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Akhir Maret lalu, Pertamina berpartisipasi dalam acara “First Meeting
of Japan - Indonesia Energy Forum (JIEF)” di Tokyo. Salah satu
fakta menarik mengenai Jepang yakni kekuatan integrasi berbagai
sektor yang dilakukan bersama dan setara dari semua pihak/mitra
(equality in partnership), yakni Pemerintah, kalangan usaha swasta,
serta peran aktif masyarakat. Melalui integrasi, negeri matahari
terbit ini berhasil mencatat GDP 2012 sebesar US$5.867,15 miliar
(setara Rp 57.256,38 Trilliun), atau sekitar 9,46% dari total GDP
seluruh dunia.
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Equality in Partnership

Jajaran direksi Pertamina dan PTT Global Chemical Public Company Limited (PTTGC) sepakat membangun komplek Petrokimia kelas dunia di Indonesia.

Siap Kuasai Pasar Petrokimia
Asia Tenggara
Padahal, pada 2011 Jepang diterpa gempa bumi dan tsunami
yang sempat melumpuhkan perekonomian. Tidak beroperasinya
pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) di Fukushima, memicu
kenaikan permintaan LNG hingga 30%, dari 70 MT pada 2010
menjadi 90 MT pada 2012. Kenaikan itu berdampak pada
peningkatan biaya negara untuk impor LNG hingga 70%. Bahkan
pertama kalinya dalam 31 tahun terakhir, Jepang mengalami defisit
perdagangan 6,9 triliun Yen, tahun 2012.
Koordinasi terintegrasi untuk mengatasi perekonomian Jepang
dilakukan dengan menerapkan kesamaan sikap dan tujuan dari
semua pihak. Tentu ini merupakan kunci sukses bagi penerapan
kebijakan Pemerintah Jepang. Satu contoh, efisiensi energi dan
pengaktifan kembali PLTN Fukushima yang direncanakan akan
beroperasi kembali tahun 2013. Kalangan usaha berupaya menekan
biaya impor LNG melalui ekpansi sektor hulu LNG di luar negeri dan
masyarakat mulai memanfaatkan Solar PV di setiap rumah tangga
(dikenal sebagai Yokohama Smart City Project).
Semangat Jepang dalam upaya peningkatan ekonomi, terutama
melalui ketahanan energi dapat dicontoh oleh Indonesia. Saat
ini, 69% pemanfaatan energi kita masih sangat bergantung pada
minyak dan gas bumi di tengah penurunan cadangan migas nasional
dan internasional (*). Pemerintah menargetkan pada tahun 2030
pemanfaatan migas bisa turun menjadi 38,2%, sementara energi
non konvensional diharapkan bisa mengontribusi hingga 30% dari
total energy mix nasional.
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Belajar dari Jepang, untuk meningkatkan kemandirian energi
memang merupakan target jangka panjang bagi Indonesia. Untuk
mencapainya, perlu peran aktif dari seluruh rakyat Indonesia,
Pemerintah, serta Pertamina selaku perusahaan energi nasional.
Serta, efisiensi secara terarah atas dasar dimilikinya common view
dan koordinasi yang terintegrasi. Bisakah kita?
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MEMBANGUN
REPUTASI PERUSAHAAN
Foto : PRIYO WIDIYANTO
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serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

Pengantar Redaksi :
Perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi
menuntut Divisi Corporate Communication Pertamina untuk
selalu mengikuti perkembangan zaman. Mulai dari komunikasi
yang konvensional hingga komunikasi melalui jejaring sosial
(social media) yang dapat mempengaruhi opini publik sedemikian
cepat. Kami pun berbicang dengan Vice President Corporate
Communication Pertamina Ali Mundakir tentang berbagai
hal masalah komunikasi, khususnya yang dihadapi Pertamina ke
depan.
Apa pemikiran dan kebijakan Bapak sebagai VP Cor
porate Communication? Salah satu unsur yang terpenting bagi
suatu perusahaan itu ialah reputasi. Karena itu visi dan misi saya
adalah membangun reputasi Pertamina ini di mata stakeholders
pada tingkat yang memuaskan. Jadi Pertamina sebagai perusahaan
yang reputable. Punya reputasi yang baik.
Nah, reputasi seperti apa? Reputasi adalah hasil dari
ekspektasi dan experience dari masyarakat. Masyarakat tentunya
punya ekspektasi, harapan-harapan terhadap Pertamina. Sebagai
perusahaan BUMN yang terbesar, yang produknya menguasai hajat
hidup hampir seluruh rakyat Indonesia.
Pertama, tentu dari kualitas produknya. Kedua, kualitas
servisnya. Ketiga, peran sertanya di dalam pembangunan bangsa
dan negara. Keempat, transparansi dan keterbukaan informasinya.
Ini adalah hal-hal yang menjadi ekspektasi dari masyarakat.
Dengan ekspektasi yang sedemikian tinggi, maka reputasi ini is
everybody business. Karena reputasi mencakup keseluruhan aspek
dari perusahaan ini. Produksi migas, product, service, peran serta
dalam pembangunan, transparansi dan keterbukaan informasi.
Dengan adanya ekspektasi yang tinggi ini, maka kita harus deliver
harapan-harapan masyarakat tadi dengan pelayanan yang terbaik
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat mempunyai experience
yang sangat baik terhadap Pertamina.
Ekspektasi tinggi dan experience yang dialami juga baik, maka
otomatis akan menghasilkan reputasi yang sangat baik. Kenapa saya
katakan bahwa reputasi is everybody business? Karena pertama,
menyangkut product. Semua unit yang berkepentingan dengan
menghasilkan product, harus memberikan the best product.
Fungsi yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat
seperti penjualan, harus memberikan service yang baik. Itu di sektor
hilir. Teman-teman di hulu, yang menjadi tulang punggung produksi
minyak Pertamina, dan tambahan cadangan untuk migas nasional,
harus memberikan bukti ini kepada masyarakat.
Pemerintah menuntut pembayaran deviden yang semakin
tinggi, diberikan ini sebagai hasil dari kerja kita tadi.
Sekarang apakah ekspektasi dan experience masyarakat
ini sudah ada pada titik yang seimbang? Tidakkah harapan
masyarakat terlalu tinggi pada Pertamina? Harapan yang terlalu
tinggi tidak ada salahnya, karena harapan masyarakat itu menjadi
challenge bagi kita. Wajar kok kalau masyarakat punya harapan
yang tinggi, karena kita BUMN yang terbesar yang mendapatkan
amanat untuk mengelola kekayaan alam bangsa ini.
Dari survei yang kita lakukan, persepsi masyarakat sudah
sangat baik saat ini terhadap Pertamina. Dengan penerapan good
corporate governance yang setiap tahun yang skornya makin
meningkat, maka akan meumbuhkan kepercayan di masyarakat.
Berbagai penghargaan juga sudah kita terima dari pihak-pihak
independen.
O, ya, berbagai penghargaan yang diterima itu, apakah

itu menjadi sinyal atau indikator penerimaan masyarakat
pada reputasi Pertamina yang terus meningkat? Itu salah satu
tolok ukur bahwa produk-produk Pertamina sudah diakui. Begitu
juga dengan service kita. Baru-baru ini kan kita juga menerima Call
Center Award. Dan Pertamina Contact Center Excellence untuk Call
Center dan Gold untuk yang e-Magz.
Artinya, kita sudah sangat terbuka bagi masyarakat. Masyarakat
bisa menanyakan apa saja yang terkait Pertamina melalui Contact
Pertamina 500 000 maupun e-mail pcc@pertamina.com. Ini pihak
independen yang sudah mengakui ini.
Pertamina juga sudah dijadikan benchmark oleh banyak
perusahaan dalam penerapan GCG, CSS, CSR, dll. Pertamina
sudah mendapat pengakuan yang luar biasa dari para stakeholders
kita. Ini suatu hal yang menggembirakan. Tetapi kita tidak boleh
berpuas diri dengan hal-hal ini.
Ini tetap there’s always be a room for improvement. Dan inilah
yang harus senantiasa kita tingkatkan.
Di antara BUMN maupun entitas bisnis di Indonesia,
posisi Pertamina ada di mana? Apakah ada petanya atau
rankingnya? Belum ada. Tetapi kalau kita mau lihat skala bisnis
Pertamina maka tidak berlebihan kalau saya menyebutkan kita di
atas semua BUMN yang ada. Itu dari skala bisnis. Satu kilang kita
saja sudah berapa asetnya itu. Dan aset kita itu di atas Rp 100
triliun. Kemudian revenue yang kita kelola itu berapa? Tahun 2012
saja, audited 70 miliar dollar AS, atau setara sekitar Rp 700 triliun.
Dengan skala bisnis yang demikian, tidak salah kalau Pertamina
memiliki kompleksitas bisnis yang luar biasa serta ada di atas semua
BUMN yang lain.
Tadi Bapak katakan harus ada ruang untuk memperbaiki
diri ya... Bukan harus ada, tetapi selalu ada. Selalu ada ruang untuk
perbaikan.
Berarti itu harus bisa membaca tren zaman? Betul. Soalnya
kalau kita sudah merasa puas berarti kita sudah sampai pada tahap
yang harus turun. Makanya tidak ada kata kita sudah berada di
puncak. Kita ada pada posisi yang excellence, tetapi selalu ada
ruang untuk perbaikan itu.
Ke depan, apa kira-kira yang akan dihadapi dalam masalah
komunikasi ini? Dengan semakin cepatnya perkembangan
informasi, tentunya kita harus me-manage ini dengan baik. Dalam
artian, harus juga ada respons yang cepat terhadap perkembangan.
Dulu kan kita tidak membayangkan peran social media sedemikian
kuat. Peran social media yang berkembang sedemikian pesat, mau
tidak mau menuntut Pertamina juga terjun ke dunia social media,
dan itu sudah kita lakukan mulai pertengahan tahun 2012. Artinya,
kita sudah masuk ke sana. Isu-isu negatif yang menyebar lewat
social media, kita counter lewat social media juga.
Jadi di semua lini bidang komunikasi, Pertamina sudah
hadir ya? Ya, dan saya pikir pengalaman kita dalam mengelola
komunikasi, baik internal maupun eksternal, bisa dijadikan acuan.
Sebagai gambaran saja, total berita tentang Pertamina di tahun
2012 itu, sekitar 37.000 berita sepanjang tahun. Artinya, dalam 1
hari itu kira-kira ada lebih dari 100 berita tentang Pertamina.
Mana ada perusahaan Indonesia yang setiap hari ada beritanya.
Menghadapi ini, tentunya kita tidak hanya pasif, tetapi kita juga
melakukan setting-setting agenda, pro aktif melakukan media
campaign dan membina hubungan yang baik dengan stakeholder
untuk membangun reputasi perusahaan yang lebih baik.•URIP HERDIMAN
KAMBALI

EDITORIAL

Menghargai
Orang Lain

Saya cuma orang biasa,
Dulu, saya ini orang susah yang ingin hidup layak.
Makanya saya kerja keras, pantang menyerah dan
berjuang penuh percaya diri.
Tak lupa saya menghargai orang lain.
Semua saya jalani dengan ikhlas dan tidak pernah
berhenti belajar.
Saya cuma orang biasa.
Tapi saya ingin hidup lebih baik.

