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MarketUpdate

Cerita mengenai Indonesia kembali menjadi sorotan
komunitas keuangan internasional, tentunya dengan usulan
Pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi per 1
April 2012. Kenaikan harga menjadi opsi Pemerintah dalam
menyesuaikan harga BBM dengan harga minyak mentah
dunia untuk menjaga defisit APBN. Pasalnya, saat ini harga
minyak mentah berada dalam tren kenaikan hingga USD 116/
barel. Sebelumnya, Pemerintah menetapkan parameter harga
ICP sebesar USD 90/barel sehingga mengalokasikan subsidi
BBM sebesar Rp 123,6 triliun. Jika tidak dilakukan kenaikan
harga, kebutuhan subsidi BBM dapat membengkak hingga
Rp 180 triliun dan ‘mengorbankan’ kebutuhan lain yang lebih
penting, seperti subsidi kesehatan dan pendidikan, serta
pembangunan infrastruktur. Namun demikian, kenaikan harga
BBM juga akan mempengaruhi inflasi karena biasanya diikuti
dengan kenaikan harga bahan pangan dan lainnya, sehingga
daya beli masyarakat turun. Mandiri Sekuritas dalam risetnya
memperkirakan kenaikan inflasi 1,2% jika terjadi kenaikan
BBM Rp 1.500 per liter. Sedangkan, kenaikan harga pangan
dan lainnya turut menyumbang kenaikan inflasi sekitar 0,8%
sehingga total kenaikan inflasi tahun 2012 diperkirakan naik
2%. Inflasi 2012 diperkirakan menjadi 7%, lebih tinggi dari
perkiraan sebelumnya 5,3% (lihat tabel).
Asumsi Dasar Makro
APBN 2012

Revisi APBN-P 2012*

Analisa Mandiri Sekuritas

6,7%

6,5%

6,2-6,5%

5,3%

6,8%

7%

Rp. 8.800/USD

Rp. 9.000/USD

Rp. 8.900 - 9.100/USD

USD 90/Barel

USD 105/Barel

USD 100 - 116/Barel

950.00 bpd

930.00 bpd

905.000 - 910.00 bpd

*Keterangan : Hasil Kesepakatan Banggar DPR - Maret 2012

Investor asing juga mempertanyakan rencana pemerintah
tersebut, dalam kaitannya dengan iklim investasi di Tanah
Air. Mengutip tulisan Managing Director Standard Chartered
Bank Fauzi Ichsan (Bisnis Indonesia, 29 Maret 2012) dalam
pertemuannya dengan lebih dari 30 investor finansial besar
di Amerika Serikat, banyak yang mempertanyakan pengaruh
kenaikan harga BBM terhadap kenaikan inflasi dalam negeri
serta upaya Bank Indonesia (BI) untuk menjaga pertumbuhan
ekonomi melalui pengetatan kebijakan moneter. BI diperkirakan
tidak akan menaikkan suku bunga yang baru saja dipangkas
pada Februari 2012 lalu karena akan menciptakan ‘credibility
issue’ tapi diprediksi akan memilih langkah menaikkan
Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan sebagai kebijakan
pengetatan moneter.
Meski terdapat ketidakpastian pertumbuhan ekonomi
Indonesia paska kenaikan harga BBM, pelaku pasar keuangan
internasional dan sebagian besar pengamat keuangan domestik
tetap optimistis bahwa dampak inflasi hanya sesaat dan situasi
makro Indonesia akan kembali stabil pada semester II-2012.
Hal ini berdasarkan pada analisa historis kenaikan BBM tahun
2008 saat harga BBM naik Rp 1.500 per liter, pertumbuhan
domestik bruto (GDP) hanya turun 0,1%.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Wakil Presiden RI Boediono didampingi Direktur Utama
Pertamina Karen Agustiawan ketika meninjau infrastruktur
di SPBU COCO Daan Mogot, Jakarta, (25/3).

Foto : TATAN AGUS RST

optimisme perekonomian
indonesia semester ii-2012

Wapres Respon Positif
Infrastruktur BBG Pertamina
Pertamina sebagai Badan
Usaha Milik Negara
(BUMN) selalu siap
mendukung program
pemerintah berkaitan
dengan pengadaan dan
pendistribusian Bahan
Bakar Migas di Indonesia.
Wakil Presiden RI Boediono
sangat mengapresiasi
kesiapan yang ditunjukkan
Pertamina.

JAKARTA – Untuk memantau
kesiapan infrastruktur Per
tam ina, Wakil Presiden RI
Boediono didampingi Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan dan Direktur Pe
masaran dan Niaga Pertamina
Djaelani Sutomo melakukan

kunjungan kerja ke SPBU
COCO 31.11.403 Daan Mogot,
Minggu (25/3).
Kedatangan Boediono
kali ini berkaitan dengan
kebijakan kenaikan harga
BBM bersubsidi oleh Pe
mer intah dan mendukung
program pemerintah dalam
menyukseskan konversi BBG
Nasional pada April 2012.
“Pertamina sebagai salah
satu badan usaha penyalur BBM
bersubsidi siap menjalankan
kebijakan pemerintah. Infra
struktur Pertamina, mulai dari
transp ortasi, penyimpanan,
distribusi, semuanya siap. Stok
BBM juga dalam kondisi siap
pada level rata-rata di atas 20
hari,” tutur Karen Agustiawan
menanggapi kesiapan stok

menghadapi kenaikan BBM
bersubsidi.
Pada kesempatan tersebut,
Wakil Presiden Boediono dan
rombongan melihat langsung
pengisian Vigas untuk armada
taksi, serta CNG untuk mo
bil pribadi. Hal tersebut me
rupakan bagian dari upaya
Pertamina menyiapkan infra
struktur secara bertahap untuk
mendukung program konversi
BBG Nasional.
Guna memperkuat ke
tahanan energi nasional,
Pertamina telah menyiapkan
anggaran lebih dari Rp 2 triliun
untuk membangun sekitar
118 unit SPBG dengan mo
ther daughter system guna
melengkapi enam SPBG yang
sud ah beroperasi saat ini.

Di samping itu, Pertam ina
juga bersiap untuk mengem
bangkan SPBU-SPBU yang
juga menyediakan Vigas atau
LGV (Liquefied Gas for Vehicles).
Saat ini, total jumlah SPBU
yang dapat melayani penjualan
Vigas atau LGV sebanyak 10
SPBU dan 10 lainnya dalam
proses penyelesaian.
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Djaelani Su
tomo menyampaikan tanggapan
Wapres yang menilai positif
upaya Pertamina menyiapkan
infrasturktur BBG.
“Mudah-mudahan ini akan
menambah kebangkitan dari
penggunaan Bahan Bakar
Gas (BBG), menjadi sangat
baik di Indonesia ini,” ungkap
Djaelani.•IRLI KARMILA

VISI
Menjadi perusahaan energi
nasional kelas dunia
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MISI
Menjalankan usaha minyak,
gas, serta energi baru
dan terbarukan secara
terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial
yang kuat

TATA NILAI

Midstream,
melayani hulu
dan hilir

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

Foto : KUNTORO

Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:
Gas & Power ini merupakan satu fungsi baru, yang
memang belum menjadi direktorat tersendiri, tetapi

mudah-mudahan ini bisa terintegrasi. Janganlah ini

sudah menjadi besar. Kita berkembang dari sekitar

terlalu rigid (kaku). Kita saling membantu. Siapa yang

90 pekerja, menjadi sekitar 130 pekerja sekarang.

sedang kerepotan, silakan minta bantuan. Yang merasa

Fungsi Gas & Power mengemban amanah dari

bisa membantu, jangan segan-segan membantu. No

korporasi, untuk membantu hulu memonetisasi gas,

hard feeling.

meningkatkan nilai komersialnya, mengembangkan
bisnis gas dari hulu hingga hilir. Kalau bisa sampai

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Dengan semakin besarnya organisasi Gas & Power,

dengan ke pengembangan power-nya.

Di midstream ini, kita harus kreatif, karena kita
men-service upstream dan downstream. We are
here to serve the upstream, we are here to serve the

Kita bersyukur akhirnya gas mendapatkan
peran yang sangat strategis dan kini mulai menjadi

downstream. Make sure, kita lebih mempunyai attitude
sebagai service.

primadona. Ke depan, kita harapkan Pertamina
menjadi yang terdepan dalam bisnis gas. Kita harus

Penguasaan teknologi juga menjadi perhatian utama

mengoptimalkan semua sumber daya agar bisnis gas

di fungsi ini. Karena core dari energy company adalah

ini bisa menghasilkan revenue sesuai dengan yang

penguasaan teknologi. Kita harus mampu menunjukkan

diharapkan. Dengan struktur organisasi Fungsi Gas &

bahwa pengembangan teknologi secara maksimal.

Power saat ini, kita harus mampu memberikan service
yang maksimal kepada siapa pun yang punya gas.

Kita pun harus mempunyai akses di resources untuk

Customer focused harus diutamakan dalam membina

mengetahui segala opportunity yang ada. Kita kerahkan

hubungan bisnis dengan siapapun.

sumber daya untuk memastikan bahwa kita bisa
memberikan service yang terbaik. Membawa SDM yang

Fungsi ini disebut midstream, karena ada
hubungannya dengan upstream (hulu) dan

dibutuhkan, teknologi maupun business developmentnya.

downstream (hilir). Kita benar-benar ada di tengah.
Kalau kita tidak bisa perform dengan baik, maka value

Di Fungsi ini harus ditanamkan apa yang kita

chain akan terputus. Bisnis gas sangat integrated.

lakukan adalah untuk korporasi. Pertamina First. Untuk

Kalau hanya upstream-nya saja tidak bisa, begitu juga

itu, kita harus dapat memastikan, apapun yang kita

kalau hanya downstream-nya saja juga tidak bisa.

kerjakan, yang penting komersialisasinya berjalan.

Maka midstream inilah yang memastikan terintegrasi

Jadi, pastikan attitude kita adalah attitude service. Kita

dengan sempurna dari hulu sampai hilir.

memberikan service. Be flexible, die hard. Karena itu
impian Pertamina.

Penanganan energi baru terbarukan dan power
memang dimasukkan ke dalam Gas & Power karena

It is an impossible dream, but we are the impossible

kita memang harus agresif. Visi kita sangat jelas, pada

team. Jadi, the A team, we are here to make the

Capable (Berkemampuan)

tahun 2015 kita harus sama atau bahkan lebih baik

impossible mission become possible. Kita tetap selalu

Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

dari Petronas. Karena itu, kita harus membulatkan

mengharapkan kemudahan dan kekuatan dari Allah,

tekad untuk seluruh behaviour, attitude, perhatian,

bahwa semua impian dan harapan itu bisa menjadi

semangat, dan harapan kita semuanya menuju ke

kenyataan. Let’s make sure bahwa tim ini benar-benar

tahun 2015 itu. Banyaknya SDM di fungsi ini harus

TEAM, Together Everyone to Achieve More. Jadikan kita

dapat menjadi pemacu untuk dapat lebih bersinergi

seperti sapu lidi, saling membantu, saling sharing.•URIP

memberikan kinerja yang terbaik.

HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL

Perjuangan
Belum Selesai
Euforia aksi demo penolakan kenaikan
BBM subsidi menjadi topik hangat
perbincangan selama sepekan terakhir. Aksi
yang cenderung mengarah ke tindakan
anarkis semakin mencoreng bangsa ini,
yang dikenal sebagai bangsa yang ramah,
demokratis, dan senantiasa menyelesaikan
masalah dengan jalan musyawarah. Tapi
inilah faktanya, ketika iklim demokrasi dibuka
selebar-lebarnya, ketika seluruh elemen
masyarakat bebas menyuarakan aspirasinya,
ternyata masih banyak yang menyalahartikan
iklim kebebasan tersebut. Iklim demokrasi
diartikan sebagai kebebasan beraspirasi dan
berpendapat.
Terkadang kita miris dan malu melihat
aksi anarkis yang direkam berbagai media
massa baik dari dalam maupun luar negeri.
Seperti menjadi potret buram bangsa tercinta
ini, ketika demokrasi jalanan berubah menjadi
aksi anarkis dengan mengatasnamakan
perjuangan bagi masyarakat bawah.
Untungnya, diantara berita tersebut, masih
ada angin segar yang menyejukkan negeri ini.
Perjuangan putra putri Indonesia menggapai
prestasi terbaik untuk mengharumkan nama
bangsa di kancah dunia. Bermula dari
catatan prestasi yang ditorehkan pasangan
pebulutangkis ganda campuran Indonesia
Lilyana dan Tantowi yang memenangkan
turnamen All England 11 Maret lalu. Sepekan
berselang kemenangan kembali diraih Lilyana/
Tantowi dalam ajang Swiss Open.
Sama halnya dengan perjuangan Rio
Haryanto, pebalap Pertamina yang memulai
debutnya di kancah balap GP2. Pada seri
pertama di Sepang, Malaysia, Rio berhasil
finish pada urutan ke 10. Dia bahkan sempat
mencatatkan waktu lap tercepat atau fastest
lap sehingga membuatnya meraih 2 point.
Berbagai perjuangan ditempuh bangsa ini,
untuk mencapai cita-cita serta harapan yang
diinginkan. Jika demonstran terus berjuang
demi hak wong cilik, akan lebih baik jika
disalurkan dengan cara yang lebih elegan.
Kalaupun BBM subsidi naik, perjuangan
masih bisa dilanjutkan dengan mengawal
kemana aliran dana subsidi tersebut
disalurkan. Mengawal agar subsidi tepat
sasaran, sehingga apa yang diperjuangkan
sejak gelombang penolakan kenaikan BBM
terjadi tidak harus diperjuangkan dengan aksi
demo saja.
Demikian juga dengan perjuangan para
duta bangsa yang berlaga di kancah dunia.
Pasangan Lilyana /Tantowi yang harus
berjuang untuk meraih medali Olimpiade
London 2012, Rio Haryanto yang harus
menyelesaikan musim balap GP2 tahun ini
dengan prestasi gemilang, dan tentu saja para
demonstran akan lebih baik jika melanjutkan
perjuangannya dengan menyampaikan
aspirasi lewat jalur yang lebih bijak, memantau
penyaluran dana subsidi bagi masyarakat
miskin dan sektor pendidikan.•

OPINI
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Novan Hendian • Ast. Civil&Architecture/Mechanical Electrical - Technical Support/General Support

Penerapan Building Automation System (BAS)
di Kantor Pusat Pertamina
Smart building atau yang lebih kita kenal sebagai
Building Automation System adalah intelligent network dari
peralatan elektronik yang memonitor dan mengontrol sistem
mekanis dan sistem elektris dalam sebuah gedung. Building
Automation Systems (BAS) mengoptimasi start-up dan
performansi dari peralatan HVAC dan sistem alarm yang
terintegrasi dalam satu system control monitor.
BAS menambah dalam jumlah interaksi dari mekanikal
subsistem di gedung, meningkatkan kenyamanan penghuni,
minimasi energi yang digunakan, serta menyediakan offsite kontrol gedung. BAS berbasis kontrol komputer untuk
mengkoordinasi, mengorganisasi, dan mengoptimasi kontrol
subsistem pada gedung seperti keamanan, kebakaran atau
keselamatan, elevator, dan lain-lain.
Sebagai perusahaan yang memiliki memiliki komitmen dan
berpartisipasi aktif dalam peran mengurangi efek gas rumah
kaca, Pertamina ikut membuat program kerja jangka pendek
dan jangka panjang. Salah satu yang telah dilaksanakan
adalah implementasi Building Automation System (BAS) pada
gedung di kantor pusat Pertamina.
BAGAIMANA BAS BEKERJA
BAS sangat berperan aktif dalam mendukung pencapaian
energy effisiensi index yang telah ditetapkan, karena BAS
mengontrol seluruh peralatan gedung dan mengatur peralatan
gedung agar bekerja dengan efisien sehingga konsumsi
power listrik yang dibutuhkan tidak besar.
Pemakaian BAS merupakan daya tarik bangunan
terhadap pekerja, penyewa (rekanan), direksi dan komisaris.
Penerapan BAS dalam Kantor Pusat Pertamina memberikan
kemudahan pihak pengelola gedung (FM/GS) untuk
memelihara dan mengoperasikan bangunan ini dengan
efisien. Manfaat lain yaitu seluruh pekerja menerima pelayanan
optimal dari pengelola gedung.
Penghuni/ pekerja di Kantor Pusat Pertamina tidak perlu
menyalakan lampu, AC, mengatur suhu karena terlalu dingin
dan tentu boros listrik, perlindungan kebakaran, menjaga
keamanan ruang dalam, karena telah diatur oleh pengelola
gedung.
BAS memiliki karakteristik peralatan sebagai berikut:
• Controller. Controller yang digunakan biasanya terdiri
dari satu atau lebih PLC (Programmable Logic Controllers),
dengan pemrograman tertentu. PLC dalam BAS digunakan
untuk mengontrol peralatan yang biasanya digunakan dalam
sebuah gedung.
• Occupancy Sensor. Occupancy biasanya didasarkan
pada waktu dari schedule harian. Override switch atau sensor
dapat digunakan untuk memantau occupancy pada beberapa
daerah internal gedung.
• AC dan Lighting. Sistem pendingin dan lampu
adalah peralatan yang mengonsumsi listrik lebih dari 60%
berdasarkan audit PT. EMI di Pertamina. Pada sistem ini AC
dan lighting dapat dinyalakan maupun dimatikan dengan
BAS berdasarkan waktu harian, atau pengatur waktu dan
sensor. Contoh sederhana sistem tersebut menyalanya AC
dan lampu pada suatu ruangan setelah setengah jam orang
terakhir keluar dari ruangan tersebut.
• Air Handler. Air handler digunakan untuk mengatur
keluar masuknya udara dalam gedung. Pengaturan ini
dilakukan untuk menjaga agar udara tetap sesuai dengan
kebutuhan serta kesehatan manusia yang ada dalam gedung
tersebut.
• Alarms and Security. Banyak BAS memiliki kemampuan
alarm. Jika sebuah alarm dideteksi, alarm tersebut

dapat diprogram untuk memberitahukan seseorang.
Pemberitahuan dapat dilakukan melalui komputer, pager
maupun suara alarm. Sistem sekuriti dapat disambungkan
pada BAS. Jika occupancy sensor ada, maka sensor
tersebut dapat juga digunakan sebagai alarm pencuri.
• Generator System. Dengan teknologi BAS kita dapat
memonitor secara real time penggunaan beban baik berupa
frekuensi, faktor daya, tegangan 3 phasa, kilo watt hour,
serta dapat memonitor energy efisiensi index termasuk
forcasting konsumsi kwh.
• Topologi. Jaringan otomatis gedung terdiri dari
primary dan secondary bus yang terdiri dari Programmable
Logic Controllers, input/output dan sebuah user interface
(human interface device). Primary dan secondary bus dapat
berupa kabel fiber optik, ethernet, ARCNET, RS-232, RS485 atau wireless network. Controller digunakan dengan
software yang akan bekerja dengan standar BACnet,
LanTalk, dan ASHRAE. Input dan output berupa analog
dan digital (binary). Input analog digunakan untuk membaca
pengukuran variabel. Input digital mengindikasikan apabila
device menyala atau tidak. Output analog mengontrol
kecepatan atau posisi dari peralatan, seperti variable
frequency drive, sebuah I-P transducer, atau sebuah
aktuator. Output digital digunakan untuk membuka dan
menutup relay dan switch.
PENERAPAN BAS DI KANTOR PUSAT
PERTAMINA
General support telah membuat program kerja pada
tahun 2011 untuk melaksanakan penerapan BAS di gedung
kantor pusat Pertamina sebagai bentuk dan langkah
konkret terwujudnya energy effisiensi.
Diketahui bahwa point list BAS di Kantor Pusat adalah
sebanyak 767 points dengan breakdown sebagai berikut:
A1 = Analog Input, point input untuk membaca temperatur,
humidity, presure sebanyak 138 points
B1 = Binary Input, point input untuk membaca status on/off
dan trip peralatan M/E sebanyak 354 points
A0 = Analog Output, point output untuk kontrol modulating
valve, modulating actuator, dan inverter sebanyak 0
point
B0 = Binary Output, point output untuk start/ stop peralatan
M/E sebanyak 275 points
SST = Start/ Stop
STS = Status
Perhitungan BEP BAS Kantor Pusat adalah :
Tanpa penerapan BAS rata- rata operasional titik secara
keseluruhan adalah 13 jam (termasuk lembur AC, lampu,
dll) dengan total biaya =
767 points x 10 KW/points x 15 jam =
115.050 KWH/ bulan/ fase 1
atau Rp 115.050.000,- (Rp 1000 / KWH)
Dengan implementasi BAS maka didapat:
767 points x 10 KW x 7 jam =
53.690 KWH/bulan/fasa 1
atau Rp 53.690.000
KESIMPULAN
Dengan penerapan BAS ini potensi saving sebesar
Rp 644.280.000,- dan berperan aktif dalam mengurangi
emisi gas rumah kaca karena telah berhasil mengurangi
penggunaan konsumsi listrik di Kantor Pusat.•

PRODUKSI CONVERTER KIT TIRU
DI JEPANG
JAKARTA (Republika) – Koperasi Industri
Komponen Otomotif (KIKO) siap memproduksi
alat konversi (converter kit) Bahan Bakar Minyak
(BBM) ke Bahan Bakar Gas (BBG). KIKO telah
mempelajari pembuatan converter kit di Jepang.
Koperasi yang digagas 20 anggota industri
kecil menengah (IKM) di bidang komponen ini
telah memproduksi converter kit dengan ukuran
3 kg dan 12 kg. “Pembuatan converter kit ini
bisa menjadi salah satu cara agar Indonesia
tidak selalu mengimpor dari luar negeri,” ujar
Wakil Ketua Umum Bidang UKM, Koperasi,
dan Industri Kreatif Kadin Indonesia Budyarto
Linggowiyono di Jakarta, Senin (26/3).

PERTAGAS BANGUN 16 STASIUN
PENYALUR GAS
TANGERANG (Kontan) – PT Pertamina Gas
(Pertagas), anak usaha Pertamina di bidang
penyaluran minyak dan gas, merencanakan
pembangunan empat stasiun induk (mother
station) dan 16 stasiun penyalur gas alam
terkompresi alias compressed natural gas (CNG),
tahun ini. Menurut Direktur Utama Pertagas,
Gunung Sardjono Hadi, salah satu stasiun induk
CNG ini akan dibangun Pertagas di Bitung,
Tangerang. Stasiun induk yang berlokasi di
Bitung ini nanti akan memasok CNG untuk
empat stasiun penyalur gas CNG di Jakarta dan
sekitarnya.

PERTAMINA AMANKAN STOK BBM
JAKARTA (Kontan) – Pertamina meningkatkan
kesiapan infrastruktur penyaluran BBM dan
gasnya demi menghadapi rencana kebijakan
penerapan harga baru BBM bersubsidi oleh
pemeritah pada 1 April 2012. “Infrastruktur
Pertamina mulai produksi, penyimpanan dan
distribusi sudah siap. Stok BBM juga dalam
kondisi siap pada level rata-rata di atas 20 hari,”
tutur Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Menurut
Karen, Pertamina juga siap mendukung rencana
program pemerintah untuk melakukan konversi
penggunaan BBM ke gas yang diterapkan pada
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Dari UI Career and Scholarship Expo :

Peminat Pertamina
Membludak
Depok - Antusiasme
pelamar tak henti-hentinya
membanjiri stand Pertamina,
di UI Career and Scholarship
Expo yang digelar di Balairung
Universitas Indonesia, Sabtu
(10/3). Lebih dari 2000
formulir pendaftaran seleksi
calon pekerja Pertamina ludes
per harinya .
Ta h u n i n i P e r t a m i n a
memang sedang menjaring
putera-puteri terbaik bangsa
untuk bergabung di keluarga
besar Pertamina, melalui
program BPS dan BPA 2012.
Pelamar berdatangan dari
berbagai pelosok negeri,
dengan berbagai latar
belakang pendidikan hingga
latar belakang motivasi dan
harapan, tentang Pertamina.
Beberapa diantaranya
seperti Nika Kusuma, mojang
priangan yang sejak pagi
hingga siang rela berdiri di
antrian panjang untuk sekadar
mengambil formulir rekrutmen
Pertamina. Sarjana Ilmu
Hubungan Internasional lu
lusan Universitas Parahyang
an Bandung tahun 2010 ini
mengaku optimis dan merasa
tertantang untuk ikut tes
masuk Pertamina.
Hal yang sama juga
diutarakan Didit Setiawan.
“Saya memandang optimis
tentang Pertamina yang
akan melebarkan sayap ke
Timur Tengah,” ungkap In

