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Pertamina BUMN Pertama
Tangani Banjir Jakarta

MarketUpdate
PEMULIHAN KEPERCAYAAN

PT Pertamina
(Persero) melalui
program Pertamina
Peduli menjadi BUMN
pertama yang cepat
bertindak dalam
menangani korban
banjir di Jakarta.
Selain membantu
PMI, Pertamina juga
memberikan bantuan
langsung kepada
korban banjir di
beberapa wilayah.

Sejalan dengan penanganan banjir yg melanda Ibukota,
situasi ekonomi dan pasar uang dalam negeri masih
dipandang normal oleh investor internasional. Meski banjir
turut menggenangi Istana Negara dan pusat kawasan bisnis
Sudirman-Thamrin, kredibilitas negara tidak lantas dipandang
negatif karena banjir tidak mengganggu aktivitas ekonomi
dalam jangka panjang.
Seperti diketahui, tombak kredibilitas dalam pengambilan
keputusan investasi pelaku pasar adalah trust atau
kepercayaan. Kepercayaan sesungguhnya tidak dapat
dinilai (intangible). Namun, banyaknya “instrumen pengukur”
kepercayaan dapat menjadi tolak ukur investor dalam menilai
suatu negara, perusahaan, dan instrumen investasi (saham
atau obligasi), misalnya peringkat investasi (rating).
Lebih jauh dari sekedar permasalahan banjir, industri
keuangan internasional baru-baru ini terhenyak oleh
pernyataan Pembuat Kebijakan di kawasan Inggris mengenai
penurunan kepercayaan komunitas pasar uang internasional
terhadap institusi keuangan dan perbankan global. Penurunan
kepercayaan itu merupakan reaksi masyarakat internasional
menanggapi berbagai isu keuangan yang terjadi setahun
terakhir, seperti skandal kasus rekayasa LIBOR (London
Interbank Offered Rate – tingkat suku bunga acuan antar
bank), penyimpangan keuangan penyebab krisis utang
Eropa, dan lainnya.

Jakarta – Puluhan warga

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto, Direktur PIMR M. Afdal
Bahaudin, dan Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo berbincang dengan warga Kampung Bidara Cina yang baru
mendapatkan layanan pengobatan gratis Pertamina Peduli.
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Salah satu penurunan kepercayaan terjadi pada Bank UBS
AG, yang tahun 2012 didenda hingga US$ 1,5 miliar (setara
Rp14,25 triliun) akibat terbukti ikut merekayasa LIBOR,
bersama dengan beberapa institusi lain (lihat Market Update
No 28 Tahun XLVIII). Pada tahun 2013, bank terkemuka
internasional ini fokus untuk mengembalikan kepercayaan
publik melalui beberapa upaya transformasi internal.
Pemulihan kepercayaan mulai tercermin dari pergerakan
positif harga saham UBS pada awal perdagangan Januari
2013, seperti terlihat dalam tabel berikut.

antrian pengobatan gratis
Pertamina Peduli, di Posko
SDN 01 Bidara Cina, Jumat
(18/1). Warga yang sudah
tiga hari ini mengungsi, mulai
terserang demam, batuk dan
pilek. “Kami bersyukur ada
pengobatan gratis di posko,

Harga Saham UBS AG Periode Desember 2012 – Januari
2013

anak saya sudah mulai batuk
pilek,” tutur Mariani yang
mengantarkan anak balitanya
berobat gratis.
B a g i k o r b a n b a n j i r,
Pertamina Peduli merupakan
bantuan pertama dan terbesar
yang mereka terima sejak

Sumber: Thomson Reuters

banjir menggenangi rumah

Upaya pengembalian kepercayaan UBS membuktikan
kuatnya pengaruh kredibilitas suatu negara/perusahaan bagi
keputusan investasi pelaku pasar keuangan internasional.
Tuntutan menjaga kredibilitas tidak hanya berlaku bagi
institusi keuangan, namun juga negara/perusahaan yang telah
menanamkan kredibilitas positif di ranah internasional.•

warga di enam RT lingkungan
RW 14, Bidara Cina pada
Rabu, (16/1) . “Kami dibantu
mulai dari posko pengobatan,
sembako, makanan balita,

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
pertamina terus kembangkan
bisnis panasbumi

selimut, hingga dukungan
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Foto : KUNTORO

http://www.pertamina.com/epaper

Suara Pekerja:
hati-hati dengan gasoline
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Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat

pertamina terus
kembangkan bisnis
panasbumi
Pengantar Redaksi :
Tekad pemerintah untuk terus mengembangkan
geothermal sebagai energi baru untuk memenuhi
kebutuhan listrik Indonesia berlanjut. Menteri ESDM
Jero Wacik meresmikan pembangunan PLTP Unit 5
Kamojang berkapasitas 30 MW, dan pengembangan
lapangan panasbumi Lahendong untuk suplai uap ke
PLTP Unit Lahendong, dilakukan pada Sabtu (12/1)
di Kamojang, Garut, Jawa Barat. Berikut cuplikan
sambutan Direktur Hulu Pertamina Muhamad
Husen dalam acara tersebut, yang sudah kami
sunting.
Di Pertamina pengelolaan sumber daya panasbumi
dikelola oleh anak perusahaan Pertamina Geothermal
Energy (PGE). Saat ini PGE mengelola 14 wilayah
kerja panasbumi yang tersebar di pulau-pulau Jawa,
Sumatera, Bali dan Sulawesi.

Desember 2011.
Selain Kamojang di Jawa Barat dan Lahendong di
Sulawesi Utara, pengembangan panasbumi juga ada
di Provinsi Lampung. Telah tercatat dalam sejarah
penggunaan energi baru di Lampung ini, dengan
telah beroperasinya lapangan panasbumi Ulubelu
di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Lapangan
panasbumi Ulubelu telah mensuplai uap untuk PLTP
milik PLN sebesar 2 x 55 MW dan telah diresmikan
oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pada 6
Desember 2012 lalu bersamaan dengan peresmian
proyek-proyek Pertamina lainnya.
Sebuah catatan keberhasilan ditorehkan kembali
oleh PGE dengan penemuan lapangan baru di
Hululais, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu. PGE
berhasil membor dan melakukan uji produksi untuk
sumur HLS C1 dengan kapasitas sekitar 15 MW.

Kamojang merupakan salah satu area operasi
PGE yang mulai beroperasi 1982. Saat ini Kamojang
memiliki 4 PLTP. Dan sebagai pengembangan akan
dibangun Pembangkit Llistrik Tenaga Panabumi
(PLTP) Unit 5 Kamojang. PLTP ini didesain untuk
menghasilkan 30 MW, dan diharapkan sudah
beroperasi tahun 2014.

Selain itu, kami terus melakukan upaya percepatan
produksi sebesar 200.000 barel per hari dengan
Improve dan Enhanced Oil Recovery (I/EOR), dan
juga dari geothermal sebesar 2,1 Giga Watt atau
setara 100.000 barel per hari. Jadi kami menyebutnya
sebagai Brigade 200 K dan Brigade 100 K.

Adapun pengembangan panasbumi di Provinsi
Sulawesi Utara sangat membanggakan karena lebih
dari 40% kebutuhan energi listrik yang digunakan
di Sulawesi Utara berasal dari panasbumi kami di
Lahendong.

Apa yang kami lakukan tersebut merupakan
komitmen kami dalam berbisnis dan bagian dari
penugasan pemerintah kepada Pertamina, sesuai
dengan Inpres Presiden No.2 tahun 2012 yaitu
keinginan untuk mencapai 1,1 juta barel.

Area pengembangan lapangan panasbumi ini
terletak dalam prospek Lahendong, yaitu daerah
Pangalombian, tepatnya di Kabupaten Sonder dan
Tomohon Selatan, dengan daerah prospek seluas
12 km persegi, dengan sumber daya 300 MW dan
cadangan terbukti sebesar 80 MW.

Kami sangat mengharapkan dukungan seluruh
stakeholder untuk terus mengembangkan bisnis di
bidang energi. Jadi mohon dukungannya karena kita
akan melakukan pergerakan massif untuk minyak dan
panasbumi.

Lapangan panasbumi Lahendong ini telah telah
menyuplai uap untuk PLTP Unit 4 dan membangkitkan
20 MW. Lapangan panasbumi Lahendong dikelola
sebagai steam field project dengan menyuplai untuk
pembangkit milik PLN yang telah beroperasi sejak

Kami menyadari, Pertamina menjadi tulang
punggung dalam pemenuhan kebutuhan energi di
negeri ini. Untuk itu, seluruh jajaran Pertamina terus
berkomitmen dan berupaya maksimal agar apa yang
ditargetkan pemerintah kepada kami dapat tercapai.•
URIP HERDIMAN KAMBALI

