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MarketUpdate
full engagement
dalam m&A perusahaan miGas
Pekan lalu national oil company (NOC) terbesar ketiga di
Cina, China National Offshore Oil Corp (CNOOC) menyetujui
akuisisi sebesar US$ 15,1 miliar (Rp 143,45 triliun) terhadap
Nexen Inc. Nexen Inc merupakan perusahaan minyak Kanada,
yang memiliki sejumlah aset di Kanada, Laut Utara, Teluk Meksiko
dan Nigeria. Melalui aksi tersebut CNOOC berpotensi menambah
cadangan hingga 900 juta boe serta meningkatkan produksi 2,7%
tahun ini sebesar 930 ribu boepd. Transaksi tersebut merupakan
akuisisi mancanegara terbesar yang dilakukan oleh perusahaan
Cina saat ini.
Seperti diketahui , aksi merger & acquisition (M&A) sering
dilakukan untuk meningkatkan ekspansi bisnis perusahaan,
termasuk perusahaan migas. M&A bagi perusahaan migas, baik
NOC maupun international oil company (IOC), tentu diperlukan
guna meningkatkan cadangan dan produksi migasnya.
Berdasarkan laporan Ernst & Young (2012), M&A yang dilakukan
oleh seluruh NOC di seluruh dunia sepanjang kuartal I tahun 2012
tercatat mencapai 25 aset migas dengan nilai US$ 12,4 miliar
(setara Rp 117,8 triliun).

Akuisisi tidak terjadi dalam waktu cepat namun melalui
proses panjang mulai dari studi internal perusahaan, hingga pada
akhirnya tercapai kesepakatan dari pihak-pihak yang bertransaksi.
Tidak hanya memahami hasil studi lapangan, perusahaan
perlu melakukan apa yang disebut dengan strategic business
intelligence, yakni mengkaji situasi dan wilayah target akuisisi
supaya transaksi yang dilakukan sesuai dengan tujuan akuisisinya.
Beberapa hal yang diperhatikan dalam kajian tersebut antara lain
adalah peraturan dan sistem pajak, kompetitor, risiko negara
(bila akuisisi dilakukan lintas negara), bahkan hingga menggali
dukungan pemerintah.
Sebagai perusahaan yang tengah aktif berekspansi,
Pertamina tentunya sudah melakukan hal-hal tersebut dalam
mendukung rencananya untuk masuk ke kawasan Timur Tengah,
Afrika, Amerika Selatan, dan Asia Tengah. Selain mendongkrak
peran Pertamina di kancah global, tujuan utama M&A Pertamina
adalah untuk meningkatkan produksi migas untuk ketahanan
energi nasional. Karena tujuan yang besar itu, dibutuhkan kerja
keras dan peran seluruh insan Pertamina. Untuk sukses berkiprah
lintas negara, perlu dimulai dari bekerja sama lintas fungsi. Itulah
kekuatan full engagement.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pertamina - LEN Kembangkan
Industri Solar PV
PT Pertamina (Persero)
bekerja sama dan
PT LEN Industri
(Persero) membentuk
perusahaan
patungan untuk
pembangunan pabrik
solar PV terintegrasi.
Sinergisitas ini
dimaksudkan untuk
meningkatkan
peranan industri
dalam negeri dalam
mengembangkan
energi baru dan
terbarukan.

JAKARTA – Kesepakatan
tersebut tertuang dalam
Memorandum of Under
standing (MoU) yang ditan
datangani oleh Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan dan Direktur
Utama PT LEN Wahyudin
Bagenda, di Kantor Pusat
Pertamina, Senin (9/7).
MoU ini bertujuan
meningkatkan peranan
industri dalam negeri untuk
mengembangkan energi baru
dan terbarukan. Hal tersebut
juga sebagai tindak lanjut
arahan Menteri BUMN dalam
mengembangkan industri
solar PV di Indonesia.
Ruang lingkup dari pro
ject ini adalah untuk me
ngembangkan industri sel
surya (solar cell) dan panel
surya (solar module) dengan
kapasitas 60 Megawatt peak
(MWp) sel surya dan 30 MWp
panel surya. Pengembangan
bisnis ini akan lebih diarahkan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

http://www.pertamina.com/epaper

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Direktur Utama PT LEN Wahyudin Bagenda bertukar berita acara
kesepakatan kerja sama pembangunan pabrik solar PV terintegrasi untuk ditandatangani.

ke sektor hulu.
Kerja sama ini diharapkan
dapat memacu pertumbuhan
pemanfaatan pembangkit
listrik tenaga surya di tanah
air yang kini hanya mencapai
sekitar 17 MWp (megawatt
peak) atau 0,05 persen dari
total pembangkitan listrik
yang ada.
“Dibangunnya industri
Solar PV dapat meningkatkan
utilisasi energi terbarukan dan
meningkatkan kemandirian
industri energi surya nasional,
peningkatan kemampuan
tekn ologi, penciptaan la
pangan kerja, dan memicu
pert umb uhan ekonomi,”
tegas Karen Agustiawan.
Karen juga berharap hasil
dari business to bus iness
ini sudah bisa di Launching
bertepatan dengan Hari
Ulang Tahun Pertamina pada

10 Desember 2012. Karena
menurutnya, Pertamina
sebagai energy holding com
pany bertanggung jawab
terhadap energy mix di
Indonesia.
Dalam kesempatan yang
sama, Wahyudin Bagenda
juga menyampaikan bahwa
Indonesia memiliki potensi
pasir kuarsa yang sangat
besar sebagai bahan baku
utama industri energi surya
berbasis silikon, maka sa
ngatlah penting untuk me
ngembangkan teknologi
berbasis silikon tanpa harus
melakukan impor lagi.
Dengan adanya kerja
sama antara Pertamina dan
LEN Industri ini akan dapat
terbentuk sinergi antara
BUMN, yaitu Pertamina
sebagai perusahaan energi
kelas dunia dan LEN dalam

meningkatkan kompetitif
bisnisnya dan dapat
mengeksploitasi potensi
pasar di Indonesia.
Hal ini diperkuat dengan
kondisi bahwa Solar PV
sebagai solusi yang tepat
untuk meningkatkan
elektrifikasi nasional, terutama
untuk menjangkau pulaupulau di Indonesia yang tidak
terhubung dengan jaringan
listrik dan kondisi alam yang
menyulitkan pengiriman
bahan bakar untuk pem
bangkit/genset.
Disamping itu, potensi
pasar Solar PV di dalam
negeri juga cukup tinggi, baik
untuk keperluan penerangan
jalan, penerangan bandara,
infrastruktur, perumahan
dan perkantoran, serta pe
manfaatan untuk CSR BUMN
dan swasta.•IRLI KARMILA
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MISI

TATA NILAI
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 prinsipprinsip 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.

TINGKATKAN
KOMPETENSI
LAWYER INTERNAL
DENGAN PKPA
Foto :KUNTORO

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

Pengantar Redaksi :
Pertamina sebagai badan usaha tidak mungkin lepas
dari masalah-masalah hukum, dimana diantaranya ada yang
harus diselesaikan melalui pengadilan. Untuk meningkatkan
kemampuan dan pengetahuan pekerja legal Pertamina,
maka fungsi Legal Counsel menyelenggarakan in house
training Pendidikan Khusus Profesi Advokat. Berikut petikan
percakapan dengan VP Dispute Resolution – Legal
Counsel Edy Sunaedy, yang didampingi Legal Planning
Manager Widiati.
Apa yang dimaksud dengan Pendidikan Khusus
Profesi Advokat (PKPA) itu? PKPA adalah suatu pendidikan
yang diberikan kepada para calon advokat, khususnya bagi
yang akan mengikuti ujian advokat. Oleh karenanya program
PKPA sangat relevan dengan upaya yang dilakukan oleh
Fungsi Legal Counsel untuk menjadikan pekerja Legal
Pertamina menjadi lebih berkualitas, memiliki pengetahuan,
dan keterampilan dalam menangani dan menyelesaikan
perkara/permasalahan serta dapat memberikan layanan
hukum kepada user maupun perusahaan secara maksimal
sesuai peraturan yang berlaku, tepat sasaran, dan
menguntungkan perusahaan.
Selain maksud tersebut di atas kami informasikan bahwa
dalam prakteknya, tidak semua majelis hakim menerima
begitu saja pekerja legal Pertamina sebagai in house lawyer
dalam persidangan, sekalipun telah ada surat kuasa untuk
beracara mewakili direksi Pertamina. Kadang kala ada
majelis hakim yang meminta untuk ditunjukkan kartu anggota
advokat. Oleh karenanya PKPA ini sangat relevan dengan
kebutuhan Fungsi Legal Counsel dan diharapkan pekerja
Legal Counsel yang telah mengikuti PKPA dapat memiliki
kartu anggota advokat setelah mengikuti ujian. Walaupun
in house lawyer dapat beracara mewakili perseroan di
pengadilan tanpa memiliki kartu anggota advokat .
Kartu Anggota Advokat itu akan memudahkan
mereka untuk bertugas? Ya. Sekalipun kartu anggota
advokat tersebut tidak diwajibkan bagi perkerja in house
lawyer untuk mewakili perseroan dalam persidangan.
Kenapa PKPA juga diselenggarakan untuk pekerja
Pertamina? Sebagaimana yang kami jelaskan di atas,
sekalipun tidak ada kewajiban bagi in house lawyer untuk
memilki kartu anggota advokat, namun program-program
dalam PKPA sangat relevan dengan kegiatan yang
dilaksanakan di fungsi Legal Counsel agar lawyer-lawyer
Pertamina lebih berkualitas, serta lebih memahami hukum
acara dan berstrategi di pengadilan untuk membela
kepentingan perusahaan.
Apakah PKPA yang kemarin itu pertama kali untuk

