
katan ini adalah hasil dari
pengembangan sumur-sumur
baru serta peningkatan
kapabilitas fasilitas produksi
sehingga keandalannya
dapat dijaga. Selain itu, kami
juga melakukan opitimalisasi
produksi dari sumur-sumur
yang sudah ada,” katanya.
PHE ONWJ juga beren
cana untuk membor 4 sumur
eksplorasi dan mengakuisisi
data seismik 575 km2 di area
sekitar. “Insya Allah kegiatan
ke depan akan lebih baik
lagi sehingga dapat terus
meningkatkan sumber daya

dan cadangan di Laut Jawa,”
kata Achmad.
Dalam melaksanakan
kegiatan operasinya, selain
upaya untuk meningkatkan
produksi migas, PHE ONWJ
juga sangat memperhatikan
aspek keselamatan kerja dan
lingkungan hidup. Hingga
awal Mei 2013, PHE ONWJ
telah mencapai 19,7 juta jam
kerja tanpa kecelakaan dan
mendapatkan penghargaan
Zero Accident dari Kementerian
tenaga kerja dan transmigrasi.
Sedangkan dalam aspek
lingkungan hidup, PHE ONWJ
mempertahankan PROPER
Hijau dari Kementerian Ling
kungan Hidup pada 2012.•AJI
HUTOMO PUTRA

Nusantara Regas Raih 20 Juta Dolar AS
JAKARTA - PT Nusantara
Regas, anak perusahaan
Pertamina bersama PGN,
menyelenggarakan Rapat
Umum Pemegang Saham
(RUPS) Tahunan PT Nusantara
Regas Tahun Buku 2012.
RUPS berlangsung pada Rabu
(10/4) di Wisma Nusantara.
Hadir dalam RUPS tersebut
Dirut Hendra Jaya, Direktur
Teknik & Operasi Nugroho
Rachmadi, dan Direktur
Keuangan & Administrasi
Sutikno. Sementara dari
jajaran komisaris hadir Direktur
Gas Pertamina Hari Karyuliarto
selaku Komisaris Utama, dan
Direktur Marketing & Trading
Pertamina Hanung Budya
selaku Komisaris.
Hendra Jaya usai RUPS

menyatakan, ada lima
agenda utama yang dibahas,
namun fokus perhatian
pada laporan keuangan
tahun 2012. Nusantara
Regas mengoperasikan
FSRU (Floating Storage
Regasification Unit) pada
bulan Mei 2012. Dalam waktu
hanya 7 bulan tersebut, Regas
menjual 12 kargo gas pada
PLN, dengan keuntungan
sekitar 20 juta dolar AS.
Tahun 2013 ini, Nusantara
Regas berharap bisa menjual
22 kargo dari Mahakam PSC.
Namun juga diharapkan ada
tambahan dari Tangguh
sebesar 5 atau 6 kargo,
Denan demikian diharapkan
kenaikan keuntungannya
cukup signifikan.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Seluruh jajaran Komisaris, direksi, dan manajemen lainnya PT Nusantara Regas
mengikuti RUPS Tahun Buku 2012.

Saat ini fokusnya adalah
pemenuhan kebutuhan
untuk pembangkit listrik PLN
di Muara Karang, Tanjung
Priok dan ke depannya
adalah Muara Tawar. Selain
itu, Nusantara Regas juga

membuka kemungkinan men
suplai gas untuk kawasan in
dustri, namun harus disetujui
oleh PGN terlebih dahulu,
karena PGN yang memiliki
infrastrukturnya.•URIP HERDIMAN
KAMBALI

JAKARTA - Pada Kamis, 11 April 2013 PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) melaksanakan RUPS
(Rapat Umum Pemegang Saham) Tahun Buku 2012. RUPS ini dipimpin oleh Komisaris PTK M.
Yudhie RF mewakili Komisaris Utama PTK Hanung Budya. President Director PTK Ahmad Bambang
merupakan wakil dari Perseroan, Direktur Keuangan Pertamina, Andri T. Hidayat sebagai wakil
Pemegang Saham dari PT. Pertamina (Persero) dan Operation & Marketing Director PTC, A.M.
Unggul Putranto sebagai wakil pemegang saham dari PTC. Turut hadir pada kesempatan tersebut
Direksi dan Corporate Secretary PTK, SJV Management PT. Pertamina (Persero) dan Notaris.
Berdasarkan laporan audited Kantor Akuntan Publik Nurdiyaman, Tjahjo & Rekan untuk Tahun
Buku 2012 PTK telah membukukan laba bersih sebesar Rp 44,972 miliar dengan pendapat wajar
dalam semua hal material serta predikat SEHAT (AA) untuk Tingkat Kinerja Perusahaan Tahun Buku
2012. RUPS PTK Tahun Buku 2012 berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari pemegang saham
atas laporan tahunan Perseroan.
Direksi mengucapkan terima kasih kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Tim Manajemen
dan seluruh pekerja PTK sehingga RUPS PTK Tahun Buku 2012 terlaksana dengan baik. “Semoga
kinerja PTK di tahun 2013 menjadi lebih baik lagi,” ujar Ahmad Bambang.•PTK