Foto : TATAN AGUS RST
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EDITORIAL
Bersahabat dengan Air
Banjir dimana-mana. Jakarta lumpuh, pada hari
ke-17 di tahun 2013 ini. Pemerintah memutuskan
Jakarta darurat banjir hingga pekan ini. Curah
hujan tinggi, sistem drainase yang tidak tertata dan
terawat, pendangkalan sungai, sikap masyarakat
yang membuat sampah sembarangan, menjadi
rentetan penyebab banjir yang melumpuhkan
pusat bisnis dan ibukota negara tercinta ini.
Jalan protokol Sudirman - Thamrin, tergenang.
Patung “Selamat Datang” di Bundaran HI, masih
tetap tersenyum menyambut setiap tamu yang
datang ke ibukota dengan membawa buket
bunga di tangan patung pemudi. Jika mereka bisa
berbicara, mungkin mereka akan mengatakan
“Inilah ibukota negara kami, gedung bertingkat
hotel berbintang lima dan banjir di sekeliling kami
siap menyambut Anda!”
Sejatinya, air adalah sumber kehidupan.
Tanpa air, manusia tidak bisa hidup. Karena itu
wajib bagi setiap manusia untuk memperlakukan
air dengan baik, agar sumber alam yang sangat
vital bagi kehidupan manusia ini bisa bermanfaat
sebaik-baiknya. Memperlakukan air dengan baik,
bukan sekadar menghemat penggunaan air dalam
kehidupan sehari-hari. Tetapi juga menjaga agar
sumber air ini tidak habis. Menjaga agar mata air
tempat mereka berlindung untuk cadangan di
musim kemarau tetap hidup.
Bumi yang terdiri dari air, tanah dan udara
diciptakan Allah untuk dimanfaatkan dan
diperlakukan dengan bijak, agar bisa memberikan
manfaat sebaik-baiknya bagi manusia. Dengan
bekal akal dan kecerdasan yang dimiliki, manusia
sudah seharusnya mencegah dampak yang
akan timbul jika tidak memperlakukan air, tanah
dan udara dengan baik. Tapi apa mau dikata.
Pengelolaan alam yang amburadul, karena
kepintaran dan keserakahan manusia membuat
air tak lagi menjadi sumber kehidupan, melainkan
berubah menjadi sumber bencana.
Banjir yang merambah jantung kota
Jakarta telah mengganggu sebagian aktivitas
perekonomian. Transportasi lumpuh, sejumlah
perkantoran memulangkan pegawai lebih awal,
toko tutup karena sebagian pekerja terhambat
banjir dan tak bisa menjangkau tempat kerja.
Begitu pula aktivitas jasa lainnya, tak berjalan
maksimal.
Jika dirunut, akar penyebabnya bermuara
pada tata kelola pembangunan yang kurang mem
perhatikan dampak lingkungan. Hilangnya ruang
terbuka hijau yang disulap menjadi bangunan
pencakar langit. Budaya masyarakat yang masih
belum bisa mengelola sampah dengan baik, mem
buang sampah sembarangan.
Belajar dari peristiwa yang sama pada
beberapa tahun sebelumnya, sudah seharusnya
pencegahan dilakukan sejak dulu. Tetapi kini bukan
saatnya untuk menyalahkan. Melainkan saatnya
untuk bersama-sama membangun kesadaran dari
lingkungan terkecil di sekitar kita. Dimulai dengan
hal kecil. Tidak membuang sampah sembarangan,
menggalakkan gerakan sporadis menanam dan
merawat pohon di lahan sempit sekalipun. Dan
tentu saja dukungan dari pemerintah dalam
membuat regulasi pembangunan kota tanpa
mengurangi ruang terbuka hijau.
Pertamina, tentu saja telah menggalakkan
ger akan menabung 100 juta pohon, yang
seharusnya diilaksanakan seluruh insan Pertamina
di lingkungan terdekatnya. Tidak perlu gerakan
seremonial. Yang terpenting tindakan nyata,
untuk menata kembali alam ini, agar air menjadi
bersahabat dengan kita.•
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Hati-hati dengan Gasoline
Gasoline adalah bahan bakar untuk mobil atau motor. Kita
menyebutnya Premium, sementara orang kebanyakan
menyebutnya Bensin. Orang Amerika menyingkatnya
dengan Gas, sehingga stasiun pengisian bahan bakar
umum (SPBU) mereka disebut Gas Station. Orang Inggris
lebih suka menyebut Petrol, sementara di beberapa negara
persemakmuran menggunakan istilah Motor Spirit. Apapun
sebutannya, ia terdiri dari campuran Hydrocarbon (Komponen
H & C) yang diperoleh dari proses penyulingan minyak mentah
(crude oil) di Kilang.
Karakteristik umum dari Gasoline adalah nilai oktan atau
RON singkatan dari Research Octane Number. Angka ini
merupakan ukuran seberapa besar bahan bakar dapat
menahan terjadinya ‘knocking’ pada ruang pembakaran. Saat
campuran bahan bakar dan udara dikompresi dalam sebuah
silinder mesin, ia menjadi uap dan panas. Apabila kompresi
mesin telah cukup tinggi, dan bahan bakar mampu menyala
sendiri, maka campuran udara-bahan bakar dapat terbakar
secara otomatis sebelum terkena percikan api busi saat
pengapian optimal. Inilah yang disebut ‘ledakan prematur’
yang lebih dikenal sebagai ‘knocking’. Karena itu, berbagai
aditif dapat ditambahkan untuk mengubah karakteristik kinerja
bahan bakar, sehingga terdapat Bensin Premium dengan
RON 88 sebagaimana Bensin PSO, Bensin Pertamax (RON
92) dan Pertamax Plus dengan RON 95, bahkan zaman dulu
Pertamina pernah memperdagangkan Bensin Super-98.
Ragam angka tersebut diskalakan secara analog berdasarkan
RON 0 yang dimiliki oleh n-Heptane, C7H16 dan RON 100
yang dimiliki oleh Iso-Octane, C8H18. Pemahaman makna
RON secara sederhana adalah semakin rendah nilai RON,
bahan bakar tersebut semakin mudah terjadi ‘knocking’
sehingga untuk menghindarinya diperlukan daya tahan
kompresi. Dengan demikian, semakin tinggi RON, semakin
besar daya kompresi yang bisa ditahan sebelum peledakan.
Karena itu, dalam arti luas, bahan bakar dengan nilai oktan
yang lebih tinggi, memiliki kinerja yang lebih tinggi. Bahan
bakar untuk balap, Avgas, LPG dan Methanol secara
signifikan memiliki RON lebih tinggi sekitar 110.
Karakteristik lain dari Gasoline yang berhubungan dengan
bahaya kebakaran dan ledakan adalah 3 serangkai : Flash
Point, Vapor Density, dan Flammable/Explosion Range.
Flash Point (Titik Nyala) adalah suhu minimum di mana
cairan mulai mengeluarkan uap untuk membentuk campuran
dengan udara yang cukup bisa terbakar. Gasoline sangat
sangat berbahaya karena mempunyai titik nyala yang sangat
rendah yaitu -45 º F atau -40oC (minus 40 derajat celcius).

Vapor Density (Kepadatan Uap) yaitu rasio kepadatan uap
dengan kepadatan udara. Zat dengan kepadatan uap lebih
besar dari 1 seperti Gasoline (Lihat Gambar-1), lebih berat
daripada udara dan cenderung mengumpul/menumpuk di
ruang rendah atau tertutup. Uap cenderung menyebar lebih
cepat dengan naiknya suhu. Karena uap Gasoline lebih
berat daripada udara, mereka dapat mengalir di sepanjang
tanah untuk jarak yang cukup jauh sampai tersulut oleh api
atau percikan.

GAMBAR-1 : Flash Point & Vapor Density Untuk Cairan
Flammable & Combustible

Note :			
*) Cairan dikatakan Flammable bila memiliki Flash Point dibawah 100 oF & Combustible bila Flash Pointnya
> 100 oF
**) Udara memiliki kepadatan uap = 1. Zat dengan kepadatan uap > 1 lebih berat daripada udara.

Flammable/Explosive Range (Rentang mudah terbakar)
adalah besaran konsentrasi uap gas di udara yang akan
terbakar jika tersulut oleh api atau percikan listrik. Dinyatakan
sebagai persentase yang mendefinisikan rentang antara batas
bawah ledakan (Lower Explosion Limit/LEL) dan batas atas
ledakan (Upper Explosion Limit/UEL). Persentase campuran
dibawah LEL terlalu “miskin”, sedangkan campuran diatas
UEL terlalu “kaya” untuk terbakar/meledak. Ledakan atau
kebakaran Gasoline terjadi pada rentang diantara 1,4% s/d
7,8 %, Seperti dapat dilihat pada Gambar-2.
GAMBAR-12 : LEL & UEL Premium

Bayangkan pada ruangan tertutup, maka cukup hanya
dengan konsentrasi campuran 1,4% uap Premium dengan
volume udara, sudah bisa menimbulkan ledakan.
Akhirnya menjadi benar adanya bahwa Gasoline memang
diciptakan untuk meledak. Suatu ledakan yang bermanfaat
ketika terjadi pada tempatnya (baca : silinder mesin mobil)
dan bukan meledak di unit operasi kita. Insya Allah.•

RU IV Adakan Pelatihan untuk Mitra Kerja
CILACAP - Refinery Unit IV secara simultan terus

ilmunya,” ungkapnya sembari mempertontonkan video

kerja kontraktor. Salah satunya adalah pelatihan confined

Tri Suryanto juga menjelaskan tentang confined space.

memberikan berbagai macam pelatihan untuk para tenaga
space atau area terbatas dan ketinggian.

bagaimana bekerja di area terbatas.
Yakni suatu area atau ruang tertutup secara penuh atau

Pelatihan ini yang digelar di Griya Patra pada akhir tahun

sebagian dimana disana terdapat resiko kecelakaan. “Ciri-ciri

ini dilakukan sebanyak empat angkatan. Masing-masing

confined space, antara lain memiliki bukaan yang terbatas

angkatan diikuti sekitar 100 mitra kerja. Salah satu pemateri

baik masuk maupun keluar, tidak dirancang untuk manusia

Occupational Health Section Head TU IV R. Tri Suryanto

berada di dalamnya secara terus menerus, ventilasi yang tidak

menjelaskan bagaimana bekerja di area terbatas seperti

memadai, serta berpotensi mengandung racun,” jelasnya

pembersihan pipa maupun column.

panjang lebar. Tri juga memberikan contoh confined space,

“Setiap pekerja yang akan bekerja di area terbatas dan
ketinggian harus memiliki keberanian lebih dan memahami

yaitu tanki penyimpanan, vessel, furnace, piping system,
ruangan untuk spray painting dan lain sebagainya.•RU IV

JAKARTA (Media Indonesia) – Presiden Susilo
Yudhoyono menerbitkan Peraturan Presiden
Nomor 9/2013 tentang Pembentukan Satuan
Kerja Khusus Usaha Hulu Minyak dan Gas
Bumi (SKK Migas). Menurut perpres itu, untuk
pengendalian, pengawasan, dan evaluasi terhadap
pengelolaan kegiatan usaha hulu migas oleh
SKK Migas dibentuk Komisi Pengawas yang
diketuai Menteri ESDM Jero Wacik. Presiden
menandatangani perpres itu pada Kamis (10/1),
tetapi baru diundangkan oleh Menteri Hukum
dan HAM Amir Syamsuddin pada Senin, (14/1).
Mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini telah
ditunjuk sebagai Kepala SKK Migas yang pertama.
Jero memastikan SKK Migas dapat menjamin
kepastian hukum dalam industri migas. Dengan
adanya Komisi Pengawas, lembaga tersebut
bukan superbody, berbeda dengan ketika masih
berbentuk Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
(BP) Migas.