pekerja Legal Pertamina? Ya, ini yang pertama kali dilakukan
PKPA secara in house yang dilaksanakan bekerjasama dengan
PLC dan Peradi (Persatuan Advokat Indonesia).
O, jadi selama ini biasanya mengirim orang ke luar?
Sebelumnya fungsi Legal mengirim stafnya untuk mengikuti
program PKPA yang dilaksanakan di luar Pertamina. Program
PKPA yang dilaksanakan di luar Pertamina dilaksanakan
secara reguler dengan waktu yang cukup lama, antara dua
bulan sampai dengan tiga bulan, sedangkan PKPA yang
dilaksanakan di Pertamina lebin pendek waktunya (6 hari),
namun tidak mengurangi silabus yang memang sudah menjadi
program dari Peradi, sehingga pelaksanaannya dimulai dari
jam 08.00 sampai dengan jam 21.00.
Untuk mendapatkan sertifikat PKPA para peserta PKPA
diwajibkan memenuhi syarat minimal 85% kehadiran. Sekali
pun telah memilki sertifikat PKPA tidak menjadi jaminan untuk
mendapatkan kartu anggota advokat, karena harus mengikuti
ujian nasional serta magang dua tahun.
Manfaat apa saja dari PKPA ini untuk Pertamina
dan pekerjanya? Manfaat bagi pekerja adalah dapat
berbagi pengalaman atas kasus-kasus yang terjadi dan cara
penanganan dan penyelesaiannya, sehingga diharapkan dapat
membantu dan menyelesaikan penanganan permasalahan
hukum di Pertamina.
Siapa saja yang mengikuti PKPA ini? Pada awalnya
PKPA hanya diperuntukkan bagi pekerja fungsi Legal baik
kantor pusat maupun unit/area, namun mengingat dari
fungsi lain seperti Manajement Aset dan SDM tertarik untuk
mengirimkan pekerjanya dalam program ini maka peserta
PKPA terdiri dari pekerja fungsi Legal, Manajement Aset, SDM,
serta pekerja fungsi legal Anak Perusahaan.
PKPA ini hanya untuk sekali saja atau ada kelanjutan
nya? Bagaimana dengan sertifikat dan ijazahnya,
apakah berlaku selamanya ? Legal Counsel merencanakan
untuk melaksanakan PKPA berikutnya tahun 2013.
Setelah mengikuti PKPA dengan 85% kehadiran akan
mendapatkan sertifikat yang merupakan syarat untuk mengikuti
ujian nasional. Apabila lulus ujian nasional dan melakukan
magang selama dua tahun, maka peserta akan mendapat
kartu anggota advokat, yang jangka waktunya ditetapkan oleh
Peradi, dan apabila berakhir dapat diperbaharui
Harapan dari perusahaan apa? Pendidikan Khusus
Profesi Advokat ini dapat dimanfaatkan oleh pekerja fungsi legal
dan fungsi lain (termasuk anak perusahaan) yang mempunyai
latar belakang hukum, serta dapat diimplementasikan dalam
rangka membela kepentingan perusahaan.•URIP HERDIMAN
KAMBALI

EDITORIAL

Saatnya Berubah

Dalam sebuah ceramah kultum, seorang
ustadz menyampaikan pesannya terkait bulan
Ramadan. Menurutnya bulan Ramadan sebagai
bulan yang penuh berkah, merupakan bulan
saatnya untuk berubah. Tentu saja berubah ke
jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Ia pun
menyontohkan kisah salah seorang temannya
yang bekerja di sebuah perusahaan swasta.
Sejak kecil sang teman tidak pernah berpuasa
bahkan tidak pernah merasa puasa Ramadan
sebagai kewajiban.
Hingga suatu hari, teman sang ustadz itu
menyadari ia harus berubah. Ketika Ramadan
tiba, ia mulai belajar berpuasa, untuk pertama
kalinya. Alhamdulillah, ia bisa menjalankannya
sehari, dua hari dan seterusnya hingga satu
bulan penuh. Tetapi dibalik keberhasilannya
banyak ujian yang dihadapi selama menjalankan
perubahan. Selain berat untuk memulainya
tetapi juga ada rasa malu. Kenapa? Karena
saat memulai berpuasa banyak orang yang
menanggapinya sebagai sesuatu yang aneh,
sok alim, dan sebagainya. Kisah tadi sekedar
intermezzo di awal pekan, di bulan puasa yang
kini sudah memasuki hari ke -10.
Namun yang bisa dipetik dari kisah ter
sebut, untuk berubah tentunya perlu niat dan
keberanian memulai, perlu perjuangan dan
semangat yang konsisten, siap menerima
risiko dan yang terpenting jangan sekali-kali
berangggapan memulai perubahan sebagai
hal yang terlambat. Karena sekali terlintas
kata “terlambat” untuk berubah dalam pikiran,
maka selamanya perubahan itu tak akan
terlaksana.
Bicara tentang perubahan, tentu saja jadi
teringat dengan perubahan yang dilakukan
Pertamina, yang telah melakukan perubahan
Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga AD/
ART Pertamina untuk jangka panjang menjadi
perusahaan energi. Perubahan ini menuntut
Pertamina segera menggarap energi lainnya.
Menggarap energi bukan hal baru bagi
Pertamina. Lewat anak usahanya, PT Pertamina
Geothermal Energy sudah menggarap
pembangkit listrik panas bumi (PLTP), biofuel dan
yang terbaru yakni menggarap pengembangan
industri solar PV. Hal ini sebagai wujud nyata
Pertamina melakukan perubahan dengan
mengembangkan energi baru terbarukan.
Pengembangan proyek industri solar cell dan
solar module itu diharapkan juga akan memacu
pertumbuhan pemanfaatan listrik dengan
tenaga surya.
Perubahan yang dilakukan ini sudah
diniatkan Pertamina sejak awal, untuk bergerak
lebih cepat menyiasati penggarapan energi
arlternatif ditengah minimnya sumber energi
fosil (migas). Ketika perusahaan migas di
dunia sudah memikirkan beberapa tahun
lalu pemanfaatan energi alternatif dan
implementasinya dalam kehidupan seharihari, Pertamina memang termasuk terlambat
dibandingkan yang lainnya. Tapi, ini bukanlah
alasan bagi Pertamina untuk melangkah
setengah hati dalam mengimplementasikan
visi barunya.
Sekarang, saatnya semua insan Pertamina
bersinergi maksimal dan menunjukkan kepada
bangsa ini bahwa benar-benar serius berubah
dan membutuhkan dukungan seluruh pihak.•
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Kerja Semangat di Kala Puasa
Berpuasa adalah suatu ibadah bagi umat muslim yang
menjalankannya, apalagi puasa di bulan Ramadan ini yang
dinanti-nantikan oleh umat Islam sedunia.

Di bulan Ramadan inilah umat muslimin berlomba-lomba
untuk meningkatkan amal ibadahnya. Karena memang apapun
ibadah yang kita lakukan di bulan ini maka akan dilipatgandakan
pahalanya oleh Allah SWT.
Bekerja juga bagian dari ibadah. Jadi ibadah puasa jangan
dijadikan alasan untuk bermalas-malasan bekerja, sehingga
selama bulan Ramadan terjadi penurunan kualitas kerja
pegawai.
Dengan bekerja sebagai motivasi ibadah, semestinya selalu
memberikan yang terbaik. Bekerja seoptimal mungkin, bukan
seadanya dan bekerja dengan motivasi ibadah akan melahirkan
semangat kerja keras, tegar, jujur, dan profesional dalam kondisi
apa pun.
Hal tersebut sejalan dengan apa yang ditanamkan oleh
Pertamina bagi para pekerjanya untuk terus meningkatkan kinerja
dan citra perusahaan dalam rangka mempercepat pencapaian

visi Pertamina menjadi perusahaan energi nasional kelas
dunia.
Tentunya semua itu kembali kepada kualitas Sumber Daya
Manusia yaitu para pekerja Pertamina, yang tidak pernah luput
untuk bekerja demi kemajuan perusahaannya. Apa yang telah
menjadi tugas dan tanggung jawab kita ke perusahaan tetap
kita jalankan walaupun dalam kondisi menjalankan ibadah
puasa di bulan Ramadan ini.
Memang tidak bisa dipungkiri di kala berpuasa kita pasti
merasakan rasa lapar dan dahaga, apalagi jika kita bekerja
berat. Namun jika kita bisa bekerja dengan enjoy maka rasa
lapar dan dahaga akan hilang dan malah waktu jam kerja kita
akan lebih tidak terasa.
Mudah-mudahan apa yang saya suarakan bisa bermanfaat
dan menjadi penyemangat kerja buat kita semua. Wahai para
insan Pertamina, mari kita terus semangat untuk mengasah
dan mengembangkan diri dalam mengelola perusahaan guna
mencapai visi, misi dan tujuan perusahaan.
Selamat menjalankan ibadah puasa.•

Pertamina Perluas Bisnis Bunker Fuel Internasional

JAKARTA – Dalam rangka meningkatkan bisnis pemasaran BBM
untuk Bunker Fuel, Pertamina melakukan penandatanganan Joint
Operation Development (JODA) dengan Toyota Tsusho Corporation
(TTC) oleh SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina Djoko
Prasetyo (saat menjabat) dan GM Petroleum & Alternative Energy
Project Department TTC Kazumi Suzuki.
Penandatanganan JODA merupakan kelanjutan dari MoU
yang ditandatangani pada 19 Juli 2010, yaitu kerja sama untuk
memperluas dan mengembangkan penjualan bunker fuel kepada
kapal-kapal internasional di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
dan Selat Makasar.
“Kami khususnya di Industri Marine sangat berkeinginan untuk
mengembangkan pangsa pasar di bunker fuel yang memerlukan
network yang luas di luar negeri. Untuk itulah Pertamina meng
gandeng TTC sebagai pemain bunker internasional yang telah
memiliki jaringan pasar dan konsumen tersebar di dunia,” ujar Djoko
Prasetyo di ruang Bangka Hotel Borobudur, (3/7).
Djoko mengatakan, kedua belah pihak segera membentuk skema

bisnis, yaitu mencari sumber-sumber produk untuk bunker fuel,
membuat suatu kerja sama dalam hal mengoperasikan storage
dan fasilitas bunker lainnya. Termasuk kerja sama bagaimana
Pertamina memasarkan produk-produk tersebut untuk kapalkapal yang berlayar di perairan Indonesia dan juga kapal-kapal
yang berlayar di perairan internasional. “Karena selama ini kapalkapal yang berlayar tersebut bunker-nya berada di Singapura,”
jelas Djoko.
Dengan Pertamina bisa meraih pasar bunker tersebut,
tentunya akan meraih profit lebih besar lagi. “Yang terpenting
bagi Pertamina adalah bisa masuk ke pasar bunker internasional,
sehingga bisa memiliki jaringan yang luas dan eksistensi Pertamina
di bunker Internasional diakui,” tegas Djoko.
Sementara Kazumi Suzuki berharap, kerja sama ini bisa
membawa kesuksesan dan keuntuntungan yang besar bagi kedua
belah pihak. “Secara terus menerus kita harus mempertahankan
produksi yang berkualitas untuk itu, kita bekerja keras agar bisa
sukses di bisnis ini,” ujar Kazumi.•IRLI KARMILA
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pertamina tambah impor premium
JAKARTA (Koran Tempo) – Pertaina mengimpor
1,5 juta kiloliter Premium untuk mengantisipasi
permintaan BBM selama bulan Ramadan dan
Hari Raya mendatang. Diektur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan,
impor tambahan ini dilakukan dalam dua tahap,
masing-masing 900 ribu barel dan 600 ribu barel.
“Tambahan kali ini untuk memenuhi kebutuhan
BBM bersubsidi pada Juli dan Agustus,” ujarnya.
Hanung mengatakan, dalam kondisi normal
Pertamina mengimpor rata-rata 400 ribu barel
Premium dalam sebulan. Dengan tambahan
pasokan ini, stok BBM bersubsidi nasional akan
mencukupi kebutuhan selama dua pekan sebelum
Idul Fitri dan dua pekan setelahnya. “Saat ini
cadangan Premium cukup sampai 17 hari ke
depan.” Di samping itu, Pertamina juga akan
mencukupi pasokan gas rumah tangga atau LPG.
Termasuk mengantisipasi pergeseran kebutuhan
gas.•RIANTI OCTAVIA