Foto : PTK

PTK Adakan RUPS Tahun Buku 2012
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Forum KOMET :
Terbukti Mampu Meningkatkan
Performance dan Efisiensi Kilang

•

Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto berharap Forum KOMET dapat
menginspirasi pekerja di lapangan untuk menuliskan pengalamannya dan disharing di forum ini.

bisa dilakukan sharing melalui
forum ini.
“Mudah-mudahan mereka
yang dilapangan memberikan
suatu semangat untuk menulis,
berpresentasi dan semangat
untuk berdiskusi,” ucap Chrisna.
Lebih dari itu dirinya berharap
untuk yang mengikuti sharing
tidak terbatas pada pekerja
yang senior saja, namun para
pekerja yang masih mudapun
harus berkontribusi yang lebih
banyak dan lebih baik juga,
karena pekerja muda dinilai
sebagai generasi penerus yang
akan membawa Pertamina
lebih maju lagi.
Beberapa hal yang
dibahas dalam forum tersebut
yaitu; peningkatan akurasi

p e re n c a n a a n k i l a n g d g n
strategi pengelolaan crude
assay, peningkatan kualitas
polytam film grade PF 1000 dgn
reformulasi aditif dan optimasi
mixing time di LTS R&D Jakarta,
dan lain-lain.
Komet merupakan sistem
pengelolaan pengetahuan yang
dijadikan sebagai wadah untuk
bisa saling berbagi pendapat
dan bertukar pikiran bagi
seluruh pekerja. Disamping itu
pula kegiatan Komet Pertamina
dijadikan sebagai salah satu
pancapaian Key Performance
Indicator yang diharapkan
mampu menjawab tantangan
bisnis yang dihadapi Pertamina
ke depan.•IRLI KARMILA

TBBM Tahuna Gelar
Simulasi Pengendalian Massa
TAHUNA— Situasi Terminal
BBM (TBBM) Tahuna mene
gangkan. Sekelompok massa
memadati pintu masuk area
TBBM berunjuk rasa. Di antara
kerumunan massa berjumlah 50
orang berorasi “Mana minyak
tanah, mana minyak tanah?!”
Kondisi semakin panas.
Akses masuk lokasi operasi
sudah ditutup pihak sekuriti
TBBM seakan tidak mampu
membendung luapan massa
yang mulai gelap mata. Sekuriti
jaga bahkan kewalahan
menghadapi massa yang sudah
berani melempari petugas
dengan botol air mineral.
Ta k b e r a p a l a m a ,
petugas Pengendalian Massa
(Dalmas) Polres Sangihe tiba
di lokasi. Bersama sekuriti
internal, komand an Dalmas
bekerja menenangkan massa

sekaligus membentuk barikade
menghalau kemungkinan aksi
yang semakin buruk.
Meski sudah dimediasi
antara perwakilan pengunjuk
rasa dengan Operation
Head TBBM Tahuna, namun
pengunjuk rasa tetap tidak
puas dengan keterangan
yang diperoleh. Aksi anarkis
pun pecah. Berkat kesigapan
petugas kepolisian, bentrok pun
bisa dikendalikan dalam waktu
singkat.
Kejadian tersebut bukanlah
yang sebenarnya. Pasalnya,
kejadian itu bagian dari skenario
latihan simulasi Dalmas objek
vital di TBBM Tahuna bekerja
sama dengan Polres Sangihe
pertengahan Maret lalu.
Operation Head (OH) TBBM
Tahuna Johanis Woy meng
ungkapkan jika simulasi tersebut

diselenggarakan sebagai upaya
dalam mengantisipasi bahaya
yang bisa mengancam objek
vital nasional. “Kegiatan ini
sebagai upaya persiapan jika
hal yang tidak diinginkan benarbenar terjadi. Baik unsur sekuriti
internal dan pihak kepolisian
bisa bersinergi dalam menjaga
objek vital Pertamina,” ujar
Johanis.
Johanis menambahkan,
TBBM Tahuna sebagai objek vital
nasional harus steril dari berbagai
upaya yang bisa mencedarai
operasional perusahaan.
“Tugas utama kami adalah
memenuhi kebutuhan BBM bagi
masyarakat, jadi sebisa mungkin
meningkatkan kewaspadaan
akan kemungkinan ancaman
yang terjadi dan mampu me
nanggulangi,” ungkapnya.•
MARKETING OPERATION REGION VII
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Foto : ISTIMEWA

