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Keterkaitan Pasar Global
Sektor keuangan global saat ini tengah bergerak fluktuatif,
bahkan instrumen keuangan menjadi perhatian pelaku pasar
karena cenderung bergerak menurun. Pergerakan indeks
saham, obligasi, bahkan komoditas seperti minyak mentah dan
emas kian memudar kilaunya. Penurunan tersebut dipicu oleh
sentimen negatif dari rencana pengurangan stimulus ekonomi
oleh The Fed (Bank Sentral Amerika Serikat) jika ada indikasi
perbaikan perekonomian AS. Sejalan dengan pernyataan itu,
para pelaku pasar uang berspekulasi bahwa The Fed akan
melakukan pengurangan pembelian surat utang Pemerintah
AS (US Treasury), setelah data ekonomi AS pada bulan Mei
menunjukkan perbaikan. Selain itu, indeks kepercayaan
konsumen meningkat dan tingkat pengangguran menurun.
Kinerja ekonomi AS ini jauh di atas ekspektasi analis dan tertinggi
dalam 5 tahun terakhir. Padahal, US Treasury sudah menjadi
safe haven bagi investor keuangan internasional. Sehingga
pengurangan pembelian US Treasury dapat menurunkan potensi
keuntungan investor.
Jakarta Stock Exchange, Dow Industrial Average Index,
S&P500

Sumber: Yahoo Finance

Karena sudah sangat terintegrasinya sistem dan transaksi
keuangan global, maka implikasi sentimen tersebut tak dapat
dibendung. Apa yang terjadi di wilayah yang sentral dan besar
sektor keuangannya, akan menimbulkan gelombang hingga
ke belahan dunia lain. Arus informasi lintas negara yang sudah
tanpa batas, menjadikan pengaruh (propagasi) bergerak dengan
sangat cepat dari wilayah keuangan yang sentral ke sektor
ekonomi keuangan dinegara lain.
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Menuju Operator
Kilang Berkelas Dunia
Operator Training Simulator Center dirancang
khusus menjadi sarana penggemblengan
operator kilang yang mahir dan andal.

BALONGAN – Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna
Damayanto dan Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor
meresmikan Operator Training Simulator Center di Refinery
Unit (RU) VI Balongan, Senin (3/6).
OTS merupakan suatu perangkat aplikasi untuk pelatihan
operator dalam mengoperasikan sebuah unit operasi dengan
berbagai kondisi. Sarana ini menjadikan semua hal yang
berhubungan dengan pengoperasian suatu unit pengolahan
di dunia nyata dimodelkan dalam bentuk perangkat lunak
maupun perangkat keras.
Menurut Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Da
mayanto, OTS ini akan menciptakan operator kilang yang
mahir dan andal yang tersertifikasi dan akan dilakukan
setahun sekali.
Chrisna menjelaskan, pemilihan Kilang Balongan sebagai
pilot project OTS karena memiliki complexity yang tinggi
dengan unit-unit operation yang lengkap, seperti RCC,
Platformer, Crude Distilation Unit. “Atas dasar itulah, RU VI
Balongan dipilih untuk melakukan OTS RCC dan Platform,”
ujarnya. OTS juga dapat dimanfaatkan para operator kilang
dari Refinery Unit Pertamina lainnya untuk meningkatkan

kompetensi.
Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor pun merasa
bangga dengan keberadaan OTS. Karena, ini merupakan
upaya Pertamina untuk membentuk operator kilang Pertamina
menjadi operator excellent. “Gunakanlah OTS semaksimal
dan seefektif mungkin untuk mendapatkan pengetahuan yang
lebih dan jangan mengenyampingkan sisi maintenance-nya,”
pesan Evita.
Sementara GM RU VI Balongan Budi Santoso Syarif
memaparkan, alur proses sertifikasi OTS berbasis pada
learning process hingga seseorang dinyatakan lulus dengan
jenjang program OTS yang terdiri dari Basic, Intermediate dan
Advance. “Dengan kapasitas 125 ribu bopd, para operator
digembleng agar mampu melakukan Start Up/Normal
Shut Down unit operasi, pengendalian unit normal operasi,
pengendalian Emergency Shutdown Equipment/Plant dan
recovery unit ke normal operasi,” papar Budi.
Keberadaan kilang Balongan sendiri memiliki nilai yang
sangat strategis bagi bisnis Pertamina dengan produk
unggulan seperti Premium, Pertamax, Pertamax Plus,
Solar, Pertamina Dex, LPG dan Propylene. Kilang Balongan
terus mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki melalui
penerapan teknologi baru, pengembangan produk-produk
unggulan serta penerapan standar internasional dalam sistem
menajemen mutu yang berbasis pada komitmen ramah
lingkungan.•IRLI KARMILA

Dalam kondisi ini, Pengambil Kebijakan Fiskal dan Moneter
negara-negara sentra ekonomi akan berupaya menstabilkan
gejolak ekonomi. Pelaku pasar juga akan mencari diversifikasi
portfolio yang relatif aman, diistilahkan sebagai “rebalancing”.
Lebih jauh, diperlukan sikap tenang dalam menghadapi gejolak
ini. Investor diharapkan tidak melakukan panic selling, untuk
mencapai kondisi pasar yang sesungguhnya. •

Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto dan Direktur SDM
Evita M. Tagor menyaksikan penggunaan fasilitas OTS untuk
para operator kilang dalam meningkatkan kompetensinya.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary

2

Pojok Manajemen :
SINGLE GRADE untuk
bekerja lebih baik

3

Suara Pekerja:
jam lembur

10

Kiprah Anak Perusahaan :
JOB P-PEJ BANTU KORBAN
BANJIR TUBAN

12

Utama :
PELAYANAN SPBU PERTAMINA
DIAKUI EXCELLENT

Foto :WAHYU NUGRAHA

Di Indonesia, guncangan turut berpengaruh pada anjloknya
bursa saham, obligasi negara dan perusahaan Indonesia, serta
nilai tukar Rupiah. Namun demikian, imbas semacam ini tidak
hanya terjadi di Indonesia, hampir semua instrumen keuangan
negara lain mengalami hal serupa.

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

No. 23

Tahun XLIX, 10 Juni 2013
DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PERTAMINA

EVITA M. TAGOR

2

MISI

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

Foto : PERTAMINA

SINGLE GRADE,
untuk bekerja
lebih baik
Pengantar Redaksi :

seperti di tahun 1980 atau 1990-an, mungkin Anda ingat,

Setiap era di setiap perusahaan membutuhkan sistem

kita melakukan yang namanya streamline organization.

tertentu yang cocok dan pas diberlakukan. Pertamina pun

Karena organisasi kita sangat gemuk, kita tetap melakukan

tidak terlepas dari hal tersebut. Pada Jumat (31/5) lalu

transformasi, kita langsingkan organisasinya.

berlangsung acara Forum Manager : Single Grade yang
menyosialisasikan gagasan perubahan dari dual grade ke

single grade. Berikut kutipan Direktur SDM Pertamina
Evita M. Tagor saat penutupan acara.
Mengubah Paradigma

Lalu sekarang, saya tidak menginginkan kita
menggelembungkan organisasi lagi, hanya untuk
menampung orang-orang yang golongannya sudah tinggi,
tidak ada job lagi, tetapi masih lama pensiunnya.

Seperti yang dikatakan Direktur Utama Pertamina,

Ini sudah tidak bisa kita tolerir, karena bagaimanapun

kita perlu mengubah paradigma. Untuk mencapai visi dan

juga, kalau kita terus seperti itu, Pertamina akan kembali

misi perusahaan menjadi perusahaan energi kelas dunia,

ke era dulu. Susah bergerak dan menjadi birokrat. Untuk

memang dibutuhkan perubahan. Perubahan inilah nanti

itu, penerapan single grade akan membuat banyak hal

yang membuat kita bekerja lebih fokus.

berubah. Tata kerja berubah, metode berubah, bahkan
cara kita memandang diri kita juga berubah.

Yang harus kita lakukan sekarang adalah bagaimana
kita mendapatkan jabatan lebih baik dengan bekerja lebih

Yang lebih pasti adalah penyesuaian di dalam Perjanjian

baik. Anda semua harus lebih aktif untuk meningkatkan

Kerja Bersama (PKB). Ada 27 pasal yang akan berubah

kompetensi diri. Karena kalau kompetensi Anda tidak

untuk mendukung single grade ini.

berubah, maka susah untuk bisa menempati jabatan
yang lebih tinggi.

Penerapan Bertahap

Single grade akan diberlakukan bertahap. Saya

Dahulu orang bisa naik golongan, dengan meminjam

menginginkan per 1 Januari 2014 semuanya sudah bagus.

jabatan. Saya yakin Anda pernah mengalami hal itu.

Dan saya berharap, kerelaan dari teman-teman sekalian,

Karena jabatannya sudah mentok, supaya bisa naik

dalam mengubah suatu sistem, kita butuh satu tahun

golongan, ‘pura-pura’ dia pindah ke tempat lain yang

untuk transisi.

job-nya lebih tinggi, kemudian naik golongan. Padahal,
tugas yang dikerjakan masih sama juga. Atau supaya

Yang pasti, ini berlaku sama untuk semua pekerja.

orang itu bisa naik golongan, lalu diberikan atau dinaikkan

Tinggal waktu penerapannya berbeda-beda. Untuk dime

golongan jabatan tersebut. Itu juga salah. Era sekarang

ngerti, tidak mungkin saya mengganggu MySAP. Kalau

sudah berubah, yang dibutuhkan sudah beda lagi.

saya mengganggu MySAP dengan mengubah sistem gaji

Melihat ke Luar

20.000 orang sekaligus, maka dikhawatirkan sulit mencari
kesalahan (bila ada).

