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PT Pertamina (Persero)

subsidi bbm dan
pertumbuhan ekonomi 2013

akan menginvestasikan

Tingginya subsidi BBM di Indonesia menjadi salah satu
potensial resiko bagi pertumbuhan ekonomi kawasan Asia
Pasifik pada 2013. Dalam laporannya (7/12), Business
Monitor Internasional memperkirakan Pemerintah Indo
nesia sulit mengurangi jatah subsidi BBM karena dapat
memicu pergerakan sosial di Tanah Air dan pada akhirnya
berimplikasi pada Pemilu 2014.
Demikian halnya dengan World Bank, yang menilai salah
satu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia untuk dapat
bertumbuh dengan baik adalah melalui peningkatan
proporsi belanja anggaran, dengan mengurangi subsidi
dan meningkatkan alokasi belanja investasi. Selain itu,
World Bank juga menilai Indonesia perlu memperjelas
kebijakannya, terutama pada investasi yang mendukung
penanaman modal serta kebijakan isu ketenagakerjaan yang
memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan.

dana sebesar 6,77 miliar
dolar AS pada 2013

untuk merealisasikan

proyek-proyek utama
perusahaan. Proyek

tersebut diharapkan
akan meningkatkan

produksi dan perkuatan
infrastruktur energi
nasional.
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Rencana Kerja dan Anggaran

Tabel Proporsi APBN RI 2011-2013

Perusahaan 2013 yang
ditetapkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham
yang berlangsung di Jakarta,
Kamis (20/12).

realisasi 2011. Produksi gas

kiloliter di 2013 atau meningkat
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telah dinyatakan proven

Brigade 100K, Pertamina
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Kegiatan investasi
perusahaan akan difokuskan
Sumber: Dept Keuangan, proyeksi World Bank

Selain itu, para pengambil kebijakan di Tanah Air juga
perlu memperhatikan faktor eksternal yang mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi global, antara lain kondisi di Zona
Euro, upaya pengurangan utang Amerika Serikat, dan
pertumbuhan ekonomi China. Resesi ekonomi global
yang dipicu oleh belum adanya kepastian mengenai
krisis anggaran serta kesulitan likuiditas berpotensi
memperdalam jurang resesi. Amerika Serikat misalnya,
krisis anggaran yang masih berlanjut pada 2013 dapat
menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi negara
adidaya tersebut hingga 1 – 5%. Sedangkan, China yang
selama ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga
kisaran 9% per tahun, juga terimbas perlambatan sehingga
pertumbuhan perekonomiannya pada tahun 2012 hanya
mencapai 7,7%.
Lebih jauh, World Bank masih memprediksi ekonomi
Indonesia bisa bertumbuh hingga 6,3% pada 2013 jika
konsumsi domestik turut diimbangi oleh pertumbuhan
investasi yang merata. Perkiraan pertumbuhan Indonesia
menjadi salah satu sentimen positif di kalangan pelaku
pasar uang internasional untuk berinvestasi di dalam
negeri, terlebih di tengah pesimisme pertumbuhan ekonomi
dunia.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
minimal semua
harus biru
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbicara dalam Rapat Umum Pemegang Saham di Kementerian BUMN
yang dipimpin Deputi Menteri Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur, Kementerian BUMN Dwijanti Tjahjaningsih,
pada Kamis (20/12).

miliar dolar AS.
Beberapa

program I/E-OR yang agresif

ini, menjadi 1.092 MW

menembus 4,2 juta kiloliter

Adapun, proyek-proyek

ini merupakan bagian dari

pada 2013. Pertamina
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bangkitlah arunku
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Kiprah Anak Perusahaan :
dua sertifikasi internasional
untuk job jambi merang

12

RKAP 2012.• RUDI ARIFFIANTO/
SAHRUL HAETAMY ANANTO

Utama :
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petrokimia domestik

VISI

POJOK
MANAJEMEN

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

No. 52

Tahun XLVIII, 24 Desember 2012
VICE PRESIDENT HSSE korporat

JOKO SUSILO

2

MISI

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

Foto :PERTAMINA

Minimal,
semuanya harus biru

Pengantar Redaksi :
Proper 2012 digelar dan Pertamina kembali meraih prestasi
yang mengesankan. Secara total, dari 126 unit operasinya yang
ikut serta dinilai oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Pertamina
memperoleh 2 Emas, 35 Hijau, 88 Biru dan hanya 1 Merah.
Energia Weekly menemui VP HSSE Korporat Joko Susilo untuk
berbincang tentang pencapaian Pertamina dan target tahun 2013
yang akan datang.