Dirut Pertamina : Seimbangkan
Karier dan Keluarga

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Pada Senin (13/5),
dilaksanakan Forum Knowledge
Management (KOMET) bagi
Unit Operation dan Reliability
Refinery Pertamina. Kegiatan
dibuka oleh Direktur Pengolahan
Pertamina Chrisna Damayanto
yang berbagi pengetahuannya
di hadapan para peserta
forum.
Forum Komet kali ini
m en g a ng kat tema “ M e n
dongkrak kinerja pengo
lahan melalui peningkatan
akurasi dalam perencanaan
operasional, kualitas dan
inovasi produk”. Hal tersebut
menurut chrisna sejalan dengan
visi Pertamina untuk menjadi
perusahaan energi kelas dunia
yang menuntut kinerja yang
tinggi dengan daya saing yang
kuat.
Chrisna menilai, dalam
kurun waktu dua tahun ini
implementasi Komet terbukti
memberikan manfaat yang
positif terhadap peningkatan
performance kilang sudah jauh
lebih baik dan efisiensi.
Chrisna berharap agar
kegiatan sharing dapat
dimanfaatkan para pekerja
yang di lapangan untuk menulis
ide-ide yang mereka temukan di
lapangan dan dilakukan suatu
kajian dan implementasi yang

11
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Jadi Pionir Pengembangan Shale Gas di Tanah Air

Proyek pengembangan shale gas
di tanah air menjadi salah satu

upaya Pertamina dalam mendukung

J A K A RTA – B e r s a m a a n

terutama Shale Gas di

dengan Pembukaan Konvensi

Indonesia memiliki potensi

dan Pam eran Indonesian

sumberdaya yang besar.

Petroleum Association (IPA) ke-

“Kelak Shale Gas ini bisa

37 pada (15/5), PT Pertamina

mendukung Pemerintah

(Persero) menandatangani

untuk melakukan diverifikasi

kontrak PSC Migas Nonkon

energi di Indonesia sehingga

vensional Sumbagut, yang

ketergantungan terhadap

merupakan PSC MNK perta

minyak dapat dikurangi. MNK

ma di Indonesia sekaligus

Sumbagut sendiri nantinya

menempatkan Pertam ina

akan diprioritaskan untuk pa

sebag ai pionir untuk pe

soka n domestik, terutama

ngembangan shale gas di

Sumatera Utara,” ungkapnya.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

diversifikasi energi di Indonesia.

Karen mengatakan proses

Tanah Air.

Menteri ESDM Jero Wacik memberikan ucapan selamat kepada Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan setelah penandatanganan Kesepakatan Jual Beli Gas
dengan Chevron Indonesia Company dimana Pertamina sebagai pihak pembeli dengan masa berakhir kontrak pada 2017 – 2018 mendatang.

Penandatanganan dilaku

pengusulan investasi MNK

kan oleh Direktur Utama PT

Sumbagut oleh Pertamina

Pertamina Hulu Energi, Tenny

telah dimulai semenjak tahun

produksi perdana dapat

Migas Non Konvensional

dan Methane Hydrate, dengan

W ibowo yang disaksikan

2011 yang diawali dengan

diperoleh pada tahun ke-7

(MNK) berdasarkan PerMen

menggunakan teknologi

langsung oleh Menteri ESDM,

studi bersama Tim Pemerintah.

setelah enam tahun tahap

No.05 Tahun 2012 adalah

tertentu seperti fracturing.

Jero Wacik dan Kepala SKK

Dalam Operasionalnya Wilayah

eksplorasi perdana dengan

Minyak dan Gas Bumi yang

Selanjutnya Karen Agus

Migas, Rudi Rubiandini.

Kerja MNK Sumbagut akan

tingkat produksi sebesar 40

diusahakan dari reservoir

tiawan melakukan penan

dioperasikan oleh PT PHE

MMscfd hingga 100 MMscfd.

tempat terbentuknya Minyak

datanganan Kesepakatan

MNK Sumbagut.