produksi blok wmo
kembali normal

JAKARTA (Investor Daily) – Produksi Blok West
Madura Offshore (WMO) sudah kembali normal
setelah membaiknya kondisi cuaca di Laut Utara
Jawa. Produksi blok yang digarap PT Pertamina
Hulu Energi (PHE) ini tercatat 13 ribu barel per
hari. Cuaca buruk berupa gelombang setinggi
5-6 meter dan kecepatan angin lebih dari 30 knot
sempat membuat kegiatan operasional di Blok
WMO terganggu. Cuaca ini menyebabkan jangkar
ketiga kapal di Blok WMO putus. Ketiga kapal ini
membantu kegiatan pengeboran dan pemasangan
pipa di WMO sehingga kegiatan tersebut sempat
terganggu. Cuaca buruk juga membuat pasokan
setrum terputus hingga produksi turun. Presiden
Direktur PHE Salis S. Aprilian menuturkan, kondisi
cuaca di Blok WMO sudah membaik. Gelombang
laut sudah turun menjadi setinggi 1,5 - 2 meter
dan kecepatan angin sudah di bawah 20 knot.
“Operasi produksi saat ini masih dalam pantauan.
Kalau untuk produksi sekarang sekitar 13 ribu bph
untuk minyak dan 120 juta kaki kubik per hari untuk
gas,” jelasnya.

kemkeu dan BI dukung
opsi kenaikan harga bbm
bersubsidi

JAKARTA (Kontan) – Pemerintah dan Bank
Indonesia kompak menyampaikan ke wakil rakyat
di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal perlunya
menaikkan harga BBM untuk menghadapi pelbagai
gejolak ekonomi makro tahun 2013. Menteri
Keuangan Agus Martowardojo berpendapat, jika
pengendalian penggunaan BBM gagal tak ada
jalan lain harga jual BBM bersubsidi harus naik.
Sementara Gubernur BI Darmin Nasution kembali
mengingatkan lonjakan impor BBM akan menekan
nilai tukar rupiah. “Persepsi negatif mengenai
kesinambungan fiskal pada gilirannya dapat
memberikan tekanan pada nilai tukar rupiah,”
ujar Darmin. Seperti diketahui, di APBN 2013,
pemerintah dan DPR sepakat mengalokasikan
BBM bersubsidi sebanyak 46 juta kilo liter. DPR
juga telah sepakat memberikan wewenang
kepada pemerintah untuk menaikkan harga jual
BBM bersubsidi bila kondisi fiskal sudah tidak
memungkinkan untuk menambah subsidi.•RIANTI
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Retester Pertamina Raih
Sertifikat ISO 9001:2008 dan 14001:2004
BANDUNG - Retester
PT.Indogas Cipta Abadi
selaku sebagai vendor
Bengkel Pemeliharaan
Ta b u n g L P G 3 K g P T
Pertamina wilayah Bandung
berhasil meraih Sertifikat
Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2008 dan Sistem
Manajemen Lingkungan ISO
14004 : 2004 dari PT British
Standards Institution (BSI)
Group Indonesia.
Sertifikat ISO tersebut
diserahkan oleh Direktur
Training PT BS Group In
donesia, Agung Darmawan
kepada Direktur Utama PT.
Indogas Cipta Abadi, Erik
Adrian Fadli yang disaksikan
Direktur Marketing &Trading
Pertamina Hanung Budya,
di Cileunyi Bandung, Jumat
(11/1).
ISO 9001 adalah suatu
standar internasional mengenai
manajemen mutu, kualitas
pengelolaan manajemen, baik
dari sisi organisasi maupun
administrasi di perkantoran.
Sedangkan ISO 14001 adalah
suatu standar internasional
untuk Sistem Manajemen
Lingkungan mendukung
kebijakan lingkungan
termasuk pencegahan polusi,
kesesuaian dengan undangundang yang ada, dan per
baikan berkesinambungan
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Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14004 : 2004 dari
PT British Standards Institution Group Indonesia diapresiasi oleh Direktur Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya.

Sistem Management
Lingkungan.
Direktur Marketing &
Trading Pertamina Hanung
Budya menyatakan, prestasi
yang diraih oleh Indogas
menjadi teladan dan role
model bagi retester Pertamina
lainnya. “Apalagi Indogas
menjadi retester Pertamina
pertama yang meraih sertifikat
SML ISO 14001:2004 di
seluruh Indonesia,” ujarnya.
Di samping rasa bangga
tersebut, sebagai wujud nyata
dari apresiasi, Pertamina
memberikan perpanjangan ijin
bagi Indogas terhitung 2016
hingga 2021. “Tentu dengan

s y a ra t , s e l a m a I n do g a s
memenuhi komitmen untuk
mempertahankan sertifikat
ISO tersebut,” ujar Hanung.
“Saya berharap sertifikasi
ini bisa terus dipertahankan.
Semoga retester atau mitra
kerja Pertamina lainnya bisa
segera memperoleh ISO
seperti yang didapatkan oleh
Indogas,” ucap Hanung.
Sementara Direktur Utama
PT. Indogas Cipta Abadi Erik
Adrian Fadli meyakinkan,
Indogas berkomitmen un
tuk mencapai kepuasan pe
langgan, mencegah polusi
dengan pengendalian dampak
lingkungan, meningkatkan

kinerja sistem manajemen
mutu dan lingkungan secara
berkelanjutan, mematuhi
pera turan dan persyaratan
pelanggan, mutu dan ling
kungan, serta mencapai ting
kat kinerja yang ditetapkan
sesuai dengan sasaran mutu
dan sasaran lingkungan.
“Selama 2 tahun menjadi
mitra kerja Pertamina,
kami selalu melakukan
pembenahan. Ini kami
lakukan untuk menunjukkan
kepada Pertamina bahwa
kami dapat menjadi mitra
bisnis yang bersih, bersinar
dan kompetitif,” ucap Erik.•IRLI
KARMILA

Pemimpin Pertamina Harus Punya Integritas
Jakarta – Direktur Utama

tentang visi Pertamina masa

mewisuda 42 pekerja yang

pentingnya menjadi pemimpin

Pertamina secara resmi
menjadi peserta program

Transformation Leadership
Engine (TLE) Pertamina
angkatan XVII dan XVIII/
2012, pada Selasa, (8/1).
Tu r u t

hadir pada

acara Graduate Ceremony
Transformation TLE tersebut,
Direktur Keuangan Pertamina,
Andri T. Hidayat dan Direk
tur SDM Pertamina Evita
M. Tagor. Ke-42 peserta
ters ebut merupakan para
pekerja Pertamina dan anak
Perusahaan.
Di hadapan para peserta
tersebut, Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan
menyematkan harapannya

depan 2025. Ia mengimbau
yang memiliki integritas
dalam melihat permasalahan
dan mau mengoreksi diri
sendiri sebagai pemimpin
demi terwujudnya visi
perusahaan.
Dalam kesempatan itu,

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan mem
berikan apresiasinya kepada
enam peserta terbaik yang
memperoleh penilaian de
ngan klasifikasi A dengan
range penilaian 90-100
(excellent). Yaitu, Bayu
Kristianto (Direktorat PIMR),
Djoko Priyono (Refinery),
Huddie Dewanto (Direktorat
Keuangan), Indra Setyawati

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur SDM Pertamina
Evita M. Tagor memberikan apresiasi kepada enam peserta TLE terbaik.

(PT Pertamina Gas), Sabam
Hutajulu (PT Elnusa), dan

p ro j e c t (p e r s o n a l B T P )
dengan bobot 75 persen,

Thomas Suhartanto (PT

dan Leadership Behaviour

Pertamina Gas).

Assessment (people review

Penilaian tersebut ber

dan self review) dengan

dasarkan penilaian dua aspek,

bobot 25 persen.• SAHRUL

yaitu personal breakthrough

HAETAMY ANANTO
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Sanggau - Pertamina melalui Program
Kemitraan Bina Lingkungan bekerja sama
kembali membantu masyarakat kurang
mampu di daerah perbatasan Indonesia
dengan mengadakan operasi bakti sosial pada
Rabu (19/12) di Rumah Sakit Umum Daerah
Sanggau, Kalimantan Barat.
Menurut Direktur Utama Pertamedika
Mardjo Soebiandono, operasi yang dilakukan
yaitu operasi katarak, hernia dan bibir sumbing.
Ia juga menjelaskan pasien yang mendaftar
untuk dioperasi berjumlah ratusan orang, dan
yang paling banyak adalah operasi katarak.
“Ada sekitar 450 orang yang mendaftar untuk
operasi. Kami sengaja membawa ahlinya.
Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar,”
ujar Mardjo.
Selain berkolaborasi dengan Pertamedika,
dalam melaksanakan program operasi bakti
sosial tersebut Pertamina juga menggandeng
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal
(KPDT) Serta Solidaritas Istri Kabinet Indonesia
Bersatu (SIKIB) yang juga ikut mengunjungi
dan menyaksikan langsung berlangsungnya
kegiatan tersebut.
“Katarak itu satu orang biayanya 20 juta
lho, dan ini gratis, tentu saja ini memudahkan
masyarakat, sehingga bisa pulih kembali dan
kembali bekerja atau melakukan kegiatan
lainnya, yang penting harus tetap semangat,”
ujar Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
RI Helmy Faisal Zaini.
Dalam kegiatan tersebut Ketua SIKIB
Ratna Djoko Suyanto ikut menyemangati salah
satu pasien yang sedang dioperasi. Ratna
sangat mengapresiasi komitmen Pertamina
yang peduli terhadap masyarakat di daerah
perbatasan.
Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung
tertib dan tepat waktu. Acara dilanjutkan
dengan saling tukar cinderamata antara
Pertamina dengan Bupati Sanggau Setiman
Haji Sudin di Kantor Bupati Sanggau.•

satu program Corporate
Social Responsibility (CSR)
Pertamina yang fokus pada
kesehatan kaum ibu, bayi dan
balita. Kehadiran program
ini sejalan dengan salah
satu tujuan dalam Millienium
Development Goals (MDGs),
yaitu mengurangi angka
kematian bayi dan balita,
serta ibu melahirkan.
S u d a r m a n
menambahkan, Pertamina
merasa terpanggil untuk
membina dan men gem
bangkan serta mendorong
revitalisasi Posyandu di
sekitar wilayah Operational
Region I Sumatera Bagian
Utara, khususnya di sekitar
kantor dan meningkatkan
kesejahteraan hidup warga
di sekitar kantor Unit
Pertamina Region I melalui
program pemberian makanan
tambahan bergizi dan