Biasanya untuk persiapan penilaian Proper, tiap tahun misalkan
di tahun 2013 nanti, pertama yang kita lakukan adalah persiapan
diantara kita semua. Mengidentifikasi Unit unit mana yang akan
ditargetkan memperoleh Peringkat Hijau atau bahkan Emas. Tahun
2013 kita sudah mulai. Kita sudah di-challenge sama teman-teman
yang mengatur KPI dan RKAP.
Targetnya tahun 2013 jumlah unit operasi yang memperoleh
peringkat Hijau dan Emas minimal adalah 40.

Apa prestasi Pertamina dalam Proper 2012 ini? Pertamatama tentunya mari kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat
Allah SWT atas pencapaian perusahaan yang kita cintai ini di bidang
Proper dan mengucapkan selamat kepada seluruh Unit Operasi
atas pencapaian prestasi tahun 2012 ini sebagai kado ulang tahun
perusahaan ke-55.
Proper adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan
dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ini merupakan program
unggulan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), untuk
mendorong perusahaan-perusahaan dalam menaati peraturan
lingkungan hidup dan juga berkaitan dengan upaya mencapai
keunggulan lingkungan. Istilahnya excellence environment.
Pencapaian Pertamina di tahun 2012 ini sangat mengembirakan
dibandingkan tahun 2011. Demikian juga jumlah unit operasi yang
dinilai oleh KLH itu meningkat cukup signifikan dibanding tahun
2011, naik sekitar 28%. Tahun ini, dari 1.317 perusahaan yang
dinilai oleh KLH, 126-nya adalah unit operasi Pertamina.

Jika KLH melakukan audit, apakah mereka melakukannya
dengan pemberitahuan atau mendadak? Biasanya mereka
memberitahukan. Mereka sudah mempunyai jadwal, yang
disampaikan ke kita. Kita lalu menyampaikan kepada teman-teman
di direktorat dan unit operasi serta anak perusahaan.

Itu sudah mencakup semuanya ya, BUMN, swasta na
sional dan asing? Iya, semua jenis industri, mulai dari manufaktur,
pulp, energy dan migas, pertambangan, hotel dan termasuk rumah
sakit. Dari 126 unit operasi Pertamina yang dinilai, 2 Unit Operasi
mendapat peringkat Emas, tetap seperti tahun yang lalu. Untuk
kategori Hijau, tahun lalu 25 unit, tahun sekarang meningkat
menjadi 35. Lalu Birunya juga meningkat, dari 63 menjadi 88
unit.
Sebetulnya kalau dilihat untuk core business-nya Pertamina
di bidang migas, dari hulu sampai hilir, semua sudah menaati
lingkungan, bahkan sudah ada yang beyond karena sudah
mencapai peringkat Hijau dan Emas. Untuk core business secara
keseluruhan sudah 100% memenuhi persyaratan. Hanya dari 126
unit ini, masih ada satu Unit Non Core yang masih memperoleh
peringkat Merah, yaitu rumah sakit (RSPP Jakarta).
126 Unit operasi ini diusulkan oleh Pertamina, ataukah
diinspeksi KLH tanpa pemberitahuan? Kita tidak mengusulkan,
tetapi KLH yang menentukan. Pertamina mempunyai unit operasi
sekian, maka untuk tahun ini yang dinilai adalah sekian. Karena
juga mengacu pada keterbatasan auditor dari KLH. Sekarang
juga sudah cukup meningkat banyaknya perusahaan yang dinilai,
karena sekarang penilaian tidak melulu dilakukan KLH, di pusat,
tetapi mereka bekerja sama dengan KLH atau Bapedal daerah.
Sehingga ada peningkatan untuk itu. Namun demikian adanya
peniliaian oleh daerah itu akan menjadi tantangan tersendiri bagi
kita juga, karena penilianan akan semakin ketat untuk pemenuhan
terhadap aspek lingkungan hidup.
Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh HSSE
Korporat terhadap unit-unit operasi? Kita sudah punya sistem
pembinaan dan road map atau program jangka panjang berkaitan
khusus dengan Proper, kita mengacu pada apa yang telah
digariskan juga oleh KLH. Kita melaksanakannya secara sistematis,
kemudian juga harus transparan. Antara kita juga harus transparan,
terbuka diantara kita. Dan kemudian juga harus kredibel. Acuannya
adalah sistematis, transparan dan kredibel.