Foto : TATAN AGUS RST

RESUME
PEKAN INI

Tim rekrutmen Pertamina memeriksa kelengkapam berkas lamaran kerja yang diserahkan pelamar kerja di ajang UI Career
and Scholarship Expo.

sinyur mesin dari Universitas
Diponegoro Semarang ini,
yang begitu antusias mengisi
formulir pendaftaran.
Tidak, hanya di UI, pen
jaringan melalui job fair pun
akan digelar di beberapa
daerah lainya, seperti di
kampus Institut Teknologi
Sepuluh November (ITS), Su
rabaya selama dua hari mulai
dari Rabu, 14 Maret, dan juga
di kampus Institut Teknologi
Bandung pada April 2012.
Vice President HR Per
tamina Insan Purwarisya,
mengatakan bahwa proses
rekrutmen ini adalah proses
yang dilakukan secara
kontinyu. “Selama kita per

lukan, proses ini akan terus
berjalan,” katanya.
Secara teknis dari tahun
ke tahun, alur rekrutmen calon
pekerja Pertamina tidak ada
yang berbeda. Proses dimulai
dari seleksi administrasi, psi
kotest, tes bahasa Inggris,
wawancara user, tes kese
hatan, serta wawancara de
ngan top management.
“Secara umum, tahun ini
akan sama. Namun, yang
akan berbeda adalah dari
sisi bagaimana kita menilai
value-nya. Bagaimana kita
mendapatkan kandidat yang
sesuai dengan value yang kita
harapkan,” jelas Insan.
Insan menuturkan bahwa

nilai yang dimaksud tersebut
mengacu pada 6 C, yaitu
clean (bersih), competitive
(kompetitif), confident (percaya
diri), costumer focused (fokus
pada pelanggan), commercial
(komersial), dan capable (ber
kemampuan).
Sejauh ini upaya perekrut
an digulirkan melalui 3 macam
cara diantara yaitu jalur
beasiswa, job fair, dan online
system. Sistem lamaran lang
sung by paper tidak berlaku di
Pertamina.
Berdasarkan catatan HR
Pertamina, hingga 10 Maret,
jumlah pendaftar via online
sudah mencapai 14.000
orang.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

kendaraan umum.

JAKARTA (Koran Tempo) – PT Elnusa Tbk
meminta PT Bank Mega Tbk segera me
laksanakan putusan Pengadilan Negeri Ja
karta Selatan agar mencairkan dana deposito
berjangka milik perusahaan sebesar Rp 111
miliar. “Kami juga meminta Bank Mega membayar
termasuk dengan bunga 6 persen per tahun,”
ujar Corporate Secretary Elnusa Heru Samudra.
Ia mengatakan, keputusan yang dikeluarkan
pengadilan pada 22 Maret lalu itu menunjukkan
semua bukti advis deposito, dokumentasi, dan
fakta yang diajukan Elnusa benar dan memiliki
kekuatan hukum. Dalan putusan pengadilan
tersebut, Bank Mega memiliki waktu 14 hari
untuk menga jukan permohonan banding
terhadap putusan tersebut.•DANIEL CHRISTIAN

Olimart ke-5 di Indonesia Timur
Diresmikan
Pinrang - Pertamina kembali meresmikan Olimart ke-5 di
wilayah Indonesia Timur, Sabtu (10/3). Olimart Cahaya Bintang
Racing ini merupakan gerai ke-2 yang didirikan di SPBU wilayah
Sulawesi.
Lubricant Retail Marketing Manager Syafanir Sayuti
menjelaskan, konsumen akan mendapatkan layanan one stop
shopping yang lengkap dengan fasilitas ruang tunggu yang
nyaman dan mekanik yang terlatih dengan baik. “Untuk keaslian
produk, tidak perlu diragukan lagi,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bucek Depp membagi penga
lamannya saat mengikuti Ekspedisi Pertamina Fastron Euro
Asia akhir tahun lalu. “Fastron Gold yang kami gunakan untuk
ekspedisi memiliki kualitas yang sangat bagus. Ketahanan
pelumas ini sangat baik, walaupun saat cuaca ekstrim sekalipun
di beberapa negara yang kami lalui,” ujar Bucek.•FRM REG. VII

Foto :FRM REGION VII

ELNUSA MINTA BANK MEGA
SEGERA LAKSANAKAN PUTUSAN
PENGADILAN
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SOCIAL RESPONSIBILITY

No. 14

Tahun XLVIII, 2 April 2012

5

Sampah
Tidak Bermanfaat?

JAKARTA - Kebanyakan orang menganggap
sampah itu kotor, bau, busuk dan tidak
memiliki nilai manfaat sama sekali. Namun
siapa sangka sampah itu membawa manfaat
besar jika bisa mengolahnya menjadi sesuatu
yang bisa digunakan kembali.
Seperti halnya yang dilakukan oleh
finalis Green Act 2011 SMAN 10 Jakarta
Pusat. Para siswa-siswi sangat jeli dalam
memanfaatkan sampah dari lingkungan
sekolah mereka menjadi sesuatu yang
berguna dan menguntungkan.
SMAN 10 Jakarta yang berada di Jalan
Mangga Besar XIII, Sawah Besar, Jakarta
Pusat ini aktif memberdayakan sampah
organik seperti daun-daunan kering dan basah
yang dikumpulkan, kemudian diolah dengan
cara pengomposan.
Pengomposan ini mereka buat dengan
menggunakan alat penggiling sederhana dan
cairan yang mereka ciptakan sendiri yaitu
decomposer sebagai cairan mikrobia yang
dapat mempercepat proses perombakan
dan peruraian bahan organik dalam proses
pembuatan kompos.
Upaya pengomposan sampah ini
menghasilkan pupuk sebagai penyubur
tanaman. Dan pupuk tersebut mereka gunakan
kembali untuk menyuburkan tanaman buah
dan tanaman obat yang mereka tanam sendiri
di lingkungan sekolah.
Karena banyaknya pupuk kompos yang
mereka hasilkan, maka pupuk kompos
tersebut mereka jual kembali dengan harga
Rp 2.500 per kantong. Uang hasil penjualan
tersebut digunakan kembali untuk tambahan
modal pembuatan kompos.
Sedangkan sampah yang anorganik,
seperti plastik, kertas, karton, kaleng, tutup
botol dan styrofoam, mereka daur ulang
menjadi barang baru yang tidak kalah
manfaatnya seperti hiasan dinding, tas, bingkai
foto dan lain sebagainya.
Jadi jangan sia-siakan sampah begitu saja,
karena pengelolaan sampah yang tepat bisa
mendapatkan hasil yang lebih berguna dan
mewujudkan program nasional gerakan Go
Green.•IRLI KARMILA

layanan kesehatan. “Misalnya
ada ibu hamil yang mau
melahirkan tapi tidak punya
dana, dia bisa pakai dana ini.
Namun harus kembalikan,
tanpa bunga. Supaya dananya
bisa dipakai juga untuk yang
lain,” tutur Olivia.
Selain itu, juga dilaksa
nakan Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) kepada
54 anak yang didiagnosa
dalam kondisi gizi buruk
dan gizi kurang. Makanan
tambahan yang diberikan
adalah susu, madu, buah dan
lauk. “Sementara nasi dan
sayur tetap harus disediakan
ibunya. Supaya mereka tidak
ketergantungan pada program
ini,” tambahnya.
Program makanan
tambahan yang baru dimulai
pada awal Maret 2012 ini
akan diberikan selama 45 hari
dan akan dimonitor hasilnya.
Harapannya, tentu program
ini dapat mengurangi tingkat
gizi buruk dan gizi kurang di
Desa Watugong. Karena Olivia
percaya, bahwa sebenarnya
anak-anak Flores lahir dalam
keadaan yang sehat.
Olivia rupanya tidak hanya
berpikir untuk saat ini. Ia

Foto : FRM REG. V

Siapa Bilang

Sikka, Flores – Puluhan
bayi dan balita beserta ibunya
memenuhi Posyandu Brai B,
Desa Watugong, Kecamatan
Alok Timur, Kabupaten Sikka,
Kamis (1/3). Di antara mereka,
Olivia terlihat mondar-mandir
tanpa lelah. Sesaat menyapa
ibu-ibu beserta bayinya, se
saat mengatur kader Pos
yandu, sesaat kemudian mem
bantu membawa mak anan
tambahan untuk balita.
Olivia merupakan Kepala
Forum Desa Watugong yang
dibentuk melalui Program
Pertamina Sehati (Sehat Anak
Tercinta dan Ibu) bekerja sama
dengan Perkumpulan Keluarga
Berencana Indonesia (PKBI).
Sebelumnya, ia memang su
dah aktif membantu warga
memeriksakan kesehatan
nya. Namun melalui program
ini, ia mendapat wawasan
tambahan untuk meningkatkan
pelayanan kes ehatannya
untuk masyarakat.
Program Sehati di Watu
gong memang sudah berjalan
sejak beberapa bulan lalu.
Pada awal program, Forum
Desa mendapat bantuan dana
stimulant sebesar Rp 5 juta
yang digunakan untuk kas

juga berpikir bagaimana
agar layanan kesehatan
yang dikelolanya bisa tetap
bertahan meski sudah tidak
dibantu lagi dari program
Pertamina Sehati.
Ia pun mengajak
masyarakat berpartisipasi
dengan pengumpulan dana
sebesar Rp 1.000 per bulan
untuk anak-anak dan Rp 5.000
per bulan untuk ibu hamil.
Dana ini yang akan dikelola
untuk terus meningkatkan
layanan kesehatan bagi ibuibu dan anak-anak.
Untungnya Olivia tidak
sendiri, semangat yang
sama juga datang dari
Camat Alok Timur, Hillarius

Heling. Ia dengan tegas
mengingatkan warganya
agar tidak menyia-nyiakan
semangat Olivia dan manfaat
program ini. “Mamak-mamak
disini sungguhlah beruntung
dapat merasakan program
ini. Banyak saudara kita yang
harus menyeberang pulau
untuk sekadar memeriksakan
kehamilan atau kesehatan
anaknya. Makanya janganlah
disia-siakan!” tegasnya.
Program Pertamina
Seh ati memang memberi
makna baru bagi warga Desa
Watugong. Namun tanpa se
mangat Olivia dan Hillarius,
program ini bisa jadi tidak ber
makna apa-apa.•FRM REG. V

mampu menembus pasar
Cirebon. Itu pun ia pasarkan
menunggu konsumen yang
datang ke rumah. “Usaha
ini memang betul-betul saya
jalani dengan cara tradisional,”
ujarnya.
Sang kawanlah yang
mengajak ayah dua anak ini
mengajukan permohonan
menjadi mitra binaan RU
VI Balongan. “Saya san gat
berharap, dengan bimbingan
dari Pertamina Balongan, usaha
kami dapat berkembang,”
kenangnya.
Gayung pun bersambut.