Penggalan kata yang diucapkan Tukul
Arwana di iklan Motivamor, yang belakangan
menghiasi sejumlah stasiun televisi, ibarat oase
di tengah carut marutnya situasi saat ini. Saat
masyarakat sudah tidak bisa menghargai orang
lain, tak mau bekerja keras dan cenderung
pesimistis.
Apalagi belakangan ini, sikap mencari
kesalahan orang lain, mengolok, mengejek,
saling berseteru justru lebih sering dimunculkan
ke permukaan dan sangat tidak produktif.
Kecenderungan untuk menceritakan atau
mengekspos hal-hal buruk yang dialami orang
lain, seolah menjadi makanan wajib dan harus
ada setiap hari. Jika dibiarkan, akan melahirkan
sikap pesimis dan sinis yang melahirkan penyakit
jiwa massal. Miris rasanya. Kapan lagi bangsa ini
memiliki rasa bangga dengan prestasi, bangga
dengan karya dan jerih payah anak bangsa?
Kadang, rindu melihat berita prestasi seorang
anak dari keluarga biasa, bisa membawa nama
bangsa ini ke kancah internasional lewat
kompetisi sains. Atau temuan ilmiah anak
muda yang mendukung upaya penghematan
energi. Rindu mendengar pencapaian prestasi
perusahaan yang mampu memberikan kontribusi
bagi bangsa ini. Rindu melihat kisah sukses dan
kerja keras ‘pejuang’ bangsa ini, dielaborasi dan
di-share agar jejak sukses mereka diikuti.
Saya jadi teringat judul tulisan dalam Catatan
Dahlan Iskan, pada Senin pekan lalu, “Membuat
Pertamina Tidak Diejek-ejek Sepanjang Masa”,
mungkin bisa menjadi sedikit gambaran betapa
tak ada prestasi yang bisa dibanggakan bangsa
ini. Apapun yang dicapai seseorang, badan atau
lembaga milik bangsa, selalu diberikan komentar
tidak seberapa dibanding orang ini, lembaga ini,
atau perusahaan itu.
Sikap tidak menghargai dan pesimis atas
prestasi orang lain, disentil lewat film Habibie
Ainun lewat maraknya anekdot perang Iran
melawan Amerika, saat Habibie berhasil
menciptakan pesawat N-250. Begini kisahnya:
“Saat pesawat Amerika melintas, pejuang Iran
langsung menembak dan pesawat itu tak jatuh.
Lalu melintaslah pesawat buatan Indonesia.
Pejuang Iran tidak menembak, bahkan tetap
duduk santai. Kenapa ? Karena tanpa ditembak,
pesawat akan jatuh sendiri”.
Jika kita mencerna dan merenungkan
dengan hati, apa yang dikatakan Tukul dalam
iklan Motivamornya, setidaknya bisa menjadi
obat bagi bangsa ini untuk bersikap positive
thinking. Semoga, ‘virus’ Motivamor Tukul,
bisa menyebar dan memberi aura positif bagi
masyarakat untuk lebih optimis, terus bekerja
keras, meningkatkan kinerja, prestasi dan bisa
menghargai orang lain.•
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Gratifikasi, Apa sih Itu?
Sengaja penulis mengangkat judul itu dengan harapan
melalui media ini, kita sebagai insan Pertamina mengerti apa
itu gratifikasi; bedanya apa sih dengan suap; apakah gratifikasi
itu diperbolehkan di Pertamina; bagaimana pengelolaanya di
Pertamina; dan lain sebagainya. Jika Anda penasaran silakan
simak kelanjutan tulisan ini...
Salah satu hal yang lazim dan sering tidak terhindarkan
dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan/atau permintaan
gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Namun apakah
hal tersebut diperbolehkan, eiiit... tunggu dulu. Sebagai insan
Pertamina kita harus tahu dan paham apa itu gratifikasi.
Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi
pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi
tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
atau tanpa sarana elektronik.
Ketentuan mengenai gratifikasi dalam peraturan perundangundangan Negara Republik Indonesia tercantum pada pasal 12
B ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas
UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa ”setiap gratifikasi
kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan
yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. Sebagian
orang mengatakan, ”Wah aman nih, kita kan gak termasuk
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, berarti gak apaapa dong kita menerima gratifikasi”. Sebentar bro, menurut UU
Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 2 angka 7 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme, termasuk dalam kategori penyelenggara negara
adalah Direksi, Komisaris dan pejabat struktural lainnya pada
Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
Nah dari pengertian tersebut, jelas dong insan Pertamina
termasuk kategori penyelenggara negara dan berpeluang
dikenakan tuduhan suap. Ancaman penerimaan gratifikasi ini
tidak main-main, Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20/2001
tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 menyatakan pidana
penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200
juta dan paling banyak Rp 1 miliar.
Wah ngeri juga ya ancamannya. Merinding nih bulu kuduk
gak kebayang rasanya kita diberikan ancaman atas hal yang
dianggap sebagai kelaziman menerima/memberikan gratifikasi
di Pertamina sejak dulu. Jangan sampai kita tidak sadar akan
hal tersebut. Nah, supaya kita terhindar dari ancaman tuduhan
suap, perusahaan telah menandatangani Memorandum of
Understanding (MoU) dengan Pimpinan KPK pada tanggal
26 Agustus 2010, dimana Pertamina ditunjuk sebagai Pilot
Project Unit Pengendali Gratifikasi oleh KPK karena Pertamina
dipandang telah memiliki sarana dan infrastruktur yang cukup
memadai dan sudah terimplementasi dalam pelaksanaan
pengendalian gratifikasi. Bangga ya, ternyata Pertamina yang
dulu kata orang jadi sarang korupsi, bisa menjadi role model
BUMN lain dalam pengendalian gratifikasi. Artinya, nilai-nilai
Pertamina Clean sudah mulai dirasakan oleh stakeholder kita. Hal
ini terbukti selama saya bergabung dengan Fungsi Compliance
per Januari 2013 sudah banyak perusahaan baik BUMN maupun
swasta yang melakukan benchmarking di Pertamina perihal
penanganan gratifikasi ini, bahkan tidak jarang dari perusahaanperusahaan tersebut minta ijin untuk meng-adopt sistem yang

kita kembangkan.
Gratifikasi sendiri dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu:

a. Gratifikasi yang dianggap suap, yaitu pemberian

yang diberikan kepada Insan Pertamina yang dilakukan secara

berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugas dari Insan
Pertamina yang bersangkutan. Untuk menilai apakah suatu
pemberian berhubungan dengan status dan jabatannya dapat
dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri sendiri,
apakah pemberian tersebut akan tetap diberikan jika saya
bukan seorang Insan Pertamina. Perlakuan untuk gratifikasi
jenis ini adalah:
- Setiap gratifikasi yang dianggap suap harus ditolak,
kecuali jika situasi pada saat itu tidak memungkinkan bagi Insan
Pertamina untuk menolaknya. Terus kalau terlanjur diterima
bagaimana dong? Ini pertanyaan yang sering muncul dari Insan
Pertamina. Kalau terlanjur diterima, langkah paling aman adalah
segera melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada
KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Pertamina yang
dalam hal ini dilakukan oleh Fungsi Compliance–Corporate
Secretary. Sesuai dengan Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo
UU No. 20/2001, menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima
melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK, dimana di
Pertamina dibantu oleh UPG Fungsi Compliance.

b. Gratifikasi dalam kedinasan, yaitu pemberian gratifikasi

kepada Insan Pertamina dalam pelaksanaan kedinasan yang
ditugaskan kepadanya sebagai wakil Perusahaan. Perlakuan
untuk gratifikasi jenis ini adalah:
- Setiap pemberian gratifikasi dalam kedinasan berupa uang
dan atau setara uang wajib ditolak. Untuk pemberian yang tidak

berupa uang dan atau setara uang yang nilai tidak melebihi
Rp. 1 Juta dan bukan termasuk dalam kategori gratifikasi yang
dianggap suap, dapat diterima.

c. Bukan gratifikasi, yaitu setiap pemberian yang diterima

oleh Insan Pertamina berdasarkan Perjanjian yang sah atau

karena Insan Pertamina yang bersangkutan meraih prestasi
tertentu, contohnya gaji dan pendapatan sah lainnya. Perlakuan
untuk gratifikasi jenis ini adalah:
- Insan Pertamina dapat menerima dan menikmati tanpa
diwajibkan membuat laporan gratifikasi.
Pada prinsipnya setiap penerimaan gratifikasi tersebut
wajib dilaporkan. Tujuannya supaya kita aman, aman secara
kepribadian (jiwa) maupun aman dari sisi legal. Dari sisi
kepribadian, salah satu hadist menyatakan bahwa ”Yang disuap
maupun yang menyuap sama-sama masuk neraka”. Dari sisi
legal, dengan melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut jika
suatu saat penerimaan tersebut menjadi masalah hukum kita
bisa bebas karena sudah ada keputusan atas penerimaan
gratifikasi yang kita terima tersebut. Yang perlu diingat,
penerimaan gratifikasi yang kita terima itu tercatat oleh pemberi
dan ingatlah pesan Bang Napi... waspadalah...waspadalah!
Penutup

Pada setiap kesempatan saya bertemu dengan orang di

Luar Insan Pertamina, saya selalu mengatakan bahwa saat ini
Pertamina sudah berubah, insyaAllah Pertamina saat ini sudah
berjalan di atas rel yang benar menuju perusahan WC-NEC yang
memegang teguh prinsip-prinsip good corporate governance
dan tidak lagi mentolerir suap. Kalaupun toh masih ada suarasuara bahwa Insan Pertamina masih sering menerima gratifikasi/
suap, suara itu sudah mulai minor.
Ingat sebagai insan Pertamina, jika idealisme kita bisa dibeli
dan disuap dengan barang-barang gratifikasi maka hampir
dapat dipastikan sudah tidak ada lagi profesionalisme yang
bisa kita banggakan. Kalau terlanjur kita terima dan tidak bisa
kita tolak, maka langkah yang paling tepat adalah LAPORKAN
kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi Pertamina.•

RESUME
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BANDUNG (Kompas) – Pemerintah dan Pertamina
sepakat mengefektifkan upaya pengendalian
konsumsi BBM untuk mengurangi beban subsidi
energi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
metode baru pengendalian konsumsi BBM ini
menurut rencana akan mulai diterapkan di wilayah
DKI Jakarta pada Juli 2013. “Setahun setelah
penerapan di Jakarta, baru daerah lainnya, terutama
di Jawa dan Bali,” ujar Direktur Pemasaran & Niaga
Pertamina Hanung Budya. Menurut Hanung, bentuk
pengendalian BBM yang baru akan diterapkan untuk
mobil (dinas dan pribadi) itu dilakukan dengan cara
memasang alat detektor di setiap kepala selang
pompa (nozzle) pengisian BBM. Para pemilik akan
mendapatkan alat sensor kecil yang bisa menjadi
gantungan kunci. Alat detektor dan sensor bekerja
apabila berjarak maksimal setengah meter. “Ketika
didekatkan, maka jumlah BBM yang dikeluarkan
dapat terpantau. Secara otomatis, nozzle juga tidak
dapat mengisi BBM bersubsidi ke dalam mobil yang
sudah terdaftar secara elektronik sebagai kendaraan
wajib BBM nonsubsidi,”jelasnya.