Motorcycle Safety Forum 2012
Jakarta – Direktur Umum
Pertamina Luhur Budi Djat
miko membuka Motorcycle
Safety Forum 2012 dengan
tema “Sabar di Jalan, Selamat
di Tujuan”, di Lantai Mezzanine
Gedung Utama Kantor Pusat
Pertamina Jakarta, (4/7).
Hadir dalam forum ter
sebut, Direktur PIMR Perta
mina M. Afdal Bahaudin,
Wakapolri Komisaris Jenderal
Nanan Sukarna, Direktur
Keselamatan Transportasi
Darat – Kementerian Perhu
bungan Hotma Simanjuntak,
Korlantas Polri Irjen. Pol. Pudji
Hartanto, Ketua Pertamina
Motor Club Soetrisno, dan
seluruh pekerja pengendara
motor di lingk ungan Per
tamina.
Luhur mengatakan, ke
giatan ini dimaksudkan untuk
membangun kesadaran
berperilaku dan bertindak
secara aman kepada pe
ngendara sepeda motor di
lingkungan Pertamina. Ter
masuk meningkatkan prinsip
kehati-hatian, kewaspadaan
dan etika berkendara di jalan
raya pada umumnya dan di
daerah operasi Pertam ina
pada khususnya.
“Maka dari itu penerapan
budaya safety focus pada
pengguna motor dirasa
sangat perlu dan menjadi
prioritas. Meskipun secara
rutin Pertamina telah sering
mengadakan kampanye
keselamatan kepada mereka,
masih saja terdengar adanya
kecelakaan. Beberapa di
antaranya bahkan fatal yang
menimpa pekerja Pertamina,”

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko saat membuka Motorcycle Safety Forum 2012.

papar Luhur.
Sementara itu, Vice
President HSSE Pertamina,
Joko Susilo mengatakan
Pertamina sejak awal su
d a h m e n g a m p a n y e k a n
keselamatan di jalan raya
khususnya pengendara
sepeda motor. “Kebetulan
pekerja Pertamina banyak
yang menggunakan sepeda
motor. Saya ingin pekerja
Pertamina yang menggunakan
sepeda motor selamat tidak
hanya di tempat kerja, tapi
juga di luar tempat kerja,
khususnya saat berkendara,”
tukas Joko.
Kegiatan lain yang di
lakukan dari HSSE adalah
m e n g a m p a n y e k a n b e r
kendara secara aman de
ngan menggunakan helm
berstandar nasional Indonesia
(SNI), jaket dan sepatu.
“Kami juga memberikan
arahan kepada pengendara
supaya menaati peraturan

Pelumas Mesran Segera Masuki Jepang

JEPANG - Setelah beberapa
waktu lalu Pelumas Fastron
beredar dengan resmi di retail
chain store Nafco, sebuah
jaringan supermarket terbesar
dan terlengkap di Jepang, kini
giliran Mesran ukuran pail siap
memasuki pasar Jepang.
Masuknya Pelumas Mes
ran ini antara lain karena suk
sesnya pemasaran Fastron. Ini
sekaligus sebagai pembuktian
bahwa masyarakat Jepang
mengakui keandalan pelumas
Pertamina. Sehingga ke
mudian membutuhkan
pelum as varian lain yang
dip roduksi Pertamina Pe
lumas.

Sebagaimana diketahui,
produk-produk pelumas
dari Pertamina Lubricants
kini dengan mudah bisa
didapatkan di luar negeri.
Hingga sekarang sudah
lebih dari 21 negara menjadi
tujuan eksporproduk-produk
Pertamina Lubricants. Salah
satu negara tujuan ekspor
tersebut adalah Jepang.
Di negeri Sakura tersebut,
produk-produk Pertamina
Lubricants dengan mudah bisa
didapatkan terpajang dengan
rapi dan mencolok di jaringan
Home Centre NAFCO. Antara
lain di Munakata Branch, Nishi
Fukuoka Branch, Kasuga
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sepuluh kkks komitmen
investasikan 146 juta dolar as
JAKARTA (Kompas) – Sebanyak sepuluh
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas
berkomitmen mengucurkan dana investasi
146 juta dolar As untuk kegiatan eksplorasi
selama tiga tahun. Hal ini diharapkan dapat
meningkatkan cadangan dan produksi migas
secara nasional. Penandatanganan 10 kontrak
kerja sama hasil lelang reguler wilayah kerja
migas tahap kedua tahun 2011 dan penawaran
langsung tahap pertama tahun 2012 antara
Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas
dan KKKS itu dilaksanakan, pada 20 Juli 2012.
Dari penandatanganan tersebut, pemerintah
menerima bonus tanda tangan 13,2 juta dolar
AS. Menteri ESDM Jero Wacik menargetkan
dalam setahun harus ada 50 wilayah kerja yang
ditandatangani untuk mendorong produksi migas.
Pihaknya berkomitmen untuk mempercepat
proses tender wilayah kerja migas dan para KKKS
yang memenangi lelang dimunta segera memenuhi
kewajiban mereka.

Tahun XLVIII, 30 Juli 2012

dan rambu-rambu lalu lintas.
Mereka diharapkan dapat
menyosialisasikan kepada
keluarga dan lingkungan
sekitar. Sehingga secara tidak
langsung kita mendukung
pemerintah untuk keselamatan
di jalan raya,” papar Joko.
Sementara itu, Direktur
Keselamatan Transportasi

Darat Hotma Simanjuntak
mengatakan agar para bikers
tertib dan sabar di jalan
raya. “Sabar berarti tidak
mengorupsi dan mengambil
hak pengguna jalan lain
seperti trotoar, jembatan
penyemberangan orang, jalur
cepat dan tidak melawan
arus,” katanya.•NILAWATI DJ

Pendidikan Advokat
Tingkatkan Kompetensi
Pekerja
JAKARTA - Fungsi Legal Counsel menyelenggarakan
Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) untuk para

pekerja Pertamina dan anak perusahaan. Pendidikan
berlangsung dari 9 - 16 Juli 2012 di Pertamina Learning
Center (PLC). PKPA dibuka oleh Legal Planning Manager
Widiati.
Widiati menjelaskan PKPA ditujukan untuk mening
katkan kompetensi para pekerja Legal, selain untuk
mengasah kembali ilmu-ilmu Hukum yang sudah
didapatkan di bangku kuliah. Selesai PKPA, setiap peserta
akan mengikuti ujian advokat yang diselenggarakan
Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan memperoleh
sertifikat jika lulus. “Sertifikat ini menjadi syarat untuk
mendapatkan izin menjadi advokat untuk beracara di
pengadilan,“ kata Widiati. “Tanpa izin, maka tidak bisa
beracara di pengadilan.”
PKPA diikuti sekitar 70 pekerja Legal, baik dari Kantor
Pusat, unit daerah/area dan anak-anak perusahaan.
Selloan itu peserta juga datang dari fungsi SDM dan
fungsi Manajemen Aset. Materi-materi yang diberikan
antara lain Hukum Acara untuk beracara di pengadilan,
Legal Opinion, Legal Research, Legal Due Dilligence,
dan lain-lain.
Untuk penyelenggaraan PKPA ini, Legal Counsel
menggandeng FHP Education of Law bagi dari law
firm FHP (Faizal, Hafied & Partners) sebagai pemberi

Branch, Higashi Yatsuhiro
Branch, Tamana Branch,
Izuka Minami Branch, Kasuga
Forest Branch, Kokura Minami
Branch, dan Kanda Branch.
S e t e l a h F a s t ro n d a n

Mesran, diharapkan akan
segera disusul oleh pelu
mas-pelumas lain yang di
produksi oleh Pertamina Pe
lumas.•PELUMAS

materi yang ditunjuk oleh Peradi (Perhimpunan Advokad
Indonesia). Karena itu ujian untuk advokatnya berafiliasi
kepada Peradi. FHP sebagai penyelenggara advokat
hadir di empat kota besar Indonesia, dengan tingkat
kelulusan yang tinggi.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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DUMAI - Refinery Unit (RU) II kembali menye
lenggarakan Program Khitanan Massal pada
(23/6) di Pertamina Hospital Dumai (PHD).
Khitanan kali ini diikuti oleh 220 anak kurang
mampu se-Kota Dumai.
Turut hadir pada acara tersebut Kepala
Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai
Amiruddin dan Lurah Tanjung Palas Syahrial.
Mewakili Pertamina adalah Senior Manager
Operation & Manufacturing (SMOM) M. Syaiful
Ghozali selaku Pjs. General Manager, Director
of Pertamina Hospital Dumai Saiful Bahri,
Production Dumai Manager Herry Yawarto,
Security Section Head Selsius Saputra selaku
Pjs. Legal & General Affairs Manager, dan Pjs.
Ketua Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU II
Herry Cahyono.
Melalui program ini, Pertamina berkomit
men untuk memberikan nilai tambah bagi
masyarakat dan mendukung program Pe
merintah Kota Dumai untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat. Program ini
merupakan bukti nyata sumbangsih Pertamina
kepada masyarakat Dumai, khususnya kaum
dhuafa.
Dalam khitanan ini, PHD menyediakan
lokasi, tenaga medis terlatih, obat-obatan,
dan penyuluhan. Program CSR ini juga
berkolaborasi dengan Program Pemberdayaan
Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah
(ZISWAF) Baituzzakah Pertamina (BAZMA) RU
II, baik dari segi pendanaan maupun pendataan
serta survei anak yang akan dikhitan.
Peserta khitanan massal juga mendapatkan
souvenir dari Pertamina, berupa tas ransel,
kain sarung, kaos peserta, buku tulis, dan
alat tulis.•RU II

Pertamina,” imbuhnya. Hal
ini sejalan dengan program
Lanal Cilacap melalui pro
gram pembinaan desa
pesisir, diantaranya dengan
pemberian keterampilan
kepada nelayan.
Pelatihan yang digelar
selama dua minggu ini diikuti
oleh 15 peserta pemuda

maritim Cilacap yang se
belumnya telah lolos seleksi.
Kegiatan pelatihan diawali
dengan teori dan praktik di
kolam renang Pertamina,
kemudian baru dilanjutkan
penyelaman di perairan
umum. Sebelumnya pelatihan
serupa juga pernah digelar
pada tahun 2009.•RU IV

Cerdas Cermat Kader Posyandu Binaan RU II
DUMA I - Sebanyak 10
Posy andu binaan RU II
mengadakan acara cerdas
cermat kader Posyandu
yang dilaks anakan di Aula
Akper Sri Bunga Tanjung
pada (4/7). Melalui dana
CSR RU II Dumai, cerdas
cermat ini dimaksudkan untuk
meningkatkan pengetahuan
serta penyegaran bagi kader
demi kelancaran kegiatankegiatan di Posyandu serta
meningkatkan cakupancakupan gizi di Posyandu.
“Kita mengevaluasi
seberapa jauh para kader
mengetahui program yang