Sejak Desember 2011, ia
resmi menjadi mitra binaan
RU VI Balongan. Walaupun
baru dalam hitungan bulan,
Kang Jaja sangat merasakan
manfaatnya. “Ternyata betul
apa kata teman saya. Pertamina
sangat serius membina. Selain
mendapat tambahan modal,
saya juga diajarkan bagaimana
mengelola usaha dengan baik.
Ada pembukuannya. Termasuk
bagaimana memperkenalkan
produk kami melalui pameran
seperti sekarang ini,” ujarnya
sumringah.•RIANTI OCTAVIA

Meraih Asa
Bersama Pertamina
Kang Jaja, demikian
pangg ilan Waluyajaja, tak
menyangka kalau pada 10
Maret 2012, harus mengikuti
pameran di Jakarta. Ia yang
baru empat bulan menjadi
mitra binaan RU VI Balongan
sangat bangga dipercaya
Pertamina mengikuti pameran
di stand Pertamina Foundation
dalam acara “Investo, Inves
tasikan Energimu untuk Bu
mi”. Kebahagiaannya se
makin lengkap, ternyata se
mua akomodasi disediakan
Pertamina selama ia mengikuti
kegiatan pameran di Jakarta.
“Saya cuma mempersiapkan
produk yang akan dipamerkan
dan alat peraga pembuatan
keset saja,” ujar pria 43 tahun
tersebut.
Inilah yang diimpikannya
sejak beberapa tahun lalu. Ia
mengidamkan usaha keset
dan lap majun yang dirintisnya

bersama sang istri sejak 2005
berkembang ke berbagai kota
di Indonesia bahkan hingga ke
mancanegara. Dan sekarang,
jalan meraih asa itu terbentang
luas di hadapannya. “Saya
tidak menyangka akan dipilih
Pertamina secepat ini untuk
mengikuti pameran. Betulbetul anugerah yang tidak
terkira,” ujarnya saat ditemui
di arena pameran.
Perkenalannya dengan
Pertamina memang tidak
disangka-sangka. Informasi
didapatnya dari seorang te
man sesama pengusaha kecil
ketika ia bertukar pengalaman
bagaimana mengembangkan
usaha keset dan lap majun.
Maklumlah, lebih dari enam
tahun usaha tersebut dila
koninya, tapi perkembangan
bisnisnya seperti jalan di tem
pat. Pemasaran keset dan lap
majun yang ia kelola hanya

Foto : PRIYO
WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Semangat Perangi Gizi Buruk
dari Sikka, Flores

DINAMIKA
TRANSFORMASI

No. 14

Tahun XLVIII, 2 April 2012

6

No. 14

DINAMIKA
TRANSFORMASI

Tahun XLVIII, 2 April 2012

7

Forum KOMET :
Aggressive in Upstream Oil & Gas Supply

PQA : Signed, Sealed, Deliverd, I’m Yours
Signed, Sealed, Delivered I’m Yours adalah lagu hits yang
dibawakan oleh Stevie Wonder sebagai penutup acara Jakarta
International Java Jazz Festival (JIJJF) tahun 2012 yang
berlangsung di Jakarta International Expo, Kemayoran dari tanggal
2 – 4 Maret 2012.
Java Jazz Festival adalah festival musik jazz terbesar yang
setiap tahunnya diselenggarakan pada bulan Maret dan telah
menjadi festival tahunan berskala internasional tempat berkumpulnya musisi jazz baik dari
dalam maupun luar negeri.
Pada festival ini, selain unjuk gigi para musisi juga saling berbagi pengalaman dan
pengetahuan dalam bermusik, sehingga diharapkan musisi-musisi junior dapat berkembang
lebih baik lagi.
Jika pada musik jazz ada JIJJF, maka pada assessment quality management ada Global
Performance Excellence Awards (GPEA) yang merupakan kegiatan assessment di tingkat Asia
Pasifik. Bulan Maret ini merupakan bulan yang amat krusial karena suluruh Dokumen Aplikasi
(DA) dari setiap perusahaan calon peserta harus sudah dikirim dan diterima oleh pihak Asia
Pacific Quality Organization (APQO) sebagai penyelenggara kegiatan GPEA untuk di ases, dan
diumumkan di Colombo, Sri Lanka padabulan Oktober 2012.
Suatu perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk menghasilkan DA yang berkualitas.
DA yang baik haruslah memiliki deskripsi yang jelas tentang proses bisnis sejak dari tahap
perencanaan sampai implementasi, pedoman/STK/TKO harus lengkap, data infomasi tentang
hasil selama 3 (tiga) tahun terakhir harus ada, dan data pembanding yang relevan.Tantangannya
adalah tidak semua dari deskripsi, pedoman, dan data yang dibutuhkan itu tersedia.
Sejak bulan Januari sampai Maret 2012 ini, Tim Penyusun Dokumen Aplikasi (DA) yang
terbagi menjadi Tim Inti dan Narasumber telah bahu membahu melewati tahap pengisian
template, penyiapan draft, konsinyering, finalisasi draft, challenge session, dan finalisasi DA.
DA terbagi menjadi Organization Profile Organisasi dan 7 (tujuh) kategori: leadership, strategic
planning, customer focus, measurement, analysis, and knowledge management, workforce
focus, operations focus, dan results.

Tepatnya hari Kamis, 22 Maret 2012 di
Ruang Pertamuan – Lt. M, Kantor Pusat
Pertamina, berlangsung Forum KOMET
yang mengangkat tema “Aggressive in
Upstream – Oil & Gas Supply.” Forum diawali
dengan keynote speech yang disampaikan
oleh Direktur Hulu Muhamad Husen. Beliau
sangat mendukung adanya Forum Sharing
terutama untuk para KOMETers di Hulu
dan Anak Perusahaan Hulu sesuai dengan
pernyataannya, “Banyak pengetahuan dan !
pengalaman yang harus dibagikan terutama bagi Direktorat Hulu yang memiliki organisasi
yang luas dan sarat akan teknologi, salah satunya melalui media ini. KOMET seharusnya
menjadi media yang digunakan semua pekerja untuk meningkatkan pengetahuan masingmasing pekerja.”

!

Forum dilanjutkan dengan pengantar yang disampaikan oleh Faisal Yusra sebagai Ketua
Tim KOMET, “Forum ini adalah Forum ke-2 bagi Direktorat Hulu, yang sebelumnya juga turut
dihadiri oleh Direktur Hulu Bagus Setiardja.” Faisal juga menyampaikan gambaran umum
mengenai KOMET dan target jumlah aset pengetahuan untuk Direktorat Hulu di tahun 2012.
Namun dijelaskan juga, target tersebut bukanlah tujuan KOMET, target tersebut hanyalah
sebagai indikator pengukuran. Tujuan sebenarnya adalah budaya berbagai pengetahuan
yang dilaksanakan melalui berbagai Forum Sharing dan dapat di-capture-nya tacit knowledge
yang dimiliki KOMETers.
Forum KOMET kali ini mengangkat tema-tema yang merupakan hasil pertemuan Dewan
Komisaris dengan Direktur Hulu beserta Direksi Anak Perusahaan Hulu pada awal Januari
2012 yang lalu. Dewan Komisaris memberikan apresiasi kepada jajaran Direktorat Hulu
Pertamina dan Anak Perusahaan Hulu yang telah berhasil dalam upaya meningkatkan
jumlah cadangan Migas Pertamina. Berikut ini judul-judul aset pengetahuan terkait dengan
tema tersebut :

!

Tahap terakhir yang baru saja dilewati oleh Tim Penyusun adalah challenge session BOD
yang diwakili oleh Direktur Umum. Adapun proses selanjutnya adalah penandatanganan DA
yang akan dilakukan oleh Direktur Utama PT. Pertamina (Persero).
Diharapkan, disamping menjadi sarana dalam membawa Pertamina di mata regional. DA
ini juga berguna dalam menilai seberapa besar kapabilitas Pertamina sebagai perusahaan
energy dibandingkan dengan para kompetitor. Disini juga akan terlihat suatu cerminan sejauh
apa kita melaksanakan RJPP dan alignment terhadap Visi dan Misi yang telah ditetapkan.
Apakah RJPP benar dijalankan
oleh seluruh insan atau hanya
khayalan utopis Pertamina
dalam menyongsong worldclass company?
Dengan sebersit doa,
semoga hasil assessment DA
Pertamina memperoleh hasil
maksimal dan memuaskan. DA
telah ditandatangani, dijilid dan
dikirimkan ke pihak APQO
“… here I am, signed,
sealed, delivered, I’m yours!”•

Indikator keberhasilan budaya berbagi pengetahuan dapat dilihat dari semakin
banyaknya jumlah narasumber dan peserta yang hadir di setiap Forum Knowledge Sharing
yang diselenggarakan Tim KOMET. Tujuan dari penyelenggaraan berbagai Program
KOMET adalah untuk mendukung proses bisnis Perusahaan sebagai organisasi berbasis
pengetahuan, salah satunya adalah melalui Forum ini. Diharapkan dukungan KOMETers
sebagai narasumber maupun perserta akan semakin meningkat pada forum-forum se
lanjutnya.•
oleh Shynta Dewi – Tim KOMET, General Affairs Directorate

oleh Primawan Ratiansyah – Quality Management, General Affairs Directorate
http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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: Publik Relation Ala Wimar
: Merry Magdalena
: Grasindo
: 106p/il/23cm

Kata “Publik Relations” atau Humas, identik
dengan senyum manis, keramahtamahan, dan
penjelasan mengenai hal-hal yang positif mengenai
sesuatu hal yang perlu dibuktikan kebenarannya.
Dikalangan media, PR juga semacam pedang
bermata dua. Di satu sisi media memerlukan
mereka sebagai “penyambung” ke nara sumber,
pihak yang berkepentingan di dalam konflik, atau
figur yang diwakili oleh PR-nya. Namun disisi lain,
PR juga bisa dikatakan sebagai lalat pengganggu
atau makelar informasi sebab PR seringkali kurang
memahami kebutuhan media, atau justru salah
memperlakukan mereka.
Itulah yang terjadi di Indonesia, kian menjamur
nya PR atau seorang pekerja marketing, mengingat
kian kaburnya batasan keduanya. PR kerap juga
menjalankan tugas seorang marketer, dimana mereka
menjelaskan suatu produk secara berbunga-bunga,
manis, berlebihan, bahkan kadang membohongi
publik. Yang lebih menyedihkan lagi ketika PR kurang
memahami detail persoalan yang ditangani. Itulah
yang terjadi di dunia PR saat ini. Dunia PR yang
konvensional, jadilah PR yang inovatif, merombak
semua tatanan konvensional. PR inovatif adalah
yang berfungsi aktif, bukan reaktif, menyampaikan
isi pesan dan memilih klien secara selektif.
Menurut Wimar Witoelar PR itu harus sesuai
dengan kata hati. Seorang konsultan PR harus dapat
menghayati masalah dalam bentuk pesan-pesan,
bukan kumpulan fakta. Teknik presentasi masalah
dikaitkan dengan key message. Masyarakat lebih
bisa menerima uraian yang disusun seputar key
messages. PR harus dapat menjadi penyampai
pesan yang efektif. Bagaimana seorang PR harus
benar-benar mengerti dengan permasalahan yang
terjadi, sehingga ketika memberikan solusi atau
pesan kepada masyarakat, pesan yang disampaikan
dapat diterima oleh publik dengan baik. Pesan yang
disampaikan kepada publik atau audiens juga jangan
sampai mubazir karena kita tidak memahami audiens
kita, maka lakukanlah riset sebelum penyampaian
pesan. Pesan yang disampaikan kepada audiens
adalah bahasa-bahasa yang mudah diterima oleh
publik, dengan pesan yang singkat dan familiar dan
juga tidak menggurui.
Di dalam buku ini turut dijelaskan mengenai
bagaimana teknologi berperan penting dalam
kehidupan seorang PR, seorang PR dituntut harus
dapat terhubung satu sama lain dengan publik dari
berbagai segmen dan lapisan. Dengan semakin
berkembangnya internet dan maraknya penggunaan
jejaring sosial oleh publik, maka jejaring sosial
tersebutlah yang juga turut digunakan oleh para PR.
Jejaring sosial atau media sosial tersebut memiliki
keistimewaan dibanding media konvensional
seperti telepon, faximile, atau surat, keistimewaan itu
seperti audiens dapat dijadikan sebagai penyampai
informasi, audiens dapat berinteraksi satu sama lain,
dan audiens langsung dapat komunikasi dengan
narasumber berita. Dalam perkembangannya
pengguna media sosial mampu menghimpun
kekuatan tersendiri dengan membentuk gerakangerakan yang mendukung atau menolak suatu isu.
Dari sisi pemilihan klien, menurut Wimar seorang
PR yang baik tidak akan bertahan sendiri melawan
agresi kejahatan. Tapi dia akan bertahan bersama
dengan orang yang baik juga. Sepintas menjadi PR
adalah pekerjaan yang nyaman dan menyenangkan,
berada di tempat asyik dan bertemu dengan orangorang penting. Namun dibalik itu semua pekerjaan
PR adalah pekerjaan yang cukup berat, tidak
sekedar menyelenggarakan sebuah acara dengan
baik namun harus dapat memberikan sebuah solusi
kepada klien yang sedang mengalami manajemen
krisis. Tinggal pilih tetap ingin menjadi seorang PR
yang konvensional atau PR inovatif.•PERPUSTAKAAN

Senior Manager Operation & Manufacturing RU IV Eko Wahyu Laksmono memberikan
pengarahan kepada peserta upskilling CSMS.

dan kualifikasi kontraktor yang dipilih untuk melakukan sebuah pekerjaan.
Kegiatannya meliputi Pengamatan Keselamatan Kerja (PEKA), risk assess
ment, pre qualifications, work in progress dan final evaluation.•RU IV

Sharing Session Tingkatkan Sinergi Antar Fungsi
Medan – Bertujuan untuk membagi pengetahuan dan pemahaman
mengenai bisnis BBM Industri dan Marine, Fungsi Fuel Industry &
Marine Marketing (FIMM) Region I melaksanakan sharing session
kepada seluruh pekerja Pemasaran Region I, (23/2). Bertempat di
Gedung Serba Guna Kantor Pemasaran Medan, kegiatan dibuka
oleh GM FRM Region I Gandhi Sriwidodo.
Dalam sambutannya, Gandhi mengatakan bahwa sharing
session ini sangat penting bagi kelangsungan bisnis perusahaan.
Dengan mengetahui pekerjaan yang dilakukan oleh Fungsi lain,
diharapkan sinergi antar fungsi dapat berlangsung dengan baik.
“Sharing session jangan sekadar untuk menambah pengetahuan.
Tapi lebih untuk saling mengerti dan memahami pekerjaan satu
sama lain, sehingga kita semua dapat saling membantu dan
bersinergi dalam menjalankan roda bisnis Pemasaran Region I,”
tegas Gandhi.
FIMM Region I Manager Wawan Adianto pada kesempatan
tersebut memaparkan tentang roadmap pembangunan Indonesia.