Melihat prestasi di Proper ini, manfaat apa yang sebe
narnya di dapat Pertamina? Kalau bicara manfaat atau
keuntungan dari adanya penilaian Proper, yang pertama secara
keseluruhan adalah company image dan kepercayaan stakeholder
yang meningkat. Berarti menujukkan bahwa perusahaan kita itu
benar-benar sudah memperhatikan mengenai bottom line. Profit,
People, dan Planet. Karena kita sudah taat terhadap lingkungan,
kita mengelola bisnis kita supaya untung, kita juga memperhatikan
manusia di internal dan eksternal kita, dan kita juga memperhatikan
planet kita, bumi kita.
Kita menunjukkan ketaatan terhadap pemenuhan peraturan
lingkungan. Itu kita lihat dari aspek legalnya. Terus kita lihat yang
lain, ada “keuntungan” yang lain, yang sebetulnya bisa dikaitkan
dengan masalah bisnis, bisa juga dikaitkan dengan bentuk
financial.
Untuk unit-unit operasi yang sudah memperoleh peringkat Hijau
atau Emas, itu bisa terlihat. Karena apa? Beyond, di atas. Di atas
dari pemenuhan peraturan itu, ternyata ada penghematan energi.
Terus kemudian ada energy conservation.
Kalau kita lihat sekarang, ada trend secara keseluruhan di
Pertamina ini, ada penurunan atau reduksi terhadap emisi, terutama
karbondioksida. Dan itu sudah menjadi KPI-nya Pertamina.
Performance index-nya Pertamina, sesuai dengan garis besar
arahan Presiden kita, dimana tahun 2020 harus ada penurunan
emisi 26% atau 40% kalau dibantu dengan teknologi.
Pertamina juga demikian. Kita sudah punya road map. Penu
runan emisi gas rumah kaca sampai 26%. Terus juga penghematan
energi, tidak hanya di kantor-kantor, tetapi juga di unit-unit operasi.
Kalau ada penghematan energi, berarti akan ada penghematan
uang.
Terus kemudian juga kaitannya dengan Proper, kalau sudah
mencapai Biru, Hijau dan Emas, salah satunya adalah konservasi
energi atau konservasi terhadap penggunaan bahan. Contoh
yang paling gampang, untuk penghematan energi, mulai dengan
penggunaan Musicool atau Brezone yang merupakan produk
kita, untuk menggantikan freon. Brezone , selain dapat membantu
penghematan energi juga merupakan zat/refrigeran yang akrab
lingkungan.
Disamping itu, secara tidak langsung, kita juga memasarkan
produk kita sebagai pengganti freon. Dan itu sudah diakui oleh
KLH. Untuk pemasaran lebih lanjut, tergantung pada produksi
kita juga.
Terakhir, tahun 2013 apa yang ingin dicapai? Tahun 2013,
semuanya minimal Biru. Karena sekarang masih ada yang Merah,
rumah sakit. Maksud saya adalah semuanya Biru termasuk anak
perusahaan yang non-core. Kemudian juga pencapaian Hijau dan
Emas itu minimal 40. Sekarang Hijaunya masih 35.•URIP HERDIMAN