Oleh karena itu, kita mencoba untuk melihat kepada

world class company, bagaimana mereka menyusun

Jadi saya pesan, single grade ini tidak menaikkan uang

grade pekerjanya. Single grade ini nanti ikutannya banyak.

pensiun yang diterima, karena basisnya bukan upah tetap

Pertama, adalah career path. Kami akan coba membuat

atau base salary. Upah tetap sebagai komponen dari base

setiap pekerja Pertamina mempunyai career path. Tetapi

salary itu tidak berubah. Jadi diharapkan pekerja lebih

kita juga harus paham, tidak semua orang bisa menjadi

bijaksana melakukan investasi untuk masa tua nanti.

Manajer, VP ataupun SVP. Artinya, nanti ada orang-orang
yang harus masuk ke jalur profesional, atau yang sekarang

Terakhir, saya berharap para manajer dapat membantu

dikenal dengan jalur spesialis, dimana remunerasi dan

kami di HR, untuk melakukan sosialisasi tentang single

kompensasinya sama dengan yang struktural.

grade ini kepada teman-teman bawahannya. Agar nanti
saat kami memberlakukan pada L4 ke bawah, semua

Paradigma ini perlu berubah, karena jabatan itu
tidak akan bertambah banyak. Saya tidak menginginkan

sudah paham, semua sudah dalam platform yang sama.•
URIP HERDIMAN KAMBALI

Intervensi
untuk Keselamatan
Kebiasaan menyalakan telpon seluler (ponsel)
di pesawat yang sering dilihat di negeri ini, kembali
menjadi topik hangat menyusul kasus dugaan
penganiayaan penumpang kepada pramugari
maskapai penerbangan. Terlepas dari perdebatan
kasus kesengajaan atau kesalahpahaman, yang
perlu digarisbawahi adalah begitu minimnya
kesadaran keselamatan di dada masyarakat di
negeri ini.
Mungkin kita harus bertanya pada diri
sendiri, apakah tangan kita masih mencuri-curi
untuk mengaktifkan ponsel saat pesawat akan
parkir setelah mendarat? Jawabannya, saya
jamin 50 persen dari kita akan melakukan hal
tersebut. Sudah menjadi pemandangan umum,
saat pesawat masih berjalan di landasan pacu
menuju tempat parkir, bunyi ponsel langsung
tang..ting..tung....bahkan terkadang nada dering
menggema diantara riuhnya penumpang yang
bersiap mengambil barang di kabin.
Dan antar penumpang seolah tak ada kesa
daran untuk saling mengingatkan atau intervensi
bagi keselamatan bersama. Ada yang malu
menegur orang yang tak dikenal, enggan atau
bahkan cuek saja. Padahal larangan menyalakan
ponsel di pesawat berlaku ketika mesin, peralatan
komunikasi dan navigasi pesawat terbang
dinyalakan hingga pesawat berhenti di tempat
parkir bandara tujuan. Intervensi terhadap perlikau
unsafe tersebut, seharusnya dibangun dari hal-hal
kecil seperti di pesawat tadi. Apalah arti malu, jika
kita harus mempertaruhkan nyawa.
Tak hanya di pesawat saja. Ponsel yang
sekarang seolah menjadi kebutuhan pokok
masyarakat dari kalangan bawah hingga atas,
telah menyita kesadaran masyarakat akan
keselamatan di jalan raya. Lihat saja betapa
banyaknya orang mengendarai motor ataupun
mobil sembari menerima telepon, menuliskan
pesan. Padahal aktivitas tersebut menyita
konsentrasi, yang berdampak pada kecelakaan
dan mengganggu pengguna jalan lainnya.
Sebuah penelitian di Amerika yang dilakukan
oleh Governors Highway Safety Association
(GHSA) menyimpulkan bahwa menelpon atau
menuliskan teks di ponsel saat mengemudi
merupakan penyebab terbesar terjadinya
kecelakaan di jalan raya. Di Indonesia menurut
data Polda Metro Jaya, angka kecelakaan akibat
penggunaan ponsel mencapai 135 kasus pada
tahun 2010, atau naik 12 kali lipat dibandingkan
setahun sebelumnya.
Mungkin membangun sifat intervensi kepada
orang lain yang tindakannya membahayakan
keselamatan harus dibiasakan di negeri ini.
Bisa dimulai dari hal kecil. Seperti di Pertamina,
ketika akan ada acara di sebuah ruangan
dengan menggunakan peralatan audio, sikap
mengingatkan pekerja untuk mengamankan
kabel-kabel berseliweran agar tidak mengganggu
atau mencelakai langkah orang lain sudah
dilakukan. Atau menegur seseorang yang tengah
menulis pesan di ponsel sambil berjalan. Dari
hal terkecil ini tentunya jika dibiasakan, akan
membangun keberanian kita untuk mengingatkan
orang lain agar tidak melakukan tindakan yang
membahayakan keselamatan orang lain dan
niscaya akan menular kepada orang lain. Sehingga
menintervensi tindakan yang membahayakan
keselamatan, menjadi keharusan bagi siapapun,
tanpa kecuali.•
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Jam Lembur

Bekerja merupakan salah satu aktifitas yang harus
dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.
Kondisi kerja yang ada terkadang hanya dapat memenuhi
sebagian kecil kebutuhan, terutama kebutuhan fisik saja.
Bahkan tidak jarang terjadi konflik antara pemenuhan
kebutuhan fisik dengan pemenuhan kebutuhan sosial dan
spiritual. Untuk mengurangi ketakselarasan tersebut, upaya
yang harus dilakukan adalah dengan merancang sistem
kerja sesuai dengan aktifitas sosial dan spiritual komunitas
tersebut.
Adapun evaluasi jam kerja dilakukan pada beberapa
perkantoran di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar
(85%) menerapkan jam kerja pukul 08.00 – 12.00, istirahat
12.00 – 13.00, dilanjutkan pukul 13.00 – 17.00. Sisanya (15%)
menerapkan beberapa jam kerja lain diantaranya pukul 07.00
– 16.00 (istirahat 12.00 -13.00), sistem kerja shift (pagi, siang,
malam), dan sebagainya. Terkadang jika melihat dari target
perusahaan yang terus berkembang, setiap pekerjaan harus
selesai dalam waktu yang lebih efektif, efisien dan sesuai
dengan target waktu yang telah ditetapkan, yang biasanya
membutuhkan lembur untuk menyelesaikan pekerjaan.
Saat ini tim General Support – Asset Management selaku
pengelola gedung kantor Pertamina Pusat menerapkan
sistem jam lembur di kalangan pekerja Pertamina yang sudah
dilakukan dari bulan Juni 2012 sampai dengan sekarang,
yaitu dengan adanya “Form Lembur” bagi seluruh karyawan
Pertamina atau seluruh penghuni gedung, khususnya
di gedung kantor Pertamina Pusat Jakarta. Bagi yang
akan lembur diwajibkan mengisi “Form Lembur” dengan
persetujuan atasan masing – masing yang fungsinya sebagai
pemonitor agar timnya bekerja secara tepat dan efisien.
Hal ini dilakukan sebagai salah satu langkah monitoring
penghematan energi, yang ternyata berdasarkan hasil analisa
data lembur bulan Juni 2012 sampai dengan bulan April 2013,

!
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Pertamina harus membayar sebesar Rp.1.960.237.357,atau pemakaian sebesar 1.485.028 Kwh. Ini hanya
pemakaian listrik di dua gedung saja, yaitu Gedung Utama
dan Gedung Annex.
Bagi perusahaan, efisiensi berarti menurunkan biaya
operasional sehari-hari. Dampak secara langsung, perusa
haan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan
perusahaan sejenis. Sedangkan secara tidak langsung,
keberhasilan efisiensi perusahaan menjadi pengalaman
berharga untuk tahun anggaran berikutnya. Semakin
dipercaya oleh customer karena perusahaan menjadi lebih
efektif dan efisien.
Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membuat
pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, sebagai berikut:
1. Mengerti latar belakang dan tujuan dari pekerjaan yang
dilakukan.
2. Membuat perencanaan pekerjaan termasuk berapa lama
waktu yang ditargetkan.
3. Bagi pekerjaan-pekerjaan besar menjadi pekerjaanpekerjaan kecil.
4. Kenali kemampuan diri dan jangan malu belajar dari
orang lain.
5. Semangat pantang menyerah dan saling menguatkan.
Tentu saja, setiap karyawan memiliki cara masing-masing
yang bisa digunakan untuk membuat pekerjaan menjadi
lebih efektif dan efisien. Dasarnya sama, mengatur waktu
yang diperlukan dan menyelaraskannya dengan target waktu
yang ditetapkan. Dengan cara-cara seperti tersebut diatas,
efektivitas dan efisiensi pekerjaan dari setiap karyawan
diharapkan meningkat, walaupun tidak langsung 2X lipat
seperti yang telah ditargetkan.
Inilah yang bisa membuat pekerjaan menjadi lebih efektif
dan efisien. Bagaimana dengan Anda?•