Ingin Membahagiakan Orangtua
Menjadi pemain sepakbola adalah impiannya sejak kecil.
M. Ridwan Maldini (14) siswa yang baru naik kelas 3 SMPN
2 Kertosono Nganjuk – Jawa Timur ini termasuk salah satu
personil yang memperkuat tim Indonesia All Stars 2012.
Walaupun sebelumnya M. Ridwan Maldini yang akrab
dipanggil Maldini ini sempat mengikuti kompetisi AC Milan Junior
Camp pada tahun 2011. Namun sangat disayangkan dirinya
tidak berhasil lolos pada seleksi pertama.
Nama Maldini adalah pemberian orangtuanya yang saat itu
mengidolakan seorang pesepakbola Italia bermain di klub AC
Milan, Paolo Maldini. Alhasil sang anakpun berhasil masuk ke
dalam AC Milan Junior Camp 2012.
Anak dari pekerja Pertamina kota Kediri ini tergolong sangat
mandiri, karena tanpa didampingi oleh orangtuanya, Maldini
berangkat seorang diri dari kampung halamannya Kertosono
Nganjuk menuju kota Malang untuk mengikuti seleksi AC Milan

peserta dan penyerahan
secara simbolis dana pelatihan
sebesar Rp 44 juta kepada
perwakilan peserta.
Koesdjarjo mengung
kapkan tujuan dari pelatihan
ini, selain merupakan wujud
kepedulian Pertamina
terhadap masyarakat me
lalui program corporate
social responsibility bidang
pemberdayaan, juga untuk
membina para pemuda putus
sekolah sehingga memiliki
keahlian khusus menyelam
sehingga berhasil memperoleh
sertifikat POSSI A1.
“Kami berharap da
pat memberikan nilai
tamb ah bagi masyarakat
sehingga bisa tumbuh
dan berkembang bersama

Foto : RU IV

RU II Adakan
Khitanan Massal

CILACAP - Kabupaten
Cilacap yang berada di
pesisir Pantai Selatan pulau
Jawa memiliki potensi besar
bagi masyarakatnya, baik di
bidang perikanan maupun
bidang kemaritiman lainnya.
Salah satu modal penting
dalam bekerja di area
perairan adalah keterampilan
menyelam. Terkait dengan
hal tersebut Refinery Unit IV
Cilacap bekerjasama dengan
Pangkalan TNI AL Cilacap
menggelar pelatihan selam.
Pelatihan dibuka oleh
Legal & General Affairs
Manager Koesdjarjo bersama
Danlanal Kolonel Laut Eko
Priyono di Pangkalan TNI AL.
Pembukaan pelatihan ditandai
dengan penyematan tanda

ada di Posyandu dan pe
nyampaian ke masyarakat
umum. Sebelumnya kita
sudah memberikan modul
kepada masing-masing
Posyandu untuk dapat
dipelajari dan menambah
ilmu pengetahuan,” ungkap
Staf Dinas Kesehatan Kota
Dumai Rahma Yan.
Selama berlangsungnya
acara cerdas cermat, ba
nyak pertanyaan yang
diberikan kepada peserta
dan dijawab dengan penuh
antusias. Cerdas cermat
pun selesai setelah panitia
mendapatkan juara 1, 2 dan

Junior Camp 2012.
Kegigihan anak ke-3 dari 8 bersaudara pasangan Malik
Ibrahim dan Miftahul Jannah ini membuahkan hasil karena
Maldini berhasil masuk Milan Junior Camp mewakili kota
Malang.
“Tujuan saya adalah ingin agar orangtua bangga karena
saya bisa menjunjung tinggi negara Indonesia sebagai anak
bangsa yang berprestasi bermain sepakbola,” ungkap Maldini
dengan raut muka bahagia.
Kegemaran Maldini bermain bola diakuinya sejak berumur 3
tahun dan pada umur 4 tahun Maldini sudah bisa bergabung di
klub Junior Persik Kediri hingga sekarang turut berlaga sebagai
pemain bola Junior di Persik Kediri U-15 dan berhasil membawa
Persik Kediri U-15 menuju delapan besar Nasional.
Walaupun Maldini sempat sakit di hari pertama latihannya,
namun dirinya terus semangat untuk melanjutkan latihan di

Foto : RU II

Foto : RU II

Pelatihan Selam untuk
Pemuda Cilacap
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3. Kitty Andhora selaku CSR
Officer RU II menyerahkan
piala dan hadiah kepada

pemenang dan dilanjutkan
dengan penyerahan baju se
ragam kader.•RU II

hari-hari berikutnya
demi mengejar
cita-citanya
menjadi pemain
bola and al serta
mempertahankan
k e j u a r a a n t u r
namen Intesa
Sanpaolo. “Lebih
capek latihan di
AC Milan Junior
Camp daripada
latihan di klub
bola Junior di Persik Kediri U-15.Tapi saya
tetap semangat,” ungkap pengagum Neymar da Silva striker
untuk klub Brazil Santos.•IRLI KARMILA
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yang Membelenggu Motivasi dan Kreatifitas dalam CIP
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PQA 2012 :

Road to

Ada beberapa paradigma yang telah telanjur berkembang di lingkungan Pekerja yang perlu
diluruskan agar kegiatan CIP tetap dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan upaya peningkatan
kinerja.
1. JANGAN memandang kegiatan CIP sebagai pekerjaan tambahan
CIP itu adalah untuk memudahkan dan memberikan solusi atas kesulitan yang kita temui dalam
pekerjaan. Karena sesungguhnya ide CIP itu dapat berasal dari hal-hal kecil yang kita temui dalam
pekerjaan sehari-hari. Tidak melulu menciptakan ide inovasi yang baru.
2. JANGAN menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis
CIP itu merupakan kebebasan dalam menentukan ide, tidak ada aturan baku tentang bagaimana
menciptakan suatu ide inovasi.
3. JANGAN mengharapkan hasil yang terlalu berlebihan
Jangan mematok target yang berlebihan atau cenderung tidak realistis. Berfikirlah secara sederhana.
Target tinggi jika kita tidak mampu mengelolanya hanya akan menimbulkan beban.
4. JANGAN memberdayakan pekerja secara permatur
Pembinaan dan pengembangan kompetensi itu berlaku untuk semua Pekerja dan bidang pekerjaan.
Tidak terkecuali CIP. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan Pekerja dalam
melaksanakan kegiatan CIP.
5. JANGAN beranggapan CIP harus memiliki nilai uang
Nilai tambah atau value creation yang diciptakan oleh CIP tidak melulu berupa uang. Dalam konsep
panca mutu, selain aspek uang (cost) terdapat 4 hal lain yang dapat digali seperti quality, delivery,
safety dan morale.
6. JANGAN menganggap semakin banyak tools yang digunakan adalah semakin baik
Namun yang benar adalah, semakin efektif tools yang digunakan adalah semakin baik. Tujuh alat
statistik dasar yang digunakan dalam praktik CIP dirasakan lebih dari cukup.
7. JANGAN jadikan kegiatan CIP hanya bersifat proyek / task force
CIP itu hendaknya dilaksanakan secara berkesinambungan atau berkelanjutan, tidak sementara
selama kegiatan itu berjalan atau hanya sekedar untuk meramaikan event konvensi.
8. JANGAN menganggap bahwa masalah kualitas hanya tanggung jawab Fungsi Mutu
Semua orang pada dasarnya mampu menjadi Quality Agent, selama ada kepedulian dan
kemauan.
9. JANGAN menganggap semua Pekerja tahu cara yang sempurna
Pimpinan harus memahami betul kemampuan Pekerjanya. Kesan “aman” yang timbul bukan berarti
tidak ada masalah yang muncul. Untuk itu diperlukan perhatian dari para pimpinan untuk terjun,
membenahi dan menjadi coach bagi para Pekerja di lingkungannya.
10. JANGAN jadikan kegiatan CIP sebagai mode
CIP itu bukan trend. CIP itu budaya yang harus di ciptakan, dipertahankan dan dikembangkan
keberadaannya.
11. JANGAN mengira kegiatan CIP hanya berlaku bagi Pekerja operasional
Masalah itu muncul tidak hanya di bidang Operasional. Masalah itu ada di setiap jenis Pekerjaan.
Namun terkadang kita kurang peka untuk menyadari bahwa ada masalah yang sedang terjadi.
Dan itu dapat menjadi ide dari inovasi.
12. JANGAN memandang kegiatan CIP hanya urusan hitung menghitung
Bukan hanya masalah cost yang menjadi concern dari kegiatan CIP. Namun lebih mengedepankan
cara untuk membangun kesadaran Pekerja untuk peduli terhadap keselamatan, efektifitas dan
semangat untuk melakukan yang terbaik bai Perusahaan.
13. JANGAN memberikan penghargaan dengan pola arisan
Penghargaan harus diberikan secara objektif sesuai dengan penilaian, bukan atas dasar jatah
atau giliran.
Butuh waktu dan proses yang panjang memang untuk menghindari tiga belas belenggu tersebut.
Tidak dapat sendiri, harus bersama-sama membangun kondisi yang kondusif bagi keberhasilan budaya
CIP itu. Diperlukan komitmen bersama dari semua Pekerja, Pimpinan, Organisasi serta lingkungan yang
dibangun dan diciptakan untuk menumbuhkan semangat perbaikan berkelanjutan.•
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Menjelang Akhir Proses Asesmen

Proses asesmen bagi 23 Aplikan peserta PQA 2012, akan memasuki tahap akhir. Dimulai dari
proses independent review yang telah dilakukan di akhir bulan Mei lalu dan dilanjutkan dengan
site visit review sejak akhir Juni hingga awal Agustus 2012 mendatang.

Tidak mudah pada awalnya menumbuhkan keinginan dan semangat para Pekerja untuk
melaksanakan kegiatan perbaikan atau inovasi dalam bentuk continuous improvement program (CIP).
Banyak hal yang berpotensi menjadi kendala atau menjadi alasan pembenaran untuk menyatakan
kegiatan CIP itu tidak dapat dilaksanakan.
Dengan konsisi itu, menjadi dapat dimaklumi ketika sebagian orang memandang kegiatan CIP
adalah tidak mudah atau dianggap sebagai beban Pekerjaan. Pekerja di sektor operasional merasa
sudah cukup disibukkan dengan Pekerjaan mengurus kilang, mengawasi kelancaran distribusi BBM,
atau melakukan kegiatan pengeboran untuk memenuhi target produksi. Dengan demikian kegiatan
CIP itu menjadi tidak menarik lagi karena dianggap tidak memberikan manfaat yang cukup signifikan
bagi pekerjaan mereka. Dan ada pula beberapa diantaranya mengatakan sulit menemukan ide sebagai
cikal bakal CIP.
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Sekitar 20 Examiner diterjunkan
dalam proses pelaksanaan site visit
review ini untuk mengklarifikasi lebih
l a n j u t b a g a i m a n a s i s t e m / p ro s e s
manajemen yang sedang dijalankan dan
melakukan verifikasi atas pencapaian
kinerja Aplikan.
Keterbukaan menjadi hal yang
sedikit membedakan proses site visit kali ini, dimana site visit issues telah disampaikan terlebih
dahulu kepada para Aplikan dengan maksud agar dokumen, data, dan informasi yang diperlukan
Tim Examiner dapat disediakan dan dipersiapkan oleh Aplikan dengan lebih baik, sehingga proses
site visit ini dapat lebih fokus dan mendalam.
Minggu ini, diharapkan keseluruhan proses site visit terhadap 4 Aplikan yang tersisa yaitu
PT. PDSI, PT. Pertagas, RU VI, dan PT. Arun NGL; dapat segera diselesaikan sehingga proses
finalisasi Feedback Report dan penilaian Kinerja UB/UO/AP melalui PQA 2012 ini diharapkan
dapat dirampungkan di bulan Agustus 2012 mendatang.