KAMBALI

EDITORIAL

HSE Dimanapun

Akhir tahun ini, kita dimanjakan dengan
hari-hari bertanggal merah. Suasana libur
panjang mulai dirasakan mulai pulang kantor
pada Jumat, 21 Desember 2012 hingga Selasa,
25 Desember 2012. Belum lagi jika dilanjutkan
dengan mengambil cuti untuk menghabiskan
hari-hari yang tersisa hingga 31 Desember
2012.
Bagi masyarakat urban yang berjibaku
mencari nafkah di kota-kota besar, sepertinya
tahun 2012 ditutup manis dengan libur selama
seminggu penuh. Kerja keras selama setahun
ditutup indah dengan senyuman karena dapat
beristirahat dan bercengkrama lebih lama
dengan keluarga tercinta.
Kebahagiaan tersebut makin lengkap
rasanya jika kita tidak melupakan kondisi
lingkungan kerja ketika ditinggalkan di hari
terakhir. Perhatikan dengan detil apa yang
seharusnya kita rapikan sebelum memulai
liburan panjang. Karena kita tidak pernah
tahu, kelalaian sedikit saja atas keteledoran
diri sendiri, bisa berakibat fatal bagi orang lain
yang tidak ikut merasakan libur panjang di
akhir tahun.
Karena itu, agar semuanya berjalan dengan
baik dan jadwal liburan tidak terganggu, aspek
HSE tidak boleh kita lupakan. Contoh hal yang
paling sepele adalah ketika hendak pulang
kerja, matikan seluruh perangkat beraliran
listrik untuk menghindari korsleting. Jangan
lupa pula mengamankan dokumen-dokumen
perusahaan yang dianggap penting ke tempat
penyimpanan yang telah ditentukan. Jangan
pernah pula meninggalkan barang-barang
pribadi di kantor, seperti uang, komputer
jinjing, atau media elektronik lain. Sebab, ini
bisa memicu tangan-tangan tak bertanggung
jawab memanfaatkan kesempatan yang ada
untuk membawa barang-barang Anda tanpa
memberitahu.
Sebenarnya, aspek HSE tidak boleh
dilupakan kapanpun dan dimanapun. Dalam
kondisi kerja ataupun liburan, di rumah, di jalan,
atau di kantor, aspek ini tetap harus diterapkan.
Jangan pernah sekali-kali mengenyampingkan
aspek HSE dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kitalah yang paling mengetahui kondisi
aman atau tidak aman dalam kehidupan kita
sendiri. Dan kita juga yang harus komit untuk
tetap berpegang teguh pada aspek HSE.
Di rumah ketika bersama keluarga, di jalan
ketika dalam perjalanan ke tempat liburan,
atau beraktivitas apapun jangan pernah
melupakan aspek HSE. Keselamatan diri
sendiri dan orang-orang di sekitar kita harus
menjadi prioritas utama. “HSE di Dadaku”
yang digaungkan HSSE Korporat di tempat
kerja bukanlah sebuah jargon yang harus
diingat hanya di tempat kerja, tetapi harus juga
diimplementasikan dimanapun kita berada.
Terlepas dari rekan-rekan yang tidak
menghabiskan akhir tahunnya bersama
keluarga karena harus menjalankan tugas dan
tetap menegakkan aspek HSE dalam kerjanya,
ingatlah selalu keselamatan diri dan orangorang di sekitar kita tetap harus nomor satu.•
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Bangkitlah Arunku