Penyerahan bantuan peralatan kesehatan untuk Posyandu Kelurahan Gaharu.

penyuluhan kesehatan Unit
Region I Medan.
Dengan program kegiatan
Pemberdayaan Posyandu,
Pertamina memberikan 8
unit timbangan bayi, 8 unit
tensimeter digital, 7 unit ear
thermometer, 5 unit blood
glucose meter, 96 kotak
susu untuk balita kepada

P osyand u d i Kelur ahan
Gaharu Kecamatan Medan
Timur.
Lurah Kelurahan Gaharu
Kecamatan Medan Timur
Ahmad Juliansyah sangat
berterima kasih kepada Per
tamina yang telah menunjukkan
kepeduliannya kepada Kelu
rahan Gaharu.•FRM REG. I

FRM Region Sulawesi Bantu Korban Banjir
MAKASSAR—Bersama
Satgas Pertamina Peduli
Bencana Alam, GM FRM
Region Sulawesi Ageng
Giriyono mengunjungi lokasi
banjir di wilayah Nipanipa
Antang, Kecamtan Manggala
yang merupakan salah satu
wilayah banjir terparah di
Makassar, akibat tingginya
curah hujan pada pekan
kedua Januari 2013.
Selain melakukan pan
tauan, Ageng menyalurkan
bantuan untuk korban ban
jir berupa bahan makanan.
“Bantuan ini dapat diman
faatkan korban banjir yang
masih berada di lokasi peng
ungsian,” ujarnya.
Meski air bah masih
mengg enang hingga lutut,
Ageng yang berbekal sepatu

boot tetap melangkahkan
kaki menyusuri banjir untuk
bertemu langsung para
korban yang berada di lokasi
pengungsian.
Di Masjid Makkah Al
Mukarramah yang dijadikan
posko pengungsian, warga
Nipanipa Antang yang
rumahnya masih terendam air
dan lumpur menyempatkan
berdialog dengan pimpinan
tertinggi FRM Region Sulawesi
itu.
Didampingi RW se
t e m p a t , b a i k A g e n g
dan tim Satgas secara
langsung menyampaikan
keprihatanannya terkait
dengan bencana tersebut
seraya membagikan paket
bantuan kepada masingmasing perwakilan kepala

Foto : FRM REG. VII

Baksos Kesehatan
untuk Masyarakat
Sanggau

Medan – Kegiatan tanggung
jawab sosial perusahaan
merupakan bukti komitmen
Pertamina Marketing & Trading
Region I untuk bisa tumbuh
bersama lingkungan di sekitar
daerah operasinya. Salah
satunya dengan berperan
aktif menurunkan angka
kematian ibu melahirkan, bayi
dan balita serta meningkatkan
kesehatan anak melalui
gerakan sehat ibu dan anak,
Pertamina Sehati.
Hal itu diungkapkan
oleh Assistant Community
Development, Sudarman
saat memberikan bantuan
peralatan pemberdayaan
Posyandu di Kantor Kelurahan
Gaharu Kecamatan Medan
Timur, Rabu (26/12) pagi.
Sudarman juga
mengungkapkan, Pertamina
Sehat Anak dan Ibu Tercinta
( S E H AT I ) a d a l a h s a l a h

Foto : FRM REG. I

Peralatan Kesehatan untuk Posyandu Gaharu

GM FRM Region Sulawesi Ageng Giriyono memberikan bantuan kepada
masyarakat Nipanipa Antang yang terkena bencana banjir.

keluarga.
“Semoga banjir cepat
surut dan warga bisa kembali
ke rumah masing-masing
dengan harapan semuanya
tetap sehat,” harapnya.
Tim Satgas yang terdiri
dari tim manajemen dan
pekerja dibagi menjadi

beberapa kelompok guna
lebih memudahkan penyaluran
bantuan yang berlokasi di
beberapa titik terparah. Selain
Antang, bantuan Pertamina
juga tersalurkan di wilayah
Paccerakkang, Makkio Baji
dan Cendrawasih.•FRM REG. VII

Bazma RU III Salurkan Zakat untuk 2.150 Mustahik
PLAJU – Baituzzakah Pertamina (Bazma) RU III menyalurkan
zakat kepada mitra kerja di lingkungan RU III Plaju, Sungai
Gerong. Acara berlangsung di halaman Masjid Darul Ridhwan
Plaju, Selasa (18/12). Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh
Pjs. GM RU III Nandang Kurnaedi didampingi Manajer Produksi,
Sigid Widijantojo, Ketua Harian Bazma, H. Endang Solihin.
Dana zakat disalurkan kepada 2.150 mustahik yang dihimpun
dari pekerja RU III dengan total nilai Rp. 161.250.000.
Pjs. GM RU III Nandang Kurnaedi mengatakan, pembagian
zakat ini sudah dilakukan rutin setiap tahunnya kepada mustahik

mitra kerja di lingkungan RU III.
Pada kesempatan tersebut, Nandang Kurnaedi meng
ucapkan terima kasih kepada pekerja RU III yang telah me
nyisihkan pendapatannya untuk membantu para mitra kerja
yang kurang mampu. “Mudah-mudahan zakat pekerja ini akan
terus meningkat, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh
para mitra kerja,” harap Nandang.
Sementara Ketua Harian Bazma H. Endang Solihin menje
laskan, Bazma yang terbentuk 1995 menghimpun zakat dari
gaji pekerja yang dipotong setiap bulan.•RU III

Foto : RU III

Foto : PRIYO WIDIYANTO

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Pjs. GM RU III, Nandang Kurnaedi secara simbolis menyerahkan zakat kepada
mustahik RU III.
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Fungsi Quality Management Korporat
Membangun Kepuasan Pelanggan
melalui Audit ISO 9001
Di tahun 2013 ini semua fungsi harus bergegas berbenah diri demi mendukung
visi Perusahaan, tidak terkecuali dengan Fungsi Quality Management Korporat. Dalam
rangka mencapai tujuan tersebut Fungsi Quality Management Korporat memandang
perlu untuk melakukan upaya-upaya peningkatan kinerja melalui implementasi terhadap
sistem standar yang dibutuhkan.
Hal ini dilakukan untuk memenuhi
tuntutan kepuasan pelanggan Fungsi
Quality Management Korporat yaitu
seluruh Insan Mutu Pertamina.Untuk
menjawab tantangan tersebut pada hari
Selasa tanggal 15 Januari 2013, telah
dilaksanakan Audit Implementasi ISO
9001 di Fungsi Quality Management
Korporat. Audit tersebut dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah Direktur
Umum No. 001/I00010/2013-S0
tanggal 10 Januari 2013. Tim Auditor terdiri atas pekerja dari berbagai fungsi yang tentu
memiliki “jam terbang tinggi” sebagai auditor.
Opening Audit Implementasi ISO 9001 diawali dengan arahan dari Faisal Yusra
sebagai Management Representative (MR). Adapun arahan tersebut menjelaskan
beberapa hal mengenai:
1. Visi dan misi Fungsi Quality Management Korporat ;
2. Proses bisnis dari 4 (empat) pilar Quality Management: (Standardization Management,
Continuous Improvement Program, Quality Management Assessment, dan Knowledge
Management) ; dan
3. Integrasi dari keempat pilar QM adalah penting.
Sebagai pilot project Implementasi ISO 9001 di Kantor
Pusat, Fungsi Quality Management Korporat mengawali
kegiatan ini dengan pemetaan proses bisnis yang sesuai dengan
kondisi di lapangan. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan
STK yang sesuai dengan implementasi proses bisnis di Fungsi
Quality Management Korporat.
Wawancara dengan MR mengawali proses audit, selanjutnya wawancara
dilakukan kepada pengelola atau penanggungjawab masing-masing empat pilar quality
management.
Proses audit berlangsung selama
dua hari, terhitung mulai tanggal 15
sampai dengan 16 Januari 2013. Setelah
pelaksanaan audit berlangsung Tim Auditor
memaparkan beberapa rekomendasi
Permintaan Tindak Perbaikan (PTP).
Seluruh PTP yang dikemukakan oleh Tim
Auditor pada dasarnya diterima oleh Fungsi
Quality Management Korporat. PTP akan
ditindaklanjuti selama lima hari kedepan dan akan disampaikan pada proses verifikasi.
Diharapkan PTP tersebut dapat diselesaikan sebelum akhir Triwulan II tahun 2013.
Inisiatif Fungsi Quality Management Korporat sebagai pilot project dalam pelaksanaan
audit implementasi ISO 9001 tentunya akan menjadi virus baik yang akan menularkan
motivasi perbaikan pada seluruh Fungsi di Kantor Pusat. Semoga dengan tertularnya
virus tersebut, kinerja setiap Fungsi nantinya akan meningkat pula dengan penerapan
Audit Impelementasi ISO 9001.
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Quality Management Roadmap;
Bekal Insan Mutu untuk Menjadi
“Many Step Ahead”
Setiap Perusahaan didirikan pasti dengan visi dan “mimpi” besar yang ingin dicapai di kemudian hari. Arahan,
sasaran antara dan jalan menuju visi pun dibangun sedemikian rupa sehingga Perusahaan beserta elemen penting
didalamnya dapat bekerja sama untuk mewujudkan mimpi menjadi realita.
Begitu pula Pertamina. Dengan visi besarnya menjadi Perusahaan Energi Kelas Dunia, bersama seluruh entitas
bisnis dan sumber daya yang dimiliki berusaha menciptakan landasan yang kuat, mencapai sasaran antara dan
membangun jalan demi memudahkan usaha untuk mewujudkan visi dengan sempurna.
Sasaran antara atau sasaran kecil ditetapkan untuk mendorong kinerja agar
mampu memberikan hasil terbaiknya. Keselarasan antara sasaran dan RJPP
Pertamina sangat menentukan seberapa realistis visi tersebut dapat terwujud.
Sasaran untuk mewujudkan visi Perusahaan yang lebih dikenal dengan nama
roadmap tersebut kini menjadi isu penting bagi semua pihak yang ingin terlibat
dan berperan dalam menciptakan kesuksesan Perusahaan.
Untuk itulah dalam setiap kegiatan evaluasi tahunan insan mutu Pertamina
yang disebut Quality Management Forum, roadmap Fungsi Quality Management
seluruh Direktorat dan Anak Perusahaan dievaluasi secara berkala untuk melihat realisasi dan keselarasan
dengan RJPP.
Melalui empat pilar besar yang dimiliki oleh quality management, yaitu continuous improvement program
(CIP), standardization management (SM), knowledge management Pertamina (KOMET) dan quality management
assessment (QMA), quality management mendorong pencapaian kinerja Perusahaan pada suatu level yang
terukur dan terarah pada suatu sasaran puncak tertentu melalui penetapan Quality Management Roadmap
2013 - 2017.
Tiga paramater utama yang mengindikasikan keberhasilan kegiatan CIP ditetapkan dalam QM roadmap
tersebut adalah penciptaan value creation, jumlah risalah dan keterlibatan Pekerja dalam kegiatan CIP. Besarnya
kontribusi CIP dalam menyumbang revenue Perusahaan terlihat dari besarnya value creation yang dihasilkan.
Sedangkan jumlah risalah dan keterlibatan Pekerja merupakan indikator yang menunjang pencapaian value
creation tersebut yang menggambarkan besaran ide inovasi yang dihasilkan oleh seluruh Pekerja.
Berdasarkan hasil benchmark di beberapa Perusahaan besar, terdapat tiga jenis sistem manajemen yang
wajib diterapkan jika suatu Perusahaan ini menjadi world class. Keempat jenis sistem manajemen tersebut adalah
Quality Health Safety Security and Environment (QHSSE), Risk Management,
Energy Efficiency Management dan Asset Management.
Dalam mendorong terciptanya budaya berbagi Pengetahuan, KOMET
menetapkan tiga indikator utama yang harus dicapai dalam kurun waktu
2013 - 2017, yaitu persentase knowledge sharing, jumlah CoP dan skor
hasil asesmen tingkat regional yang secara independen merupakan hasil
penilaian terhadap kinerja pengelolaan aset pengetahuan Perusahan.
Sedangkan pilar yang terakhir yaitu QMA menetapkan bahwa skor
hasil corporate assessment dan penyelesaian outstanding opportunity for
improvement (OFI) hasil Pertamina Quality Assessement (PQA) merupakan
variable utama yang patut diukur untuk mendorong peningkatan kinerja
Perusahaan.
Berbagai program internalisasi, pengembangan kompetensi, peng
hargaan, penyusunan arahan dan haluan serta mekanisme “PAKSA RELA” telah disusun dengan target yang
terukur setiap tahunnya untuk mendukung kesuksesan pencapaian QM roadmap tersebut.