Wawan menjelaskan potensi-potensi bisnis yang akan dikembangkan di
wilayah Sumatera. “Bidang perkebunan, pertambangan, dan transportasi
laut merupakan tiga bidang utama yang terus dikembangkan di Sumatera.
Fungsi FIMM Region I tentunya harus dapat bergerak secara agresif untuk
dapat membidik penjualan di tiga bidang tersebut,” ujarnya.
Sementara Assistant Manager Marketing Support FIMM Region
I, Didit Rizal Effendi menyampaikan overview Bisnis FIMM. Didit
juga menyampaikan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh FIMM
dan peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan guna meningkatkan
angka penjualan. “Tim FIMM di Kantor Pusat terus berusaha untuk
memanfaatkan setiap peluang yang bisa dieksplorasi. Salah satunya
adalah melaksanakan penjualan dengan metode Conco/Delco. Semangat
ini yang harus dapat diikuti oleh setiap anggota tim FIMM Region I.”
Kegiatan Sharing Session merupakan kegiatan yang rutin dilakukan
Pemasaran Region I. Sebelumnya, telah dilaksanakan sharing session
dari Fungsi Lubricants, LPG & GP, Fuel Retail Marketing, dan Aviation.•FRM
REG. I

Pencegahan dan Penanggulangan HIV HIV/AIDS
di Tempat Kerja
Jakarta - Sosialisasi bahaya HIV-AIDS terus digalakkan di
lingkungan kerja Pertamina. Banyak penularan HIV-AIDS terjadi
akibat kurangnya pengetahuan mengenai penyakit sangat ber
bahaya ini. HR Medical Pertamina bekerja sama dengan Kementerian
Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI, Direktorat Jenderal Pembinaan
Pengawasan Ketenagakerjaan menggelar workshop tentang HIVAIDS di gedung Kwarnas, Senin (19/3).
Pekerja yang terkena HIV-AIDS sering mengalami perlakuan
diskriminatif di tempat kerja, perlakuan tersebut karena kurangnya
pengetahuan dan informasi tentang HIV dan AIDS bagi masya
rakat.
Workshop yang diikuti oleh para pekerja Pertamina ini diharapkan
dapat membuka cakrawala baru para pekerja untuk ikut berperan
aktif menyosialisasikan pencegahan, penularan, dan menghilangkan
stigma buruk tentang penderita HIV-AIDS kepada teman sejawat
lainnya.
“Tapi kalau untuk bekerja bersama penderita, bahkan minum
dari gelas yang sama, gelasnya dicuci dulu, itu tidak masalah,”
kata Manager Medical HR Operation Pertamina Dr. Renaldi, MNF.
MS. SP OKM.
Renaldi menjelaskan, perilaku yang bisa mengakibatkan
penularan HIV-AIDS, yaitu hubungan seksual secara bebas,
penggunaan jarum suntik secara bergantian, menerima transfusi
darah yang tercemar, serta ibu yang terinfeksi HIV kepada janin

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Judul Buku
Penulis
Penerbit
Kolasi

CILACAP - “Safety dalam suatu pekerjaan harus sudah dilakukan
mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga proses
produksi. Budaya safety hendaknya menjadi budaya bagi diri setiap
pekerja. Mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil di kehidupan sehari
hari,” ungkap Senior Manager Operation & Manufacturing RU IV
Eko Wahyu Laksmono pada saat membuka upskilling Contractor
Safety Management System (CSMS) di Gedung Patra Graha, 8
Maret 2012.
Hal senada juga disampaikan oleh Maintenance Execution
Manager RU IV Rusdiyanto bahwa setiap pekerja harus memahami
safety dan mengimplementasikannya. “Good business pasti diawali
dengan good safety dan good job,” ungkapnya.
Upskilling yang digelar selama dua hari ini diikuti oleh pekerja dari
fungsi Maintenance Execution dan HSE sebanyak 50 orang dengan
instruktur dari internal RU IV.
CSMS merupakan suatu sistem yang diterapkan dalam
pekerjaan, meliputi health safety dan environment sesuai standar
yang berlaku. Proses CSMS ini digunakan sejak proses perencanaan

Foto : RU IV

Safety Harus Diawali dari Diri Sendiri

yang dikandungnya, atau kepada bayi yang disusui.
“Perusahaan akan terus memberikan penyuluhan bagaimana
mencegah HIV/AIDS di tempat kerja. Jika sudah kena, bagaimana
merawatnya. Termasuk memberikan penyuluhan kepada pekerja yang
tidak terjangkit HIV/AIDS bagaimana berinteraksi di lingkungan kerja
dengan ODHA,” kata Senior Vice President HR Ahmad Bambang.•SAHRUL
HAETAMY ANANTO

KRONIKA

Manpower Planning &
Deployment Manager
HR Directorate

sureatno
HR Area Manager RU IV
HR Directorate
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JAKARTA – Sebanyak 144 siswa SMAN 2 Kediri
melakukan kunjungan ke Pertamina Learning Center (PLC),
Jakarta Kamis (15/3). Kedatangan rombongan siswa
tersebut disambuat langsung oleh SVP HR Pertamina,
Ahmad Bambang yang juga merupakan alumni SMAN 2
Kediri, angkatan 1981.
Pemaparan materi tentang profil bisnis Pertamina
mulai dari hulu hingga hilir , komitmen GCG Pertamina,
pengembangan teknologi energi di Pertamina disampaikan
oleh SVP HR Pertamina Ahmad Bambang.
Kunjungan siswa Ini merupakan program Studi Kenal
Lapangan (SKAL) SMAN 2 Kediri. Wakil kepala sekolah
SMAN 2 Kediri, Saladin mengharapkan program ini dapat
membawa banyak manfaat bagi siswa.
“Kami ingin agar para siswa, mengenal jauh tentang
kondisi lapangan, khususnya Pertamina yang merupakan
BUMN terbesar di Indonesia. Kami harap siswa dapat
banyak belajar dari apa yang telah dilakukan oleh
Pertamina yang merupakan dambaan setiap orang,” kata
Saladin.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Foto :TATAN AGUS RST
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KUNJUNGAN SISWA SMAN 2 KEDIRI
KE PERTAMINA

chandra budi tupamahu
Manager HR Area Sulawesi
HR Directorate

ULANG TAHUN DINAS PEKERJA
PT PERTAMINA HULU ENERGI
HENRY SIMANDJUNTAK
HR Area Manager Maluku dan Papua
HR Directorate

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

POSISI

Jakarta – Manajemen Pertamina Hulu Energy
memberikan penghargaan kepada pekerja PHE yang
telah mendedikasikan dirinya kepada perusahaan mulai
dari masa jabatan 5 tahun hingga 30 tahun. Pemberian
piagam penghargaan dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina Hulu Energy, Salis S. Aprilian di Hotel
Borobudur Jakarta, Jumat (16/3).• NILAWATI DJ

Foto : RU IV CILACAP

Industrial Marketing Manager
Lubricant,
M & T Directorate

SIRAMAN ROHANI UNTUK
PEKERJA MUSLIM KANTOR PUSAT
PERTAMINA

rustam firdaus
Product & Business
Development Manager
Lubricant,
M & T Directorate

JAKARTA – Badan Da’wah Islam Pertamina
menyelenggarakan pengajian rutin bulanan dengan
penceramah Ustad Arifin Ilham di lantai M Gedung
Utama Pertamina Pusat, Jakarta, pada (21/3).
Dalam pengajian yang dihadiri oleh para pekerja
Pertamina ini penceramah mengangkat topik
tentang “Tujuan Hidup”. Arifin Ilham menjelaskan
tentang tujuan hidup di dunia ini untuk mencari ridho
Allah SWT. Niat dalam mencari ridho-Nya membuat
segala pekerjaan yang dilakukan manusia menjadi
ibadah. Penceramah juga menyampaikan, rezeki
paling agung merupakan sifat ikhlas yang dibagi ke
dalam empat tingkat, yaitu ikhlas niat, amal, hasil
dan nilai.•PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

andria nusa

leodan haadin
HSE Manager
Refinery Unit IV Cilacap

hendi sunardi
Relliability Manager
Refinery Unit IV Cilacap

Foto : FRM REG. VIII

Foto : RU IV CILACAP

PENGHARGAAN UNTUK
KEPALA LOKASI TERBAIK DI WILAYAH
HSSE AREA MALUKU - PAPUA
MAKASSAR – HSSE Area Maluku – Papua dengan dukungan
dari Seluruh Tim Manajemen memberikan apresiasi dan
penghargaan kepada kepala lokasi terbaik yang dinilai mampu
menunjukkan komitmen “HSE di Dadaku” selama tahun 2011.
Pemberian apresiasi dilakukan pada pembukaan Bulan K3
di Makassar pertengahan Januari 2012. Reward diberikan
kepada Elfianus (TBBM Jayapura) dan Lukas Pangkey (DPPU
Pattimura) yang berprestasi dalam pencapaian target-target
HSE , budaya HSE lokasi yang dipimpin, serta mampu
mempraktekkan pengetahuan dan komitmen HSE dalam
aktivitas sehari-hari.•FRM REG. VIII

Kacamata Gratis
untuk Pelajar Bunyu
Bunyu – Pertamina EP (PEP) Field Bunyu
menggelar kegiatan pemberian kacamata
gratis “Bright With Pertamina” untuk 288 pelajar
tingkat SD dan SMP se-Bunyu, (7/3). Acara
seremonial yang digelar di gedung pertemuan
Nibung Patra ini dihadiri oleh jajaran Kecamatan
beserta unsur Muspika Bunyu, PKM Bunyu,
tokoh adat, tokoh agama, pekerja PEP Field
Bunyu serta perwakilan RU V Kilang Methanol
Bunyu.
Program “Bright With Pertamina” merupakan
kegiatan CSR Pertamina yang juga diadakan di
unit operasi lain di Indonesia. Program ini diawali
dengan kegiatan pemeriksaan mata para siswa
di seluruh sekolah tingkat SD dan SMP di Bunyu
yang sudah dilakukan pada November 2011.
Setelah melakukan pemeriksaan di 12 sekolah
di Bunyu, didapatlah 288 siswa yang mengalami
gangguan mata dan akan diberikan kacamata
minus secara gratis. Para siswa diberikan
beberapa pilihan desain frame kacamata yang
mereka inginkan.
Dalam sambutannya, Kepala Layanan
Operasi PEP Field Bunyu KS Sudarsono me
nyamp aikan harapannya agar para pelajar
Bunyu dapat tumbuh menjadi generasi muda
yang bisa diandalkan dan dapat membangun
Pulau Bunyu dan Indonesia di masa depan.
“Sejarah bangsa ini tidak pernah lepas dari peran
serta pemuda, begitu juga masa depan bangsa
ini, akan sangat dipengaruhi kualitas generasi
penerus, dengan adanya pemberian kacamata
ini kami harap para pelajar dapat senantiasa
menumbuhkembangkan budaya membaca dan
dapat mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat
di masa depan,” ujar Sudarsono.
Acara ini juga dimeriahkan dengan berbagai
penampilan dari para siswa, mulai dari tarian
tradisional, pembacaan puisi, hingga pidato
dari salah satu siswi SMP 2 Bunyu yang
disampaikan dalam Bahasa Inggris. “Peran
serta Pertamina bagi dunia pendidikan di Bunyu
memang sudah tidak diragukan lagi, mulai dari
infrastruktur, perlengkapan belajar mengajar dan
lain sebagainya pernah diberikan oleh Pertamina
sebagai wujud kepeduliannya kepada siswa dan
siswi kami,”ujar Nurdin Rasyid, Kepala Sekolah
SDN 03 Bunyu.•PEP FIELD BUNYU
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Pertamina EP Field Rantau Hijaukan