Unit Lubricants Raih Certificate
of Merit dari Automechanika
Johannesburg - Untuk lebih melebarkan sayapnya di
South Africa, Unit Lubricants Pertamina mengikuti pameran
Automechanika di Johannesburg pada 8-11 Mei 2013, dan
juga kegiatan launching di Michaelangelo Hotel in Sandton,
pada 10 Mei 2013.
Dalam event tersebut, Unit Lubricants Pertamina
mendapatkan penghargaan Certificate of Merit yang disampaikan
oleh Mr. Philip Otto, Show Director Automechanika South Africa
pada 11 Mei 2013.
Kelancaran dan kesuksesan acara ini tidak lepas dari du
kungan Ambassador of the Republic of Indonesia in Pretoria,
South Africa, Sjahril Sabaruddin. Selain itu, Sugie S. Harijadi,
Consul General of the Republic of Indonesia in Cape Town,
South Africa, Yoel Rohrohmana, Economic Consul of Indonesian
Consulate General in Cape Town, South Africa, Berlian Helmy,
Consellor of Economic Affairs of Indonesian Embassy in
Pretoria, South Africa, serta Rita Tri Mutiawati, Director of ITPC
Johannesburg.
Menurut Nugroho Setyo Utomo, dari Overseas Marketing
Pertamina Lubricants, pasar South Africa merupakan pasar
yang cukup penting, karena saat ini menjadi pusat produksi
pabrikan otomotif besar, seperti Mercedes Benz, BMW, Audi,
dan Toyota. Tidak hanya untuk pasar Afrika, tetapi juga melayani

Foto : PELUMAS

EDITORIAL

pasar dunia.
Tak heran bila lebih dari 2.000 peserta dari berbagai
belahan dunia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sehingga
penghargaan yang diperoleh Pertamina ini menjadi sesuatu yang
sangat luar biasa karena mampu menyisihkan semua peserta
yang terlibat.
“Semoga penghargaan yang kami dapatkan ini dapat
memacu kami dan Indolube, (PTY) Ltd sebagai partner kami
di South Africa untuk lebih mengembangkan pasar Pertamina
Lubricants di South Africa dan wilayah sekitarnya,” tutur
Nugroho.•PELUMAS/BmW

Perancis siapkan hibah
energi terbarukan
JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah Perancis
menyiapkan bantuan hibah pengembangan energi
baru dan terbarukan (EBT) kepada Indonesia.
Pemerintah Indonesia menilai, bantuan tersebut tepat
sasaran apalagi Perancis cukup berpengalaman
mengelola EBT. Menteri Perdagangan Luar
Negeri Perancis Nicole Bricq mengatakan, saat
ini pemerintahnya sedang mengumpulkan data
dan informasi guna menentukan nilai bantuan
hibah yang akan diberikan. “Kebetulan Perancis
mempunyai pengalaman dan kompetensi dalam
mengembangkan EBT. Kami menawarkan bantuan
hibah untuk mengembangkan EBT,” kata Nicole
usai bertemu Menteri ESDM di Jakarta. Menurut
Jero Wacik, kedatangan Nicole merupakan
kunjungan balasan yang pernah dilakukannya
tahun lalu. Jero menyatakan bahwa Indonesia
serius menggarap EBT. “Jadi, bagusnya kerja
sama yang terjalin nanti tidak berupa uang. Yang
terpenting pengusaha Perancis ikut berpartisipasi
dalam pengembangan EBT di tanah air dengan
melakukan investasi di sini,” jelasnya.•RIANTI octavia
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Juli 2013, Gelang RFID
Terpasang di Wilayah Jakarta
Jakarta – Sebanyak 276
Stasiun Pengisian Bahan Bakar
Umum (SPBU) Pertamina
di seluruh DKI Jakarta akan
serentak mengoperasikan
alat pemantau konsumsi
BBM bersubsidi, RFID (Radio
Frequency Identification)
pada kendaraan bermotor.
Realisasi Sistem Monitoring
Pengendalian Pengendalian
(SMP) BBM ditargetkan tuntas
pada Juni 2014, dengan 100
juta kendaraan dan 5.027 lebih
SPBU di 33 provinsi di pelosok
Indonesia sudah ter-cover.
Hal tersebut disampaikan
VP Corporate Communication
Pertamina Ali Mundakir kepada
wartawan pada acara simulasi
tahap kedua pemasangan
RFID di SPBU 31.102.02,
Jalan Abdul Muis, Jakarta

Pusat, pada (31/5).
“Pada bulan Juli sistem
ini diharapkan sudah mulai
beroperasi di 276 SPBU di
Jakarta. Pada pertengahan
Juni ini, pemasangan akan
dilakukan secara masif di
seluruh SPBU wilayah DKI
serta tempat ramai lainnya
seperti terminal,” terang Ali.
Pemasangan RFID
ini sendiri gratis dan tidak
dikenakan biaya apapun.
Pemilik kendaraan cukup
datang dan menyerahkan
STNK ke petugas pendaftaran
yang ada di setiap SPBU.
Petugas akan memfoto STNK
dan diunggah ke local computer
yang terhubung dengan server
pusat yang merupakan data
center Pertamina. Setelah itu
RFID text akan dipasangkan ke
mulut tangki bensin kendaraan.
Hanya butuh waktu sekitar lima
menit.
“Sistem ini akan memonitor
dan mencegah pembelian
berulang. Misalnya, kalau ada
yang sudah mengisi BBM, lalu
satu jam kemudian mengisi
lagi, itu tidak bisa. Kalau chip
dicabut maka sistem akan

rusak dan nozzle (kepala
selang dispenser) tidak bisa
mengalirkan BBM subsidi, ”
kata Ali.
Ali mengatakan, jika terjadi
kerusakan, penggantian dapat
dilakukan di SPBU terdekat
secara cuma-cuma. Selain
RFID tag, dikenalkan pula
perangkat pembantu lainnya,
yaitu Smart Card yang
penggunaannya berdasarkan
kuota tertentu. Aplikasi Smart
Card ini saling terkait dengan
RFID text.
“Smart Card ini akan
digulirkan setelah pemasangan
RFID. Kartu ini diberikan
untuk semua yang layak
mendapatkan subsidi. Kalau
mobil kelas eksekutif jangan
harap dapat Smart Card,”
tegas Ali.
Kendaraan mewah
dan kendaraan dinas milik
pemerintah dan BUMN yang
sudah dipasang perangkat
ini dipastikan tidak akan
bisa lagi mencicipi BBM
subsidi. Sebab, sistem dalam
perangkat sudah melakukan
penguncian sehingga nozzle
BBM bersubsidi enggan
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mengalirkan bensin.
Ta r g e t i m p l e m e n t a s i
program ini akan menyasar 100
juta kendaraan bermotor, terdiri
dari 11 juta mobil penumpang,
80 juta motor, 3 juta bis dan
6 juta truk, dan 5.027 SPBU
yang tersebar di 33 provinsi di
Indonesia.
Ali menambahkan,
manfaat yang tak kalah
penting dari implementasi
program ini selain untuk
meminimalisir penyalahgunaan
BBM subsidi, juga sebagai
penyimpan data transaksi
yang dapat digunakan sebagai
dasar pembayaran besaran
subsidi (pembayaran subsidi
di ujung nozzle). Termasuk
sebagai dasar perhitungan
Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor (PBBKB). Bahkan,
data transaksi dapat dijadikan
dasar perhitungan iuran penya
luran BBM Non PSO kepada
Badan Pengatur.
“Karena itu, dukungan
dari pemerintah diperlukan
demi lancarnya penerapan
SMP BBM di seluruh SPBU
di Indonesia, “ ucap Ali.•SAHRUL

HAETAMY ANANTO

Pekerja Loading Master RU V
Tandatangani Pakta Integritas
Balikpapan - RU V ber
komitmen mencetak loading
master profesional yang
memiliki integritas tinggi.
Komitmen mulia ters ebut
diwujudkan dalam acara
pen andatanganan pakta
integritas para pekerja loading
master di Ruang Rapat Solar,
(5/6). Acara ini dihadiri oleh
tim manajemen dan para
pekerja loading master.
“Rekan-rekan merupakan
garda terdepan di proses
bisnis Unit Pengolahan untuk
bertransaksi dengan pihak
luar mengenai transaksi arus
minyak. Saat ini di Jakarta
sedang mempersiapkan pem
bekalan untuk para loading
master,” jelas Senior Manager
Operation & Manufacturing
Achmad Fathoni M.
Penandatanganan pakta
integritas ini merupakan

Foto : RU V

RESUME
PEKAN INI

Penandatanganan Pakta Integritas oleh pekerja Loading Master disaksikan GM
RU V Michael Ricardo Sihombing dan SMOM RU V Achmad Fathoni.

pertama kalinya dilakukan
pekerja loading master.
“Untuk menghindari fraud,
saya berharap kita dapat
semakin ketat dalam bekerja.
Yang utama, ayo bekerja
dengan niat yang tulus.”
pesan General Manager RU V
Michael Ricardo Sihombing.
Dalam kesempatan itu,
diserahkan juga life jacket,

helm, dan cinderamata
untuk mendukung kegiatan
operasi kepada pekerja
loading master. Penyerahan
dilakukan secara bersamaan
oleh GM RU V Michael
Ricardo Sihombing dan
Senior Manager Operation
& Manufacturing Achmad
Fathoni M.•RU V
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JAKARTA – Dalam rangka menyambut Hari