Sudah seharusnya bahwa QM roadmap ini akan menjadi acuan strategis yang mampu dicapai oleh Insan
Mutu. Untuk itu diperlukan tidak hanya dukungan dari seluruh Manajemen dan Pekerja, namun juga konsistensi
untuk menciptakan budaya perbaikan berkelanjutan di setiap elemen kegiatan Perusahaan.•
oleh Dewi Hanifah - Quality Management, General Affairs Directorate

Insan Mutu !!! Semangat ...Hebat !!!
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!

oleh Hilda Yanti - Quality Management, General Affairs Directorate
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http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Makanan adalah produk kebudayaan.
Ia tak berhenti pada rangkaian resep dan
proses pembuatan. Lebih dari itu, ia menjadi
penanda dari suatu cara pandang komunal
yang khas. Makanan juga menjadi identitas
sosial yang membawa pesan-pesan tertentu.
Dengan pengertian kebudayaan semacam ini,
yakni sebagai cara pandang atau paradigma,
maka banyaknya makanan tradisi memberi
bukti, untuk kesekian kalinya, bahwa Indonesia
adalah sebuah negeri yang teramat luas dengan
kandungan cara pandang yang sangat banyak.
Cara pandang ini seringkali khas dan tak dapat
ditemui di tempat lain.
Melalui buku ini redaksi serta JNE
bekerjasama untuk mengenalkan makanan
atau kuliner dari seluruh nusantara, dan
redaksi juga menemukan cukup banyak
makanan atau tradisi yang terancam punah.
Mereka yang tak memakan beras, misalnya,
didorong untuk mengkonsumsi beras, dengan
konsekuensi makanan tradisinya terlupakan
pelan-pelan. Semnetara pada saat yang sama,
makanan-makanan khas dari luar daerah, juga
luar ngeri, mendapatkan kemudahan masuk
dengan modal yang lebih besar. Bahkan, ada
juga makanan khas yang lenyap demi alasan
ketertiban. Praktik mengantarkan kebudayaan
darimanapun je manapun adalah hal terpuji
ditengah ancaman hilangnya beberapa identitas
sosiohistoris berupa makanan khas.
Salah satu makanan yang dikenalkan di
buku ini yakni makanan dari Papua Barat yaitu
Cap Cay, bila kebanyakan kita kenal cap cay
adalah makanan tumisan berasal dari daratan
Cina, yang terdiri dari beragam varian sayuran
yang diramu sedemikian rupa, namun makanan
ini juga terkenal sebagai panganan khas Papua
Barat. Tidak seperti cap cay dari kebanyakan,
cap cay dari daerah Manokwari ini sedikit
berbeda. Bahan utamanya bukanlah wortel,
buncis, sawi, ataupun diberi irisan daging
ayam melainkan bunga pepaya, sayur pakis,
serta daun melinjo. Untuk cap cay dari Papua
Barat terdiri dari tiga siung bawang merah, dua
siung bawang putih, dua siung cabe merah
besar, lima buah cabai rawit, satu tangkai serai,
terasi, garam, dan minyak goreng secukupnya.
Memasaknya termasuk mudah tumis semua
bumbu baru masukkan semua sayur. Namun
makanan ini tidak dapat juga ditemukan
langsung di seluruh penjuru Manokwari,
namun harus dilakukan pemesanan terlebih
dahulu, untuk memesan bisa dengan Ibu Ina
yang beralamat di Jalan Sekolah Pertanian
Menengah Atas, Manokwari.
Tulisan yang terhimpun dalam buku Jejak
Kuliner Indonesia seakan-akan menyadarkan
kita bahwa ada kekayaan lain yang seharusnya
kita gali dan manfaatkan. Beragam jenis
makanan dan masakan dengan aroma dan
rasa khas adalah warisan kekayaan dari nenek
moyang, yang seharusnya tidak saja dimaknai
karena kenikmatan rasanya, namun lebih
jauh dari itu. Olhan makanan adalah warisan
nyata dari budaya masa lampau yang dapat
kita rasakan langsung pada masa sekarang.
Warisan ini tidak saja hasil keterampilan dan
kecerdasan, namun juga buah imaji panjang.
Kedepan bagi siapa saja yang ingin menjelajah
budaya Indonesia, pintu gerbang yang harus
dilalui adalah merasakan beragam masakan
yang tersedia dengan segala aroma, rasa dan
fantasi yang tercipta. Inilah kekayaan Indonesia
yang sebenarnya. Inilah identitas Indonesia.
Ingin mengenal Indonesia mustahil tanpa
mengenali dan merasakan berbagai macam
jenis masakan yang tersedia.• PERPUSTAKAAN

DPR, kegiatan ini sangat penting agar masing-masing pihak saling
memahami posisinya. Pertamina sebagai BUMN yang dituntut
mencari profit dan di satu sisi sangat menghormati dan menaati
setiap undangan rapat dengan para wakil rakyat di Senayan. “Minimal
terjadwal, tidak mendadak. Karena kami khawatir, ketika undangan
mendadak, pada hari yang sama Direksi Pertamina tengah melakukan
pertemuan dengan mitra bisnis yang berpeluang memberikan nilai
tambah bagi perusahaan dan juga negara,”ujar BoD Support Officer
Zaenal Abidin.
Dengan keterbukaan ini diharapkan rapat antara DPR dengan
Pertamina akan semakin dinamis dalam rangka mendorong
transparansi di Pertamina. Intensitas rapat, pertemuan dan kunjungan
kerja ke unit operasi akan semakin berbobot, untuk mendukung
kemajuan Pertamina sebagai NOC.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Peduli Sesama, Donor Darah di RU IV Cilacap

Foto : RU IV

Judul Buku : Jejak Kuliner Indonesia
Penulis
: Redaksi wisataloka.com
Penerbit : PT. TIKI Jalur Nugraha
Ekakurir (TIKI JNE)
Kolasi
: xiv/386p/il/20cm

Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sebagai stakeholder
diharapkan lebih mengenal dan memahami kondisi Pertamina sebagai
korporat bisnis, untuk lebih mencairkan hubungan dan mempererat
kerja sama yang selama ini terjalin baik. Hal tersebut disampaikan oleh
Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir
kepada Sekertaris Jendral DPR RI, Dra. Nining Indra Saleh, pada
acara yang bertajuk “Mengenal Lebih Dekat DPR RI“ yang diinisiasi
oleh Eksternal Communication Pertamina di Kantor Pertamina
Pusat, Kamis (3/1).
Ali mengungkapkan selama ini DPR cenderung masih kental
dengan birokrasi dalam menghadapi Pertamina, sebagai institusi
korporat bisnis yang padat aktivitas ditengah upayanya berbenah
dan mengejar target transformasi. Sebagai mitra strategis, sudah
seharusnya DPR memahami pergerakan bisnis Pertamina yang
agresif. Sehingga diharapkan tidak akan terjadi lagi appointment
mendadak dan sistem pengambilan keputusan bisa berjalan lebih
cepat dengan hasil maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Sekjen DPR RI, Dra. Nining Indra
Saleh tersenyum dan mengamini hal itu. Ia menggarisbawahi hal
tersebut, dan akan dijadikan masukan bagi para anggota Dewan
di kemudian hari. Bagi kedua pihak, baik Pertamina maupun DPR,
kegiatan sharing session ini setidaknya bisa menjadi masukan dalam
menjalin hubungan baik antara Pertamina dan stakeholder. Berbagai
ganjalan dan pertanyaan yang selama ini menjadi bahasan internal
masing-masing, akhirnya mencair saat kedua pihak bertemu dan
saling bertukar pikiran.
Bagi pekerja Pertamina, yang sering mengikuti kegiatan di