PROYEK PETROKIMIA SIAP

JAKARTA (Kompas) – Pertamina menyiapkan
pembangunan kompleks petrokimia kelas dunia di
tanah air yang dijadwalkan beroperasi pada 2017.
Proyek ini bernilai investasi 5 miliar dolar AS atau
sekitar Rp 48,5 triliun. Pertamina menggandeng
PTT Global Chemical Public Company Limited,
produsen petrokimia terbesar di Thailand, untuk
mengerjakan proyek ini. Kesepakatan itu akan
berlanjut dengan pembentukan perusahaan
patungan antara Pertamina dan PTT GC yang
ditargetkan selesai pada akhir 2013. Perusahaan
patungan ini nantinya yang akan menangani
pembangunan dan pengoperasian kompleks
petrokimia yang lokasinya masih dipertimbangkan
melalui studi kelayakan. Komplek petrokimia itu
nantinya dapat memproduksi produk petrokimia
seperti etilena, polietilena, polipropilena, dan PVC
sebanyak 1 juta ton per tahun. Produk petrokimia itu
diperioritaskan untuk mencukupi kebutuhan nasional
Secara bertahap, produk tersebut akan dipasarkan
ke wilayah ASEAN.•RIANTI octavia

Pertamina Tampil
di Hadapan 40 Duta Besar
J a k a rta – P e r t a m i n a
sebagai perusahaan energi
nasional kebanggaan
bangsa dipercaya sebagai
salah satu perusahaan yang
mepresentasikan pesatnya
perkembangan dunia usaha
di Indonesia dalam acara
Update from CEOs (UFC)
“Strengthening Business
P a r t n e r s h i p f o r G re a t e r
Cooperation” pada Kamis
(28/3) di Ruang Nusantara,
Gedung Kementerian Luar
Negeri (Kemenlu), Jakarta.
Acara yang diselenggarakan
Kementerian Luar Negeri
(Kemenlu) tersebut merupa
kan seminar interaktif guna
penguatan citra dan diplomasi
Indonesia.
“Saat ini visi Pertamina
telah berubah dari perusahaan
migas menjadi perusahaan
energi yang juga fokus pada
energi terbarukan. Kami
tidak hanya mencari profit
tapi juga melayani rakyat
Indonesia yang merupakan
mandat dari pemerintah,”
ujar Direktur Perencanaan
Investasi & Manajemen Risiko
Pertamina M. Afdal Bahaudin
yang mendapat kesempatan
menerangkan profil Pertamina
dalam acara tersebut.
Di hadapan para investor
dan 40 duta besar yang hadir,
Afdal menjelaskan, Pertamina
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Di hadapan 40 duta besar dan investor dari berbagai negara, Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin mengajak para
stakeholder untuk bekerja sama dengan Pertamina, sebagai salah satu perusahaan terpercaya di Indonesia.

membutuhkan tambahan
modal untuk pengembangan
usahanya, mulai dari dana,
pengembangan aset, serta
berbagi ilmu teknologi
dan pengetahuan. “Kami
mengundang para investor
untuk bekerja sama dengan
kami. Kerja sama dua arah
yang saling menguntungkan
sehingga ada keseimbangan,”
kata Afdal.
Afdal berharap forum
seperti UFC bisa lebih sering
diselenggarakan karena dam
paknya benar-benar positif.
“Forum ini dapat menjadi
peluang yang bagus bagi

banyak pihak, terutama terkait
dengan peluang bisnis di
Indonesia. Kita dapat masuk
bekerja sama dengan negaranegara lain sebagai Indonesia
incorporated,” kata Afdal.
Selain Pertamina, terdapat
empat perusahaan lainnya
yang dianggap berkelas
internasional mengisi seminar
interaktif tersebut, yaitu PT
Krakatau Steel (Persero), PT Sri
Rejeki Isman, Association of
Indonesian Palm Oil Producers
(Gapki), dan PT Wijaya Karya
Tbk (WIKA) (Persero). Demi
mengembangkan potensi
kerja sama sektor strategis

Indonesia, para pimpinan
perusahaan dan asosiasi
tersebut memberikan paparan
bisnis, khususnya terkait
kapasitas ekspor, dukungan
infrastruktur dan sumber daya,
kualitas produk, pelanggan,
dan keunggulan lainnya.
Dalam acara ini para
investor, diplomat asing, dan
tamu lainnya diberi kesempatan
untuk mengunjungi mini
booth dari masing-masing
perusahaan dan asosiasi untuk
mendapatkan informasi yang
lebih detil mengenai produk
dan jasa yang ditawarkan.•AJI
HUTOMO PUTRA

Jakarta - Pertamina kem
bali membuktikan produk
pelumas dalam negeri sebagai
produk unggulan, terpercaya
dan paling dicari masyarakat.
Bertempat di Hotel Four
Season, Senin (25/3) Perta
mina Lubricants kembali
mendulang sukses dengan
menyabet dua penghargaan
sekaligus di Indonesia Brand
Champion Award 2013 yang
diselenggarakan oleh majalah
Marketeers.
Dua penghargaan ter
sebut meliputi Gold Brand
Champion untuk kategori Most
Widely Used of Car Motor
Oil, kategori Brand Adaption
tertinggi, dan Silver Brand
Champion untuk Most Widely
Used of Car Motorcycle Motor
Oil kategori oli motor dengan

brand adaption tertinggi.
Kedua penghargaan
tersebut diterima langsung
oleh Assistant Manager
Small Engine oil Lubricant
Bussiness Unit Pertamina,
Rudi Rahmanda dan Assistant
Manager PCMO Pertamina,
Syafaat Jazuli dari Direktur
Markplus Inc, Taufik.
Sejatinya, Indonesia Brand
Champion Award merupakan
penghargaan yang diberikan
kepada perusahaanperus ahaan yang paling
berprestasi atau merek-merek
luar dengan kinerja yang luar
biasa. Penghargaan diberikan
berdasarkan hasil riset yang
lakukan antara Markplus
Insight dan Marketeers yang
melibatkan ribuan responden
di enam kota besar.

“Survei kami lakukan sejak
awal Januari 2013 terharap
635 reponden dengan usia
14 tahun hingga 65 tahun
di beberapa kota seperti
Jakarta, Surabaya, Bandung,
Semarang, Medan, dan
Mak assar, ” kata Direktur
Markplus Inc, Taufik.
“Mendapat kembali
penghargaan ini merupakan
hal yang menggembirakan
k a re n a i n i m e m b u k t i a n
bahwa pelumas Pertamina
tetap dipercaya dan menjadi
pilihan utama masyarakat,”
kata Assistant Manager
Small Engine oil Lubricant
Bussiness Unit Pertamina,
Rudi Rahmanda.
Lebih lanjut Rudi juga
mengungkapkan, memiliki
konsumen loyal merupakan

harapan setiap korporasi,
sebab dengan loyalitas,
perusahaan akan lebih kuat
secara “branding” dan akan
semakin besar kedepannya.
Untuk itu pihaknya meng
ucapkan terimakasih kepada
para pelanggan setia produk
pelumas Pertamina, sebab
tanpanya penghargaan ini
mustahil diraih. Ia berjanji akan
terus meningkatkan layanan
after sales dan programprogram customer loyalty
untuk menjaga loyalitas dan
keberlangsungan konsumen.
Seperti diketahui, pelumas
Pertamina masih tetap
menguasai lebih dari 60 persen
market share pelumas dalam
negeri. Selain itu sudah lebih
dari 25 negara menjadi tujuan
ekspor pelumas Pertamina,

Foto : KUNTORO

Pelumas Pertamina, Produk Paling Dicari Masyarakat

dan terakhir melakukan eks
por ke Nigeria, dan akan
dilanjutkan ke Amerika dan
negera-negara Arab.
Assistant Manager PCMO
Pertamina, Syafaat Jazuli,
mengatakan penghargaan ini

diharapkan dapat memacu
seluruh jajaran Pertamina
Lubricant untuk bekerja
lebih baik lagi, selain juga
harus terus menjaga dan
meningkatkan kualitas.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