Site Visit di PT. Pertamina Dana Ventura (PDV)

Rumah Sakit Pertamina Pusat (RSPP)

PT. Pertamina EP

RU II Dumai

Perlu untuk diketahui bahwa proses asesmen PQA
2012 ini merupakan kelanjutan dari asesmen PQA tahun
2011 yang telah diikuti oleh 12 Aplikan dari lingkungan Dit.
M&T, sehingga jumlah total Aplikan yang ikut dalam PQA
berbasis KKEP ini tahun 2011-2012 adalah sebanyak 35
UB/UO/AP.
Hasil asesmen tahun 2012 ini akan disandingkan
dengan hasil penilaian tahun 2011 lalu untuk mengetahui
siapa yang layak menjadi yang terbaik PQA periode 20112012 dalam event Annual Pertamina Quality Award (APQ
award) bulan Nopember 2012 mendatang. Mari berlomba
menjadi yang terbaik!
oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Faisal Yusra - Quality Management, General Affairs Directorate
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
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Judul Buku :
Dari Jakarta Menuju Gedung Putih
Pengarang : Barack Obama
Kolasi
: 526p/il/24cm
Penerbit : Ufuk
Barack Hussein Obama Junior atau yang
lebih dikenal dengan Barack Obama adalah
seorang senator Amerika yang sekarang telah
menjadi Presiden Amerika Serikat. Beliau lahir di
Honolulu, hasil pernikahan dua warna kulit antara
ayahnya, Barack Hussein Obama Senior yang
kulit hitam asal Kenya, Afrika dengan ibunya, Ann
Dunham yang kulit putih asal Kansas City. Kedua
orangtuanya bercerai ketika Obama berumur
dua tahun. Setelah perceraian itu, ayahnya
memutuskan untuk menempuh studi doktoral
di Harvard University sebelum akhirnya kembali
ke Kenya.
Setelah bercerai Ann Dunham menikah
dengan pria Indonesia, Lolo Soetoro. Semenjak
ibunya menikah dengan Lolo Soetoro, Obama
tinggal di Jakarta, selama 3,5 tahun sejak beliau
berusia enam tahun, yaitu pada tahun 1967.
Setelah Ibunya menikah dengan Lolo Soetoro,
kemudian pasangan ini dikaruniai seorang putri
yang bernama Maya Soetoro-Ng, yang tidak lain
adalah adik dari Barack Obama.
Alhasil keluarga besar Obama merupakan
sebuah paduan komunitas internasional yang lahir
dari berbagai etnis yang terbiasa hidup dengan
mobilitas geografis serta sosial yang dinamis.
Multiralisme justru menjadi kekuatan terbesar
dalam perjalanan Obama sejak ia menjadi aktivis
politik sampai dengan beliau menjadi calon
presiden dari Partai Demokrat.
Judul asli buku ini adalah Audacity of Hope:
Thoughts on Reclaiming the American Dream.
Pada edisi Indonesianya, dipilih judul Barack
Obama: Menerjang Harapan; Dari Jakarta
Menuju Gedung Putih. buku ini semacam memori
dari seorang Obama, dimana didalamnya ia
menuturkan sebagian dari kisah perjalanan
hidupnya. Obama menuliskan bagian ini dengan
cukup baik. Gaya tuturnya perlahan-lahan, namun
menyiratkan kepastian yang mendalam.
Selain sebagai kenangan akan perjalanan
hidupnya, buku ini juga merupakan dokumentasi
atas hasil refleksi Obama dalam menyikapi
berbagai problematika yang dihadapi serta
harapan yang didambanya. Buku ini secara umum
merupakan hasil dari tiga dimensi kehidupannya:
pertama, dimensi kehidupan pribadinya. Kedua,
dimensi pada tingkat negara. Hasil Obama atas
berbagai fenomena yang dihadapi dan dilihatnya di
negaranya. Baik mencakup aspek sosial, budaya,
politik dan juga ekonomi. Ketiga, dimensi pada
tingkat global. Wawasan globalnya, cukup luas
dan relatif tidak terlalu dangkal.
Kita dapat melihat ketajaman visi tokoh
muda ini dalam memahami dan menyikap
fenomena global dengan berbagai problematika
yang diidapnya. Pada saat yang sama, sebuah
memori dan catatan seseorang, mencakup juga
didalamnya sebuah garis visioner dari pandangan
atau pemikiran-pemikiran nya. Baik mencakup
satu aspek kehidupan, maupun beragam. Di
buku ini, baik langsung maupun tidak, kita akan
menangkap visi Obama tentang tata kehidupan
bernegara, berbangsa dan juga tata kehidupan
pada tingkat global. Bagaimana Obama melihat
dan memahami berbagai persoalan tersebut serta
apa solusi yang ditawarkan. Buku ini sedikit banyak
akan memberikan kita jawaban.•PERPUSTAKAAN

Pekanbaru - Bertempat di Terminal Bahan Bakar Minyak
(BBM) Sei Siak, sebanyak 213 Operator Stasiun Pengisian Bahan
Bakar Umum (SPBU) se-Riau mengikuti pelatihan penanggulangan
pemadaman kebakaran selama empat hari, mulai 9 Juni 2012.
Di tiap gelombang, partisipan mengikuti pembekalan dasar
mengenai potensi bahaya hingga praktik pemadaman. Operation
Head Terminal BBM Sei Siak Muhammad Ismail mengungkapkan,
pembekalan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak
diinginkan dan menambah awareness serta keterampilan operator
SPBU selaku frontliner bisnis Pertamina.
Sales Representative Retail Wilayah XI Fachrizal Imaduddin
mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut
berpartisipasi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana, karena
dalam menjalankan aktivitas bisnis SPBU harus tetap berpedoman
terhadap aspek safety. “Jangan pernah lupa bahwa bisnis SPBU
adalah produk olahan minyak bumi yang sangat berbahaya apabila

Foto :FRM REG. I

Latihan Kebakaran untuk Operator SPBU se-Riau

tidak dikelola tanpa mengindahkan prinsip HSSE,” ujar Fachrizal.
Diharapkan juga dengan adanya kegiatan para operator yang
mengikuti pelatihan dapat menularkan prinsip safety kepada tim di SPBU
masing-masing sehingga kegiatan penyaluran BBM dapat berlangsung
secara aman.•FRM REG. I

Pertamina Ubah Orientasi Bisnis LNG untuk
Jamin Ketahanan Energi Nasional
Jakarta - Kami ingin menjadi world class energy company.
Sebagai BUMN sudah tentu akan mendukung pemerintah dalam
pemenuhan energi nasional. Hal tersebut sesuai dengan Undang
Undang No. 30 tahun 2007 tentang diversifikasi energi dan
konservasi energi. Untuk itu, Pertamina secara bertahap mengubah
orientasi bisnis LNG untuk memenuhi permintaan gas domestik.
Demikian dipaparkan Senior Vice President Gas & Power Pertamina,
Djohardi Angga Kusumah di hadapan wartawan migas di ruang
Media Center Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (22/6).
“Pengembangan proyek-proyek baru dan optimasi kilang LNG
eksisting adalah kunci untuk menjembatani gap antara permintaan
gas saat ini dan pertumbuhan permintaan gas domestik maupun
permintaan gas secara global,”ujar Djohardi.
Menurut Djohardi, melihat kebijakan pemerintah tentang energi,
di tahun 2025 porsi gas sebagai energy mix akan meningkat dari
saat ini 20 persen akan menjadi 30 persen. Pemerintah meyakini
gas sangat penting di masa mendatang. Selain karena cadangan
minyak menurun dan harus digantikan dengan energi lain, gas di
Indonesia dinilai masih cukup banyak sehingga pemerintah akan
mengalokasikan energinya ke gas sebanyak 30 persen.
“Nah, dalam kaitan tersebut, otomatis orientasi bisnis Direktorat
Gas Pertamina dari sekadar sebagai pelaksana pemerintah dalam

melaksanakan ekspor LNG ke luar negeri, bertambah termasuk
memenuhi kebutuhan energi domestik dari LNG maupun pipe line gas,”
tukasnya.
Lebih lanjut Djohardi menjelaskan terkait dengan kebijakan
pemerintah tersebut, yang harus dilakukan ke depan adalah pem
bangunan infrastruktur yang belum tersedia saat ini untuk merealisasikan
target pemerintah tersebut.
“Saat ini kami mengintegrasikan semua kegiatan di Direktorat
Gas, untuk mendapatkan optimasi value dari keseluruhan bisnis gas di
Pertamina dan mengamankan posisi Pertamina sebagai penjual LNG
Indonesia dalam bisnis LNG internasional serta menjadi leader dalam
bisnis gas dan LNG domestik serta usaha terkait lainnya. Sedangkan
di tahun 2018-2023 kami targetkan sudah menjadi operator di luar
negeri,”katanya.
Menurut Djohardi, kebutuhan gas Indonesia sangat pesat sejalan
dengan pertumbuhan ekonomi. Saat ini pertumbuhan gas di Indonesia
sekitar 6-8 persen per tahun. Hal ini didorong oleh kebutuhan industri,
pupuk dan listrik.
Kebutuhan Indonesia, yang kami potret pada tahun 2008 masih
sekitar 1900 MMCFD. Sedangkan saat ini kebutuhan di Indoneisa sudah
mencapai sekitar 2600-an MMCFD. Dan di tahun 2020 kebutuhan itu
meningkat sekitar 5500 MMCFD.•NILAWATI DJ

Forum Komet M & T :
Persiapan Menuju IETEX 2012

JAKARTA - Bertempat di Lantai Ground Gedung Utama, fungsi
Strategic Planning & Business Development menyelenggarakan
Forum Komet M & T Directorate pada Senin (25/6). Forum
Komet yang mengangkat tema “Point of Sales (POS) untuk BBM
Bersubsidi” ini dibuka oleh SVP Fuel Marketing & Distribution Djoko
Prasetyo yang juga menjadi keynote speaker, dan dihadiri SVP
CSS Susilo, VP Strategic Planning & Business Development Nina
Sulistyowati dan Quality Management M & T Tengku Badarsyah dan
jajaran manajemen lainnya.
Forum Komet II M & T yang diselenggarakan tiga bulan sekali ini
menghadirkan VP Fuel Industry & Marine Marketing Dani Adriananta
(saat masih menjabat) yang membahas Pengalihan Custody
Transfer untuk Mengoptimalkan Sistem Supply dan Distribusi BBM
untuk PT Kereta Api Indonesia; VP Marine Agus Pranoto yang
membahas Pertamina Marine Guard; GKM Rewulu – S & D Region II,
PKM Coker Plus dari RU II Dumai dan 1 PKM dari RU IV Cilacap.
SVP Djoko Prasetyo mengemukakan ide point of sales BBM
bersubsidi dilatarbelakangi pidato Presiden untuk gerakan meng
hemat energi secara nasional.