Foto : TATAN AGUS RST

Mencairkan Hubungan dengan Stakeholder

CILACAP - Pertamina Hospital Cilacap bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia Kabupaten
Cilacap setiap tiga bulan sekali menggelar kegiatan donor darah di lingkungan Refinery Unit (RU) IV
Cilacap. Kegiatan yang sudah dilakukan sejak tahun 80-an ini tidak pernah sepi diikuti oleh pekerja
Pertamina, mitra kerja, dan masyarakat. Tercatat 263 kantong darah berhasil dikumpulkan pada
kegiatan donor darah triwulan keempat 2012.
Kegiatan ini digelar di ruang VIP Gdung Patra Graha Cilacap. Sejak mulai dibuka, hampir setiap
tempat tidur yang disediakan tidak pernah kosong. Bahkan terjadi antrian hingga 2 atau 3 peserta di
setiap tempat tidurnya. Ini adalah bukti kepedulian sosial pekerja Pertamina terhadap masyarakat yang
membutuhkan. Head of Industrial Health PHC Dr . Sugeng Santoso mengungkapkan, kegiatan donor
darah ini, selain bernilai sosial juga membawa dampak yang positif bagi si pendonor dari sisi kesehatan.
“Karena darah yang didonorkan akan digantikan dengan darah yang lebih segar sehingga pendonor
akan merasakan tubuhnya lebih bugar setelah rutin mendonorkan darahnya,” jelasnya.•RU IV

Foto : URIP
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suhaimi

Senior Vice President
Refining Operation
Refinery Directorate

PEP fIeld cepu sambut
tahun baru 2013
CEPU – Menyambut tahun baru 2013, Perta
mina EP Field Cepu melaksanakan kegiatan
doa bersama, makan malam dan pembagian
doorprize bagi seluruh pekerja dan mitra kerja
Pertamina EP Field Cepu. Bertempat di Kantor
Mentul PT Pertamina EP Region Jawa Field
Cepu, kegiatan yang bernuansa kekeluargaan
ini dihadiri para pekerja dan mitra kerja yang
sedang menjalankan tugas stand by di
sekitar Cepu, Kawengan, Nglobo, dan juga
Tiung Biru. Pada kesempatan tersebut Field
Manager Cepu Wresniwiro, mengimbau
seluruh pekerja dan mitra kerja untuk tetap
bekerja serta merayakan tahun baru dengan
aman dan selamat. •FEP FIELD CEPU

nandang sutiana

Fuel & Intermediate Operation Manager
Integrated Supply Chain

Foto : PEP FIELD CEPU

Foto : URIP

Foto : kuntoro

POSISI

KURNIAWAN RAHARDJO
Non Fuel Petrochemical Operation
Manager,
Integrated Supply Chain

Foto :KUNTORO

i putu benedin

Ship Procurement Manager,
Shipping,
Marketing & Trading Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto :KUNTORO

SITEPLAN KOMPLEK baru
PERTAMINA DIPAMERKAN
JAKARTA - Dua orang pekerja Pertamina
mengamati siteplan Pertamina Residence Grand
Dhika City Daan Mogot di lantai M Gedung Utama
Pertamina, Jakarta, pada (11/12). Rencananya
proyek pembangunan ini akan dimulai pada
awal tahun 2013, di tempat yang sama juga
ditampilkan siteplan Energy Tower Pertamina,
Pusat Data EP (PUSDEP), HSE Training Center
(HSE TC).•PRIYO WIDIYANTO

siswoyo

Ship Operation CBO & Petrochemical
Manager,
Shipping,
Marketing & Trading Directorate

surya gunawan

Ship Operation White Oil Manager,
Shipping,
Marketing & Trading Directorate

FRM REGION IV DORONG
PENGEMBANGAN PRESTASI
SEPAKBOLA

nindya prasetyo

Marine Region IV Manager
Shipping,
Marketing & Trading Directorate

tetro tjahjo prijono
Marine Region II Manager,
Shipping,
Marketing & Trading Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA – Pekerja Security Pertamina berfoto
bersama seusai latihan menembak bersama direksi
pertamina di lapangan setia waspada shooting
club Paspampres Tanah Abang, Jakarta, pada
Kamis (27/11). Latihan menembak ini merupakan
latihan yang diadakan tahunan dan dilakukan untuk
menjaga dan meningkatkan skill dan ketepatan
dalam menembak. Ikut berpartisipasi dalam latihan
ini Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan,
Direktur SDM Evita M. Tagor dan Direktur PIMR M.
Afdal Bahauddin.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : FRM REG. IV

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto :KUNTORO

latihan menembak
di lingkungan paspampres

SEMARANG - Pertamina Area Pemasaran Jateng & DIY meng
adakan GM Pertamina Cup 2012 sebagai wujud komitmen
perusahaan dalam mendukung kemajuan dunia sepak bola
di tanah air. Menurut GM Fuel Retail Marketing (FRM) Region
IV Jateng & DIY Rifky E. Hardijanto, melalui GM Pertamina
Cup 2012, Pertamina ingin menunjukkan kontribusinya dalam
pembinaan bakat olah raga generasi muda, terutama sepak
bola yang digemari oleh sekitar 70% penduduk Indonesia.
“Pertamina ingin mengajak generasi muda yang memunyai
bakat di bidang sepakbola untuk dapat menunjukkan
kemampuan secara optimal baik dari sisi kemampuan teknik
maupun karakter bertanding yang menjunjung tinggi sportivitas
di lapangan. Kami berharap kelak dapat muncul bibit-bibit
pesepak bola dari wilayah Jateng & DIY yang dapat memberikan
kontribusi untuk mengharumkan persepak bolaan Indonesia di
level internasional,” tutur Rifky. Event ini merupakan kejuaraan
sepak bola antar tingkat SMP di Jawa Tengah. Sebanyak 80
sekolah mengikuti turnamen tersebut.• FRM REG. IV

PEP Field Pendopo
Tanam 5.000 Pohon
PENDOPO- PT Pertamina EP Region
Sumatera Field Pendopo kembali menunjukkan
kepedulian terhadap lingkungan melalui
kegiatan penghijauan penanaman 5.000
pohon di Kecamatan Sukakarya Kabupaten
Musi Rawas, Rabu (19/12) . Kegiatan tersebut
dilaksanakan di halaman kantor kecamatan
setempat dan dihadiri oleh Staf Ahli Bupati
Bidang Pemerintahan A. Rachman Achmad
beserta unsur Muspida dan para kepala dinas
dan instansi lainnya.
Acara seremonial kepedulian PT Pertamina
EP Field Pendopo yang dikaitkan dalam
rangka HUT ke-55 PT Pertamina (Persero)
yang bertema Sobat Bumi tersebut ditandai
dengan penyerahan bibit pohon Durian dari
Field Manager PEP Pendopo Handri Utama
kepada Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan
A. Rachman Achmad dan diteruskan kepada
Komandan Kodim Sriwijaya 0406 Musi Rawas
yang diwakili oleh Danramil Jayaloka Kapten
Rislan Eris.
Handri Utama menjelaskan, kegiatan
ini merupakan program tanggung jawab
sosial dan lingkungan sekaligus merupakan
usaha melindungi aset nwgara yang dikelola
Pertamina di Kecamatan Sukakarya Kabupaten
Musi Rawas. ”Pertamina EP saat ini punya
komitmen yaitu setiap pemboran satu sumur
akan melakukan penanaman 1.000 pohon
dan program ini sudah menjadi program
wajib Pertamina EP,” demikian Handri Utama
menegaskan.
Sementara A. Rachman Achmad me
nyambut baik dan mengapresiasi program
penghijauan tersebut untuk menjaga ekosistem
lingkungan yang baik dan bermanfaat bagi
kehidupan kita di muka bumi ini. Dalam
kesempatan itu, ia juga mengimbau seluruh
komponen masyarakat di Sukakarya dapat
saling menjaga dan sama-sama memelihara
pohon-pohon yang sudah ditanam oleh
Pertamina EP dan anggota Kodim 0406 Musi
Rawas beserta masyarakat lainnya sehingga
di kemudian hari dapat dinikmati oleh anak
cucu.
Kegiatan penghijauan ini merupakan
program CSR tahun 2012 bidang lingkungan
bertujuan untuk mendukung program
pemerintah dalam pencanangan penanaman
satu miliar pohon di Indonesia. Pohon yang
ditanam di antaranya 400 batang pohon
Durian dan 4600 pohon Mahoni akan ditanam
di 47 titik sumur produksi Migas.
Pada kesempatan yang sama juga
diserahkan bantuan pembangunan dua
reaktor biogas untuk Kelompok Tani Mega
Jaya di Desa Sugih Waras senilai Rp.18 juta,
bantuan modal peralatan pertanian untuk
Koperasi Pertadadi Desa Ciptodadi sebesar
Rp.80 juta, dan bantuan modal usaha berupa
bahan sembako dan furnitur untuk Koperasi
Kartini Desa Bangun Rejo senilai Rp.80 juta.•
PEP FIELD PENDOPO
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PDSI Akuisisi Patra Drilling Contractor
Jakarta - Agresivitas PDSI
merambah dunia offshore se
makin menampakkan wujud
nya. PDSI melakukan akuisisi
PT. Patra Drilling Contractor
(PDC), anak perusahaan
PT. Usayana yang bergerak
di bidang offshore. PDSI
mengakuisisi 2.499 lembar
atau 99,96% saham milik PT.
Usayana di PDC, pada Rabu
(9/1/2013) di Jakarta.
Penandatanganan
d i l a k u k a n o l e h D i re k t u r
Utama PDSI Faried Rudiono
dan Presiden Direktur PT.
Usayana Mardijono Nugroho,
disaksikan oleh Presdir PT.
PDC Yayan Sunarya, VP
Subsidiary & Joint Venture
Management Pertamina
Aris Mulya Azof, Direktur
Pemasaran & Pengembangan
PDSI Adi Harianto, Direktur
Keuangan PT. Usayana Ro
bert Hutapea, dan notaris
Aryanti Artisari, SH.
Menurut Direktur Utama