Saya teringat, awal 1993 On the Job Training (OJT) di kilang
PT. Arun NGL – Lhokseumawe, Aceh Utara. Rasa bangga yang
luar biasa sebagai calon pekerja di salah satu perusahaan master
piece-nya bangsa ini, ”PT Pertamina (PERSERO)”, betul-betul saya
rasakan saat itu. Terlebih di waktu malam. Gemerlap kilang Arun
dan kompleks perumahannya betul-betul luar biasa. Denyut nadi
perekonomian tidak perlu ditanya lagi.
Tahun 2006/2007 saya kembali kesana untuk sebuah
pemeriksaan (Producer’s Audit) dengan kawan-kawan dari PT
Exxon. Ada rasa aneh yang dirasakan. Kemana gemerlap dulu?
Suasana perkantoran terasa tidak sesibuk dulu. Jumlah pekerjanya
pun terlihat jauh berkurang. Kilang yang awalnya beroperasi
dengan 6 train (unit pengolahan), saat itu tinggal hanya 2 train
saja. Beberapa Unit kelihatan tidak terawat dan mulai kusam/
kumuh. Belum lagi saat keliling di komplek perumahan, kemegahan
semakin terasa berkurang.
Sekarang ”tahun 2012”... saya mendengar, yang beroperasi
tinggal 1 train saja. Itupun hanya dengan kapasitas 60%. Dari
1.200 rumah yang dipersiapkan untuk karyawan Arun NGL, yang
terisi hanya 350 rumah saja. Saya belum lagi kesana. Tapi saya
bisa rasakan, betapa semakin tenggelamnya gemerlap Arun. Yang
ada di benak saya saat ini, ”Bagaimana ekonomi masyarakat
Lhokseumawe atau Aceh pada umumnya?”. Tidak bisa dipungkiri,
ekonomi masyarakat Lhokseumawe - Aceh sangat terbantu
dengan adanya Kilang Arun NGL ini.
Saat jayanya, kilang Arun NGL bisa menghasilkan 224 kargo
LNG. Dapat dibayangkan betapa besarnya devisa yang dihasilkan
bagi negara. Sekarang tidak lebih dari 15 kargo (atau hanya 6%
saja) yang bisa dihasilkan dari Arun. Bahkan jika tidak dilakukan
apa-apa, diperkirakan tahun 2014 bisnis LNG Arun akan selesai.
Arun tamat sebagai salah satu penyumbang devisa di negara
ini.
Bukan hanya Arun yang tamat. Industri lainnya yang dipasok
gas nya dari Kilang Arun NGL seperti PT. Pupuk Iskandar Muda
(PIM), PT. AAF (Asean Aceh Fertilizer) dan PT. Kertas Kraft Aceh
(KKA) juga akan berakhir nasibnya. Ribuan orang akan menjadi
pengangguran. Belum lagi roda perekonomian lainnya yang juga
bergantung dari geliat industri ini. Ratusan ribu bahkan jutaan orang
akan terkena dampaknya dari sini.
Yang tidak kalah pentingnya dan lebih mengkhawatirkan disini
adalah masalah keamanan. Saya yakin kita semua sangat mafhum
akan hal ini. Kita sudah banyak belajar dari sejarah. Masyarakat
Aceh memiliki karakter yang cukup spesifik. Dengan keadaan
ekonomi masyarakat Aceh yang berada pada titik nadirnya
berpotensi memancing konflik baru yang sebelumnya susah payah
berhasil diredam dan dibangun kembali oleh Pemerintah dan para
tokoh di negeri ini.
Belajar dari sejarah, menarik jika dikutip isi pidato Presiden
Direktur PT. Arun NGL Iqbal Hasan Saleh di hadapan seluruh
Dekan Fisip se-Indonesia. Beberapa catatan mengemuka dari
beliau di antaranya adalah :
1. Satu-satunya wilayah yang masih aman pada agresi Belanda
II tinggal Aceh. Saat Soekarno & Hatta ditawan Belanda,
Mr. Syafruddin Prawiranegara sebagai Ketua Pemerintahan
Darurat RI pindah dari Bukit Tinggi dan menetap di Aceh untuk
melanjutkan perjuangan mengamankan NKRI.
2. Untuk memudahkan koordinasi dalam berjuang, Bung Karno
membutuhkan pesawat terbang saat itu. Adalah Tgk. Daud
Baeureu’eh yang memerintahkan agar seluruh rakyat Aceh
mengumpulkan dana untuk membeli dua pesawat Dakota,
yang menjadi cikal bakal PT. Garuda Indonesia.
3. Radio Rimba Raya tinggal satu-satunya radio amatir yang
mengudara setelah RRI Yogyakarta jatuh ke tangan belanda
tanggal 19 Desember 1948. Radio inilah yang mematahkan
pemberitaan dari pihak Belanda kepada dunia yang menyatakan
bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada lagi.
4. Kilang P. Brandan yang fenomenal ”cikal bakalnya Pertamina”
saat itu juga bagian dari Aceh, karena sejarah mencatat Langkat
dan Tanah Karo masuk wilayah Aceh pada saat itu.
5. PT. Arun NGL yang dibangun akhir tahun 1970-an, berkontribusi