Lingkungan Hidup se-Dunia 2013 dilangsungkan
Pameran Pekan Lingkungan Indonesia & CSR di
Jakarta selama tiga hari, pada 31 Mei – 2 Juni
2013 di Jakarta Hall Convention Center (JHCC).
Pertamina pun turut ambil bagian dalam
pameran tersebut sebagai wujud kepedulian
terhadap lingkungan.
Pameran Pekan Lingkungan Indonesia
kali ini diikuti oleh 240 peserta yang terdiri
dari 13 stand pemerintah provinsi, 88 stand
pemerintahan kabupaten kota, 97 stand dunia
usaha sebanyak 97, 26 stand kementerian
instansi pemerintah lainnya, 23 stand LSM dan
Asosiasi, serta 2 stand media.
Pameran yang dibuka oleh Menteri
Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya ini
mengangkat tema “Think – Eat – Save”. Tema
tersebut bertujuan untuk mengajak seluruh
lapisan masyarakat agar bisa mengubah perilaku
dan pola konsumsi untuk menyelamatkan
lingkungan dari pencemaran limbah.
“Tema ini sangat penting untuk kita semua
karena melihat masalah perilaku konsumsi
membawa dampak yang sangat besar seperti
limbah makanan. Untuk itu kita perlu mengubah
perilaku konsumsi kita yang efektif dan efisien,”
kata Balthasar Kambuaya.
Saat Balthasar Kambuaya mengunjungi
stand Pertamina, Manager Environmental
HSSE, T. Parningotan Pasaribu memaparkan
berbagai kegiatan dan upaya-upaya yang
telah dilakukan oleh Pertamina untuk menjaga
kelestarian lingkungan. Di antaranya yaitu
penanaman Mangrove, sampah organik dan
non organik yang didaur ulang menjadi sebuah
kerajinan, bank sampah, serta program sobat
bumi penanaman 100 juta pohon.
“Saya pikir apa yang telah dilakukan
oleh Pertamina dan perhatiannya terhadap
l i n g k u n g a n s u d a h s a n g a t b a i k . Te r u s
kembangkan agar lingkungan tidak tercemar.
Karena tanpa lingkungan yang baik, bisnis juga
akan terancam,” pesan Balthasar Kambuaya.
Banyak aktifitas yang berlangsung di
stand Pertamina, seperti Pentas Seni Yayasan
Kumala dari CSR PHE ONWJ, demo kerajinan
tangan CSR RU III Plaju, presentasi Bright
Gas, presentasi proses geothermal, presentasi
produk ramah lingkungan Pertamina, demo
CSR Prabumulih, dan presentasi Pertamina
Foundation tentang Sobat Bumi.•IRLI KARMILA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan memberikan tas sekolah untuk Dennis yang disambut dengan senyum
bahagia.

Sebelumnya, Dennis
sempat menjalani perawatan
di Rumah Sakit Umum Kota
Jambi. Karena peralatan
rumah sakit yang kurang
memadai dan ketiadaan
biaya pengobatan, akhirnya
orangtua membawa Dennis
pulang ke rumah.
Karena itulah, selama 10
bulan Dennis terlunta-lunta
tanpa mendapat pengobatan
yang memadai dengan kondisi
luka bakar yang parah.
Kemalangan nasib
bocah ini mendapat respon
serius dari Pertamina.

Melalui Corporate Sosial
Responsibility (CSR), Dennis
ditemani kedua orangtuanya
diberangkatkan ke Jakarta
untuk segera menjalani
operasi dan pengobatan yang
lebih maksimal di RSPP.
Operasi pertama berhasil
dengan sukses, karena wajah
dan tubuhnya yang menyatu
akhirnya bisa terpisah berkat
kelihaian dokter bedah plastik
RSPP yang menangani Dennis
dengan serius.
Keceriaan Dennis
dan kebahagiaan kedua
orangtuanya semakin

terpancar ketika pada
Senin, (20/5), Direktur
Utama Pertamina, Karen
Agustiawan membesuk
bocah malang tersebut. Karen
terus mengelus-elus wajah,
memeluk, hingga mencium
bocah malang tersebut. Hal
ini dirasa sebagai bentuk
support dan dukungan
morilnya kepada Dennis dan
kedua orangtuanya.
Dalam kesempatan terse
but, Karen memastikan, semua
biaya ditanggung sepenuhnya
oleh Pertamina.•IRLI KARMILA

RU VI Hijaukan Pantai Indramayu
Balongan - Memperingati
Hari Bumi serta turut men
dukung program Pertamina
menanam 100 juta pohon,
RU VI Balongan melakukan
pemantauan tanaman
mangrove bantuan RU VI
yang ditanam di pantai
sekitar wilayah Indramayu.
Dari pantauan yang dilaksa
nakan pada 4 mei 2013 lalu,
terlihat mangrove bantuan
dari RU VI Balongan berhasil
menghijaukan sekitar Pantai
Indramayu.
Salah satu daerah yang
dipantau perkembangannya,
yaitu Pabean Hilir dan sekitar
Pantai Pasekan. Terlihat
mangrove bantuan RU VI
Balongan hijau dan tumbuh

subur mencapai sekitar 10
meter. Mangrove dengan
tinggi 10 meter tersebut
merupakan mangrove yang
ditanam pada tahun 2002 dan
hingga kini masih lestari dan
terawat dengan baik.
Nurcahya, aktivis ling
kungan yang ikut merawat
mangrove-mangrove tersebut
mengatakan, tanaman ter
sebut merupakan mang
rove dengan kualitas yang
baik, tahan terhadap cuaca
dan alam, sehingga dapat
tumbuh 100 persen. Bahkan
kini jumlahnya semakin
bertambah mengingat buah
mangrove yang jatuh ke tanah
menjadi tanaman yang baru.
Public Relations RU VI

Foto : RU VI

Pertamina Hadir
di PLI & CSR 2013

JAKARTA - Dennis Anggara,
putera pertama pasangan Dedi
Irama dan Salimah Puspita,
balita korban kebakaran
asal Tanah Garo Kecamatan
Tabir Ilir Kabupaten Tebo
Provinsi Jambi mendapatkan
pengobatan di Rumah Sakit
Pusat Pertamina (RSPP)
Jakarta.
Kebakaran yang meng
hanguskan rumahnya pada
18 Juli 2012 lalu juga telah
merenggut nyawa adiknya
yang masih berusia dua
tahun. Sedangkan Dennis
mengalami luka bakar di
wajah dan tubuhnya hingga
menderita cacat fisik pada
wajahnya.
Menurut Direktur Utama
RSPP, Musthofa Fauzi, bocah
malang berusia 5 tahun
tersebut mendapat tindakan
operasi selama delapan
jam pada 15 Mei 2013. Itu
adalah operasi pertama yang
dilakukan oleh tim dokter
RSPP. Rencananya, Dennis
harus menjalani 3 kali operasi
untuk mendapatkan hasil
yang maksimal. Musthofa
menjelaskan, operasi pertama
adalah tahap yang paling sulit.
“Selanjutnya operasi kedua
dan ketiga dilakukan dengan
selang waktu masing-masing
dua minggu,” paparnya.
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Foto : PRIYO WIDIYANTO

Dennis Berhasil Jalani
Operasi Luka Bakar

a

Foto : PRIYO WIDIYANTO
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Balongan Agus Raharman
mengatakan, RU VI kini terus
berkomitmen mendukung
Program Pertamina
Menanam 100 Juta Pohon
dengan menanam pohon
palem maupun mangrove.
Contohnya, pada tahun lalu,
RU VI menanam 10.000

b a t a n g m a n g ro v e j e n i s
rhizopora.
Menurut Agus, RU VI juga
bersinergi dengan warga
sekitar kilang, nelayan serta
para aktivis lingkungan
untuk terus melestarikan
alam dengan menjadi sobat
bumi.•RU VI
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KOMET Webinar Lynch :
Memperpendek Jarak & Waktu
Sejak launching KOMET Webinar Lynch pada tanggal 24 April 2013 yang lalu,
kegiatan sharing menjadi semakin mudah. Bagi KOMETers yang akan berbagai
pengetahuan dan pengalamannya dengan KOMETer lain yang berada di mana saja
cukup menghubungi Tim KOMET. Sejak dikirimkan broadcast penawaran untuk
sharing melalui KOMET Webinar Lynch, respon KOMETer sangat besar. Jadwal
KOMET untuk bulan Juni ini saja sudah terdaftar dua tema/topik yang akan dibahas
melalui sistem ini.

Tahun XLIX, 10 Juni 2013
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QMA: Consensus Review untuk
Feedback Report yang lebih S.M.A.R.T
Memasuki bulan Mei 2013, kegiatan assessment PQA tahun
2013 resmi dimulai. Seluruh Dokumen Aplikasi (DA) dari Aplikan
PQA 2013 yang terdiri dari 13 Unit Bisnis di lingkungan M&T’s dan
Anak Perusahaan telah dilakukan proses review secara individual
oleh para examiner (independent review) dan dilanjutkan dengan
proses consensus review.
Bertempat di Surabaya pada tanggal 27 – 31 Mei 2013,
consensus review diselenggarakan dengan diikuti oleh 35 orang
internal examiner yang telah terlatih, hasil dari pelatihan KKEP pada
bulan Februari/Maret 2013. 35 orang internal examiner tersebut
dibagi menjadi 7 group yang masing-masing mengakses 2 (dua) aplikan.
Proses assessment tahun ini berbeda dengan
tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini setiap
group hanya terdiri dari 4 orang yang masing-masing
melaksanakan assessment untuk 4 fokus sesuai
dengan KKEP tahun 2013. Keempat fokus tersebut
adalah: Fokus Kepemimpinan dan Keberlanjutan
Bisnis, Fokus Operasional Ekselen, Fokus Tenaga

Broadcast Penawaran Narasumber KOMET Webinar Lynch

Tidak hanya KOMETers di Pertamina (Persero), KOMETers di Anak Perusahaan
akan memanfaatkan kemudahan proses berbagi pengetahuan ini. Forum sharing PT
Pertamina EP mendatang akan mengangkat tema ”Blow Out Sumur Talang Jimar
-240-25 INF” yang akan diikuti oleh peserta dari seluruh sentra operasi/produksi
Perusahaan secara langsung.