PDSI Faried Rudiono, dengan
masuknya PDC sebagai
bagian dari unit bisnis PDSI
diharapkan akan semakin
mengembangkan bisnis
PDSI di dunia offshore,
memperkokoh PDSI dalam
men-generate revenue dan
menghasilkan profit.
“Potensi market share
yang dapat diraih PDSI sebe
narnya masih sangat besar.
Optimalisasi segenap potensi
kini menjadi sesuatu yang
harus segera dikerjakan,
karena PDSI memiliki dua tugas
strategis. Yaitu, mendukung
upaya peningkatan produksi
migas dan tetap dituntut
meningkatkan pendapatannya
lewat aktivitas pengeboran,”
papar Faried.
Sebelumnya, pada akhir
Oktober 2012, dilakukan
redelivery rig jack up KS JAVA STAR oleh Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen
yang akan dioperasikan PDSI

Foto : PDSI
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Direktur Utama PDSI Faried Rudiono berjabat tangan dengan Presdir Usayana
Mardijono Nugroho usai penandatanganan jual beli saham PDC.

bersama dengan KS Drilling
(anak usaha KS Energy)
di lapangan West Madura
Offfshore (WMO). Momentum
ini menjadi hari bersejarah
bagi PDSI karena akan mulai
serius beraktivitas di dunia
offshore.
Rig Jack Up KS JAVA STAR ini mempunyai
kemampuan operasi di
kedalaman 300 meter
dan pengeboran sedalam
15.000 kaki. Setelah WMO,

PDSI bersiap mengincar
pengeboran di proyek
ONWJ.
Sama seperti WMO,
besar kemungkinan PDSI
menggandeng pihak lain
untuk bekerjasama, terutama
partner yang berpengalaman
di bidang offshore. Trans
fer teknologi menjadi per
timbangan PDSI untuk ma
suk lebih dalam di dunia
offshore.•PDSI

Pertamina EP Sepakati Pasokan Gas
untuk Pusri dan PLN Tarakan
JAKARTA – Sebagai wujud

komitmen PT Pertamina EP
menjaga keamanan pasokan
gas untuk kebutuhan domestik
khususnya dukungan terhadap
industri pupuk dan pembangkit
listrik di Indonesia, Pertamina
EP sepakat menandatangani
Perubahan dan Pernyataan
Kembali Perjanjian Jual
Beli Gas dengan PT Pupuk
Sriwidjaja (Pusri) Palembang
dan Perjanjian Jual Beli Gas
dengan PT PLN Tarakan.
Penandatanganan yang
berlangsung di Kantor Pusat
Pertamina EP, Standard
Chartered Building, Kamis
(20/12) ini ditandatangani oleh
Presiden Direktur Pertamina
EP Syamsu Alam, Direktur
Utama Pusri Musthofa dan
Direktur Utama PLN Tarakan
Sandhika Aflianto.
“Melalui penandatanganan
ini maka menunjukkan komit
men kita untuk men-support
BUMN lainnya, yaitu dengan
saling bersinergi. Pertamina EP
terus berusaha untuk mem
pertahankan produksi agar

tidak terjadi decline sehingga

mengatasi krisis kelistrikan

pasokan gas bisa terus berta

d i K o t a Ta r a k a n y a n g

han dan bertambah,” ucap

sudah dideklarasikan oleh

Syamsu.

Pemerintah Daerah setempat

Perjanjian Jual Beli Gas

dan PLN Tarakan.

(PJBG) antara Pertamina

Dikatakan oleh Syamsu,

dengan PT Pupuk Sriwidajaya

pasokan gas untuk Pusri akan

(Pusri) sejak tahun 1994

disalurkan dari lapangan-

dan sudah beberapa kali

lapangan Pertamina EP di area

mengalami addendum. Se

Sumatera Selatan dengan titik

dangkan sejarah Perjanjian

penyerahan pada plant gate

Jual Beli Gas antara Pertamina

pabrik Pusri. Sedangkan

EP dengan Pusri dimulai

pasokan gas untuk PLN

sejak tahun 2007 dan masih

Tarakan disalurkan dari

berlanjut hingga saat ini.

lapangan Bunyu Kalimantan

Berdasarkan Perubahan

Timur dengan titik penyerahan

dan Pernyataan Kembali

pada plant gate PLN Gunung

Perjanjian Jual Beli Gas antara

Belah dan plant gate PLN

Pertamina EP dengan Pusri,

Kampung Satu, Kota Tarakan,

maka Pertamina EP akan

Kalimantan Timur.

memasok gas sebesar 166

Pertamina EP melakukan

juta standar kaki kubik per

usaha khusus dengan

hari (MMSCFD) dalam periode

melakukan relokasi kompresor

1 Januari 2013 hingga 31

dari Lapangan Gas Tapus dan

Desember 2017 dengan

Lembak di Sumatera Selatan

Jumlah Kontrak Keseluruhan

untuk memastikan penyaluran

sebesar 286.350 juta standar

gas kepada PLN Tarakan

kaki kubik (MMSCF).

sejak 1 Juli 2012 hingga

Sementara itu, PJBG

31 Desember 2015 dengan

antara Pertamina EP dengan

realisasi penyaluran harian

PLN Tarakan ditujukan untuk

saat ini sebesar 2 sampai 4

juta standar kaki kubik per
hari (MMSCFD) dan Jumlah
Kontrak Keseluruhan sebesar
2.558 juta standar kaki kubik
(MMSCF).
Menurut Sandhika ,
saat ini kebutuhan gas PLN
Tarakan sepenuhnya terbantu
oleh Pertamina EP, sebesar
4,5 MMSCFD.

“ Ta n p a

adanya gas dari Pertamina
EP maka PLN Tarakan akan
padam 88 persen. Dengan
adanya rencana Pertamina
EP akan membangun fasilitas
pipa gas, maka akan lebih
mempermudah operasional
kami,” ujarnya.
Pada kesempatan yang
sama, Musthofa berharap
kerja sama dengan Pertamina
yang telah berjalan 37 tahun
ini akan bisa terus terjalin.
“Karena dengan pasokan gas
yang diberikan oleh Pertamina
EP, sama dengan mendukung
Pusri menjalankan amanah
pemerintah dalam menjaga
ketahanan pangan nasional
melalui penyediaan pupuk,”
ujarnya.•IRLI KARMILA
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko memberikan penghargaan ERP & Procurement Award 2012.

Direktorat Umum Berikan
ERP & Procurement Award 2012
J A K A R TA

-

Fungsi

bisa mengukur tingkat

sampai ke realisasi. Yang

Corporate Shared Service

keberhasilan program kerja

terbesar justru realisasi tanpa

(CSS) – Direktorat Umum

kita. Dengan data kita juga

rencana.” Ïnilah yang terjadi.

menyelenggarakan ERP &

bisa mengetahui gambaran

Harapannya adalah realisasi

Procurement Award 2012

suatu keadaan atau persoal

sesuai dengan rencana.

yang merupakan agenda

an dan membuat keputusan

Mestinya seperti itu. Tetapi

tahunan bagi individu dan

pemecahannya,” ujar Luhur

kenyataannya, banyak

fungsi yang meiliki kontribusi

Budi Djatmiko.

sekali di sini realisasi tanpa

lebih dalam meningkatkan

ICM Project Coordinator

utilisasi ERP, dan memiliki

Lukman Syaifulloh dalam

Muhadi mengusulkan

kinerja terbaik pada proses

laporannya menjelaskan,

agar setiap fungsi bisa

pengadaan barang dan jasa

perjalanan program ERP dari

membuat perencanaan

di Pertamina selama tahun

awal, termasuk dibangunnya

yang lebih baik dan mampu

2012. Acara berlangsung

komunitas para pengguna

merealisasikannya.

pada Rabu (9/1) di Lantai

ERP untuk mencari solusi-

Acara dilanjutkan de

21 Gedung Utama, Kantor

solusi. Kepada mereka

ngan pengumuman para

Pusat Pertamina.

yang aktif, perusahaan pun

pemenang dari berbagai

Acara dihadiri Direktur

memberikan penghargaan.

kategori.

Umum Pertamina Luhur Budi

Penghargaan diberikan

Djatmiko, SVP CSS Susilo,

kepada individu maupun

Ast.