JAKARTA - Pendidikan dasar telah menjadi
program yang diwajibkan pemerintah kepada
setiap anak usia sekolah. Namun demikian
belum semua anak usia sekolah tersebut
dapat mengenyam pendidikan secara layak
di sekolah-sekolah dasar dan menengah,
baik yang diselenggarakan oleh pemerintah
dan swasta.
JOB Pertamina Talisman Ogan Komering
(JOB PTOK) melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR) mencoba untuk
membantu anak-anak usia sekolah menikmati
pendididikan. Kegiatan tersebut diwujudkan
melalui bantuan seragam sekolah dan
makanan penambah gizi bagi siswa Sekolah
Darurat di Kampung Bandan, Pluit, Jakarta
Utara, pada akhir Februari lalu.
Sekolah yang didirikan oleh Yayasan
Kartini tersebut menampung 621 siswa PAUD,
SD, SMP dan SMA yang tidak dipungut biaya
pendidikan. Bahkan semua siswa menda
patkan baju seragam, makanan ringan dan
makan siang.
Menurut Rossy dan Rian atau sering
dipanggil ibu guru kembar, kebijakan itu
diambil agar mereka tidak kembali turun ke
jalan untuk mencari uang untuk makan. Selain
pelajaran wajib, di sekolah tersebut anak-anak
juga diberi keterampilan tambahan seperti
menjahit, membatik. dan menggambar. “Hasil
karya mereka akan dijual untuk membantu
biaya operasional sekolah,” jelas Rossy.
Kunjungan rombongan JOB PTOK yang
dipimpin General Manajer JOB PTOK Zakaria
Harun dan Admin & Support Manajer M. Ferry
Bagdja, disambut alunan lagu-lagu yang
disenandungkan para siswa yang terlihat
bersahaja. Dalam kesempatan tersebut
Zakaria Harun berpesan, agar seluruh siswasiswi bersemangat, rajin dan tidak lupa tetap
berdoa dalam belajar walaupun dengan
keterbatasan kondisi yang ada. Zakaria
berharap, bantuan yang diberikan dapat
membantu operasional sekolah tersebut.
“Semoga kegiatan CSR yang dilakukan
untuk Sekolah Darurat ini memberikan
efek berantai kepada institusi lain untuk
dapat melakukan kegiatan serupa. Mereka
membuhkan bantuan untuk kelancaraan
penyelenggaraan sekolah yang memang
seluruh muridnya dari golongan tidak mampu
tersebut,” tegasnya.•JOB PTOK
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Sarana Air Bersih untuk
Masyarakat Karawang
Karawang - PT. Pertamina
(Persero) dan PT. Pertamina
EP memberikan bantuan pem
bangunan sarana air bersih
dan sarana MCK kepada tiga
desa di Kabupaten Karawang,
pada (28/3). Yaitu, Desa
Pasirukem, Desa Muktijaya
dan Desa Suka Mulya.
Sebanyak lima fasilitas
MCK dan sarana air bersih
di 30 titik yang berada
di tiga desa tersebut
diserahterimakan oleh Pjs.
Manager Aset 3 Pertamina
EP Dian Hapsari Firasati dan
Senior Officer Infrastructure
and Disaster Pertamina
Ponco Koeswantoro kepada
Bupati Karawang Ade Swara.
Penyerahan disaksikan
pula oleh ketiga kepala
desa, Direktur LSM Habitat
Indonesia James Tumbuan
serta masyarakat sekitar.
Dalam kesempatan terse
but Dian Hapsari Firasati
mengatakan, program yang
menghabiskan dana Ro
1,5 miliar ini merupakan
salah satu bentuk kepedulian
perusahaan terhadap ling

Foto : KUNTORO

JOB PTOK Peduli
Pendidikan Dasar
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Salah satu sarana air bersih dan MCK yang dibangun oleh Pertamina di Karawang.

kungan. “Khususnya dalam
rangka peningkatan kualitas
hidup masyarakat yang
berada di sekitar daerah
operasi PEP,” papar Dian.
Ia berharap, program ini
dapat dimanfaatkan sebaikbaiknya.
Pembangunan sarana air
bersih berlangsung selama 6
bulan, mulai dari sosialisasi
hingga pengerjaan. Program
ini mengundang antusiasme

masyarakat setempat yang
ikut turun langsung membantu
mempercepat pembangunan
Selain itu, Pertamina dibantu
oleh para relawan dari LSM
Habitat Indonesia.
“Kami akan melakukan
pendampingan dan pember
dayaan dengan membentuk
Komite Air untuk mengelola
sarana ini,” kata Ponco Koes
wantoro. Karena itu, Pertamina
melakukan koordinasi dengan

Pemda Dinas dan Bapedda
setempat.
Sebelumnya, di tempat
yang sama PEP juga telah
menggulirkan berbagai
program pemberdayaan
kemandirian masyarakat,
seperti budidaya itik, budidaya
jamur merang, perbaikan
sarana transportasi, dan per
baikan tempat ibadah.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

Tumbuh Sehat dan Cerdas
Bersama PEP Field Papua
Klamono – PT Pertamina
EP (PEP) Field Papua
memberikan bantuan
makanan bergizi berupa susu
dan bubur kacang hijau bagi
balita dan ibu hamil di wilayah
ring satu PEP Field Papua,
pada (18/3). Sebanyak 300
kardus susu untuk anak usia
1-3 tahun, 100 kardus susu
untuk anak usia 3-5 tahun,
dan 40 kardus susu untuk
ibu hamil disiapkan untuk
menunjang kesehatan anak
dan ibu.
Public and Government
Relations Staff PEP Field
Papua Elvira M. Wader secara
simbolis menyerahkan kepada
koordinator posyandu Welly
Lopuhaa, di Klamono.
Menurut Elvira, bantuan
disalurkan melalui enam pos
yandu yang berada di sekitar

wilayah operasi PEP Field
Papua. Yaitu, posyandu Ma
laduk I, Maladuk II, Klamono,
Klalomon, Klawana, dan Mala
sigit. Rencananya, PEP Field
Papua setiap bulannya selama
tahun 2013 akan memberikan
dukungan makanan bergizi
untuk posyandu di Kabupaten
Sorong, terutama di wilayah
ring satu PEP Field Papua.
Elvira menyampaikan,
ini merupakan salah satu
bentuk kepedulian PEP Field
Papua dalam mendukung
kesehatan ibu dan anak.
“Mungkin masyarakat Papua
belum terbiasa untuk minum
susu, namun susu sangat
penting bagi kesehatan
sebab mengandung zatzat yang diperlukan tubuh.
Anak diharapkan dapat
tumbuh sehat dan cerdas”,

Public and Government Relations Staff PEP Field Papua Elvira M. Wader bersama
para kader posyandu setelah menyerahkan secara simbolis bantuan makanan
bergizi untuk balita dan ibu hamil.

ungkapnya.
Sementara Welly Lopuhaa
mengapresiasi upaya PEP
Field Papua. “Terima kasih
atas dukungan Pertamina.
Kegiatan posyandu memang
tidak hanya sekadar menim
bang berat badan anak se
tiap bulan. Kami mencatat,

sejumlah bayi di wilayah
ini mengalami kurang gizi.
Dengan pemberian makan
bergizi secara teratur, ada
perubahan yang positif ter
kait dengan berat badan
anak-anak tersebut,” ungkap
nya.•PEP FIELD PAPUA

Foto : PEP FIELD PAPUA
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KPI Shared KOMET TW I 2013:
Langkanya Status “Hijau”
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir Knowledge Management Pertamina
(KOMET) diimplementasikan di Perusahaan, KOMET telah melalui berbagai tantangan
meskipun Direktur Utama telah mengeluarkan Kebijakan Knowledge Management
Pertamina yang menegaskan penyajian aset pengetahuan dalam KOMET telah menjadi
salah satu item KPI / SMK.

Tahun XLIX, 8 April 2013
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2013 : Tahun Peningkatan Kualitas Assessment
Mengawali tahun 2013 ini, QM Dit. General Affairs menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam
proses assessment pada tahun 2012. Kekurangan tersebut menyangkut masalah penyusunan dokumen aplikasi,
pengelolaan Examiner, dan penyusunan feedback report yang dirasa masih kurang optimal.
Dalam rangka meningkatkan kualitas assessment, disadari bahwa kualitas
pelatihan sangat menentukan kualitas pelaksanaan PQA dan feedback report yang
dihasilkan, oleh sebab itu materi pelatihan terus disempurnakan agar Aplikan dan
Examiner dapat lebih mudah dalam memahami dan menerapkan Kriteria Kinerja
Ekselen Pertamina (KKEP) di lingkungan Unit Bisnis/Operasi/Anak Perusahaan
masing-masing.
Penyempurnaan modul pelatihan untuk para Examiner PQA 2013 juga terus
dilakukan. Hal ini juga untuk menjawab kebutuhan akan internal examiner yang
berkualitas. Setelah diselenggarakan pelatihan/workshop bagi para Coach & Examiner
PQA pada tanggal 25 Februari s/d 1 Maret 2013, maka pada pertengahan bulan Maret
2013 juga diadakan pelatihan untuk penyusunan dokumen aplikasi untuk Aplikan yang
akan mengikuti assessment tahun 2013.
Tepatnya pada tanggal 18 - 21 Maret 2013, di Patra Jasa Hotel Bandung,
workshop penyusunan dokumen aplikasi diselenggarakan dan diikuti oleh perwalikan
dari 13 (tiga belas) Aplikan dari Fungsi yang berasal dari Direktorat M&T, dan
beberapa Anak Perusahaan.

Implementasi KPI Peningkatan Budaya Berbagi Pengetahuan tersebut baru
dilaksanakn pada tahun 2011. KOMET menjadi KPI shared bagi VP dan Manager
dengan target 7%. Tahun 2012 pencapaian KPI KOMET mengalami peningkatan yang
cukup tajam. Jumlah aset pengetahuan yang terkumpul sejumlah target 10 % dari total
Pekerja aktif. Pemilik KPI adalah VP/ GM Dit.P dan Manager yang direct report to SVP
dan Direktur. Ditetapkan minimal 5 (lima) aset pada setiap Fungsi. Awalnya, banyak yang
meragukan kemampuan Fungsi masing - masing untuk dapat mencapai target tersebut.
Ternyata justru berhasil mencapai 12,9 % dari total Pekerja aktif.

Pada pelaksanaan workshop tersebut, terlihat antusias para peserta workshop
dalam mengikutinya. Hal ini terlihat dari keaktifan peserta pada sesi tanya jawab.
Dalam workshop ini, selain dilakukan refresh mengenai konsep dan pentingya
KKEP, dilakukan juga pengenalan template pengisian dokumen aplikasi sesuai
KKEP versi 2013. Template ini dibuat sesederhana mungkin untuk memudahkan
Aplikan dalam menyusun dokumen aplikasi secara lebih terstruktur dan fokus. Selain
itu workshop penyusunan dokumen aplikasi kali ini juga lebih dititikberatkan pada
praktek dibandingkan penjelasan yang sifatnya teoritis.
Diharapkan dengan adanya workshop ini, para Aplikan dapat secara mudah dan tepat dalam menyusun
dokumen aplikasi Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan masing - masing. Dokumen aplikasi yang transparan
dan tepat sasaran merupakan syarat utama untuk ‘memotret’ kondisi Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan
(Aplikan) dan sarana yang tepat dalam upaya peningkatan kualitas kinerja aplikan tersebut.