Kerja, Fokus Pelanggan. Selain itu perbedaan lainnya
adalah proses consensus dan site visit review tidak
lagi dilakukan secara menerus dalam satu periode
waktu, namun ada jeda waktu antara keduanya. Hal
ini memberikan dampak positif dimana Examiner dapat lebih fokus dalam menyusun draft feedback report
dan mempersiapkan site visit issues (SVI) yang lebih baik.
Alhamdulillah, proses consensus review ini dapat
berjalan sesuai yang direncanakan. Seluruh Examiner
telah bekerja sungguh-sungguh untuk dapat memberikan
feedback yang berkualitas bagi Aplikan. Salut untuk Tim
Examiner Pertamina (ExPert) yang mampu bekerja optimal
hingga larut malam selama sepekan penuh.
Tahap berikutnya dari proses asesmen ini adalah
mengklarifikasi dan verifikasi draft feedback report, site visit
serta melakukan review akhir terhadap feedback report.

Forum KOMET – Geophysics & Geology / Shore Engineering (Selasa / 11 Juni 2013)

Forum KOMET Webinar Lynch selanjutnya akan diisi oleh Forum KOMET – HR
Medical yang mengangkat tema tentang “Implementasi Program Kesehatan Pekerja
Pertamina.” Forum yang diselenggarakan dalam format roundtable dan expert forum
tersebut juga akan di-share melalui KOMET Webinar Lynch.
Kini tidak ada alasan bagi para KOMETer untuk tidak terlibat dalam kegiatan
berbagi pengetahuan dan pengalaman untuk meningkatkan wawasan dan
pengetahuan. Cukup dengan mendaftarkan diri melalui email KOMET@pertamina.
com. Tim KOMET akan mengirimkan link untuk segera terhubung dengan
KOMET Webinar Lynch dalam hitungan detik dan siap berbagi pengetahuan dan
pengalamannya tanpa harus meninggalkan area kerjanya. Apabila KOMETers
memerlukan informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Tim KOMET
sesuai alamat di bawah ini.
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!
oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Ayo semangat Tim Examiner Pertamina … jalan masih panjang untuk menghasilkan feedback yang
S.M.A.R.T … Demi kemajuan Pertamina menuju perusahaan energi nasional kelas dunia.•
oleh Primawan Ratiansyah - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Bakti Sosial untuk Anak-anak Tunanetra

To l o k u k u r u t a m a p r o f e s i
adalah kompetensi. Profesi tanpa
kompetensi seperti pepesan kosong.
Kalau berbunyi, seperti bumbung
kosong. Nyaring tapi tidak memberi
makna, wartawan adalah sebuah
profesi. Kompetensi menjadi syarat
wartawan yang baik dan benar.
Adapun sejumlah hal menyangkut
kompetensi sebagai kehormatan
wartawan, antara lain dilandasi
prinsip-prisnsip hukum, demokrasi,
kemanusiaan, berdisiplin keilmuan dan
kode etik untuk melindungi diri sendiri,
serta masyarakat umum.
Buku panduan Uji Kompetensi
Wartawan ini menjadi persembahan
bagi para syuhada, tokoh, dan semua
pemangku kepentingan pers nasional
yang bergulat secara ide sekaligus
tindakan guna mewujudkan wartawan
sebagai profesi yang kompeten,
profesional sekaligus beretika dalam
memenuhi tantangan zaman.•
PERPUSTAKAAN

JAKARTA - Dalam rangka memperingati ulang tahunnya yang
ke XIII, Persatuan Wanita Patra (PWP) mengadakan kegiatan
lomba seni gerak dan lagu nusantara serta lomba MC, pada
(14/5). Acara yang dilaksanakan di Ruang Mawar, Gedung PWP
Simprug ini mengambil tema “menjunjung tinggi kekayaan budaya

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Indonesia”, diikuti oleh seluruh Direktorat yang ada di PWPP. Ketua
PWP Pusat Kania Afdal Bahaudin mengatakan, acara ini bertujuan
agar semua anggota dan pengurus PWP ini semakin cinta kepada
budaya Indonesia yang beraneka ragam, mulai dari tarian maupun
lagu-lagu nusantara.
Para peserta tampak antusias unjuk kebolehan di hadapan para
juri, seperti Bara Tampubolon, Andre Djarot, Yudhi, dan Eki. Setelah
semua peserta tampil akhirnya diumumkan pemenang lomba. Untuk
lomba Seni gerak dan Lagu, PWP Direktorat Pengolahan berhasil
menjadi juara pertama, juara II diraih oleh PWP Dit. Pemasaran
dan Niaga, dan juara III PWP Dit. Umum. Sedangkan untuk juara
harapan I diraih PWP Dit. PIMR, juara harapan II PWP Dit. Hulu
dan juara harapan III Dit. Gas. Sementara untuk lomba Master Of
Ceremony (MC) juara I dan II dari PWP Dit. Pemasaran Niaga, juara III
dari PWP Dit. SDM dan juara harapan I dan III diraih PWP Dit. Umum.
Sedangkan PWP Dit. Hulu 2 meraih juara harapan II.•Kuntoro

Tukul Berbagi Kisah
di Hadapan Pekerja Pertamina
JAKARTA – “Eaa....eaa...eaa...” sapaan ciri khas Tukul Arwana

mendapat respon meriah dari para pengunjung yang hadir di lobi
Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina. Pelawak kondang yang
menjadi Brand Endorser Pertamax ini datang ke Kantor Pusat
Pertamina untuk mengisi acara talkshow di sela kegiatan pengundian
tahap pertama Pertamax & Fastron Go to Europe, Rabu (22/5).
Di hadapan para pekerja Pertamina, Tukul berbagi kisah perjuangan
hidupnya yang dimulai dari nol hingga bisa meraih kesuksesan seperti
sekarang ini.
Foto : IRLI KARMILA

Kondisi pers pada tahun – tahun
awal era reformasi sering digambarkan
sebagai euphoria kebebasan yang
nyaris tanpa batas dan tanggung
jawab. Pers cetak bebas terbit, tanpa
harus mengantongi Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers dari departemen
penerangan. Siapapun bisa menjadi
pemimpin redaksi, tidak harus llebih
dulu menjadi wartawan atau mendapat
restu dari penguasa, kondisi yang 180
drajat berbeda dibanding pada Orde
Baru.

PWP Adakan Lomba Seni Gerak
dan Lagu Nusantara

Foto : KUNTORO

Pers selama ini mebuktikan
dirinya sebagai pencatat perjalanan
sejarah dan peradaban manusia.
Pers nasional juga demikian, dan
pada setiap zaman masyarakat selalu
menuntut pers sebagai penyambung
kepentingannya. Masyarakat semakin
kritis dan cerdas, sehingga mereka
juga menginginkan pers diawaki oleh
wartawan yang kompeten, yakni
sadar akan profesi, beretika jurnalistik,
serta terampil dalam menyikapi
kemajuan zaman. Harapan tersebut
tentu saja akan tercapai manakala
pers nasional memiliki wartawan
berkompetensi tinggi, yang selalu
mau belajar, membaca, menulis,
bahkan menulis buku. Dalam kaitan
inilah kita patut menyambut baik
atas terbitnya sejumlah buku karya
wartawan dan tokoh pers nasional
yang diterbitkan dalam peringatan Hari
Pers Nasional.