VP Strategic Planning & Business Development Nina Sulistyowati
menyatakan event Forum Komet M & T kali ini agak khusus, dengan
menghadirkan GKM Rewulu - S & D Region II, dan mengundang 2
PKM unit Pengolahan, yaitu RU II Dumai dan RU VI Cilacap. Ketiganya
(GKM dan PKM) akan mengikuti forum IETEX 2012 di Singapura pada
27 - 28 Juni 2012. Forum IETEX adalah forum International Exposition
on Team Excellence yang diselenggarakan secara rutin setiap tahun.
Sementara Nurul Afni, pekerja yang juga aktivis GKM Rewulu
mengungkapkan persiapan timnya, GKM Rew ulu. GKM Rewulu
membuat alat bantu untuk melakukan pengukuran performansi pompa
pemadam portabel dengan kapasitas 500 gpm. Persiapan dimulai
dari membuat alat, sampai ke standardisasi peralatan tersebut serta
prosedurnya.
“Hasil dari inovasi ini adalah, kami bisa melakukan pengukuran
performansi tes pompa secara lebih akurat, dibandingkan alat
sebelumnya. Kemudian waktu pengukurannya juga lebih cepat. Dan
juga ada efisiensi sumber daya di situ. Karena dengan waktu pengukuran
yang lebih cepat, berarti konsumsi bahan bakar pompa itu sendiri lebih
efisien,” terang Nurul.•URIP HERDIMAN KAMBALI

KRONIKA
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LEPAS SAMBUT
DIREKTUR PENGOLAHAN

ignatius tallulembang
Business Development Manager
Refinery Directorate
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JAKARTA - Direktorat Pengolahan menyeleng
garakan acara apresiasi dan temu kangen
Direktorat Pengolahan, yang berlangsung di
Gedung Utama, Lantai 13, Kantor Pusat 2012
pada Selasa (17/7). Acara dihadiri mantan
Direktur Pengolahan (2010 – 2012) Edi Setianto,
Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto, SVP
Refining Operation Rusnaedy Johari, SVP
Business Development Irianto Ginting, para VP
dan GM di lingkungan Direktorat Pengolahan,
beserta jajaran manajemen lainnya. Acara tersebut
juga sekaligus merupakan acara munggahan
menyambut tibanya bulan Ramadhan 1433 H.
Sebagai hiburan, dihadirkan trio pelawak Tarsan,
Marwoto dan Bekti yang berhasil mengundang
tawa para hadirin.•URIP HERDIMAN KAMBALI

heru purwoko

Strategic Planning Manager
Refinery Directorate

Foto : KUNTORO

Foto : kuntoro
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MAHASISWA UNIVERSITAS SEBELAS
MARET SOLO KE PERTAMINA PUSAT
JAKARTA – Pertamina menerima kunjungan 120
mahasiswa Fakultas FISIP, Jurusan Komunikasi, Universitas
Sebelas Maret Solo. Rombongan diterima oleh Pjs. Manajer
Eksternal Komunikasi Pertamina, Imron Mustafa di Lantai
Ground Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta,
(6/7).Dalam kesempatan tersebut, Ketua Rombongan
Mahasiswa Universitas Sebelas Maret, Sri Nindia Baskara
mengatakan kunjungan ke Pertamina dimaksudkan untuk
menambah wawasan mengenai dunia kerja dan juga
kaitannya dengan pengambilan jurusan nantinya. Sementara
itu, Senior Officer Governance Relation Pertamina, Noviandri
menjelaskan tentang organisasi di Sekretaris Perseroan
Pertamina. selain itu, ia menjelaskan mapping komunikasi
Pertamina dan bagaimana kegiatan bisnis Pertamina. Miftah
Faridl Widhagdha mahasiswa Universitas Sebelas Maret
mengatakan kegiatan kunjungan perusahaan seperti ke
Pertamina sangat bermanfaat. “Apalagi kami yang ikut ini
sebentar lagi masuk ke semester lima, dimana di semester
tersebut mulai dilakukan penjurusan. Dengan kunjungan kami
mengetahui bagaimana implementasi yang dilakukan di dunia
kerja,” ungkapnya.•NILAWATI DJ

Operation Excellence Manager
Refinery Directorate

Warung Kopi

Ujang
Risman
Ujang

: Hooooaaammmm...
: Ngantuk Jang?
: Eh, Kang Risman... Iyah Kang. Tau nih,
hari ini bawaannya ngantuk aja.
Iyum
: Hallahhh... Alesan aja. Emang begitu
Kang Risman. Dari awal puasa
bawaannya ngantukkk dan tidurrr
terusss... Alesannya lemes lagi puasa.
Ujang
: Ih, Iyum kok sewot begitu. Batal lho
puasanya. Lagian, tidurnya orang
puasa tuh ibadah tauuuu....
Mang Warta : Sssttt... Kok malah jadi ribut sih. Yang
ibadah itu kalo tidurnya cuma sebentar
Jang. Gak nonstop kayak kamu....
Risman
: Hehehe lucu ya Mang... Gak hari biasa
atau bulan puasa, mereka ribuutt terus.
Mang Warta : Yahh begitu deh, Man. Eh, ada apa
Man siang-siang ke sini? Mau istirahat
juga yaaa.....?
Risman
: Hehehehe tau aja Mang Warta. Iyah,
mau meremin setengah jammm aja.
Abis di mushola gak kebagian tempat
Mang.
Mang Warta : Setengah jam aja yaaa... Gak boleh
lebih lho... Gak enak atuh kalo sampe
ketauan atasan kamu.
Risman
: Iyah Mangg.... (sambil mulai rebahan)
Iyum
: Iyah Kang, setengah jam aja. Jangan
kayak Kang Ujang. Nih, jadinya Iyum
yang kerja sendirian. Beberes buat
nanti sore. Kan gak enak sama Mang
Warta.
Ujang
: Ah Iyum mah bawel. Nih, udah
bangun. Apa yang mau dikerjain?
Mang Warta : Udah beresssss Janggg... Kamu
harusnya sadar, kalau kewajiban tetep
harus dijalanin walaupun lagi puasa.
Kan jadi gak bikin temen kerja kamu
sebel. Harusnya bisa lebih produktif.
Dibawa kerja, jadinya gak berasa. •

RU III PLAJU TERIMA KUNJUNGAN
MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI
SRIWIJAYA
PLAJU – Sebanyak 45 mahasiswa Politeknik Negeri
Sriwijaya jurusan Teknik Kimia melakukan kunjungan
industri ke RU III. Rombongan yang dipimpin Ir. Aisyah
Suci Ningsih diterima Pjs. Legal & General Affairs Manager,
Ahmad Nirwana Irwan, Selasa (17/7). Menurut Aisyah Suci
Ningsih, kunjungan dimaksudkan untuk meningkatkan
kompetensi pembelajaran para mahasiswa dalam
menerapkan mata kuliah program studi teknik energi,
sehingga dapat mengetahui secara langsung proses
produksi dan nantinya siap untuk terjun ke dunia industri.
Ia berharap kunjungan ini dapat menambah pengetahuan
bagi mahasiswa mengenai proses produksi dan masalah
yang terjadi serta mempererat hubungan antara Politeknik
dengan pihak industri.•RU III

KNOWLEDGE SHARING
DI RU IV CILACAP

Foto : RU IV

Siang hari di kantin Mang Warta.
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Lemessss....

Foto : RU III
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ivan airlangga ep

CILACAP – Budaya berbagi ilmu yang diimplemen
tasikan melalui knowledge sharing sudah dilakukan
secara rutin di Refinery Unit IV Cilacap. Hampir
setiap minggunya selalu ada pekerja RU IV yang
mempresentasikan inovasi-inovasinya sesuai bidang
kerja masing masing. Tercatat hingga awal Juni
2012 sudah 35 judul knowledge yang sudah di
presentasikan, sementara target yang ditetapkan pada
tahun 2012 ini adalah sebanyak 159 judul knowledge.
Knowledge sharing terbaru digelar di ruang rapat II
head office pada 7 Juni 2012 dengan tiga presenter
dari fungsi HR Area.•RU IV

JAKARTA - Bertempat di Auditorium PEP, UBEP
Ramba mengadakan UBEP Ramba Hall Meeting

yang merupakan acara interaktif antara Manajemen
UBEP Ramba dengan pekerja dan pekaryanya baik
di Jakarta maupun yang berada di Lapangan melalui
teleconference, (28/6).
GM UBEP Ramba Kunto Wibisono menjelaskan,
kegiatan ini dimaksudkan untuk memaparkan kinerja
yang telah dicapai oleh UBEP Ramba dari Manajemen
kepada stafnya untuk mengapresiasi dukungan seluruh
pekerja serta pekarya UBEP Ramba yang telah diberikan
selama ini. “Selain itu juga untuk memaparkan rencana
kerja dan anggaran ke depan termasuk kendala serta
tantangan yang ada dari operasi produksi UBEP Ramba,
agar dapat dipelajari dan diantisipasi oleh seluruh
pekerja dan pekarya,” ujar Kunto.
Dalam kesempatan tersebut Kunto memberikan

Patra Jasa Kembangkan
Town House Patra Residential

JAKARTA - PT Patra Jasa
terus mengembangkan sayap
usahanya di tiga sektor properti
yang selama ini digeluti, yakni
hotel/resort, office tower, dan
perumahan. Salah satunya
dengan mengembangkan
Town House Patra Residential
Kuningan Jakarta, yang
diresmikan pada (17/7).
“Unit town house dengan
konsep urban living sebagai
bagian dari green concept ini
akan terus kami kembangkan
di lingkungan Patra Kuningan.
Konsep pengembangan town
house ini terbuka bagi usul
atau keinginan calon tenant.
Sebentar lagi kami juga akan
membangun 40 unit baru
town house yang dilengkapi
dengan berbagai fasilitas
penunjang yang menarik,”
kata Direktur Utama PT Patra
Jasa Donny J Subakti, dalam
acara peresmian Town House

Patra Residential Kuningan
Jakarta.
Dikatakan, dengan
Dilatarbelakangi oleh
perubahan selera tenant,
konsep urban living, dan
kepuasan pelanggan, karya
Unit residensial ini merupakan
langkah strategis dalam
rangka memaksimalkan
pendapatan.
“Sebagai anak perusahaan
Pertamina, PT Patra Jasa terus
berbenah diri untuk menjadi
unggul di bisnis hospitality
and property industry. Inilah
karya kami dalam rangka
memaksimalkan hasil
melalui inovasi tiada akhir.
Peningkatan kualitas produk
dan desain terus dilakukan
demi kepuasan pelanggan dan
untuk menjawab tantangan
perubahan bisnis properti,”
tambahnya.
Di unit perumahaan ini,