Hal tersebut terulang di tahun 2013. Target KPI KOMET tahun ini adalah 20% dari
total Pekerja. Dimana setiap Fungsi minimal memiliki 10 aset pengetahuan, karena
diyakini setiap jabatan pemilik KPI KOMET tentu mempimpin suatu Fungsi yang sangat
penting karena direct report to SVP dan Direktur. Oleh karena itu tentu aset pengetahuan
yang dimiliki juga sangat penting.
Total risalah CIP tahun 2012 yang terkumpul dari seluruh Unit Operasi/ Unit Bisnis
dan Anak Perusahaan adalah 1325 risalah. Apabila hasil CIP 2012 tersebut dimasukkan
dalam perhitungan aset pengetahuan maka total pencapaian aset pengetahuan adalah
23,7%. Berdasarkan hal tersebut, target tahun 2013 ditingkatkan menjadi 20%.
Berita kurang menyenangkan yang harus diungkap oleh Tim KOMET adalah
mengenai pencapaian KPI Peningkatan Budaya Berbagi Pengetahuan di tahun 2013
pada TW I ini. Pencapaian performance aset pengetahuan secara Korporat adalah
sejumlah 29% dari target aset TW I tahun 2013. Ternyata hanya 9 dari 124 Fungsi
yang mendapatkan status hijau yaitu Vice President Investor Relation, Vice President
Corporate Strategic Planning, Vice President Enterprise Risk Management, Coordinator
SME & SR Partnership Program, Vice President Upstream Technology Center, General
Manager Refinery Unit VI, Vice President Planning & Optimization, Vice President
Engineering Center dan Vice President Petrochemical Trading dengan pencapaian
sesuai gambar berikut :

Patut untuk menjadi perhatian bersama bahwa calon peserta pelatihan sebagaimana tersebut di atas haruslah
Pekerja yang memang diarahkan sebagai champion dalam penerapan KKEP di lingkungan kerja masing-masing,
termasuk juga perlu mengikutsertakan Pekerja yang akan dikader sebagai bagian dari proses regenerasi, dan
yang terpenting tentunya mereka haruslah memiliki kemauan untuk terus belajar dan belajar.
Oleh karena itu perlu dukungan dan keseriusan dari semua pihak, terutama manajemen puncak, dalam
menyiapkan kader - kader terbaik dalam penerapan KKEP di lingkungan kerja masing-masing. Hal tersebut dapat
diyakini akan menentukan keberhasilan keseluruhan siklus PQA berbasis KKEP (PQA life cycle) yang meliputi tahapan
proses: Penyusunan Dokumen Aplikasi, Asesmen PQA, Awarding dalam APQA, dan Tindak Lanjut OFI to AFI.•

Tim KOMET yakin, semangat dan dukungan dari Manajemen Puncak dan para
KOMETers dapat memperbaiki pencapaian TW I ini. Kesadaran menjadikan aset
pengetahuan menjadi competitive advantage perusahaan akan mendorong KOMETer
menciptakan sebuah legacy bagi Perusahaan.
The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!! •
oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Primawan Ratiansyah - 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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Judul Buku :
Habiskan Saja Gajimu!!
Pengarang :
Ahmad Gozali
Penerbit :
TransMedia
“Kalau saja penghasilan saya lebih
besar, tentunya masalah Keuangan ini
akan cepat selesai” atau “Kalau gaji saya
sudah naik, baru deh saya bisa nabung
dengen rutin”.
Begitulah sejumlah alasan yang
kerap terlontar untuk menyatakan
persoalan “kekurangan uang”. Banyak
keluarga yang mengeluh dan stress
dalam mengatur Keuangan mereka
karena lebih sering “tekor” di akhir
bulan ketimbang bersisa. Itulah
kenyataannya!
Namun, betulkah itu masalah
sebenarnya? Atau jangan-jangan
Andalah yang salah dalam menetapkan
tujuan dalam mengelola uang. Tujuan
kita mengelola uang selama ini adalah
untuk mengatur bagaimana caranya
supaya bersissa di akhir bulan untuk
ditabung atau di investasikan. Namunm
kenyataannya bukannya bersisa, kita
malah “kehabisan” uang sebelum
keperluan sempat dibayarkan.
Didalam buku ini hadir dari beberapa
banyaknya pertanyaan tentang
bagaimana caranya menyisakan uang
di akhir bulan. Bagaimana caranya
agar bisa menabung dan berinvestasi
dengan rutin. Daripada “kehabisan”
uang setiap bulan, kenapa tidak sekalian
saja kita “habiskan”…? Didalam buku
juga terdapat bagaimana cara untuk
menghabiskan uang di jalan yang benar?
Atau lebih tepatnya, bagaimana mengatur
prioritas pengeluaran yang benar? Ada
empat jenis pengeluaran yang benar
dengan beberapa sudut pandang.
Empat macam jenis pengeluaran
tersebut adalah : 1. Pengeluaran yang
bersifat sosial 2. Pengeluaran untuk
cicilan utang 3. Pengeluaran untuk
saving 4. Pengeluaran untuk biaya
hidup.
Itulah konsep mengelola uang yang
terdapat dalam buku ini. Ingin tahu
cara mengelola uang? Buku ini akan
membahasnya dengan tuntas, dan
mindset Anda dalam mengelola keuang
akan berubah
Semoga tidak hanya memberikan
dampak positif untuk pembaca agar
senantiasa memberikan sesuatu bagi
kemajuan negeri ini.
Selamat membaca dan berkarya.•

PERPUSTAKAAN

Bogor – Baru saja didaulat menjadi bahan bakar legal dan resmi
yang digunakan dalam ajang balap motor nasional di Indonesia, produk
Pertamina Pertamax Plus bersama dengan Tim Balap Yamaha langsung
mencetak prestasi membanggakan dengan berhasil memecahkan rekor
fastest lap di ajang balap motor nasional Indoprix pada Minggu (17/3),
di Karting International Circuit, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
“Tim Yamaha mengabarkan kepada kami, setelah mengganti bahan
bakar motornya dengan Pertamax Plus, mereka memecahkan best lap
time record IP 110 57,91” & IP 125 57,34”. Kita tentu bangga akan
prestasi ini,” jelas Assistant Partnership Program Commercial Fuel
Marketing Hardiyanto Tato.
Penggantian bahan bakar oleh tim balap Yamaha tersebut terkait
dengan legalisasi yang dilakukan oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI)
bahwa setiap tim balap yang menjadi peserta di kejuaraan Indoprix
harus menggunakan bahan bakar Pertamax Plus. “Jadi, di kejuaraan
sepeda motor di Indonesia ini belum ada regulasi tentang penggunaan
bahan bakar, tapi kalau untuk produk lain seperti ban dan oli sudah ada
regulasinya. Selama ini, mayoritas peserta menggunakan avgas atau
bensol untuk pesawat terbang. Penggunaan bahan bakar tersebut jelas
ilegal karena sebetulnya avgas untuk pesawat latih, bukan dipakai untuk
balapan,” jelas Tato.
“Sebagai tahap awal, untuk tahun 2013 yang wajib menggunakan
Pertamax Plus pertama adalah ajang balap Indoprix, IRS, dan kemudian
Honda Racing Championship. Mereka juga minta ingin buat regulasi
bahan bakar menggunakan Pertamax Plus, kemudian kita lihat lokasi –
lokasinya dan kita sanggup support,” kata Tato.
Tato juga mengutarakan lebih lanjut Pertamax Plus dipilih oleh IMI
karena alasan yang jelas. Selain kualitas yang baik, Pertamax Plus
cenderung lebih mudah didapat dengan harga lebih terjangkau dibanding

Tim Yamaha yang mengganti bahan bakarnya dengan Pertamax Plus pecahkan rekor
Fastest Lap di Indoprix 2013.

Foto : WAHYU NUGRAHA

Pertamax Plus Pecahkan Rekor Fastest Lap di Indoprix

brand competitor.
Menurut Deputy General Manager Yamaha Abidin, berkat
Pertamax Plus timnya mampu memecahkan rekor. “Ternyata
Yamaha memecahkan Best Lap Time Record dengan Jupiter Z1
oleh pembalap Sudarmono. Dengan Pertamax Plus, 95 Z1 kami
jadi lebih kencang,” Ujar Abidin.
“Kami tidak menyangka ketika menggunakan Pertamax Plus
tekanan kecepatan yang diberikan pada mesin jadi lebih konsisten
dibandingkan dengan yang lain,” tambah Abidin lagi.
Legalisasi penggunaan Pertamax Plus pada setiap ajang balap
motor nasional di Indonesia ini juga diharapkan dapat memengaruhi
para penggemar balap motor di Indonesia agar menggunakan
Pertamax Plus untuk kendaraannya.•AJI HUTOMO PUTRA

Berbagi Pengetahuan di Engine Oil Seminar 2013
JAKARTA - Pertamina Lubricants bekerja sama dengan Japan
Automobile Manufacturers Association Inc. (JAMA) mengadakan
seminar bertema Engine Oil Seminar 2013. Acara yang diadakan di
Lantai M, Kantor Pusat Pertamina dibuka oleh VP Pertamina Lubricants
Supriyanto DH, pada (11/3).
JAMA yang beranggotakan para pabrikan mesin di Jepang dan PAJ
(Petroleum Association of Japan) membuat berbagai standard baru
di bawah naungan JASO (Japan Automobile Standard Organization).
Secara rutin, JASO melakukan sosialisasi ke negra-negara yang
banyak menggunakan kendaraan buatan pabrikan Jepang, termasuk
Indonesia. Di Indonesia, bekerja sama dengan Pertamina, tahun 2013
ini JAMA mensosialisasikan standar pelumas mesin bensin, pelumas
motor dan minyak transmisi.
Sementara Pertamina sebagai market leader dalam bisnis pelumas
dan pelumasan, secara konsisten memfasilitasi upaya sosialisasi
standard JASO ini setiap dua tahun sekali.
VP Pertamina Lubricants Supriyanto berharap, selain berfungsi
sebagai market education, kegiatan ini dapat memberi kontribusi bagi
kemajuan teknologi pelumas dan pelumasan khususnya di Indonesia,
yang pada akhirnya tentu akan membawa kita kepada masa depan
yang lebih baik. Banyak produk Pertamina yang sudah memenuhi
spesifikasi yang ditetapkan JASO untuk mesin-mesin Jepang, antara
lain Fastron Techno, Enduro Racing (API SL JASO MA2), Enduro Matic
(API SL JASO MB), dan lain-lain.
Sementara Mia Krishna, Product Development Specialist Pertamina
Lubricants menyatakan, transportasi merupakan sektor yang terbesar
dan paling cepat tumbuh dalam mengkonsumsi energi di Indonesia,
sehingga menjadi penyumbang emisi CO2 yang cukup signifikan

dapat menurunkan konsumsi bahan bakar hingga 2-3 %. Pelumas
fuel economy, demikian pelumas tersebut dinamakan, memiliki
kekentalan maksimal SAE 10W-30. JASO merekomendasikan agar
kendaraan penumpang generasi terbaru berbahan bakar bensin
buatan pabrikan Jepang menggunakan pelumas fuel economy ini
dengan klasifikasi API SN/GF5.
Berkaitan dengan kebutuhan pelumas tersebut, Pertamina
sebagai market leader mengembangkan pelumas fuel economy
API SN/GF5 SAE 5W-30 yang berbasis teknologi additive Highly
Effective Modifier for AuTomotive engine (HEMAT). Teknologi
HEMAT dikombinasikan dengan base oil ex kilang Dumai membuat
pelumas ini tidak hanya unggul dalam melindungi mesin, namun
juga dalam penghematan bahan bakar. Pelumas ini juga ramah
bagi after treatment device yang dipasang di saluran gas buang
guna mengurangi emisi.