besar mengamankan kesulitan keuangan negara pada masa
itu.
Jelas.., betapa hystorical mencatat pentingnya Aceh bagi
negara ini.
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Kutipan Sejarah PT. Arun NGL dan Masa
Depannya
Pada 16 Maret 1974, PT. Arun NGL didirikan dan diresmikan
oleh Presiden Soeharto pada 19 September 1978 setelah berhasil
mengekspor kondensat pertama ke Jepang pada 14 Oktober
1977.
Pembangunan 6 unit pengolahan (train) pencairan gas alam di
kilang LNG Arun dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:
a) Train 1, 2 dan 3 (Arun Project 1) dibangun pada awal tahun
1974 dan selesai pada akhir tahun 1978 oleh Bechtel Inc.
b) Train 4 dan 5 (Arun Project II) dibangun Februari 1982 dan
selesai pada akhir tahun 1983 yang dikerjakan oleh Chiyoda.
c) Train 6 (Arun Project III) dibangun pada bulan November 1984
dan selesai pada September 1986 yang dikerjakan oleh Japan
Gas Corporation (JGC).
Pada Februari 1987, kilang LPG yang dinamakan Arun LPG
Project dibangun dan dikerjakan oleh Japan Gas Corporation
(JGC). Kilang LPG ini selesai pada tahun 1989.
Sekarang, dengan pasokan gas yang semakin kecil, PT.
Arun NGL akan direvitalisasi menjadi terminal penerimaan dan
regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG). LNG yang
masih berbentuk liquid akan diregasifikasi sehingga berubah
menjadi gas. Selanjutnya gas tersebut akan dikirim lewat pipa ke
customer, seperti PT. PIM, PT. AAF dan PT. KKA, termasuk untuk
pembangkit listrik dan industri di Medan.
Sumber LNG akan didatangkan dari luar Aceh. Lalu ditampung
di tanki penampungan yang sudah dimodifikasi yang rencananya
lima tanki dengan kapasitas 127.000 m3/tanki.
Penutup
Kita berharap ada dukungan kuat dari Pemerintah untuk
membangkitkan Arun. Jangan hanya pihak asing yang dikuatkan
yang hanya membuat semakin jauhnya kedaulatan migas
dari negeri ini dan berdampak terhadap pelemahan ekonomi
bangsa.
Sebagai contoh adalah pemanfaatan gas Tangguh – Papua
yang dibangun oleh BP dengan kapasitas 7,5 juta Ton. Produknya
diekspor ke China, Korea, Jepang dan AS dengan harga sangat
murah. Padahal Pemerintah sangat paham bahwa PLN dan
kalangan industri sangat membutuhkan gas. Menurut pengamat
perminyakan Kurtubi dalam tulisannya di Media Indonesia, PLN
rugi Rp 37 triliun hanya dalam tempo 2 tahun karena kekurangan
gas. Dengan menjual murah ke China, potensi kerugian sekitar
Rp 30 triliun per tahun (atau Rp 600 triliun selama kontrak 20
tahun).
Bisa jadi pembangunan Kilang LNG Apung dari Lapangan
Gas Abadi, Blok Masela di lepas pantai laut Arafura oleh Inpex
Corporation asal Jepang (kapasitas 4,5 juta ton per-tahun LNG
dan 130.000 barel per-hari Kondensat) akan bernasib seperti itu.
Mengingat produknya langsung dikirim ke pembeli mengunakan
kapal tanki LPG.
Untuk Arun, langkah cepat harus dilakukan oleh Pemerintah
dan Pertamina. Selain sebagai terminal penerimaan dan
Regasifikasi LNG, beberapa potensi yang bisa dikedepankan
untuk lokasi Kilang Arun ke depan a.l :
1. Membangun PLTG dengan kapasitas lebih dari 200 MW.
Dengan ini dapat memasok kebutuhan seluruh Aceh yang
hanya membutuhkan 185 MW, sehingga ada potensi untuk
disalurkan ke luar Aceh ”seperti Medan”.
2. Membangun Kilang BBM dengan kapasitas 300 MBCD di atas
lahan seluas 430 Ha. Disini tidak lagi memerlukan perijinan
lahan yang selama ini sering jadi kendala bagi Pertamina/
Pemerintah dan didukung adanya fasilitas lain seperti dermaga
untuk tanker ukuran besar.
Kelebihan lainnya yang dimiliki lokasi ini, insyaAllah tanah disini
memiliki ketahanan gempa sampai dengan 9,9 skala richter seperti
yang pernah terjadi saat itu.
Mudah-mudahan melalui rencana dan realisasi nyata, kejayaan
Arun dapat dibangkitkan kembali. Semoga Pemerintah menyadari
hal tersebut bahwa ini adalah tugas mulia, “bukan saja untuk
masyarakat Aceh, tapi untuk bangsa ini dalam rangka menjaga
keutuhan NKRI”.• *) penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister Hukum