Foto :PATRA JASA

Dialog Interaktif
di Lingkungan
UBEP Ramba
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occupancy perumahaan
tersewa mencapai 90%.
Konsep town house kini tidak
lagi sebagai bagian dari rumah
keluarga muda, tetapi masuk
kategori perumahan mewah
dan cocok untuk keluarga
besar.
Di Patra Residential ini
ada 130 unit perumahan yang
disewakan. Beberapa rumah
bahkan telah disulap menjadi

pusat pengembangan town
house.
Selain strategis Patra
Residential memiliki jalan
alternatif cukup banyak,
sehingga pengguna tidak perlu
kahwatir terjebak kemacetan.
Lokasi Patra Residential
yang strategis membuat
kemudahan aksesibilitas dan
transportasi ke berbagai lokasi
di Jakarta.•PATRA JASA

apreasiasi kepada seluruh pekerja dan pekarya UBEP
Ramba atas peningkatan produksidari 3.300 bopd
menjadi 4.500 bopd. Selanjutnya dicanangkan untuk
UBEP Ramba dapat berproduksi diatas 5.000 bopd
atau bahkan sampai dengan 6.000 bopd pada akhir
tahun 2012 ini atau selambatnya pada SM I tahun 2013.
”Kami meminta dukungan dari seluruh pihak agar target
tersebut dapat tercapai,” tegas Kunto.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Direktur Hulu
Pertamina M. Husen, VP UTC Hulu Richard H. Tamba,
serta President Direktur PEP Syamsu Alam bersama
BOD lainnya dan beberapa VP di lingkungan PEP.
Syamsu Alam mengingatkan kepada selur uh
insan pekerja dan pekarya PEP untuk melaksanakan
pekerjaan berdasarkan “longterm planning”, serta terus
menjaga dan mengutamakan keselamatan kerja.
Sedangkan Direktur Hulu Pertamina M. Husen
menyampaikan beberapa pokok pemikiran berkaitan
dengan target produksi yang harus dicapai Pertamina
sebesar 2,2 juta MBOE pada 2025 . “Untuk itu,
seluruh elemen Pertamina Hulu mampu bekerja keras
dan cerdas, serta berusaha untuk tidak masuk ke zona
nyaman untuk menjadi lebih baik,” tegasnya.
Acara juga diisi dengan paparan kinerja oleh Manajer
EPT Sugeng Prayitno, Manajer Lapangan Alkifli Adnan
dan Manajer Layanan Operasi Kustrinarto.•UBEP RAMBA

PEP Region Jawa Berdayakan Anggota PKK
CIREBON - PT Pertamina EP
Region Jawa bekerja sama
dengan Bogasari mengadakan
pelatihan membuat kue untuk
anggota PKK Dukuh Jeruk
Kecamtan Karang Ampel,
Cirebon.
Selama seminggu 15 ibuibu tersebut diberdayakan
untuk meningkatkan
keahliannya memasak dengan
bahan dasar terigu. Kegiatan
dimulai pada 29 Juni 2012 dan
berakhir pada 6 Juli 2012.
Menurut Manajer Legal
& Relations EP Region
Jawa Wresniwiro, selain
diberikan pelatihan, anggota
PKK Dukuh Jeruk tersebut
diberikan bantuan berupa
peralatan memasak yang

dapat dimanfaatkan sebagai
modal awal untuk usaha. Dari
15 peserta tersebut, mereka
dibagi menjadi tiga kelompok
usaha. Hal ini dilakukan agar
koordinasi untuk melakukan
usaha menjadi lebih mudah.
“Saya berharap pelatihan
yang sudah diberikan dapat
memberikan manfaat kepada
ibu-ibu semua. Jangan
sungkan berkonsultasi ke
sini jika kesulitan dalam
pembuatan kue,” tutur salah
satu pengajar dari Bogasari,
Jupiter.
Para peserta diajarkan
membuat roti sobek, putri
salju, brownies, bakpao,
bakpia basah, dan lain-lain.
“Saya berterima kasih kepada

Foto : PEP REGION JAWA
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Anggota PKK Dukuh Jeruk antusias belajar membuat kue dari ahli Bogasari.

Pertamina EP Region Jawa
karena sudah memperhatikan
warga kami dengan
memberikan bantuan berupa
pelatihan ini. Saya harapkan
ibu-ibu dapat belajar untuk
melakukan usaha di bidang

PEP Serahkan Bantuan Infrastruktur Jalan untuk Sorong
Sorong – Pertamina EP menyerahkan bantuan infrastruktur
jalan Klamono kepada pemerintah Kabupaten Sorong. Serah
terima tersebut dilakukan oleh Field Manager Pertamina EP
Papua Subli Ibrahim kepada Bupati Sorong DR Drs Stepanus
Malak MSi dalam acara HUT Kabupaten Sorong ke-45 di
di Alun-Alun Aimas, Sorong, Papua Barat, Kamis (14/6).
Infrastruktur jalan perkampungan dan jembatan merupakan
realisasi program CSR Pertamina EP di Area Ring I Field Papua
di Distrik Klamono.

Pembangunan infrastruktur jalan perkampungan di Distrik
Klamono dilaksanakan di dua kampung yaitu Kampung Klamono
dan Kampung Klawana dengan total jalan sepanjang 5.057
meter, 6 unit jembatan, 18 unit gorong-gorong dan paritan
sepanjang 8.603 meter. Pembangunan infrastruktur tersebut
mencapai total nilai sebesar 3,4 miliar rupiah.
Dalam kesempatan tersebut disampaikan apresiasi dan
pengharagaan dari Bupati Sorong atas kepedulian PT Pertamina
EP khususnya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan

kuliner,” tutur Kepala Desa
Dukuh Jeruk.
“Semoga keterampilan
ini bisa digunakan untuk
m e n a m b a h p e n g h a s i l a n
keluarga,” tegasnya.•PEP REGION
JAWA

perkampungan yang sangat berarti bagi pertumbuhan di
bidang-bidang lain di wilayah Distrik Klamono.
Penyerahan tersebut ditandai dengan penandatanganan
Berita Acara Serah Terima oleh Field Manager Papua Subli
Ibrahim dan Bupati Sorong DR, Drs Stepanus Malak, Msi. Turut
hadir mendampingi dalam kegiatan dimaksud adalah Kepala
Layanan Operasi Field Papua Johny Kaotjil,Wakil Ketua DPRD
Adam Safle, dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Sorong Oden Makpal.•PEP
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JAKARTA - Direktorat Hulu
menyelenggarakan Town Hall
Meeting yang berlangsung di
Gedung Utama Lantai Ground,
pada Jumat (13/7). Town
hall meeting dengan tema
Sosialisasi Pencapaian Target
Produksi dan Pengembangan
Bisnis Hulu, mendengarkan
sambutan dari Direktur Hulu
M. Husen,dan pemaparan
dari SVP Upstream Strategic
Planning & Subsidiries
Management Ronny Gunawan
dan SVP Upstream Business
Development Adriansyah.
Hadir dalam acara itu
jajaran manajemen Hulu dan
pimpinan Anak Perusahaan
Direktorat Hulu a.l. VP UTC
Richard H. Tamba, Presiden
Direktur PHE Salis S. Aprilian,
Direktur Keuangan PHE Yayok
T. Wisanggo, Dirut Pertagas
Gunung Sardjono Hadi, Dirut
PDSI Amran Anwar, Direktur
Keuangan PDSI Hemzairil,
Dirut PEPC Amril Thaib
Mandailing, dll.

Te n t a n g p e n c a p a i a n
semester I tahun 2012 ini,
Husen mengakui memang
belum mencapai target.
Namun ia menyatakan,
hal itu bisa dilihat dari dua
sisi. “Dari satu sisi, mungkin
kita satu-satunya KPS yang
produksinya naik, sementara
yang lain semuanya turun.
Sehingga total posisi hari ini
880.000 barel per day. Jadi
keseluruhan memang turun,
tetapi kita naik, “ kata Husen
mengutip angka yang dirilis
BP Migas.
“Jadi kalau dilihat dari sisi
itu, sebetulnya kita juga ada
keberhasilannya. Tetapi kalau
kita melihat keinginan kita juga
di tahun 2015 – 2016, yang
750.000 BOE sesuai RJPP,
memang kita harus tinggi
targetnya. Dan kita memang
tidak mencapainya. Sehingga
kita dari tahun ke tahun, tahun
depan dan tahun depannya
lagi, angka kita pasti akan
selalu tinggi.”

Rapat Koordinasi CSR
JAKARTA - “CSR ini seringkali
menjadi pertanyaan banyak
orang. Apa sih kegiatan
yang disebut Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
itu. Ternyata memang tidak
semua orang mengetahui
kegiatan apa CSR ini, walau
pun sudah banyak hal yang
kita lakukan.”
Demikian dikatakan
Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo
Argo ketika memberikan
pengarahan saat membuka
Rapat Koordinasi dan Evaluasi
Kinerja Corporate Social
Responsibility 2012. Rakor
berlangsung 2 hari, pada 12
– 13 Juli 2012 dan mengambil
tempat di Auditorium Gedung
Kwarnas. Pembukaan dihadiri
VP Coporate Communication
Ali Mundakir dan Manajer CSR
Pertamina Ifki Sukarya. Rakor
diikuti sekitar 40 pekerja dari
CSR Pertamina, Unit Operasi
dan Anak Perusahaan.
Lebih lanjut Argo mengung
kapkan, sebenarnya kegiatan
CSR dan PKBL Pertamina,
dari sisi lingkup perusahaan

di Indonesia, adalah termasuk
yang terbesar. CSR diambil
dari anggaran perusahaan
d a n m a s u k k e R K A P,
sementara PKBL diambil dari
keuntungan perusahaan.
“ Te t a p i k e n a p a k e t i k a
perusahaan mendapatkan
persoalan, ketika Pertamina
dihujat, tidak banyak orang
yang dengan sukarela
membantu perusahaan kita?
Padahal kan, dari satu sisi,
CSR kita pergi kemana-mana.
Nah, ini menjadi pertanyaan
manajemen yang harus kita
jawab.”
“Kita sadari, sebenarnya
CSR ini adalah semacam tali
asih kita kepada masyarakat
Indonesia yang sebagian
masih kurang mampu. Tujuan
CSR kita adalah sungguhsungguh untuk membantu
m e re k a m e n c a p a i t a r a f
kehidupan yang lebih baik.”
Di bagian lain, Argo pun
tidak lupa menegaskan, CSR
juga seharusnya men-support
program-program Pertamina,
termasuk kelak jika Pertamina
jadi membangun dua kilang