Daerah Aliran Sungai Tamiang
RANTAU - PT Pertamina
EP (PEP) Field Rantau
melaksanakan kegiatan
penanaman 8.000 pohon
bambu di Daerah Aliran Sungai
(DAS) Tamiang, pada 16 Maret
2012. Kegiatan penanaman
pohon tersebut dalam rangka
dukungan Pertamina untuk
m e n y u k s e s k a n p ro g r a m
One Billion Indonesian Tree,
bekerja sama dengan Dinas
Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Aceh Tamiang.
Hadir dalam kegiatan
tersebut Wakil Bupati Aceh
Ta m i a n g , K e p a l a D i n a s
Kehutanan dan Perkebunan
Kabupaten Aceh Tamiang,
Perwira Penghubung Dandim
0104 Aceh Timur, Pjs. Field
Manajer dan Manajemen PEP
Field Rantau.
Asisten Manager Peme
liharaan PEP Field Rantau
Hari Widodo mengatakan
Pertamina selalu komit

memperhatikan kelestarian
lingkungan.
“Program penghijauan ini
diharapkan dapat berguna
bukan hanya dalam menjaga
lingkungan, tetapi juga dalam
mengatasi global warming,”
ujarnya.
Senada dengan Hari,
Wakil Bupati Aceh Tamiang
Aw a l u d d i n m e n y a t a k a n ,
Pemkab Aceh Tamiang me
nyambut baik dan mendukung
program Pohon Untuk Negeri
dari PEP Field Rantau ini.
Tanaman bambu dipilih
karena mempunyai sistem
perakaran serabut dengan
akar rimpang yang sangat
kuat. Karakteristik perakaran
bambu memungkinkan
tanaman ini menjaga sistem
hidrologis sebagai pengikat
tanah dan air, sehingga dapat
digunakan sebagai tanaman
konservasi.
Menurut Hari, penghijauan

Foto : PEP FIELD RANTAU
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dengan memanfaatkan
tanaman bambu bukan hanya
penting demi kelestarian
sumber mata air, tetapi juga
memberikan dampak positif
terhadap perekonomian
masyarakat.

Acara ditutup dengan
penanaman pohon bambu
secara simbolis oleh Wakil
Bupati Aceh Tamiang dan
Pjs. Field Manajer PEP Field
Rantau diikuti oleh Pejabat
lainnya.•PEP FIELD RANTAU

KPI PHE Ditandatangani
Jakarta – Seluruh jajaran top manajemen anak perusahaan
Pertamina Hulu Energy melakukan penandatangan Key
Performance Indicator (KPI), penandatanganan disaksikan oleh
Direktur Utama Pertamina Hulu Energy, Salis S. Aprilian di Hotel
Borobudur Jakarta, Jumat (16/3).
Penandatanganan KPI ini bertujuan untuk menciptakan
komitmen yang secara terintegrasi kepada seluruh pekerja
agar memiliki sense of belonging and responsibility terhadap
pencapaian target, yang telah ditetapkan oleh perusahaan
berdasarkan atas kriteria-kriteria kunci yang menunjukkan
performa perusahaan maupun individu.
Dalam kesempatan tersebut, Dirut PHE Salis S. Aprilian
mengemukakan untuk memudahkan pemantauan KPI sedang

dibangun tools, sehingga setiap saat dapat dipantau progres
KPI di masing-masing unit atau fungsi. “Karena sifatnya web
based, maka dapat dipantau dari manapun berada,” ujarnya.
Untuk membentuk performance culture, maka setiap tahun
disusun sasaran kerja yang dituangkan dalam KPI. Untuk tahun
2012 KPI memiliki makna strategis karena diharapkan dapat
mengejar tujuan produksi sebesar 250 MBOPD.
“Karenanya perlu komitmen yang kuat dari seluruh jajaran
PHE mulai dari Direksi hingga pekerja lapisan paling bawah.
Dengan penadatanganan KPI diharapkan setiap fungsi dapat
berupaya untuk memenuhi komitmennya, sehingga diharapkan
dengan bersama-sama tujuan PHE dapat dicapai,” tandas
Salis.•NILAWATI DJ

Foto : PEP FIELD BUNYU

Tugu Mandiri Targetkan
Pendapatan Premi Naik 18 Persen
JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri menargetkan pendapatan premi pada tahun ini naik
18 persen dari tahun sebelumnya. Total nilai yang diharapkan sebesar Rp 223 miliar. Demikian
diungkapkan Direktur Utama PT Asuranasi Jiwa Tugu Mandiri Maryoso Sumaryono seperti
dikutip Seputar Indonesia.
Menurut Maryoso, untuk mencapai target tersebut, perseroan meluncurkan produk baru
berupa unit link untuk individu. Dia berharap, pertumbuhan premi sebesar 25 persen dari produk
unit link tersebut. “Kita luncurkan unit link karena memang permintaannya masih sangat tinggi,”
ujar Maryoso.
Selain meluncurkan produk unit link, perseroan juga berencana untuk masik ke produk syariah
pada 2014. Dia menjelaskan, tahun ini perseroan belum berencana menambah modal, kecuali
dari laba. Saat ini ekuitas Tugu Mandiri telah mencapai Rp 86 miliar dan harapannya akhir tahun
2012 dapat naik di atas Rp 100 miliar.•TUGU MANDIRI

Blora - Pertamina EP (PEP) wujudkan
kepedulian terhadap kesehatan masyarakat
melalui Pelatihan Satgas Kegawatdaruratan,
Kehamilan dan Persalinan. Pelatihan ini dise
lenggarakan selama dua hari, pada Selasa
dan Rabu (13-14/3).Kegiatan ini bertujuan
untuk menyiapkan para kader kesehatan desa,
bidan desa, dan dukun beranak untuk tanggap
terhadap kondisi darurat yang mungkin terjadi
pada ibu hamil serta ibu dan bayi pada proses
persalinan. Pelatihan berlangsung di balai Desa
Cabean, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora
dan dihadiri oleh para kader kesehatan Desa
Gadon, Desa Cabean dan Desa Semanggi,
Kabupaten Blora.
Pelatihan Satgas Kegawatdaruratan,
Kehamilan, dan Persalinan ini diselenggarakan
menyikapi angka kematian ibu hamil dan
melahirkan pada tahun 2011 yang cukup
tinggi. Berdasarkan informasi Dinas Kesehatan
Kabupaten Blora, angka kematian tersebut
mencapai 22 kasus. Penyebab dari kematian
ibu hamil dan melahirkan ini umumnya adalah
pendarahan, eklamsi atau keracunan saat
kehamilan dan infeksi.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blora yang
diwakili oleh Kepala Bagian Kesehatan Desa,
menyampaikan materi mengenai ciri-ciri
kehamilan beresiko tinggi kepada 32 kader
kesehatan desa yang hadir. Dengan mengetahui
ciri-ciri kehamilan berisiko tinggi, diharapkan
para kader dapat lebih tanggap terhadap kondisi
ibu hamil di sekitarnya, terutama apabila terjadi
pendarahan atau kondisi darurat lain. Selain
materi, pelatihan ini juga mengajak para peserta
untuk saling berbagi pengalaman tentang
kejadian di sekitar mereka, membuat pemetaan
potensi gawat darurat dan penanganan untuk
desa masing-masing, serta simulasi kondisi
gawat darurat.
Kegiatan ini adalah bagian dari program
Sehat Anak Tercinta dan Ibu (SEHATI) yang
telah dilaksanakan PEP Region Jawa Field
Cepu sejak tahun 2009 di sekitar Kabupaten
Blora. Program SEHATI terdiri dari beberapa
kegiatan yakni pelatihan dan penguatan kader
kesehatan desa, pemberian makanan tambahan
(PMT) untuk bayi, balita, ibu hamil dan menyusui
yang kekurangan gizi atau mengalami gizi buruk,
pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan
serta bantuan modal untuk kegiatan kader
kesehatan desa.
M e l a l u i p ro g r a m S E H AT I i n i , P E P
mengharapkan dapat ikut mengurangi angka
kematian ibu hamil atau melahirkan, kematian
bayi saat persalinan, serta menekan angka
kek urangan gizi dan gizi buruk sekaligus
berpartisipasi dalam upaya pencapaian target
Millennium Development Goals (MDGs) tahun
2015.•PEP

11

Apresiasi PHE

untuk Masa Depan Lebih Baik
Jakarta – Board of Director
(BOD) Pertamina Hulu
Energi (PHE) memberikan
apresiasi kepada empat anak
perusahaan PHE, pada (16/3).
Keempat anak perusahaan
tersebut, yaitu PHE ONWJ
(Offshore North West Java),
PHE WMO (West Madura
Offshore), JOB Pertamina –
Talisman Jambi Merang, dan
JOB Pertamina – Petrochina
East Java .
Direktur Utama PHE Salis
S. Aprilian mengharapkan
penghargaan yang diberikan
melalui General Manager anakanak perusahaan tersebut
dapat menjadi cambuk untuk
bekerja lebih baik lagi di masa
yang akan datang.
“Kepada anak perusahaan
PHE lainnya yang belum
mendapatkan penghargaan
agar dapat mencontoh ba
gaimana strategi yang digu
nakan untuk pencapaian yang
gemiliang,” ujarnya di Hotel
Borobudur, Jakarta.
PHE ONWJ dinilai berhasil

Foto : PRIYO WIDIYANTO

PEP Field Cepu
Peduli Kesehatan
Masyarakat
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Direktur Utama PHE Salis S. Aprilian memberikan piagam penghargaan kepada PHE ONWJ. PHE ONWJ menjadi salah
satu anak perusahaan yang dianggap berprestasi dalam mempertahankan kinerjanya.

karena dapat melaksanakan
Tu r n A ro u n d ( T / A ) l e b i h
baik dan cep at dari yang
dijadwalkan tanpa kecelakaan
kerja dan memperoleh Proper
Green, ISO 14001-2004 dan
OHSAS 18001-2007.
Keberhasilan PHE WMO
adalah mampu meningkatkan

produksi melalui pemboran
Sumur Pengembangan dan
peningkatan cadangan melalui
penemuan sumur eksplorasi
PHE ke-38. Serta memperoleh
Proper Green, ISO 140012004 dan OHSAS 180012007.
JOB Pertamina-Talisman

Jambi Merang berhasil me
lakukan monetisasi Lapangan
Sungai Kenawang Pulai Gading
melalui star up operasi Sungai
Kenawang dan Pulai Gading.
Sedangkan JOB Pertamina –
Petrochina East Java berhasil
mempertahankan kehandalan
fasiltas produksi.•NILAWATI DJ

IMO Antisipasi Tumpahan Minyak
di Perairan Sangatta
Sangatta - Pertamina
EP Lapangan Sangatta me
laksanakan kegiatan Inhouse
IMO Level – I Training yang
terbagi kedalam dua batch,
pada 20-22 Februari 2012
(Batch-I) dan 27-29 Februari
2012 (Batch-2). Pelatihan
ini dilaksanakan untuk me
ningkatkan kompetensi ser
tifikasi personil dalam Pe
nanggulangan Tumpahan Mi
nyak Perairan (PTMP) Tier–I.
Kegiatan tersebut di
laksanakan selama tiga hari,
yang terdiri dari dua hari
penjelasan teori dan satu
hari melakukan dry and wet
drill. Training tersebut diikuti
dengan antusias oleh 56
orang yang terdiri dari pe
kerja dan kontraktor di Field
Sangatta.
Kegiatan training IMO
Level-I tersebut dilaksanakan
sebagai persiapan antisipasi
dan kesiapsiagaan Field

Foto : PEP FIELD PENDOPO

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

S a n g a t t a d a l a m u p a y a
penanggulangan tump ah
an minyak dengan meng
optimalkan peralatan PTMP
yang dimiliki dan menganalisa
kesiapsiagaan para personil
dan peralatan yang ada.
Salah satu kegiatan di Field
Sangatta yang berpotensi
menimbulkan pencemaran
minyak di perairan adalah

kegiatan pengapalan untuk
loading crude oil melalui kapal
tanker di Teluk Lombok.
Andry Rahman selaku staf
Lindung Lingkungan berharap
setelah dilaksanakan kegiatan
training ini, Tim PTMP Field
Sangatta memiliki kompetensi,
kesiapsiagaan dan lebih
peduli ketika terjadi keadaan
darurat tumpahan minyak di

perairan.
Kegiatan-kegiatan
training dengan tujuan untuk
meningkatkan kompetensi
dan kesiapsiagaan sangat
diperlukan oleh Field Sangatta
saat ini, dengan harapan
bahwa kebakaran yang
menghanguskan fire station
dan guest house tidak terulang
kembali.•PEP FIELD SANGATTA
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Finish Urutan ke-10,
Rio Haryanto Cetak 2 Point di Sepang