JAKARTA – Perwakilan dari Persatuan Wanita Patra Pusat bidang
sosial budaya Henny Eddy Fritz menyapa salah satu anak tuna
netra saat bakti sosial di Yayasan Elsafan Panti Sosial Anak Asuh
Cacat (PSAAC),Malaka, Duren Sawit, Jakarta pada Rabu (22/5).
Yayasan Elsafan merupakan lembaga pelayanan anak tunanetra
Indonesia yang bergerak dalam bidang panti sosial dan Sekolah
Luar Biasa (SLB). Pada kesempatan ini PWP bidang Sosbud
memberikan bantuan berupa dua unit komputer lengkap beserta
peralatan pendukungnya. Di hari yang sama PWP juga memberikan
bantuan 1 unit komputer dan kipas elektrik untuk yayasan Chairul
Ummah yang bertempat di Petamburan. Yayasan ini mempunyai
sekitar 240 siswa yang semuanya berasal dari keluarga tidak
mampu. Baksos PWP ini diadakan untuk menyambut HUT PWP
yang ke-13.•PRIYO WIDIYANTO

Dengan gayanya yang selalu mengundang gelak tawa, Tukul
mengutarakan lima kunci sukses yang diterapkan dalam perjalanannya
meraih karir di dunia entertainment. Kelima kunci sukses tersebut, yaitu
kemauan untuk selalu belajar, kerja keras, percaya diri, menghargai
dan ketulusan atau keikhlasan.
“Komitmen omongan adalah undang-undang. Menghargai waktu
adalah hal yang terpenting bagi saya. Tidak ada kata maaf jika saya
terlambat atau telat karena jalanan macet, dan lain-lain. Disiplin
terhadap waktu menjadi bagian terpenting dalam diri saya,” ungkap
Tukul yang senantiasa berbicara dengan ciri khas lawakannya. Obrolan

santai yang penuh dengan jenaka ini mengundang banyak perhatian
orang-orang yang melewati area Lantai Ground Lobi Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina, tempat berlangsungnya acara.
Tukul mengakui bahwa kesuksesannya tidak diraih secara instan
namun melalui proses yang panjang, berkat kerja keras dan disiplin
diri.•IRLI KARMILA
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djoko susanto

General Manager
Marketing Operation Region I
Marketing & Trading Directorate

fajar wicaksono
PJ Direktur Pengembangan
PT Pertamina Bina Medika

Kongres Pembentukan IAPBHI
JAKARTA – Pertamina berkontribusi dalam penyelenggaraan
Kongres Pembentukan Ikatan Ahli Penilai Bangunan Hijau
Indonesia (IAPBHI) yang berlangsung di Lantai M Gedung
Utama Kantor Pusat Pertamina, Sabtu (1/6). Penyelenggaraan
kongres ini didasari atas kesepakatan anggota pemegang
sertifikat Greenship Profesional untuk berhimpun dan
membentuk wadah organisasi perkumpulan IAPBHI sesuai
dengan deklarasi pembentukan yang ditandatangani pada
10 April 2013 lalu. Agenda yang menjadi pembahasan dalam
kongres tersebut adalah membahas dan memutuskan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, menetapkan program dan
keputusan-kepututsan penting berkaitan dengan operasional
organisasi IAPBHI, memilih dan menetapkan pimpinan sidang
dan Majelis Kehormatan IAPBHI.•IRLI KARMILA

Retail Marketing Pelumas Pertamina
Kunjungi Media

mardijono nugroho
PJ Direktur Umum & SDM
PT Patra Jasa

ria noveria

Legal Corporate Function Manager
Legal Counsel

ristam husen

Marine Region Manager I
Marketing & Trading Directorate

bentiardi

Marine Region Manager III
Marketing & Trading Directorate

Y.C. eko bambang SB.
Marine Region Manager IV
Marketing & Trading Directorate

Jakarta – Keikutsertaaan Pertamina dalam Pameran Pekan
Lingkungan Indonesia yang digelar dalam menyambut Hari Lingkungan
Hidup Sedunia, pada 31 Mei -2 Juni 2013, memberikan warna tersendiri
dalam perhelatan tahunan tersebut. Booth Pertamina yang menampilkan
berbagai kegiatan mulai dari Pentas Seni Yayasan Kumala, presentasi
program CSR RU III Plaju, sesi kuis dan pembagian tanaman, telah
menyedot perhatian pengunjung pameran. Alhasil dalam penutupan,
booth Pertamina dinobatkan sebagai booth terbaik dalam pameran PLI
2013 dan meraih juara harapan I kategori CSR. Penghargaan diterima
oleh Senior Analyst Env. Impl. & Procedure HSSE, Yulia Sulasmi yang
mewakili Pertamina.•DSU

Foto : WAHYU NUGRAHA

giri santoso

Foto : DEWI SRI UTAMI

Vice President HSSE
Direktorat Umum

Foto : pelumas

Foto : wahyu nugraha

Foto : WAHYU NUGRAHA

Foto : kuntoro

Foto : priyo widiyanto

Foto : KUntoro

Pertamina Peserta Pameran Terbaik
PLI 2013

Jakarta - Untuk lebih mempererat hubungan antara Pelumas
Pertamina dan media massa, maka manajemen Fungsi Retail
Marketing melakukan kunjungan ke redaksi Koran Tempo, pada
(7/5). Dalam kunjungan tersebut terjalin diskusi yang hangat
dan akrab. “Sambutan mereka sangat baik dan menyenangkan.
Ternyata, banyak informasi terbaru dari Pertamina Lubricants yang
belum sampai kepada mereka,” tutur Retail Marketing Manager
Pelumas Pertamina Andria Nusa. Kunjungan semacam ini menurut
Andria Nusa dianggap penting karena pers adalah ujung tombak
penyebaran informasi. Sehingga mereka perlu dirangkul dan diajak
kerja sama agar bisa terjalin hubungan yang baik.•PELUMAS/BmW

Kunjungan Kerja
Manajemen JOB
P-PEJ ke Tuban
TUBAN - GM Joint Operating Body PertaminaPetroChina East Java (JOB P-PEJ) Eddy Frits
Dominggus didampingi jajaran manajemen
JOB P-PEJ Jakarta yang terdiri dari Sihman
Marmosuwito, Marthen Lotong, Del Ahimsar,
Wahyu Hidayat, serta Erwin Lebe melakukan
Management Walkthrough (MWT) ke Floating
Storage and Offloading (FSO) Cinta Natomas
– Tuban Marine Terminal, di sumur Eksplorasi
Sumber dan Karang Mudi. Tim manajemen juga
mengunjungi kantor JOB P-PEJ di Tuban, Jawa
Timur pada 11-13 April 2013 lalu.
Dalam kunjungan ke FSO Cinta Natomas, Eddy
Frits mengingatkan kepada segenap pimpinan
dan staf di FSO Cinta Natomas akan pentingnya
mematuhi Standar Operasi Prosedur (SOP), baik
dalam hal keselamatan maupun kenyamanan
pekerja sesuai dengan HSE Golden Rules. “JOB
P-PEJ mempunyai target untuk meningkatkan
produksi minyak menjadi sebesar 40.000 BOPD
dan gas bumi sebesar 40 MMSCFD di tahun 2013.
Dengan target tersebut saya harapkan dibarengi
dengan pencapaian Zero Accident, patuhi SOP,
intervensi potensi bahaya dan peduli terhadap
lingkungan”, ujarnya.
Pada hari terakhir kunjungan tersebut, Eddy
Frits juga melakukan coordination meeting
dengan para manajer beserta koordinator dari
seluruh bagian di Tuban Office. Dalam pertemuan
tersebut Eddy Fritz mengajak seluruh pihak untuk
menyatukan visi, menerima masukan, serta
menelaah berbagai permasalahan yang ada
berikut langkah antisipatifnya. “Hal ini penting,
agar tidak ditemukan kendala dalam mencapai
produksi minyak 40.000 BOPD tahun ini,”
ujarnya.•PHE

Management Walkthrough Direksi
dan Komisaris Nusantara Regas

JAKARTA - Untuk memasti
kan kelancaran dalam
operasionalnya, jajaran
Direksi dan Komisaris PT
Nusantara Regas melakukan
Management Walkthrough
ke fasilitas FSRU Nusantara
Regas Satu, di Teluk Jakarta
(23/5). Direktur Utama
Nusantara Regas Hendra Jaya
menyampaikan, kegiatan ini
dimaksudkan untuk melihat
secara langsung semua
aktifitas di FSRU Regas satu
sudah seuai dengan peraturan

yang sudah ditentukan.
“Selama setahun beroperasi,
FSRU ini sudah berhasil mem
ber ikan pelayanan kepada
stakeholder-nya, yaitu PLN
dan PGN,” jelas Hendra.
Hadir dalam acara tersebut
Direksi Nusantara Regas yang
dipimpin oleh Hendra Jaya
selaku Direktur Utama, Hari
Karyuliarto selaku Komisaris
Utama dan Manajemen dari
PGN. Mereka berkeliling
melihat seluruh aktifitas di
FSRU Regas Satu.•KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : PHE

a
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Direktur utama Nusantara Regas Hendra Jaya dan Komisaris utama Nusantara
Regas Hari Karyuliarto dan Management PGN sedang mendengarkan penjelasan
dari Capt. Niksa Elac selaku kapten Kapal FSRU Regas satu. Foto diambil dari
lambung holding room, titik lokasi yang aman untuk pengambilan gambar.

JOB P-PEJ Bantu Korban Banjir Tuban
TUBAN - Dipimpin General

Semoga musibah ini tidak

Manager Joint Operating

terulang lagi dan bisa kembali

Body Pertamina-PetroChina

normal seperti biasa”. Di

East Java (JOB P-PEJ) Eddy

kesempatan tersebut Eddy

Frits Dominggus, jajaran

Frits meminta dukungan

Management JOB P-PEJ

penuh Pemda karena JOB

Jakarta memberikan bantuan

P-PEJ bertekad menaikkan

kepada para korban banjir di

produksi minyak menjadi

Tuban, Jawa Timur beberapa

sebesar 40.000 BOPD di

waktu lalu. Bantuan diberikan

tahun 2013. “JOB P-PEJ

langsung kepada Bupati

juga mempunyai target untuk

Tuban, Fathul Huda dan Wakil

m e n i n g k a t k a n p ro d u k s i

Bupati Tuban Nur Nahar.

minyak menjadi sebesar

Pemberian bantuan dipusatkan

40.000 BOPD dan gas bumi

dikantor Kecamatan Tuban

sebesar 40 MMSCFD di tahun

dan selanjutnya akan

2013 ini. Saya harapkan

didistribusikan ke lokasi banjir.

dukungan Pemda setempat

Turut hadir dalam pemberian

dan masyarakat sekitar,”

bantuan ini Bupati Bojonegoro,

tambahnya.