terutama di kota-kota besar. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan

Seminar ini sendiri diikuti oleh para end users dari industri

untuk mengurangi emisi ini, salah satunya dengan mengurangi

otomotif nasional, terutama pabrikan Jepang, institusi pemerintahan,

konsumsi bahan bakar.

dan lembaga pendidikan.• URIP HERDIMAN KAMBALI

Pelumas sebagai salah satu bagian penting dari mesin terbukti
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ambar rachmanto
Reserve Management Manager
Upstream Directorate

nelson sitompul

Upstream Strategic Planning Manager
Upstream Directorate

Mahasiswa STT Migas Kunjungi RU V

heru murti

Performance & Quality Management
Manager,
Upstream Directorate

syaiful anwar
HSSE Manager
Upstream Directorate

Foto : RU V

Balikpapan – Tepat pukul 20.30 WITA, lampu
penerangan sepanjang jalan minyak mati, pada (23/3).
Di sejumlah perumahan dinas Pertamina, seperti
Perumahan Gunung Dubs, Gunung Pancur, Gunung
Pipa,Gunung Empat, Kebun Bunga, APT, Wisma
T&T, Panorama dan Parikesit juga terjadi hal yang
sama. Rupanya, Pertamina sedang mendorong para
pekerjanya untuk mendukung kampanye Earth Hour
yang dilaksanakan selama satu jam. Pemadaman
ini mampu mendukung penghematan penggunaan
beban listrik hingga 3,8 MW. Tim Pertamina Earth
Hour+ bersama Public Relations RU V, bergerak
menyusuri setiap perumahan untuk memantau apabila
masih ada rumah yang masih nyala listrik. “Kami
berterima kasih atas partisipasi aktif para pekerja. Ini
menunjukkan pekerja Pertamina menyadari maksud
baik dari kampanye Earth Hour kali ini,” ujar PR Section
Head RU V Fety.•RU V

Foto :RU V

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : WAHYU NUGRAHA

Kampanye Earth Hour di RU V

Balikpapan – Sebagai bentuk perhatian Pertamina
terhadap dunia pendidikan, di Ruang Model (12/2),
RU V menerima kunjungan mahasiswa STT Migas.
Dalam kunjungan ini, Junior Primary Process Engineer
Yesay Setiawan, dan Junior Engineer Secondary
Process Chrisavitri Yulihastiwi menjelaskan mengenai
proses pengolahan yang ada di RU V. “Pertamina ini
memiliki posisi penting di negara ini, dibuktikan dengan
Pertamina menyumbang 50% dari keuntungan untuk
negara,” jelas Relation Officer Public Relations RU V,
Puput Dewanthy dalam presentasi pembukaannya.
Kunjungan dilanjutkan dengan kunjungan mahasiswa
ke ruang model dan kilang RU V. Kegiatan juga diisi
dengan tanya jawab dari Mahasiswa STT Migas.•RU V

HR Business & Control Function
Manager
HR Directorate

henry simandjuntak
HR Area Manager Sumbagsel,
HR M & T,
HR Development

suprapno

SMKN 2 Kunjungi RU II

HR Area Manager/
Business Partner RU VI
HR Refinery

septiadi nugroho

HR Area Manager Maluku-Papua
HR M & T

Foto : AVIATION

MADIUN - Menindaklanjuti workshop untuk pelanggan
yang diadakan tahun sebelumnya, unit bisnis Aviation
menyelenggarakan Workshop ”Aviation Fuel Handling
untuk TNI AU”. Workshop ini diikuti 40 TNI AU yang
terbagi dalam 2 Batch dan dilatarbelakangi oleh
kebutuhan prosedur penanganan Bahan Bakar Minyak
Penerbangan (BBMP) yang tepat bagi TNI AU dengan
jumlah armada pesawat dan personil yang cukup
banyak. Selain di PAv Academy Training Center-DPPU
Juanda, workshop juga diadakan di Lanud IswahyudiMadiun untuk mengakomodir kebutuhan mixing Bahan
Bakar Pesawat Jet Tempur. Dukungan nyata Pertamina
melalui workshop ini diharapkan dapat meningkatkan
kapabilitas personil TNI AU dalam melaksanakan tugas
operasi pertahanan udara nasional.•Aviation

bambang triono

Foto : RU II

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Workshop Aviation Fuel Handling
untuk TNI Angkatan Udara

		

DUMAI - Sejumlah pelajar dari SMKN 2 Dumai
melakukan kunjungan ke Refinery Unit II, baru-baru ini.
Para pelajar dan beberapa guru yang hadir disambut
oleh Public Relations Section Head Yefrizon beserta tim
pelaksana di ruang rapat Public Relations.Kunjungan
ini bertujuan menambah pengetahuan, khususnya
mengenai pengolahan minyak yang ada di RU II.
Officer Relations Dasma Sinaga mewakili PR Section
Head pada kesempatan itu menerima cinderamata dari
Kepala Sekolah SMKN 2 Dumai. Kunjungan diakhiri
dengan mengajak para siswa melihat dari dekat kilang
RU II dengan menggunakan transportasi bus yang telah
disiapkan Pertamina.•RU II

a

Jadilah
Agent of Change
JAKARTA – Sebanyak 35 peserta program
Bimbingan Praktis Ahli (BPA) PT Pertamina
EP (PEP) tahun 2012 dinyatakan lulus setelah
mengikuti program pendidikan selama kurun
waktu 6 bulan. Peserta BPA meliputi jurusan
BPA HSE sejumlah 5 orang, BP HRD 6 orang
dan BPA SCM sebanyak 24 orang.
Program BPA 2012 secara resmi ditutup
Presiden Direktur Pertamina EP, Syamsu Alam
di Ruang Asphalt, Pertamina Learning Center
Simprug, Jakarta (5/2).
Dikatakan oleh Syamsu, para BPA tersebut
akan menjadi ujung tombak yang mengisi
kegiatan-kegiatan field Pertamina EP yang
tersebar di seluruh Indonesia. Untuk itu pihak
nya menekankan agar dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawab nantinya para BPA
komitmen terhadap aspek HSE.
“Saya menginginkan kita semua bisa
menjadi agent of change di Pertamina EP.
Kita harus punya tanggung jawab bagaimana
mempertahankan perusahaan bisa terus
eksis memberikan kontribusi yang terbaik
dan sepakat untuk maju bersama membawa
Pertamina EP menjadi World Class,” tegas
Syamsu.
Dari hasil penilaian kinerja kelas, On the
Job Training (OJT), nilai tulis Kertas Kerja Wajib
(KKW) dan nilai saji KKW, terpilih peserta terbaik
untuk fungsi HSE adalah Bherry Hanofi Yondra,
untuk fungsi HRD terpilih Moch. Abid Anwar
Musyadad dan peringkat terbaik pertama
untuk fungsi SCM adalah Badarus Syamsi Nur
Amalansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Syamsu
Alam juga memberikan penghargaan kepada
para peserta terbaik untuk program BPA
2012 Pertamina EP. “Kita harapkan setelah
mengikuti masa pendidikan selama 6 bulan
tentunya mereka siap untuk bekerja dan akan
kita bekali terus menerus untuk kompetensinya
dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan yang
practical,” tambah Syamsu.•IRLI KARMILA

10

Naikkan Angka Produksi,
PHE ONWJ Garap Proyek Fenomenal

Bandung - Pertamina Hulu
Energi (PHE) ONWJ tengah
bergeliat dengan berbagai
manuver untuk meningkatkan
angka produksi. Sejumlah
proyek tengah digarap, salah
satu proyek fenomenal yang
belum pernah ada di belahan
bumi manapun.
Vice President Eksploitasi
PHE ONWJ, Jonly Sinulingga,
mengatakan, rencananya
di akhir Juli tahun ini proyek
deck rising di lima platform
akan digulirkan. “Akan ada

empat platform yang besar
dan dit amb ah satu bridge
dan ada satu sumur. Semua
itu akan kita angkat secara
bersama secara simultan
dengan bekerja sama dengan
kontraktor asing dari Amerika,”
kata Jonli di sela-sela acara
Supply Chain Management
Consultation Forum 2013, di
Bandung, Jum’at (8/3).
Lebih lanjut Jonli meng
ungkapkan, proyek ini
adalah proyek pertama di
dunia dan fenomenal karena

belum pernah digarap sebe
lumnya. Oleh karenanya Jonly
berujar, sepatutnya Indonesia
berbangga diri, apalagi ini
dikerjakan oleh PHE ONWJ.
“Jadi saya kira ini perlu
didukung maksimal. Kalau
ini berhasil, bangsa Indonesia
bisa bangga,” ucapnya.
Sedianya, persiapan
proyek ini sudah dimulai
sejak 2012, dan kini sejumlah
peralatan tengah dikapalkan
dari Houston, Amerika
menuju Indonesia. Dalam

kapal tersebut terdapat 110
kontainer yang berisi alat-alat
pesanan PHE ONWJ.
“Targetnya awal Agustus
2013 proyek tersebut mulai
dilaksanakan. Eksekusinya
dua bulan mudah-mudahan
bisa sukses. Proses tender
sudah dilaksanakan sejak
tahun lalu. Barang-barang
sedang on the way, April harus
sudah ada di Indonesia,” jelas
Jonly optimis.•SAHRUL HAETAMY