Menteri ESDM :

Tinggalkan Minyak,
Pindah ke Gas
JAKARTA - Berubah dan tidak pastinya situasi
politik internasional, yang menyebabkan harga minyak
mentah terus melambung, membuat Pemerintah
berketetapan untuk mengambil kebijakan baru sektor
energi, yaitu meninggalkan minyak dan meningkatkan
penggunaan gas sebagai sumber energi utama
Indonesia. “Kita harus punya tekad untuk segera
meninggalkan minyak, karena minyak itu semakin
langka dan semakin mahal, “ kata Menteri ESDM Jero
Wacik. “Sementara kita punya banyak gas. Kita harus
tinggalkan minyak, dan pindah ke gas.”
Hal tersebut ditegaskan Menteri Energi & Sumber
Daya Mineral Jero Wacik kepada pers di Hotel

Foto : ISTIMEWA

Malaysia - Pebalap Per
t a m i n a G P 2 Te a m , R i o
Haryanto, berhasil finish di
urutan ke-10 dalam Race-2
(Sprint race) dari posisi start ke12. Ia bahkan sempat berada di
posisi ke-9, di belakang rekan
setimnya, Max Chilton, dalam
balapan yang berlangsung
selama 22 putaran dalam
kondisi terik.
Balapan yang menyu
guhkan beberapa insiden
termasuk terpentalnya sa
lah satu pebalap favorit
tahun ini, Davide Valsecchi,
memberi bukti potensi Rio
Haryanto di ajang GP2 Series.
Rio yang menjadikan musim
balap GP2 ini sebagai tahun
pembelajaran, menjalankan
setengah bagian pertama
lomba dalam kondisi grip ban
tipe keras dengan sempurna.
Ia berhasil lolos di lintasan
lurus setelah start dan melalui
tikungan dua yang disesaki
oleh seluruh pebalap dengan
a m a n , s e t e l a h b er u p a y a
menghindari terjadinya insiden
dengan pebalap-pebalap lain
yang bisa merugikan dirinya.
Pertarungan dengan

12

Tom Dillman asal Perancis,
berlangsung dua lap menjelang
akhir lomba sampai garis finish.
Di tikungan terakhir pada lap
penutup, yaitu di Hairpin, Rio
dengan modal ketenangan
dan kecermatannya berhasil
unggul melintasi garis finish
dengan mempertahankan laju
Dillm an yang berada di sisi
kiri mobilnya dengan selisih
begitu tipis. Bahkan, display
di catatan official timing sesaat
sempat menunjukkan selisih

gap antara Rio dan Dillman
sebesar 0,0 detik.
“Saya sangat merasakan
upaya dan keinginan Dillman
untuk menyusul saya sejak
lap ke-20, dua lap menjelang
finish. Kondisi ban saya yang
telah kehilangan grip sejak 10
lap terakhir, mengakibatkan
mobil saya terus sliding di
setiap tikungan dan melakukan
spin saat saya menekan pedal
gas. Dalam kondisi seperti itu,
untuk bisa mempertahankan

serangan Dillman, saya lebih
memfokuskan diri untuk
menjaga braking points (titiktitik pengereman) saya dan
menjaga agar konsentrasi
saya tidak terpecah dan te
tap tenang meskipun dalam
tekanan yang sangat tinggi.
Alhamdulillah, saya bisa mem
pertahankan posisi saya dan
finis di urutan ke-10,” ungkap
Rio dengan wajah lega.
Setelah menyelesaikan seri
pertama di Sepang dengan
hasil race-1 dan race-2 yang
menjanjikan, Rio dan tim
Marussia Carlin merasa lebih
yakin untuk menghadapi seri
berikutnya, yaitu di Bahrain,
tanggal 20 April mendatang.
“Menghadapi seri berikutnya
di Bahrain bulan depan, kami
merasa lebih percaya diri.
Tent unya kami akan terus
memperbaiki diri, khususnya
dalam bidang usaha peraihan
posisi kualifikasi, berusaha
untuk selesai dalam setiap race
dan memperbaiki kemampuan
untuk menjalankan prosedur
start dengan bagus,” jelas
Rio.
Sementara itu Manager
Non-PSO Fuel Retail Per
tamina Sugeng Priyono yang
menyaksikan laga Rio Haryanto
di Sepang, merasa puas de
ngan penampilan Rio pada
balapan seri pertama GP2
tahun ini. “Menegangkan! Rio
secara progresif membuat
kemajuan dari posisi 17 di
kualifikasi, finish 12 di race
pertama dan finish 10 di race
kedua. Dan yang lebih fantastis,
ia berhasil mencetak fastest
lap sehingga memperoleh 2
point. Saya percaya dengan
makin banyaknya jam terbang
di GP2 ini prestasi Rio akan
semakin mengkilat,” ungkap
Sugeng.•DEWI SRI UTAMI

Borobudur, Jakarta, pada Jumat (16/3) malam.
Jero datang untuk membuka Rapat Kerja Nasional
(Rakernas) Hiswana Migas 2012 yang mengusung
tema Revitalisasi Hiswana Migas dalam Menghadapi
Perubahan Kebijakan Energi Nasional.
Jero Wacik pun mengakui bahwa perpindahan
tersebut tidak bisa serta merta langsung dilaksanakan,
karena

kebanyakan

kendaraan di Indonesia

menggunakan bahan bakar minyak (BBM). “Sehingga
harus pelan-pelan pindah ke gasnya. Itu salah satu
strategi kita ke depan.”
Ia pun tidak lupa menghimbau agar ke depan,
para anggota Hsiwana Migas juga membangun
SPBG.
Untuk jangka pendek, ia memastikan bahwa harga
BBM akan naik harganya. Berdasarkan pembahasan
dengan DPR, direncanakan kenaikannya sekitar Rp
1.500,- per liter. Namun dipastikan olehnya bahwa
kenaikan harga BBM ini tidak akan diikuti dengan
kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena dikhawatirkan
akan memberatkan masyarakat.
Hadir dalam pembukaan rakernas Hiswana
Migas tersebut selain Menteri ESDM, ialah Direktur
Pemasaran & Niaga Pertamina Djaelani Sutomo
beserta jajarannya, Direktur Pengolahan Pertamina
Edi Setianto yang mewakili Dirut Pertamina, anggota
Komite BPH Migas Saryono Hadiwijoyo dan Ibrahim
Hasan, Komisaris Besar Ahmad Haidar (dari Bareskrim
Mabes Polri) dan Ketua Umum Hiswana Migas Eri
Purnomohadi selaku tuan rumah.
Rakernas Hiswana Migas berlangsung dua hari,
16 – 17 Maret di Hotel Borobudur. Rakernas dihadiri
sekitar 300 anggota Hiswana Migas, yang datang dari
8 DPD Hiswana Migas seluruh Indonesia. Rakernas
juga mendengarkan dan membahas rencana kenaikan
harga BBM bersubsidi dan persiapannya, termasuk
antisipasi dari pihak kepolisian.
Pertamina Siap Antisipasi
Pernyataan Menteri ESDM untuk pindah ke gas
dari minyak, tampaknya telah diantisipasi Pertamina
dari jauh hari. Hal itu terungkap saat SVP Gas &
Power Nanang Untung mengukuhkan pejabatpejabat baru di lingkungan fungsi Gas & Power pada
Jumat (16/3) pagi. Fungsi Gas & Power terbentuk 6
Januari 2012 lalu, sebagai perluasan dari fungsi Gas
yang ada sebelumnya.
Nanang Untung dalam sambutannya mengemuka
kan bahwa ke depan, gas akan bisa memberikan
kontribusi yang lebih besar lagi dalam sektor energi
Indonesia.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Mantapdi Melangkah
Usia 5 Tahun
PT Pertamina Gas (Pertagas) yang lahir pada tanggal

23 Februari 2007 sebagai anak perusahaan Hulu PT
Pertamina (Persero) kini telah memasuki usia kelima. Walau
usia masih belia, namun Pertagas tiap tahunnya secara
agresif mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan
kinerjanya demi menghadapi dinamika bisnis gas yang
penuh tantangan untuk menjawab target menjadi World
Class Enterprise di 2015.
Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama Pertagas di
acara syukuran HUT Ke-5 mengemukakan pencapaian
perusahaan di tahun 2011. Dari sisi keuangan, pada
laporan keuangan unaudited 2011, perusahaan berhasil
mencetak laba bersih sebesar Rp 796 miliar. ”Laba bersih
kita sukses melampaui target RKAP 2011. Pencapaian
tersebut utamanya berasal dari transportasi gas sebesar
1.315 MMSCFD, transportasi minyak sebesar 10.234
BOPD, serta niaga gas dengan volume sebesar 10.337
BBTU. Termasuk sejak Maret 2011 bisnis pemrosesan
gas mulai memberikan revenue ke perusahaan sejalan
dengan beroperasinya LPG Plant Pondok Tengah yang

Sedangkan dari sisi

memproduksi LPG 51,5 ton/day,” papar Gunung.

kepedulian dan ben
tuk tanggung jawab

telah membentuk

Di kesempatan yang sama Gunung juga mengucapkan

perusahaan

berbagai organi

terima kasih kepada seluruh insan Pertagas atas

masyarakat sekitar wila

sasi

pencapaian perusahaan selama lima tahun ke belakang.

yah operasi, sepanjang

wadah

“Saya, atas nama perusahaan menyampaikan penghar

5 tahun Pertagas telah

sialisasi

gaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya atas pen

menggelontorkan dana

capaian kinerja perusahaan selama lima tahun terakhir

lebih dari Rp 9 miliar dan mengubahnya menjadi

lain. Organisasi tersebut adalah Badan Dakwah Islam

kepada seluruh team project dan pekerja yang telah

berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR)

(BDI) yang kini telah rutin melaksanakan pengajian

bekerja keras dan berdedikasi dalam melaksanakan

yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan,

Bulanan dan Mingguan serta Badan Pembina Olah

tugas dan tanggung jawabnya sehingga Pertagas dapat

infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan donasi.

terhadap

sebagai
berso
serta

mengembangkan potensi perusahaan dari sisi yang

raga (Bapor) yang rutin menggelar berbagai event
olah raga untuk menyehatkan para pekerja serta aktif

terus tumbuh, berkembang dan maju,” ungkap Gunung.
Seluruh pencapaian tersebut terakumulasi di tahun lalu

berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pertandingan

Pencapaian yang dimaksud oleh Gunung dalam bidang

dimana seluruh kerja keras insan Pertagas terbayarkan

olah raga, utamanya yang dilaksanakan oleh Pertamina

operasional adalah telah terselesaikannya berbagai proyek

dengan diraihnya berbagai penghargaan di tingkat

dan anak perusahaan. Selain itu, perusahaan memfasili

seperti rektirikasi pipa gas bawah laut di Jawa Timur,

nasional seperti predikat Platinum dan Gold untuk 2 GKM

tasi berdirinya koperasi sebagai sarana untuk belajar

pembangunan pipa gas 8 inchi Pondok Tengah – Tegal

pada Konvensi Mutu Tingkat Nasional, penghargaan

berwirausaha bagi seluruh pekerja juga Serikat Pekerja

Gede di Bekasi, looping pipa gas Simpang Y - PUSRI

Kecelakaan Nihil atas 4,8 juta jam kerja selamat di Area

sebagai tempat menyalurkan aspirasi dan sekaligus

di Sumatera Selatan serta penyisipan dan pembangunan

JBT dari Gubernur Jawa Timur dan Menteri Tenaga

menjadi mitra dalam mencapai target perusahaan.

pipa minyak baru Tempino – Plaju.