Suyoto dan aparat Pemda
setempat.

Bupati Tuban Fathul Huda
berterima kasih atas bantuan

Dalam sambutannya

dan memberikan dukungan

Eddy Frits menyampaikan

penuh terhadap produksi JOB

belasungkawa kepada para

P-PEJ. “Saya berterima kasih

korban banjir. “Saya selaku

atas kepedulian bapak-bapak

pribadi dan Pimpinan JOB

semua. Uluran tangan kalian

P-PEJ turut berbelasungkawa

sangat berarti buat masyarakat

kepada para korban banjir.

Tuban. Kami juga menyambut

Foto : PHE
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baik target produksi di tahun
2013 ini, saya berharap dapat
tercapai”. “Namun kami
harapkan agar JOB P-PEJ
lebih dapat memberdayakan
potensi tenaga lokal, untuk
meningkatkan perekonomian
masyarakat sekitar wilayah
kerja”, harapnya.
Sementara

dalam

kunjungaan ke Bojonegoro,
GM JOB P-PEJ Eddy Frits
Dominggus yang didampingi
Bupati Bojonegoro Suyoto

membuka acara Capacity
Building KPMD (Komite
Pemberdayaan Masyarakat
Desa) Bojonegoro. Acara ini
bertujuan untuk memberikan
pelatihan kepada komitekomite desa di wilayah
operasi JOB P-PEJ mengenai
regulasi dan standar operasi
perusahaan (JOB P-PEJ)
dalam kaitannya dengan
kegiatan-kegiatan Corporate
Social Responsibility
(CSR).•PHE

Pertamina EP Field Tanjung Tanggap Banjir
Tanjung— Pada April lalu,
banjir melanda berbagai
wilayah di Kabupaten
Tabalong. Genangan air banjir
memasuki wilayah utama di
Kecamatan Tanta dan Murung
Pudak. Wilayah tersebut juga
merupakan lokasi sumur migas
dan fasilitas produksi serta
kantor utama Pertamina EP
Field Tanjung.

Sebagai bentuk kepedulian
terhadap lingkungan sosial yang
sedang dilanda banjir, pada 8
April 2013 Pertamina EP Asset
5 Field Tanjung menyalurkan
bantuan sembako untuk warga
korban banjir di beberapa
desa yang parah terendam
banjir. Di antaranya Desa Tanta,
Padangin, Mangkusip dan Luk
Bayur di Kecamatan Tanta.

Bantuan sembako yang
diberikan terdiri dari beras, mie
instan, dan sarden diserahkan
oleh Legal & Relation Asistant
Manager, Himawan Djatmiko
kepada Camat Tanta, Sailendra
Eka Putra. Penyerahan bantu
an ini disaksikan Wakil Ketua
DPRD Tabalong Suriyono.
T im Siaga Banjir dari
Pertamina EP Asset 5 Field

Tanjung juga berkeliling di
dua desa dan dua kelurahan
untuk menyalurkan paket
sembako bagi warga korban
yang berada di wilayah
Kecamatan Murung Pudak.
Bantuan paket sembako bagi
warga korban banjir di Desa
Masukau diserahkan langsung
oleh Wakil Bupati Tabalong, H.
Mukhlis, SH didampingi oleh

Field Manager Pertamina EP
Asset 5 Lapangan Tanjung
Heragung Ujiantoro. Bantuan
diserahkan langsung kepada
Kepala Desa Masukau, Abdul
Hadi.
Pertamina EP Field Tanjung
juga menyediakan halaman dan
gedung Mutiara Patra sebagai
tempat berteduh sementara
bagi manula, wanita anak-

anak dan bayi yang terkena
dampak parah akibat banjir.
Dalam pelaksanaan pemberian
bantuan ini, Pertamina EP
Asset 5 Lapangan Tanjung
berkoordinasi dan mendapat
bantuan penuh dari aparataparat Kecamatan, Koramil
dan Polsek, baik di Kecamatan
Ta n t a m a u p u n M u r u n g
Pudak.•PEP FIELD TANJUNG
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CSS Pertamina Berbagi
Pengalaman dengan Elnusa

•

Simulasi Pengamanan Aset Vital
di TBBM Jayapura

Jakarta – Demi mengem

bangkan laju kinerja peru
sahan, terutama dalam
sistem informasi dan
teknologi (IT), Elnusa
bertandang ke Corporate
Shared Services (CSS)
Foto : PERTAMINA

Pertamina yang memang
sudah dipercaya memiliki
segudang pencapaian
dan pengalaman dalam

Tim dari Elnusa melakukan benchmark tentang sistem IT dari CSS Pertamina.

pengembangan sistem IT
tersebut. CSS membagi
pengalamannya dalam
Sharing Session CSS as
Business Enable Support
pada (15/5), di Ruang
rapat C dan D, Lantai 1,
Gedung Annex, Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta.
Dalam kesempatan
tersebut, Senior Vice Presi
dent (SVP) CSS Pertamina
Susilo

menjelaskan

pencapaian yang diraih
CSS merupakan perjalanan
panjang yag baru terasa
manfaatnya di tahun 2011
– 2012. “Pada tahun buku
2011, manfaat realisasi
benefit dari sebuah inisiatif
yang kita gelar di 2008
dengan segala dinamikanya.

Volume bisnis Pertamina
yang sebesar ini, heterogen
bisnisnya, memang memer
lukan waktu yang begitu lama.
Alhamdulillah, pencapaian
telah kita nikmati sekarang,”
kata Susilo.
Sementara itu Direktur
Sumber Daya Manusia (SDM)
dan Umum Elnusa Helmy
Said mengucapkan terima
kasih kepada CSS Pertamina.
“Kami mengucapkan terima
kasih atas sambutan dari
Tim CSS. Kami memang
menggunakan SAP. Tapi saya
rasa jauh ketinggalan. Karena
itu, kami perlu melakukan
benchmark ke teman-teman
CSS. Kami juga sedang
melakukan evaluasi yang
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nantinya di bulan Juni ini
akan menentukan, apakah
kami akan mengganti semua
ke sistem yang lebih baru.
Intinya sekarang itu kami
belajar dengan datang ke
Pusat,” kata Helmy.
Dalam melaksanakan
bisnisnya, CSS telah
menerapkan standard
ISO 20000 untuk jaminan
kualitas pelayanan yang
baik serta ISO 27000
untuk memberkan jaminan
kemanan sistem informasi,
khususnya untuk pelayanan

JAYAPURA - Sekitar 100 orang
melakukan demo kelangkaan
B B M d i K a n t o r Te r m i n a l
BBM Jayapura , pada (30/5).
Massa memaksa dan berusaha
mengepung jalan utama menuju
Te r m i n a l B B M J a y a p u r a .
Mulanya, aksi demo tersebut
berlangsung damai. Namun
sek itar 15 menit kemudian,
massa mulai mengamuk dan
semakin beringas. Proses
negosiasi dilakukan, namun
tidak menemukan titik temu. Selanjutnya dengan bringas massa berhasil menembus
barikade Polisi. Sekitar 50 personel Kepolisian dari Mapolresta Jayapura yang dikerahkan
pun tampak kewalahan menghadapi aksi massa tersebut. Massa baru dapat dihentikan
saat pasukan Pengendali Massa (Dalmas) turun tangan.
Akhirnya perwakilan massa diminta menemui Operation Head Terminal BBM Jayapura
untuk menyampaikan berbagai aspirasinya terkait dengan kelangkaan BBM.
Kejadian di atas adalah sebuah simulasi yang sengaja dilakukan oleh Marketing
Operation Region VIII bekerja sama dengan Polsek Jayapura Utara, Polresta Jayapura,
dan Pamobvit Polda Papua. “Simulasi ini digelar sebagai bentuk kesiapsiagaan Marketing
Operation Region VIII, khususnya TBBM Jayapura yang menjadi salah satu obyek vital
nasional dalam menghadapi segala bentuk ancaman aksi demonstrasi,” kata Pengasian
Habean, Operation Head TBBM Jayapura.
Kegiatan simulasi tersebut merupakan bagian dari latihan rutin yang dilakukan agar
Pertamina selalu siap tanggap dalam mengantisipasi berbagai ancaman yang ada,
termasuk ancaman demo Kelangkaan BBM maupun kenaikan BBM.•MARKETING OPERATION
REG. VIII

yang terkaitdengan ERP,
mengingat layanan tersebut
sudah digunakan banyak
anaka perusahaan.•AJI HUTOMO
PUTRA

JAKARTA – Seluruh jajaran
direksi dan komisaris dari
143 perusahaan BUMN
berkumpul dalam Rapat Akbar
BUMN 2013 yang digelar di
Kantor Pusat PT Pertamina
(Persero), Lantai Mezzanine,
Minggu (19/5). Sekitar 1.000
orang hadir dalam rapat akbar
yang juga dihadiri Menteri
BUMN Dahlan Iskan.
Rapat Akbar yang
berlangsung selama 3 jam ini
membahas mengenai tenaga
kerja outsourcing, perubahan
kebijakan program kemitraan
dan bina lingkungan (PKBL),
program Direksi Mengajar
dan penyerahan penghargaan
bagi BUMN yang mampu
memperbaiki kinerja dalam
operasional. Pertamina
meraih enam penghargaan
yang diterima oleh Direktur
Utama Pertamina, Karen

Foto : WAHYU NUGRAHA

Rapat Akbar 143 BUMN di Pertamina

Menteri BUMN Dahlan Iskan memberikan pengarahan di hadapan Direksi dan
Komisaris 143 BUMN.