JAKARTA
(Bisnis
Indonesia)
– Kementerian
ESDM
pada tahun
depan
naik 18,98%
dibandingkan
ESDM
mengungkapkan
penerimaan
sektor
tahun ini yang hanya Rp 15,80 triliun. Menteri
ESDM
migas
pada
2012
telah
melampaui
target,
yaitu
Jer
7% dari target yang ditetapkan dalam APBN-P
2012. Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan,
berdasrkan tahun buku migas, yaitu Desember
2011 - November 2012, penerimaan negara
dari sektor migas mencapai US$ 35,9 miliat.
“Perolehan migas tahun ini sudah dihitung.
Tahun bukunya migas itu Desember 2011 ke
November 2012. Hasilnya US$ 35,9 miliar,
lebih 7% dibandingkan dengan targer APBN-P
2012,” kata Jero. Menurutnya, setoran migas ke
negara bisa melampaui target karena produksi
sektor hulu dan minyak berjalan normal. Selain
itu, ada beberapa prooduksi migas baru yang
menghasilkan tambahan sekitar 10.000-20.000
barel per hari.

tiga proyek energi menjadi
prioritas tahun depan

JAKARTA (Kontan) – Alokasi anggaran
Kementerian ESDM pada tahun depan naik 18,98%
dibandingkan tahun ini yang hanya Rp 15,80 triliun.
Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, alokasi
anggaran ESDM pada tahun ini mendapatkan
alokasi anggaran sebesar Rp 18,80 triliun. Hari ini
saya serahkan Daftar Isian Pelaksana Anggaran
(DIPA) kepada eselon I dan saya harap bisa segera
dilakukan,” kata Jero pada (17/12). Menurutnya,
biasanya DIPA baru cair pada April. Namun, kali
ini sudah cair pada Desember. Sehingga, pada
Januari sudah bisa dilakukan tender proyek
pemerintah. “Kalau pembagiannya cepat dilakukan
itu akan menambah pertumbuhan,” kata Jero.
Dari jumlah anggaran tersebut, sebanyak 66,7%
merupakan belanja modal yang digunakan untuk
pembangunan infrastruktur. Yaitu , pembanunan
pembangkit dan jaringan listrik. Selanjutnya
pembangunan jaringan distribusi gas bumi,
pembangunan kilang mini LPG, pembangunan
SPBG untuk kepentingan diversifikasi, serta
konversi energi. “Mulai tahun 2013, impian
kita bersama untuk membangun kilang minyak
baru dan bisa terwujud 2019,” katanya. Selain
itu, ada percepatan pengembangan panas
bumi, pembangunan listrik mikro hidro, dan
pengembangan pembangkit listrik tenaga surya.