Pertamina berkomitmen

dan Gas Bumi dengan

Jual Beli Gas dengan Chevron

Direktur Utama Perta
mina Karen berharap penan
datanganan PSC MNK ini

MNK Sumbagut diperkira

untuk investasi sebesar 7,8

permeabilitas yang rendah (low

Indonesia Company dimana

menjadi momentum yang

kan mengandung potensi shale

miliar dolar AS selama masa

permeability) antara lain Shale

Pertamina sebagai pihak pem

baik untuk masa depan pe

gas sebesar 18,56 triliun kaki

kontrak MNK Sumbagut

Oil, Shale Gas, Tight Sand Gas,

beli dengan masa berakhir

ngembangan energi alternatif,

kubik. Pertamina menargetkan

berlangsung.

Gas Methana Batubara (GMB)

kontrak pada 2017 – 2018

Brigade 100K Menggugah Tidur Sang Naga
Tenaga listrik yang bersumber dari energi panas bumi sudah dikenal dunia sejak 1904. Italia merupakan
negara pionir yang mengembangkan energi yang ramah lingkungan itu, melalui generator percobaan
berkapasitas 10 kW yang digerakkan oleh uap dari ladang geothermal Landerello, wilayah Tuscany, Italia
Baratlaut. Sekarang, energi yang terbarukan ini telah tumbuh merambah ke seluruh dunia dengan kapasitas
listrik terpasang mencapai 10,7 GW, lihat peta berikut.

Peta Penyebaran Geothermal Dunia 2010
!

Germany
6,6 MW

France
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mendatang.
Penandatanganan Kontrak
Kerja Sama Bidang Hulu
Migas dan Perjanjian Jual Beli
Gas (PJBG) ini merupakan
upaya nyata Pertamina untuk
terus meningkatkan kegiatan
eksplorasi dan eksploitasi
yang bertujuan meningkatkan
produksi Minyak dan Gas
Bumi Nasional.•IRLI KARMILA

Pemanfaatan energi panas bumi di Indonesia dimulai ketika diresmikannya PLTP di Kamojang pada
1978, setelah upaya eksplorasi dan eksploitasi berhasil dilaksanakan oleh Pertamina mulai 1973. Maka,
sejak itulah Indonesia hakikatnya mulai memasuki era difersifikasi energi dari migas ke energi terbarukan.
Langkah itu dipelopori oleh Pertamina, BUMN pertama dalam melaksanakan amanat diversifikasi energi.
Seharusnya, sejak PLTP Kamojang beroperasi kebijakan pemanfaatan energi bersih dan ramah
lingkungan, itu terus dipacu. Rupanya, energi yang potensinya mencapai sekitar 28 ribu MW atau 40 %
potensi dunia, itu tak memicu kearifan kita untuk serius mengembangkannya. Hal ini tak lain disebabkan
kemakmuran dan kemanjaan kita yang dihidangkan oleh kemudahan serta kemurahan enegi migas.
Kenikmatan dalam kotak kenyamanan energi migas telah melenakan kita lebih 30 tahun. Selama itu
pula kita menghabiskan energi fosil titipan anak cucu generasi mendatang, dan tidak terbarukan hingga
berubah status dari exported country menjadi net imported country. Itulah, kebijakan energi yang keliru
dan terlambat kita sadari.
Kini, bandul status bauran konsumsi energi nasional harus kita geser. Ketika produksi minyak nasional
sulit didongkrak, tekanan gerakan pengurangan pemanasan global oleh kebiasaan penduduk dunia
mengonsumsi energi fosil semakin vocal, tak ada pilihan yang lebih bijak dari mengakselerasi optimalisasi
pemanfaatan energi panas bumi yang selama ini bak naga raksasa tidur menyepi.
Maka, kembali Pertamina selaku lokomotif pembangunan nasional menggagas Brigade 100K. Yakni,
suatu gugus tugas yang bekerja mendobrak kotak zona kenyamanan bisnis as usual, dengan target
kemampuan menghasilkan tenaga listrik dari sumber energi panas bumi, yang dikonversi pada penghematan
pemakaian migas setara 100 ribu BOEPD pada akhir 2014.
Niat telah dicanangkan, genderang telah ditabuh, Brigade 100K mengayuh perahu industri panas bumi
Indonesia dengan antusiasme hati tak mendua. Potensi energi panas bumi terbesar di dunia, yang selama
ini terlena dalam keindahan dan kenikmatan buayan mimpi energi fosil kini harus digugah. Bukan saja untuk
bangun dan berleha-leha di pinggir dipan, tetapi segera berlari mengejar ketertinggalan agar wajah pertiwi
tidak gulita. Go, men go. Brigade 100K melecut energi naga raksasa untuk terangi seluruh negeri.•RnB