Agustiawan.
Dalam kesempatan
tersebut, Dahlan meminta
agar seluruh BUMN mela
kukan pembenahan sistem
bagi karyawan kontrak
outsourcing. Dahlan juga
mensyaratkan agar BUMN
bisa memilih dengan jeli
perusahan outsourcing yang

bisa membawa kesejahteraaan
bagi karyawannya.
Mengenai PKBL, Dahlan
mengatakan akan dilakukan
perubahan kebijakan. Di
antaranya terkait penetapan
biaya yang dianggarkan untuk
PKBL, pengelolaan, ruang
lingkup dan tingkat bunga
pinjaman PKBL.•IRLI KARMILA
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Pelayanan SPBU Pertamina
Diakui Excellent
Stasiun Pengisian Bahan

Isban. Yuliana menjelaskan,

(SPBU) Pertamina dinilai

kepada perusahaan yang

berhasil memberikan
kualitas pelayanan

yang maksimal dan

membentuk loyalitas

konsumen yang sangat
baik.

JAKARTA

–

Implementasi PSM
pada Tiga TBBM
a

penghargaan SQ diberikan
memiliki Service Quality
Index (SQI) yang memenuhi
standard yang ditetapkan.
“SQI merupakan indikator
nasional tentang persepsi
pelanggan terhadap kualitas

Foto :PRIYO WIDIYANTO

Bakar untuk Umum

pelayanan yang diberikan
Pertamina

perusahaan baik pre sales

b e r h a s i l m e n d a p a t k a n

maupun after sales service,”

penghargaan Gold untuk

katanya.

kategori Public Fuel Feeling

Pertamina berhasil meng

Station (pompa bensin) di

ungguli SPBU atau retail

Service Quality (SQ) Award

lainnya, seperti Shell. Menurut

2013, yang digelar di Ballroom

Yuliana, penilaian tersebut

Hotel Mulia pada (28/5).

didasarkan pada riset nasional

Stasiun Pengisian Bahan

kepuasan pelanggan (SQI)

Bakar (SPBU) Pertamina dinilai

yang dilakukan oleh Carre

berhasil memberikan kualitas

CCSL di empat kota besar di

pelayanan yang maksimal

Indonesia, Jakarta, Surabaya,

dan membentuk loyalitas

Medan dan Semarang.

konsumen yang sangat baik.

Riset dilakukan dari

Penghargaan tersebut

Januari - Maret 2013 yang

diberikan oleh CEO Carre

melibatkan 3.000 orang

CCSL (Center for Costumer

yang diambil secara acak

Satisfaction and Loyalty),

dan juga terhadap 3.000

Yuliana Agung kepada Channel

responden booster. Riset

Management Manager Perta

dilakukan dengan mengukur

mina Zulfihansyah Kamil

persepsi pelanggan secara

Service Quality Award, bukti pelayanan SPBU Pertamina diakui kualitasnya oleh
konsumen setia produk Pertamina.

langsung kepada mereka

ungkap Zulfihansyah di acara

yang menikmati pelayanan

yang diselenggarakan oleh

dalam waktu yang maksimal

Majalah Service Excellence

6 bulan terakhir.

dan Carre CCSL tersebut.

Zulfihansyah Kamil Isban

Zulfihansyah menam

mengatakan, penghargaan

bahkan, ke depannya

ini merupakan bukti komitmen

P e r t a m i n a a k a n t e r u s

pelayanan SPBU Pertamina

meningkatkan pelayanan

yang sejak 2006 sudah mela

dengan mengedepankan

kukan transformasi dengan

kepentingan konsumen.

“Pertamina Way, Pasti Pas”.

“Dengan demikian, SPBU

“Ini merupakan hasil dari

Pertamina menjadi SPBU

sebuah perjalanan panjang.

pilihan utama masyarakat

Karena, hingga sekarang

Indonesia dibanding retail

sudah 99 persen SPBU

lainnya,” tegasnya. • SAHRUL

Pertamina menerapkan

HAETAMY ANANTO

program Pertamina Way,”

Brigade 100K Mengobati Galau Dunia
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Jakarta – Salah satu program inisiatif tahun
2013 Direktorat Pemasaran dan Niaga adalah
implementasi manajemen keselamatan proses
(MKP) atau process safety management (PSM) di
3 lokasi TBBM, yaitu TBBM Medan Group, TBBM
Balongan dan TBBM Makassar.
Setelah Kick off Meeting Improvement Initiatives
M&T Directorate, pada 14 – 16 Mei 2013 dimulai
implementasi PSM di TBBM Balongan area JBB
Dit M&T.
Pada tahap awal Tim PSM TBBM Balongan
didampingi oleh HSSE Dit. M&T dan konsultan PSM
dari PT. Surveyor Indonesia. Konsultan memberikan
pemahaman tentang elemen elemen PSM kepada
Operation Head dan para staff nya, yaitu: fungsi
PPP, Layanan Jasa Pemeliharaan, HSE, HR, dan
Mutu.
Pada hari kedua Tim PSM dan konsultan turun
kelapangan memeriksa aspek fisik peralatan kritikal,
seperti PV Valve, grounding, MOV, alarm system dan
peralatan kritikal lainnya. Tim juga mengobservasi
dan intervensi perilaku implementasi SIKA.
Hasil assessment awal, implementasi elemenelemen PSM (OSHA 3132 : 2000) di TBBM
Balongan mencapai 31,89% dari target minimal
70% pada akhir tahun. Sehingga perlu upaya yang
keras dan serius dari Tim PSM dan manajemen
pemasaran dan niaga region JBB khususnya TBBM
Balongan untuk mencapai target tersebut dalam
kurun waktu 7 bulan.
Support dan komitmen yang tinggi dari GM
dan tim manajemen Unit Pemasaran dan Niaga
Region JBB terhadap implementasi PSM di TBBM
Balongan menjadi motivasi untuk mencapai target
yang diharapkan.• HSSE M & T

GENTA 300K

Masa depan umat manusia ke depan, terutama negara-negara industri maju semakin galau
oleh perilaku dalam mengonsumsi energi. Secara umum, peradaban dunia yang sudah dibangun
berabad-abad terancam bangkrut manakala penduduknya masih menggantungkan diri pada energi
fosil yang non renewable dan tidak ramah lingkungan. Gas CO2 yang diproduksi baik oleh pengelolaan
ladang-ladang migas maupun hasil pemakaian BBM dalam kehidupan sehari-hari akan menimbulkan
efek rumah kaca, yang pada gilirannya menyebabkan pemanasan global.
Oleh karena itu, sejak krisis energi melanda dunia hamper 4 dekade terakhir memaksa banyak
Negara, termasuk Indonesia secara serius menggali potensi energi alternatif yang dimilikinya, seperti
energi panas bumi, biogas, bioetanol, energi air, energi surya, energi angin, dll.
Sebagai negara kepulauan yang dililit oleh dua jalur vulkanis, yakni Jalur Mediterania dari arah
barat laut menuju ke timur dan Jalur Sirkum Pasifik dari arah timur ke barat. Kedua jalur gunung
api tersebut bertemu di wilayah kepulauan Maluku dan berbelok masuk ke Sulawesi seterusnya
menuju ke utara. Jajaran gunung api yang membentang di seluruh kepulauan nusantara, itu
menyimpan potensi sumberdaya panas bumi Indonesia lebih dari 28 ribu MW. Potensi raksasa
tersebut, menempatkan Indonesia pada peringkat teratas pemilik cadangan energi panas bumi
dunia. (lihat peta)
Meski lebih 40 % cadangan energi panas bumi dunia ada di Indonesia, namun hingga saat ini
pemanfaatannya masih sangat kecil, yaitu baru mencapai dibawah 4% dalam bauran konsumsi
energi nasional. Pada hal semua kita mahfum, bahwa panas bumi merupakan energi bersih, ramah
lingkungan, dan berkelanjutan. Emisi gas CO2 yang dihasilkan dari energi panas bumi jauh lebih kecil
dibanding jenis energi lainnya. Kontribusi terbesar emisi gas CO2 ke udara adalah pembangkit listrik
yang menggunakan batu bara (850–1.300 g/kWh). Sedang pembangkit listrik yang menggunakan
energi gas melepas CO2 ke udara sebesar 450–1.250 g/kWh, sementara pembangkit listrik energi
panas bumi hanya sebesar 10-400 g/kWh.
Lewat kalkulasi tersebut maka kebijakan energi nasional visi 2025, bahwa pemerintah

berkomitmen untuk mengurangi konsumsi minyak bumi dan meningkatkan penggunaan sumber
energi lain, khususnya energi panas bumi sangat melegakan. Pada 2025 peran minyak dalam
bauran energi dikurangi hingga 30%, sementara penggunaan panas bumi akan dinaikkan. Dalam
cetak biru ini, pada 2025 diharapkan pembangkit tenaga listrik panas bumi dapat menyumbang
9.500 MW. Dari perspektif tersebut, perhatian dunia terarah ke Indonesia. Bahwa optimalisasi
pemanfaatan potensi panas bumi Indonesia secara maksimal akan menyapu kabut galau penduduk
dunia akibat pemanasan global.•RnB