Kerja dan Transmigrasi, Patra Nirbhaya Karya Utama
Adinugraha III untuk Operasi Wilayah Timur dan Barat

Gunung

Tidak hanya aktif membenahi sisi operasi, Pertagas juga

dari Menteri ESDM, serta 2 PROPER Hijau dan 1

mengingatkan prinsip-prinsip dasar integritas Pertagas

menutup

pidatonya

dengan

kembali

gencar mengembangkan bisnis perusahaan, “Dalam 5

PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup.

yakni CHOPPER (Customer Satisfaction, HSE Concern,
Operation Excellent, Profit dan Personnel Improvement),

tahun ini kita telah menjalin kerjasama dengan berbagai
perusahaan nasional maupun global untuk memperluas

Dirut Pertagas juga mengajak seluruh insan Pertagas

“Jika prinsip ini kita jalankan bersama-sama dengan

pengembangan perusahaan”, lanjut Gunung. Beberapa

untuk memaknai aktivitas di perusahaan, “Saya berharap

penuh tanggung jawab, insyaallah kita dapat meraih visi

diantaranya adalah pendirian Joint-Venture Company

kita berada disini bukan hanya sekedar mencari nafkah

dan misi perusahaan,” tutup Gunung.

dengan Samtan dari Korea Selatan untuk membangun

atau bekerja secara rutin, namun juga untuk senantiasa

dan mengoperasikan NGL Plant di Sumatera Selatan

memperbarui semangat dan tekad agar dapat mengelola

Target RKAP 2012 memang lebih berat dibanding tahun

serta pembentukan anak perusahaan yang bekerjasama

perusahaan menjadi lebih baik dan terus tumbuh dan

sebelumnya dengan target laba bersih di atas Rp 1 tri

dengan Medco Gas Indonesia untuk mengembangkan

berkembang,” ujar Gunung.

liun ditambah dengan tantangan go public. Namun di
awal usianya yang ke 5 ini, Pertagas mantap melangkah

pipa dedicated hilir dari Simenggaris ke Bunyu dalam
reaktifasi Kilang Methanol Bunyu.

Dengan pandangan tersebut di tahun 2011 Pertagas

dan siap meraih semua target tersebut.•PERTAGAS
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Berbagi
kepada Sesama
Memperingati ulang tahunnya yang ke 5, Pertagas tidak lupa untuk menggelar acara yang bertujuan
untuk berbagi dan membangun kepedulian terhadap sesama yakni dalam bentuk acara donor darah dan
pemberian santunan kepada yayasan yatim piatu.
Donor darah yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2012 di Ruang Bima Kantor Pusat Pertagas
Gedung Oil Center, Jakarta dihadiri oleh 130 peserta yang terdiri dari pekerja, mitra kerja serta undangan
dari unit dan anak perusahaan Pertamina lainnya. Gusti Azis, Direktur Operasi Pertagas menjadi pendonor
pertama sekaligus sebagai penanda dibukanya acara tersebut.
Dari target 100 pendonor, hingga acara berakhir ternyata kantong
darah yang berhasil terkumpul adalah 104 kantong dengan total 122
orang yang berhasil mendonorkan darahnya. Dalam acara ini Pertagas
bekerjasama dengan PMI RS Fatmawati.
Selain donor darah, kegiatan sosial lain yang dilaksanakan adalah
bantuan sosial untuk 5 yayasan berbentuk donasi dengan total 45 juta
rupiah. “Kegiatan sosial ini telah rutin kami laksanakan setiap tahunnya
dengan tujuan untuk membantu sesama yang membutuhkan, serta
sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat,” ujar
Gunung Sardjono Hadi, Direktur Utama Pertagas.•PERTAGAS

peluncuran

Gas
Management
System
Masih dalam moment
HUT ke-5, Direktorat
Operasi
Pertagas
meresmikan
Gas
Management System
(GMS) pada acara
Syukuran yang dilak
sanakan di Ruang
Bima Gedung Oil
Center di tanggal
23 Februari 2012.
Peluncuran itu secara
simbolis
dilakukan
oleh Direktur Utama
Gunung Sardjono Hadi, didampingi oleh Direktur Operasi Gusti Azis.
Latar belakang dibuatnya GMS dikarenakan belum adanya alat bantu
dalam pengambilan keputusan dan sistem database di operasional
transportasi gas. Sebelumnya pengambilan data dilakukan dengan manual
setiap 2 jam dan mengakibatkan data-data tersebut tidak tersimpan dengan
baik. Kondisi ini mempengaruhi lamanya proses pengambilan keputusan
apabila terjadi masalah dalam penyaluran gas. Oleh karena itu GMS
dirancang sebagai solusi yang memberikan sistem yang terintegrasi yakni
realtime monitoring dan sistem database. GMS sendiri memiliki 3 modul
yakni OASys Dynamic Network of Application (DNA), Gas Measurement
and Analysis System (GMAS), dan Commercial Gas Application (CGA).
Direktur Operasi Pertagas Gusti Azis memaparkan bahwa GMS ini
dibentuk sebagai salah satu bentuk kepedulian perusahaan terhadap
konsumen, “Sistem ini sengaja kami rancang untuk memenuhi orientasi kerja
perusahaan yakni Customer Satisfaction, lewat GMS Pertagas memberikan
satu sistem yang dapat memonitor data penyaluran gas dengan akurat dan
faktual,” papar Gusti.•PERTAGAS

OPTIMIS

dengan Manajemen Baru
Bertepatan dengan hari jadinya yang ke-5, Pertagas melakukan restrukturisasi pada
manajemennya yaitu pada Direktur Keuangan dan Anggota Komisaris. Sebelumnya
Direktur Keuangan Pertagas dijabat oleh Bintoro Moelyono namun dikarenakan beliau
telah memasuki masa pensiun maka tugas dan tanggung jawabnya kini dipegang oleh
Roehjadi yang dahulu menjabat sebagai VP Finansial Kontroler Pertagas.
Perubahan yang sama juga terjadi di jajaran Dewan Komisaris Pertagas dimana tiga
Anggota Komisaris yakni Burhanuddin A.E., Moch. Teguh Pamudji, dan Mudjo Suwarno
yang telah menjabat sebagai Komisaris Pertagas lebih dari 3 tahun kini digantikan oleh
Gerhard M. Rumeser dan Askolani.
Dengan manajemen baru ini, Pertagas optimis dapat meningkatkan kinerjanya
untuk mengejar target menjadi World Class Enterprise di tahun 2015. Terlebih Direktur
Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi menyatakan bahwa saat ini perusahaan
tengah menyiapkan diri menghadapi kemungkinan Go Public, “Pemegang saham
mengamanatkan Pertagas untuk Go Public di 2012, oleh karena itu kita tengah gencar
melakukan review dan evaluasi menilai kelayakan perusahaan untuk maju Go Public,”
terang Gunung.
Tantangan lain yang harus dihadapi adalah meraih target laba Rp 1 Triliun. Direktur
Keuangan Pertagas yang baru Roehjadi
optimis target ini dapat tercapai dengan
dukungan semua pekerja. “Tahun ini kita
mendapatkan challenge untuk meraih laba
Rp 1 triliun, karena itu saya harapkan kita
semua dapat bergandeng tangan demi
mencapai taget tersebut,” ujar Roehjadi
saat acara pisah sambut Direktur Keuangan
Pertagas.• PERTAGAS

Serah terima jabatan Direktur
Keuangan dari Bintoro Moelyono
(kanan) kepada Roehjadi (kiri).
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untuk yang Mengharumkan

NAMA PERUSAHAAN
Sepanjang tahun 2011 Pertagas telah berhasil meraih berbagai
penghargaan di bidang Quality Manajemen dan HSE. Seluruh penghargaan
tersebut diraih berkat kerja keras dan kesungguhan para pekerja dan
mitra kerja Pertagas. Sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghormatan
untuk mereka, manajemen perusahaan memberikan penghargaan khusus
untuk Area Operasi/Tim yang berhasil memperoleh penghargaan di tingkat
nasional.
Penghargaan tersebut diberikan kepada 6 Area Operasi/Tim pada acara
Syukuran HUT Ke-5 Pertagas tanggal 23 Februari 2012 di Kantor Pusat
Pertagas. Sebelumnya dalam sambutannya, Direktur Utama Pertagas
Gunung Sardjono Hadi menyampaikan rasa bangganya atas pencapaian
tersebut, “Saya mewakili manajemen Pertagas memberikan apresiasi
sebesar-besarnya atas keberhasilan ini, namun saya harapkan untuk jangan
cepat berpuas diri. Tahun depan semoga kita bisa meraih yang lebih baik
lagi,” ujar Gunung.
Nama Penerima Penghargaan:
1. VP Operasi Wilayah Barat & VP Operasi Wilayah Timur (Patra Nirbhaya Karya Utama
Adinugraha III dari Kementerian ESDM)
2. Manajer Area Jawa Bagian Barat (PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup)
3. Manajer Area Jawa Bagian Timur (PROPER Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup)

MEMBANGUN

4. Manajer Area Sumatera Bagian Selatan (PROPER Biru dari Kementerian Lingkungan
Hidup)
5. GKM Gas Pol dari Distrik Cilamaya Area JBB (Predikat PLATINUM pada Konvensi CIP
Tingkat Nasional)
6. GKM Lokak dari Area SBS (Predikat GOLD pada Konvensi CIP Tingkat
Nasional).•PERTAGAS

Sportivitas

Sejak berdiri di awal tahun 2011, Badan Pembina Olahraga (Bapor)
Pertagas telah aktif menggelar acara-acara olah raga tiap minggunya untuk
menyehatkan dan mempererat hubungan antar pekerja dan mitra kerja
Pertagas.
Dalam suasana hari jadi perusahaan ini Bapor Pertagas tidak mau
ketinggalan. Dalam rentang Januari hingga Februari 2012 Bapor Pertagas
melaksanakan beberapa pertandingan olahraga yaitu Catur, Bulutangkis,
Tenis Meja, Futsal dan Bowling yang diikuti oleh internal Pertagas serta
konsumen atau rekanan Pertagas.
Walau baru pertama kali mengadakan rangkaian pertandingan olahraga,
namun Bapor Pertagas sukses mewujudkan tiap-tiap acara dengan
kemasan yang sederhana namun akrab. Contoh kesuksesan dapat terlihat
di pertandingan bowling yang digelar pada Minggu 12 Februari 2012 di
Jaya Ancol Bowling Center. Walau itu adalah kali pertama Bapor Pertagas
menggelar pertandingan besar namun acara tersebut sukses mengundang
peserta dari berbagai perusahaan seperti anak perusahaan Hulu Pertamina,
PLN, PGN dan BP Migas.
Direktur Utama Pertagas, Gunung Sardjono Hadi menyatakan sangat
mendukung terlaksananya kegiatan olahraga di perusahaan karena
dapat menjadi medium yang baik untuk silaturahmi dan belajar tentang
sportifitas.•PERTAGAS
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Family
Gathering
Pertagas menyelenggarakan acara Family Gathering
2012 pada Minggu, 26 Februari 2012. Bertempat
di Desa Gumati, Sentul. Acara ini turut dihadiri oleh
Direktur Hulu dan Direksi Anak Perusahaan Hulu
Pertamina. Family Gathering Pertagas dibuka dengan
sambutan Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono
Hadi dan dilanjutkan dengan acara fun games yang
disiapkan oleh panitia.
Dalam kegiatan fun games seluruh peserta melebur
tanpa lagi memandang posisi atau pun jabatan, bahkan
Direktur Hulu dan Direksi Pertagas ikut bergabung

dalam kelompok-kelompok bersama pekerja serta mitra kerja perusahaan untuk
berkompetisi demi memenangkan games yang menguji kerja sama kelompok.
Acara yang berjalan meriah dan penuh canda ini menjadi ajang yang tepat bagi
seluruh keluarga besar Pertamina Gas untuk saling mengenal lebih dekat dalam
suasana kekeluargaan.•PERTAGAS

GOWES

di Funbike
Pertagas
Rangkaian HUT Ke-5 Pertagas diakhiri dengan acara Funbike
yang diadakan pada Minggu, 11 Maret 2012 yang dihadiri oleh
lebih dari 300 peserta. Peserta yang hadir tidak hanya berasal dari
internal Pertagas namun juga diikuti oleh Direktur Hulu, Direksi Anak
Perusahaan Dit. Hulu Pertamina, Direksi dari konsumen dan klien
Pertagas serta komunitas bikers di lingkungan Pertamina.
Acara di minggu pagi itu dibuka dengan kibaran bendera oleh Direktur
Hulu PT Pertamina (Persero) Muhamad Husen sebagai penanda
dimulainya acara funbike. Dipimpin oleh Direksi Pertagas di barisan
depan, seluruh peserta dengan semangat memacu sepedanya
dengan rute Kantor Pertagas-Bundaran Senayan-Sarinah dan
kembali ke kantor Pertagas sebagai finish line.
Walau lelah seusai bersepeda, para peserta kembali diajak untuk
berkeringat dengan penampilan dari Project Pop yang suskes
menarik audience untuk turut bergoyang bersama mereka. Acara di
hari itu ditutup dengan pembagian grandprize berupa Motor Yamaha
Mio yang jatuh pada Ikhsan Mutaqien Staf QM Pertagas.•PERTAGAS
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