ANANTO

Pertolongan Pertama Lewat “Bantuan Hidup Dasar”
JAKARTA – Apa yang harus
dilakukan jika kita menemukan
seseorang di suatu tempat
dalam kondisi tidak sadarkan
diri bahkan nafas sempat
terhenti? Jawabannya adalah
praktikkan “Bantuan Hidup
Dasar”.
Bantuan hidup dasar
(BHD) adalah cara sederhana
yang bisa membantu mem
pertahankan hidup seseorang
untuk sementara. Hal ini men
jadi perhatian khusus Rumah
Sakit Pusat Pertamina (RSPP)
untuk menggerakkan semua
pihak, tidak hanya fungs i
medis namun juga dari fungsi
non medis untuk mengenalkan
lebih jauh tentang BHD secara
praktiknya.
Oleh karena itu, dalam
rangka meningkatkan kesa
daran akan pentingnya BHD,
RSPP menggelar lomba
BHD yang diikuti oleh tenaga

medis dan non medis yang
berlangsung di Auditorium
Graha RSPP lantai 12, Rabu
(20/3).
Direktur Utama RSPP
Mushofa Fauzi mengatakan,
dengan pertolongan awal
dalam memberikan bantuan
dasar ini akan bisa bermakna
memberikan kehidupan
ses eorang sebelum men
dapatkan pertolongan lebih
lanjut sebelum mendapatkan
pertolongan dari tim medis.
“Walaupun kita bukan
tenaga kesehatan atau medis,
tetapi mengetahui bagaimana
cara memberikan bantuan
hidup dasar secara umum
perlu juga diketahui bersama
demi kelangsungan hidup
seseorang,” ucap Mushofa.
Lomba BHD kali ini diikuti
70 orang dari tenaga medis
dan non medis. Mereka tampil
secara berpasangan. Sebelum

Foto : KUNTORO
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Peserta lomba BHD sedang dinilai oleh juri.

mengikuti lomba BHD, para
peserta yang mengikuti lomba
BHD diberikan pelatihan
selama satu minggu untuk
mengenal lebih jauh tahapan
yang harus dilakukan dalam
penanganan BHD.
“Ini pertama kalinya saya
ikut lomba BHD. Alhamdulillah,
saya mendapatkan tambahan

ilmu dan ini menjadi pegangan
saya jika suatu hari nanti me
nemukan orang yang tidak
sadarkan diri. Walaupun saya
bukan dokter, setidaknya saya
bisa memberikan pertolongan
pertama,” ungkap salah satu
peserta lomba dari fungsi
Security, Tri Febriyantoro.•IRLI
KARMILA

PHE WMO Terus Bergiat di Sumur-sumur Baru
Bandung – Senior Exe

WMO itu akan mengebor 9

Hulu Energy (PHE) West

sumur pengembangan, jadi

cutive VP and GM Pertamina

Madura Offshore (WMO)
Imron Asjhari mengatakan
sampai Maret tahun ini, PHE
WMO sudah mengebor
satu sumur eksplorasi dan
membuka cadangan baru,
serta mengebor enam sumur
pengembangan. Dan pada
akhir Maret, sumur tersebut
sudah mulai produksi.
“Kami sudah lakukan
semua. Rencananya, PHE

sumur eksplorasi dan 21
total 30 sumur, itu yang akan
dilakukan oleh PHE WMO,”
kata Imron, di sela-sela acara
Supply Chain Management
Consultasion Forum 2013,
yang digelar di Hotel Hyatt
Bandung, Jum’at (8/3).
Imron mengungkapkan
hal itu mengacu pada apa
yang dicanangkan SKK
Migas, tahun 2013 sebagai
tahunnya pengeboran.

Pengeboran ini tentunya
berkaitan erat dengan
peranan supply chain
management dalam proses
pengadaan berbagai macam
sarana pendukung proses
produksi.
“Kita semua KKKS
yang hadir di forum ini
akan mengebor sekitar
260 sumur ekplorasi, 1.178
sumur pengembangan, dan
1.094 sumur make over.
Jadi bisa dibayangkan
bagaimana fungsi Supply

Chain Management dalam
menentukan dan mem
persiapkan drilling rig juga
servis-servisnya yang
mengikuti drilling tersebut.
Itu sangat luar biasa,” ung
kapnya.
Adapun data dari SKK
Migas menyebutkan bahwa
penghematan pengadaan
barang dan jasa di sektor
hulu minyak dan gas bumi
(migas) selama tahun 2012
mencapai US$ 226 juta atau
sekitar Rp 2,2 triliun. Dari

jumlah itu, sebanyak 183 juta
dollar AS atau sekitar Rp 1,78
triliun berasal dari kontrak
pengadaan dan pemanfaatan
fasilitas bersama. Sisanya,
sebesar US$ 43 juta atau
Rp 420 miliar berasal dari
optimalisasi inventory.
Penghematan penga
daan barang dan jasa
menunjukkan tren meningkat
setiap tahunnya. Tahun
2010, capaian penghematan
sebanyak US$ 96,5 juta. Satu
tahun berikutnya meningkat

menjadi US$ 155,4 juta.
Tahun 2013 ini, SKK Migas
dan kontraktor menargetkan
penghematan senilai US$
200 juta.
Terkait dengan pen
capaian itu, Imron meng
ungkapkan bahwa kelihatan
nya dari tahun ke tahun
terlihat bahwa grafik yang
dilakukan oleh tim sudah
sangat luar biasa, terus
meningkat dan diharapkan di
tahun ini bisa lebih maksimal
lagi.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Sewakan Aset Tanggamus untuk
Pembangunan Industri Maritim

Monitoring dan Asistensi PSM
TBBM Medan Group

Foto : PRIYO WIDIYANTO

J a k a r ta – P e r t a m i n a
menyewakan lahan seluas
400 ha di Kabupaten Tang
gamus, Lampung, kepada
PT. Repindo Jagad Raya un
tuk dikembangkan menjadi
kawasan industri maritim
terpadu. Hal ini menjadi bukti
Pertamina mendukung program
Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan
Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Bertempat di Gedung
Utama Pertamina, Rabu (6/3),
penandatanganan perjanjian
sewa aset dilakukan Direktur
Umum Pertamina Luhur Bu
di Djatmiko dan Direktur
Utam a PT. Repindo Jagad
Raya Ritha Manik. Hadir pula
Bupati Tanggamus, Bambang
Kurniawan.
“Pembangunan kawasan
maritim ini merupakan sebuah
langkah maju karena akan
banyak memberikan faedah
bagi masyarakat kami, seperti
teratasinya masalah tenaga
kerja. Selain itu lahan juga bisa
digarap dengan optimal, lebih

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko berjabat tangan dengan Direktur
Utama PT Repindo Jagad Raya Ritha Mani dengan disaksikan Bupati Tanggamus
Bambang Kurniawan.

baik dari keadaan sebelumnya
yang cenderung digarap
liar oleh masyarakat,” kata
Bupati Tanggamus Bambang
Kurniawan.
Sejatinya, total luas lahan
yang dimiliki oleh Pertamina
di kawasan Batu Balai Pekon
Ketapang, Kecamatan Limau,
Kabupaten Tanggamus menca
pai 1.022 ha, namun yang
disewa hanya 400 ha.
Menurut Direktur Utama
PT. Repindo Jagad Raya
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Ritha Manik, rencananya
Kementerian Perindustrian RI
dan Pemerintah Kabup aten
Tanggamus akan mendirikan
Sekolah Menengah Kejuruan
dan Politeknik di bidang maritim
di kawasan ini.
Luhur Budi Djatmiko
berh
 arap, pembangunan
International Maritime Park
tersebut bisa mendukung
pen gembangan pusat-pu
sat ekonomi baru di Indo
nesia.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

MEDAN - Pada 25 Februari 2013 telah dilaksanakan asistensi dan pemantauan penerapan
Process Safety Management (PSM) di Terminal BBM Medan oleh tim ahli dari HSE M&T Pusat.
Kegiatan yang memfokuskan kepada perbaikan kesistiman dan perbaikan nyata secara phisik
instalasi dilapangan ini merupakan ujud komitmen yang tinggi dari Instalasi Medan Group
untuk menerapkan PSM. Penerapan PSM ini bertujuan mencegah insiden katastropik seperti
kebakaran dan peledakan yang terkait dengan proses kegiatan penyimpanan, penyaluran
dan distribusi BBM.
Tim PSM melakukan pembahasan dengan semangat yang tinggi untuk mencapai hasil
yang optimal dengan dipandu dan diasistensi oleh Tim HSE M&T Pusat. OH IMG dan timnya
serta anggota pendukung dari Region selama 2 hari ikut terjun ke lapangan dan melakukan
evaluasi. Beberapa agenda yang menjadi topik pembahasan tim antara lain sistem preventive
maintenance grounding Tanki BBM, penyebab timbulnya deviasi pengukuran grounding, PV
Valve, Slot diping device (pengukuran manual level Tanki BBM), dan keterkaitannya dengan
elemen penting PSM seperti Management of Change, Process safety Information, Training,
Process Hazard Analysis, dan elemen PSM lainnya.
Tim PSM beserta tim Asistensi PSM HSE M&T juga melakukan verifikasi lapangan dan
mengukur sejauhmana peningkatan yang sudah dilakukan. GM Marketing Operasi Region I
menyampaikan, seluruh rekomendasi auditor PSM harus ditindaklanjuti secara maksimal dan
pelaksanaan yang terkait dengan perbaikan peralatan, modifikasi, dan penambahan sistim
proteksi sesuai best practice dan standard yang berlaku, diharapkan bisa direalisasikan
sesuai target waktu yang sudah disepakati. GM Marketing Operasi Region I menegaskan
lagi bahwa seluruh tim PSM dan fungsi terkait harus mensupport penerapan PSM ini secara
berkelanjutan.
Untuk suksesnya kegiatan inisiatif 2013 ini perlu support dari Region dan Pusat, khususnya
yang berkaitan dengan anggaran, supporting SDM dan pemantauan berupa Health Check
realisasi penerapan PSM sebagai wujud komitmen yang tinggi.•OM REG. I