Procurement Excellence

kepada

Pemeliharanaan

Group Manager Muhadi,

Penghargaan terbagi dalam

Samarinda, selaku peme

dll.

tiga kategori, yaitu Top

nang ERP Award untuk

kelompok.

media cetak, Pertamina RU V Balikpapan dan Pertamina UPms Region VI Kalimantan
melakukan kunjungan ke Kaltim Post dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke25 Kaltim Pos yang jatuh pada 5 Januari 2013. Kunjungan ini dilaksanakan menjelang
pergantian hari ke tanggal 5 Januari 2012.
Rombongan Pertamina disambut oleh tim redaksi dan wartawan Kaltim Pos.
Kunjungan ini diisi dengan peniupan lilin dan pemotongan kue ulang tahun dari Pertamina
untuk Kaltim Pos. Dari RU V diwakili oleh Public Relations Section Head RU V Fety dan
Edward Manaor Siahaan. Sedangkan FRM Region VI Kalimantan diwakili oleh External
Relations FRM Region VI Kalimantan Rudi Biantoro dan Dhika Edwina.•RU V

Erik Imam Kasmiarto,
Layanan

Jasa
TBBM

“Selama beberapa

Contributor, Change Agent

kategori Marketing & Trading

of The Year, dan ERP Star.

menyatakan bahwa program

melakukan beberapa

Sementara dari segi fungsi,

ini dapat memacu kinerja

inisiatif ntuk mewujudkan

terdiri dari ERP Champions

yang lebih baik lagi. “Sistem

visi tersebut. Saya yakin

dan Need Improvement.

ini bagus sekali, karena bisa

program kerja didasarkan

Procurement Excellence

memonitor pelaks anaan

pada perencanaan yang

Group Manager Muhadi

implementasi pengadaan

matang. Namun apakah

menjelaskan hubungan

barang dan jasa,”kata Erik.

berhasil atau tidak, maka kita

antara

ERP dengan

Erik mengusulkan agar

perlu melakukan monitoring

Procurement. Ia menyoroti

tenaga outsourcing juga

dan pengukuran,” kata Di

kegiatan-kegiatan bisnis

bisa mengakses, karena

rektur Umum Pertamina

yang semula hanya sedikit

s e l a m a i n i m e r e k a l a h

Luhur Budi Djatmiko.

ter-record, kini sudah mulai

yang melaksanakannya.

disiplin dalam pencatatan

Sementara untuk akses,

dan tertib administrasi.

diperlukan nomor pekerja,

kurnya, lanjut Luhur, tentu

Balikpapan – Sebagai bagian dari membangun dan membina hubungan baik dengan

rencana,”papar Muhadi.

tahun ini, Pertamina telah

Bagaimana mengu

Kunjungan Pertamina ke Kaltim Pos

dengan data yang berkua

Namun Muhadi menyoroti

hal yang tidak dimiliki

litas. “Dengan data, kita

kegiatan dari perencanaan

pekarya.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Dua Proyek Panasbumi
PGE Diresmikan
Dua proyek panasbumi
PT Pertamina Geothermal
Energy (PGE) diresmikan
oleh Menteri ESDM
Jero Wacik. Proyek
ini diharapkan dapat
meningkatkan peran
panas bumi untuk
ketahanan energi nasional
di masa yang akan datang.

Simulasi Penanganan Korban Kecelakaan oleh Tim First Aider
RU V.

RU V Balikpapan
Peringati Bulan K3
Balikpapan - RU V Balikpapan memperingati
hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
pada (11/1). Acara yang digelar di Lapangan
ex-helipad dibuka oleh Senior Manager
Foto : KUNTORO

Jakarta – Dua proyek pa
nasbumi yang diresmikan
tersebut adalah pembangunan
Pembangkit Listrik Panasbumi
(PLTP) Unit 5 Kamojang ber
kap asitas 30 MG dan pe
ngembangan lapangan pa
nasb umi Lahendong untuk
suplai uap ke PLTP Unit 4
Lahendong.
Peresmian yang berlang
sung di Gedung Dipa Bra
mantra Kantor PGE Area
Kamojang, pada Sabtu (12/1),
dihadiri pula Wakil Menteri
ESDM Rudi Rubiandini (saat
menjabat), Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen,
Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, Dirut PGE Slamet
Riadhy, serta Staf Ahli Menteri
ESDM Susilo Siswo Utomo
yang akan menjabat Wakil
Menteri ESDM.
“Waktu saya mulai men
jabat sebagai Menteri ESDM,
perintah Presiden kepada
saya ada tiga,” kata Menteri
ESDM Jero Wacik. ”Pertama,
tingkatkan produksi minyak
dan gas. Kedua, kawal pro
gram 10.000 MW tahap I dan
program 10.000 tahap II. Dan
yang ketiga, mendorong energi
baru dan terbarukan.”
Jero pun memerintahkan
PLN untuk berhenti mem

12

Menteri ESDM Jero Wacik menandatangani prasasti pembangunan PLTP Unit 5 Kamojang berkapasitas 30 MW dan
pengembangan lapangan panasbumi Lahendong untuk suplai uap ke PLTP Unit Lahendong. Tampak Direktur Utama
PT Pertamina Geothermal Energy Slamet Riadhy, Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen, Komisaris Utama Pertamina
Sugiharto, dan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini ikut mendampingi Menteri ESDM.

ban gun pembangkit listrik
berbasiskan BBM, karena BBM
semakin langka dan mahal.
“Karena itu saya perintahkan
untuk menggerakkan sumbersumber energi baru dan
terbarukan,” tegas Jero.
Sementara Direktur Hulu
Pertamina Muhamad Husen
menyatakan Pertamina me
nyambut baik penugasan yang
diberikan oleh pemerintah
untuk segera memanfaatkan
energi panasbumi yang ter
kand ung dalam bumi Indo
nesia demi kesejahteraan
masyarakat. “Dua proyek dari
PGE ini merupakan bagian
dari tekad Pertamina untuk
mengoptimalkan pemanfaatan
energi terbarukan, terutama
yang bersumber dari panas
bumi,”kata Husen.
PLTP Unit 5 Kamojang
yang dikelola oleh PGE, me
rupakan pengembangan dari

4 unit PLTP yang sudah ada,
dengan kapasitas terpasang
saat ini 200 MW. Diharapkan
pembangkit Unit 5 sudah mulai
beroperasi pada akhir 2014
dan menambah kapasitas
terpasang sebesar 30 MW.
Lokasi PLTP Unit 5
Kamojang berdampingan
dengan lokasi PLTP Unit 4
Kamojang di lahan seluas 3,85
Ha. Pembangkit pertama di
Kamojang beroperasi sejak
tahun 1982 dengan kapasitas
sebesar 30 MW.
Untuk Unit 5 Kamojang
ini, Dirut PGE Slamet Riadhy
menyatakan bahwa biaya
pengembangan dari eksplorasi
sampai produksi sekitar 90 –
100 juta dolar AS. Listrik yang
dihasilkan 30 MW akan masuk
ke sistem listrik Jawa Bali milik
PLN.
PGE juga terus melanjut
kan pengembangan lapang

an panasbumi di wilay ah
kerja panasbumi Lahendong,
Sulawesi Utara. Pengembangan
tersebut untuk pasokan uap
ke PLTP Unit 4 Lahendong
yang dioperasikan PLN de
ngan kapasitas terpasang 20
MW.
Daerah prospek Lahendong
seluas 12 Km persegi, memiliki
sumber daya sekitar 300 MW
dengancadangan terbuktikan
sebesar 80 MW. Panasbumi
dari Lahendong merupakan
salah satu pilar pendukung
pasokan listrik di Sulawesi
Utara, yang 40 persen di
antaranya bersumber dari
energi panas bumi.
Secara keseluruhan, PGE
saat ini menghasilkan listrik
sebesar 402 MWe yang berasal
dari lapangan panas bumi
Kam ojang, Lahendong dan
Sibayak (Sumatera Utara).•URIP

Operation and Manufacturing RU V, Achmad
Fathoni.
Dalam kesempatan tersebut, Fathoni
mengungkapkan supaya pekerja RU V dapat
lebih memperhatikan aspek keselamatan ketika
beroperasi di area Kilang RU V. Bulan K3 ini
sendiri mengambil tema pokok “Budayakan K3
di setiap Kegiatan Usaha Menuju Masyarakat
Industri yang Selamat, Sehat, dan Produktif.”
Upacara pembukaan Bulan K3 ini dirangkai
dengan Senam Sehat Wellness Friday antara
pekerja dan tim manajemen RU V. Selama bulan
K3, RU V akan melakukan berbagai kegiatan.
Yaitu, pemantauan emisi kendaraan kilang,
lomba Teka-Teki Silang, lomba housekeeping,
lomba poster Bulan K3, lomba safety talk,
lomba safety rally Bulan K3, sosialisasi
kompor gas dan pemadam, sidak mobil,
APD, peraturan kilang, senam dan jalan sehat
Bulan K3, fire & rescue fun game, apresiasi
implementasi safety, dan HSE Exhibition.
pada hari itu juga diadakan simulasi
penyelamatan korban kecelakaan dan
pemadaman sumber api oleh tim first aider
RU V.•RU V
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Pertamina Gandeng Mitsubishi Garap Fasilitas Petrokimia
Jakarta – Pertamina kembali
tandatangani kesepakatan
kerja sama di bidang petro
kimia. Kali ini menggandeng
Mitsubishi Corporation.
Penandatanganan MoU
pembangunan fasilitas
petrokimia terintegrasi di
Indonesia tersebut ber
langsung di Gedung Utama
Pertamina Pusat Jakarta,

pada (7/12/2012).
Penandatanganan kerja
sama tersebut dilakukan oleh
Direktur Pemasaran dan Niaga
Pertamina Hanung Budya
dan Corporation CRO for
Asean Countries, Commodity
Chemical, Mitsubishi, Kenji
Takahashi.
Dalam kesempatan
tersebut Hanung menjelaskan

posisi Pertamina sebagai
pemilik aset kilang terbesar di
kawasan Asia Tenggara dan
terbesar ke-5 di Asia. Sehingga
memiliki potensi sangat besar
untuk mengintegrasikan
bisnis kilang dan petrokimia
untuk memberi nilai tambah
terhadap sumber daya alam
Indonesia.
“Lewat keunggulan ter

sebut, Pertamina bercita-cita
untuk menjadi yang terdepan
di bisnis petrokimia domestik
dan regional, dengan meng
gandeng mitra-mitra andal,”
katanya.
Mitsubishi Corporation
memiliki pengalaman berkelas
dunia dalam kemitraan ma
nufaktur petrokimia dan ke
kuatan dalam supply and

trading produk-produk
petrokimia yang dibutuhkan
Indonesia. Kerja sama kedua
pihak ini tidak terbatas pada
pembangunan kilang, tapi
juga mencakup kemungkinan
kerja sama penyediaan
supply, marketing, riset dan
pengembangan produk.
Sebelumnya Pertamina
telah melakukan penanda

tanganan serupa dengan
beberapa perusahaan seperti
PTT Global Chemical, Thailand
dan SK Global Chemical dari
Korea. Mitra-mitra potensial
tersebut diharapkan dapat
mengantarkan Pertamina
mencapai target bisnis pet
rokimia, termasuk pemasaran,

riset, serta pengem bang
SAHRUL HAETAMY ANANTO
annya.•