“Itulah sebenarnya kita
menerjemahkan kata-kata
Hulu yang agresif (aggressive
in Upstream). Nah, itu dari sisi
Hulunya.” ujar Husen yang
kemudian menyoroti kinerja
anak-anak perusahaan
Direktorat Hulu.
Dalam kesempatan
tersebut, Husen pun
mengungkap sukses tim
U B D – D i re k t o r a t H u l u
Pertamina yang merintis
masuk ke Venezuela. “Baru
pertama ini kita ke luar negeri
yang pendekatannya benarbenar bisnis. Insya Allah,
finalisasinya akan ada di
akhir tahun 2012 atau di awal
tahun depan,”ungkap Husen.
“Venezuela itu sekarang
menjadi salah satu negara
yang menarik di dunia, karena
cadangannya diduga lebih
besar dari Arab Saudi.”
Husen pun memberikan
apresiasi terhadap tim yang
dipimpin oleh Wisnu Wardono,
dan berisikan pekerja-pekerja

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Dari Hulu untuk One Pertamina
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Direktur Hulu Pertamina M. Husen didampingi SVP Upstream Strategic Planning & Subsidiries Management Ronny Gunawan
dan SVP Upstream Business Development Adriansyah melakukan teleconference dengan unit operasi hulu.

muda.
Dalam bagian lain, Husen
juga mengungkapkan,
Pertamina Gas (Pertagas)
yang semula merupakan
anak perusahaan Hulu, akan
segera bergabung di bawah

Direktorat Gas yang baru
terbentuk. Ia mengklarifikasi
agar perpindahan ini
hierarki ini harus dilihat dari
sisi positifnya. “Begini saja
melihatnya, Direktorat Gas
itu merupakan ekstensionnya

Hulu, ” tegas Husen.
“Kita sekarang mikirnya
One Pertamina saja. Ujungujungnya kalau semua
profit, konsolidasinya One
Pertamina,” tegasnya lebih
lanjut.•URIP HERDIMAN KAMBALI

baru.
Sementara Manajer
CSR Pertamina Ifki
Sukarya menjelaskan, kini
CSR Pertamina mengikuti
definisi yang sesuai dengan
I S O 2 6 0 0 0 . Ya i t u , C S R
dikaitkan dengan dampak
dan keputusan sebuah
organisasi, yang memenuhi
syarat etika dan hukum yang
berlaku secara internasional.
“Kami juga ingin meluruskan
definisi CSR. CSR itu bukan
bantuan. Kita kembali kepada
pengertian yang sudah
dikenal sebagai community
development,” kata Ifki
menjelaskan di saat rehat.
Namun Ifki juga
menambahkan bahwa ini
hanya meluruskan masalah
definisi saja, sementara dalam
penerapannya tidak akan
ada masalah. “Kita mencoba
memaknai arti CSR secara
tepat. Jangan sampai ingat
CSR cuma ingat bantuan,
padahal ini menyangkut
masalah tanggung jawab
sosial yang luas.”•URIP HERDIMAN
KAMBALI
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Bandung – Direktorat
Hulu dan Direktorat Gas
Pertamina beserta anak
perusahaannya berkomitmen
untuk mewujudkan sinergi
dalam mewujudkan Pertamina
menjadi perusahaan ener
gi berkelas dunia. Hal ter
s e b u t d i t a n d a i d e n g a n
penandatanganan Pakta
Kesepahaman kedua Direk
torat di Trans Luxury Hotel,
Bandung, Sabtu (14/7).
Pakta tersebut ditanda
tangani oleh Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto,
Direktur Hulu Pertamina
Muhamad Husen, beserta
direksi anak perusahaan
yang berada di bawah kedua
direktorat tersebut.
“Ini merupakan komitmen
yang sangat baik dan menjadi
semangat yang baru untuk
mengitegrasikan kepentingan
hulu dan hilir, serta hilir maupun
yang di midstream,” ujar
Direktur Gas Hari Karyuliarto.
Hal senada juga disam
paikan Direktur Hulu
Muhamad Husen. “Orientasi
sinergisitas dari ini semua
adalah spirit team buiding,
karena kita sekarang punya
Direktorat baru, Direktorat
Gas, yang merupakan bagian
integral bisnis gas kita secara
keseluruhan. Sehingga ini

Foto : RAHMAN

Pakta Sinergi Hulu - Gas
Ditandatangani

Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen menandatangani pakta kesepahamanan sinergisitas Direktorat Hulu dan Direktorat
Gas setelah Direktur Gas Hari Karyuliarto menandatangani komitmen tersebut.

memang saling bergantung,
yang hulunya juga butuh
teman-teman dari Gas untuk
memasarkan gasnya, yang
Gas juga butuh pasokan dari
Hulu. Maka dari itu, sinergi
diperlukan demi kesuksesan
perusahaan,” tegasnya.
Ihwal implementasi
sinergi kedua Direktorat, Hari
mengungkapkan akan banyak
sekali realisasi terkait dengan
hal ini. Khususnya mengenai
komersialiasi gas di Hulu.
“Dalam waktu dekat, integrasi
antara Direktorat Hulu dan
Diraktorat Gas terjadi, baik

itu Pertagas, PEP, PHE,
Nusantara Regas, DS LNG,
JOB, itu harus terjadi. Kegiatan
ini merupakan milestone bagi
kedua direktorat untuk saling
berkoordinasi dalam konteks
bisnis,” papar Hari.
Terkait dengan sinergi
Direktorat Hulu dan Gas, Di
rektur Utama Pertamina Karen
Agustiawan mengharapkan
sinergi ini bisa berlangsung
baik dan intim, sebagai tulang
punggung dan bagian dari
keluarga besar Pertamina.
“Kita semua tahu, sumber
gas Indonesia ini akan cukup

untuk 48 tahun. Oleh karena
itu, diharapkan ke depannya
profit utama Pertamina bisa
diperoleh dari Direktorat Hulu
dan Direktrat Gas. Karena
saya pikir kalau Direktorat
Gas ini dikelola dengan efisien
dan sangat profesional dia
akan menjadi ladang kedua
dari Direktorat Hulu,” kata
Karen ditemui dalam acara
Workshop Team Building
Direktorat Hulu dan Gas
Beserta Anak Perusahaan
yang diadakan pada hari yang
sama.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Pelumas Pertamina Raih Penghargaan
Satria Brand Award 2012
SEMARANG - Prima XP dan Mesran meraih Satria Brand
Award 2012 untuk kategori pelumas mobil dan motor terbaik.
Satria Brand Award 2012 diprakarsai oleh Harian Suara Merdeka
untuk merek-merek terbaik dari berbagai kategori produk yang
selama ini banyak dikonsumsi oleh masyarakat Jawa Tengah.
Penghargaan diterima oleh Vice President Lubricants Pertamina
Supriyanto DH.
Supriyanto menyatakan kebanggaannya karena pelumas
Pertamina dapat diterima oleh masyarakat secara luas. “Kami
terus melakukan inovasi dengan produk unggulan. Salah
satunya pelumas Fastron Techno,” jelasnya.
Penghargaan Satria Brand merupakan hasil polling yg
dilakukan oleh Indoresearch dengan wawancara langsung yang
melibatkan 2.200 responden di 35 Kabupaten/Kota di Jawa
Tengah. Sebanyak 86 brand atau merek terbaik dari 97 kategori
mendapatkan penghargaan. Untuk tahun ini ada beberapa
ketegori baru yang dimasukkan dalam survei, di antaranya
chicken nugget, hand body lotion, regulator & kompor gas,
hair tonic dan body scrub.
COE Suara Merdeka Kukrit Suryo Wicaksono yang juga
Ketua Kadin Jawa Tengah mengucapkan selamat kepada
para penerima penghargaan yang hasil produknya mendapat

kepercayaan dari masyarakat Jawa Tengah dan diharapkan
lebih meningkatkan kualitas dan pelayanannya, sehingga
imbasnya masyarakat akan semakin jatuh hati pada merek
yang jadi pilihannya.
Satria Brand Award diharapkan dapat memacu para
produsen untuk berlomba-lomba secara sehat menciptakan
produk yang bermutu dan Suara Merdeka sebagai media yang
telah terbit selama 62 tahun siap menjadi mitra baik melalui
media cetak maupun media elektronik.•FRM REG. IV
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Matindok, Armada
Baru Pertamina
Jakarta - Pertamina kembali menambah
kapal pengangkut BBM dengan kapal Matindok
berkapasitas 3500 long ton deadweight LTDW.
Kapal ini akan memperkuat armada transportasi
Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk meningkatkan
ketahanan pasokan energi nasional secara
efisien.
Kapal Matindok yang dibangun oleh PT Dumas
Tanjung Perak Shipyard tersebut merupakan kapal
ke-51 milik Pertamina dari total sekitar 175 kapal
yang dioperasikan dalam menjamin keamanan
pasokan energi di dalam negeri. Kapal Matindok
mulai beroperasi pada akhir September dan
direncanakan mengangkut BBM dari Ternate,
Kupang, Plaju dan Padang ke daerah-daerah di
Nusa Tenggara Timur, Pontianak, dan Bengkulu.
“Kapal Matindok ini tidak hanya merupakan
usaha Pertamina dalam menjamin distribusi BBM
ke seluruh pelosok negeri terutama di daerah
yang kondisi geografis sangat menantang, tapi
juga daerah konflik yang belum tentu kapal
charter bersedia untuk melayani,” kata Vice
President Corporate Communication Pertamina
Ali Mundakir.
Langkah terobosan penambahan kapal milik
oleh Pertamina diyakini akan meningkatkan efisiensi
biaya transportasi BBM. Selain itu, langkah ini
merupakan wujud kepatuhan Pertamina terhadap
azas cabotage dalam semangat memberdayakan
bisnis maritim dalam negeri.
Pertamina telah menempatkan diri sebagai
pioneer dalam pemberdayaan bisnis maritim dalam
negeri, termasuk meningkatkan kompetensi dan
kapasitas galangan dalam negeri. Sejauh ini, selain
merupakan pemesan terbesar kapal-kapal yang
diproduksi oleh galangan kapal nasional, Pertamina
juga melaksanakan docking repair di galangan
kapal nasional.
Hingga akhir 2013, Pertamina direncanakan
akan memiliki 64 kapal yang berstatus milik sendiri.
Sebanyak 29 kapal atau 47% merupakan kapal
yang diproduksi oleh galangan kapal nasional, 21
unit di antaranya telah beroperasi dan delapan
unit masih dalam tahap konstruksi oleh PAL, DPS,
Dumas, dan Daya Radar Utama.
Matindok diproduksi dalam jangka waktu
sekitar 20 bulan terhitung sejak pemesanan pada
Mei 2010. Investasi Pertamina untuk kapal yang
termasuk kategori small I tersebut mencapai sekitar
12 juta dolar AS.
“Pertamina mengedepankan kerja sama de
ngan mitra nasional sebagai pembangun kapal
yang dibutuhkan perusahaan. Pertamina bertekad
untuk maju bersama industri lain di Indonesia,”
tegas Ali Mundakir. •RILIS