JAKARTA – Tim Manajemen
Resiko dan Kepatuhan PT
Angkasa Pura II melakukan
kunjungan ke Pertamina untuk
benchmark terkait tugas dan
ruang lingkup Good Corporate
Governance dan Risk Mana
gement Pertamina.
Rombongan Angkasa Pura
II yang diwakili oleh Kepala
Biro Management Resiko dan
Kepatuhan PT Angkasa Pura
II Domen Malau disambut oleh
Vice President Enterprise Risk
Management Ludi Sugianto
dan Manager Compliance
Pertamina Mindaryoko di
Executive Lounge, Kantor Pusat
Pertamina, Senin (11/3).
“Sebagai sesama BUMN
tentunya kita bisa berbagi
pen getahuan dan pengala
man yang tentunya bisa saling
menguntungkan,” ucap VP ERP
Pertamina Ludi Sugianto.
Ludi memberikan pema
haman pentingnya penerapan
risk management yang efek
tif di Pertamina. Ia juga me
map arkan proses risk ma
nagement dan teknik aplikasi
dalam operasional perusahaan.
Menurutnya, penerapan risk
management yang tepat mem
bantu manajemen perusahaan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Angkasa Pura II Benchmark GCG dan
Risk Management ke Pertamina

dalam penerapan GCG dan
m e li n d u n g i k e p e n t i n g a n
stakeholder di Pertamina.
Dalam kesempatan terse
but, Manager Compliance
Pertamina Mindaryoko mem
presentasikan penerapan
GCG di Pertamina, Whistle
Blowing System (WBS) dan
Implementasi Boundary KPI
GCG.
Mindaryoko menjelaskan,
prinsip implementasi GCG di
Pertamina mengacu kepada
visi Pertamina untuk menjadi
perusahaan kelas dunia.
Karena itu, penerapan tata
kelola korporasi setara per
usahaan publik dan mem
bangun lingkungan bisnis yang
sehat dengan mitra bisnis dan
stakeholders menjadi hal yang
penting.
Selain itu, Pertamina me

nerapkan WBS sebagai wadah
informasi dan pengaduan ter
hadap adanya tindakan korupsi,
suap, benturan kepentingan,
pencurian, kecurangan, dan
upaya melanggar hukum dan
aturan perusahaan.
“Benchmark ini sangat
bermanfaat bagi perusahaan
kami. Karena, segala hal yang
disampaikan tadi dapat kami
terapkan di Angkasa Pura II,”
ungkap Domen Malau.
Menurut Domen, banyak
nya potensi risiko yang dihadapi
ke depan, maka pihaknya
akan menerapkan aplikasi
risk assesment dalam bentuk
kuantitatif agar semuanya
bisa terukur lebih baik lagi.
Selama ini di Angkasa Pura
II belum menerapkan aplikasi
seperti yang dilakukan oleh
Pertamina.•IRLI KARMILA
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Pertamina Pasok BBM untuk
Pamapersada Nusantara
Pertamina kembali
memasok BBM untuk PT
Pamapersada Nusantara
(PAMA). Peningkatan
pasokan menjadi bukti
kepercayaan konsumen
kedua terbesar tersebut
kepada kualitas pelayanan
BUMN ini.

derrick Struktur logam yang didirikan di atas sumur minyak; alat untuk
pengeboran yang menembus bebatuan.
offshore well Lubang yang digali di dasar laut untuk mendapatkan
minyak; Bentuknya seperti pohon natal terletak di atas dasar laut.
tank farm Seluruh fasilitas (seperti tanki dan pompa) yang menyimpan
minyak mentah dalam jumlah besar untuk dikirim ke kilang minyak.
Foto : WAHYU NUGRAHA

Jakarta – Kepercayaan ini
dituangkan melalui penanda
tanganan perjanjian jual beli
BBM oleh Direktur Pemasaran
dan Niaga Pertamina Hanung
Budya dan Direktur PT PAMA,
Nico Tahir di Jakarta, (28/3).
“Ini momen penting bagi
kami karena mendapatkan
k e p e r c a y a a n l a g i d a r i
PAMA. Kami berkomitmen
memberikan yang terbaik,”
ucap Hanung usai penan
datanganan.
Menurut Hanung, kerja
sama ini bernilai tinggi bagi
bisnis Pertamina karena
k o n s u m s i B B M PA M A
merupakan konsumen yang
terbesar kedua setelah PLN.
Tahun ini, pasokan solar
yang dibutuhkan oleh PAMA
mengalami peningkatan
menjadi 880 ribu kiloliter/
tahun dari 770 ribu kiloliter.

crude-oil pipeline Pipa minyak, bisa di bawah tanah, permukaan tanah
atau di bawah laut. Panjangnya pipa ini bisa mencapai ribuan mil.

Jajaran manajemen Direktorat Pemasaran & Niaga Pertamina dan PT Pamapersada Nusantara bersepakat meningkatkan
hubungan kerja sama di antara kedua belah pihak.

Pihaknya berharap kerja sama
ini akan terus berlanjut dengan
kebutuhan pasokan yang se
makin meningkat.
“Kami juga selalu berusaha
memberikan harga yang kom
petitif dari pesaing lainnya,”
lanjut Hanung.
Sementara itu, Nico Tahir
mengatakan kerja sama ini
sebagai semangat patriotisme
untuk memberikan yang
terbaik bagi negeri. Karena
itulah, sejak berdirinya PAMA
sebagai perusahaan milik

bangsa, pihaknya senantiasa
memberikan kepercayaan
kepada Pertamina untuk
bersinergi.
“Support dan service yang
diberikan oleh Pertamina
sangat luar biasa. Mudahmudahan PAMA bisa terus
berkembang sehingga ke
butuhan konsumsi BBM pun
akan bertambah. Kami akan
selalu terbuka jika ada sesuatu
hal yang bisa di-explore ber
sama agar kerja sama akan
terus terjalin,” ungkap Nico.

PAMA adalah anak per
usahaan dari PT United
Tractors Tbk. PAMA berada
di posisi mapan sebagai
kontraktor pertambangan
terkemuka di tanah air yang
aktif mengelola sejumlah
besar pertambangan batu
bara, emas, quarry dan
sebagainya, mengerjakan
konstruksi bendungan
dan pengerjaan jalan serta
berbagai proyek penggalian
bumi dan transportasi.• IRLI
KARMILA

buffer tank Kontainer besar untuk menyimpan minyak mentah sementara
sebelum dipompa kembali ke dalam jaringan perpipaan.
aboveground pipeline Pipa minyak yang ditempatkan di atas
tanah melindunginya dari temperatur dingin di bawah tanah (misalnya, pipa
alaska).
central pumping station Stasiun pompa yang kuat yang berfungsi
menjaga tekanan yang diperlukan untuk memindahkan minyak melalui pipa
ke stasiun pemompaan berikutnya.
TERMINAL Fasilitas yang terletak di ujung jaringan pipa yang mencakup
peralatan seperti tank dan pompa. Fasilitas tersebut menerima minyak mentah
sebelum diproses di kilang.
refinery Kilang yang mengolah minyak mentah (memisahkan dan
membuang) untuk mendapatkan berbagai macam produk jadi (termasuk
bahan bakar minyak).
intermediate booster station Stasiun pendorong dari Stasiun
Pusat dan mempertahankan aliran minyak dalam jaringan pipa.
pipeline Pipa baja yang membawa minyak dari satu fasilitas perawatan
ke fasilitas lain.
Christmas tree Seperangkat peralatan yang berada di bagian paling atas
sumur produksi, digunakan untuk mengatur aliran minyak dari dasar bumi.
pumping station Instalasi-instalasi yang berada di sepanjang jalur
perpipaan yang dilengkapi dengan pompa bermotor; Peralatan ini digunakan
untuk memastikan minyak mengalir di dalam jaringan perpipaan.
submarine pipeline Pipa yang dipasang di dasar laut yang membawa
minyak yang diambil dari bawah laut menuju ke pantai.
production platform Fasilitas yang digunakan untuk mengekstrak
minyak yang berasal dari bawah laut; pemisahan dan pengolahan hidrokarbon
terutama dilakukan di sini.
		

sumber : www.visualdictionaryonline.com

GENTA
300K
Mengukur Jalur Brigade 100K
Kepulauan Indonesia adalah karunia Yang Maha Kuasa. Bak
untaian zamrud yang terapung di kebiruan laut meliuk lengkung
terbelah garis khatulistiwa. Tanah air nan indah, penuh barokah,
karena baik di dalam perut maupun di berbagai angkota
tubuh lainnya tersimpan aneka ragam kekayaan yang tiada
dua. Jajaran gunung dan bukit yang merupakan jalur vulkanik
Mediteranian membentang dari arah barat menuju timur dan
berjumpa dan saling jabat dengan jalur vulkanik Sirkum Pasifik di
wilayah Kepulauan Maluku. Selanjutnya, kedua jalur ini menyatu
mesra meliuk ke utara melewati Sulawesi terus pamitan menuju
Filipina Selatan...

Foto : MEDIA HULU

menggapai lompatan perolehan produksi di luar lenggok laku
operasi biasa. Berpegang pada adagium, ”hanya orang gila
yang bermimpi memperoleh hasil luar biasa melalui jurus-jurus
biasa,” kedua brigade tersebut larut dalam dinamika waktu.
Lewat sudut pandang itulah maka rubrik Genta Brigade 300K,
tabloid Energia kali ini mengangkat jalur Brigade 100K untuk
melengkapi informasi Brigade 200K yang sudah dihidangkan
selama ini.

Kedua jalur vulkanik itulah yang telah menghadiahkan
kita potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Namun,
kenikmatan yang disediakan oleh energi migas telah melalaikan
kita pada langkah-langkah strategis pengusahaan energi
yang ramah lingkungan itu untuk menggerakkan roda-roda
pembangunan. ”Tak ada istilah terlambat,” demikian ucap orang
bijak yang selalu melihat positif ke depan.

dalam makna capaian tambahan produksi sejumlah 300 ribu
BOEPD (Brigade 200K untuk migas dan Brigade 100K porsi panas
bumi) yang lahir atas keprihatinan capaian produksi Pertamina
yang ”biasa-biasa” saja. Yaitu, meski mengalami kenaikan setiap
tahun toh selalu di bawah level target yang ditetapkan.

Maka, kearifan kita dalam upaya pengelolaan energi hijau yang
lama gagap dan tertatih-tatih kini lebih dipacu melalui kebijakan
strategi Brigade 100K. Bagian dari kebijakan Brigade 300K

Kedua brigade (200K & 100K) dimaksud merupakan strategi
dalam penerapan program-program secara massive yang
digelindingkan ditingkat Direktorat Hulu Pertamina untuk

Uji produksi lapangan Kamojang.

”Brigade 100K, harus dibaca dalam makna kemampuan
menghasilkan tenaga listrik dari sumber energi panas bumi,
sehingga menghasilkan penghematan pemakaian migas
setara 100 ribu BOEPD,” tegas koordinator Brigade 100K,
Sigit Raharjo menjelaskan.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa total produksi panas
bumi saat ini, baik yang dikelola sendiri oleh PT. Pertamina
Geothermal Energy (PGE) maupun melalui uasaha kemitraan
berjumlah 1.337 MW. ”Dengan tambahan uap panas bumi
setara listrik 958 MW melalui kiprah Brigade 100K maka
di awal 2015 nanti, kita akan mampu menghasilkan listrik
sebesar 2.295 MW,” demikian pungkas Sigit mengakhiri
perbincangan.•RnB