tahun depan, pge tambah
20 sumur

JAKARTA (Kontan) – PT Pertamina Geothermal
Energy sedang merampungkan pembangunan
sejulah PLTP di wilayah Lampung dan Jawa
Barat. Rencananya, anak usaha Pertamina di
sektor panas bumi ini akan mengoperasikan tiga
unit PLTP meliputi ULubelu Unit 3 di Lampung,
serta Kamojang Unit 5 dan Karaha Bidas di
Jawa Barat. Menurut Corporate Secretary PGE
Adiatma Sardjito, tiga proyek tersebut telah
memasuki tahap pembangunan infrastruktur
dan pembangunan konstruksi pembangkit atau
engineering, procurement and constructions
(EPC). Ia mengatakan, selain menyelesaikan tiga
proyek tersebut, PGE juga berencana melakukan
pengeboran tambahan sebanyak 20 sumur pada
tahun 2013. Adiatma mengatakan, pihaknya
akan mengebor sejumlah sumur di wilayah
pertambangan miliknya, seperti Lahendong,
Hululais, dan lain-lain.•RIANTI OCTAVIA
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Direktorat Umum Juara Umum
Lomba Bulan Arsip
JA K ARTA – D i re k t o r a t

men perusahaan, serta

sebagai Juara Umum dalam

yaitu pemanfaatan media

Umum Pertamina keluar
Lomba Bulan Arsip 2012.
Pengh argaan ini diterima
l a n g s u n g o l e h D i re k t u r
Umum Pertamina, Luhur Budi
Djatmiko di Lantai Ground
Kantor Pusat Pertamina,
Rabu (12/12).
Lomba Bulan Arsip ini
bertujuan untuk meningkatkan
kesadaran insan Pertamina
terhadap fungsi dan peranan
arsip, memberikan dorongan
untuk melakukan kegiatan
yang bersifat continuous
improvement dan mendukung
secara nyata pencapaian
kinerja perusahaan.
Adapun kriteria yang
menjadi penilaian yaitu
mencakup kebersihan dan
kerapian dalam penataan
arsip, sistem penyimpanan
dan pencatatan dan keraha
siaan dan keamanan doku

4

pen ilaian komputerisasi
elektronika sehubungan
dengan telah digunakannya
sistem E-Correspondence
sebagai upaya mewujudkan
lesspaper office.
Berdasarkan hasil peni
laian, pemenang terbaik perta

Foto : TATAN AGUS RST

tiga proyek energi menjadi
setorantahun
migasdepan
lebihi
prioritas
target
JAKARTA
(Kontan) – Alokasi anggaran Kementerian
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SOROT

ma lomba bulan arsip untuk
kategori fungsi dimenangkan
oleh Health, Safety, Security
& Environment (HSE), un
tuk kategori Sekretariat di
men angkan oleh Direktur
Pengolahan, kategori Lantai/
Gedung dimenangkan
Gedung Kwarnas Lantai 10
Direktorat Umum, kategori
fungsi terbaik di setiap
direktorat diraih oleh fungsi
HSE dan kategori Sekretariat
terbaik di setiap direktorat
dimenangkan oleh Direktur
Pengolahan.
“Pengelolaan arsip yang

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko menerima trofi juara umum
Lomba Bulan Arsip 2012.

baik sangatlah dibutuhkan
oleh perusahaan. Apalagi
arsip yang menyangkut
kerahasiaan perusahaan.
Pertamina yang ingin menjadi
perusahaan yang world class
sudah tentu harus ditunjang
oleh tata arsip yang berkelas
dunia juga,” ucap Luhur Budi
Djatmiko dalam kesempatan
penghargaan Bulan Arsip
Pertamina 2012.

Lebih lanjut Luhur berha
rap agar penghargaan yang
diraih tidak hanya berhenti di
kalangan internal Pertamina
saja. Melainkan harus mampu
bersaing dengan mengikuti
ajang Bulan Arsip di skala
nasional untuk membuktikan
bahwa Pertamina memiliki
kesadaran yang tinggi terha
dap fungsi dan peranan
arsip.•IRLI KARMILA

Lirik CBM, Pertamina Gandeng Sugico
J a k a rta - P e r t a m i n a
memantapkan langkahnya

untuk menjadi Asian Energy
Champions di tahun 2025
lewat berbagai Inisiatif, Senin,
(10/12) MoU Joint Study
tentang pengembangan Coal
Bed Methane (CBM), antara
PT. Pertamina (Persero) dan
PT. Sugico Graha ditan
datangani. Pertamina terus
mengembangkan berbagai
potensi alternatif energi baru
pengganti minyak.
Bertempat di Gedung
Utama Pertamina, MoU Joint
Study tersebut ditandatangani
oleh Direktur PIMR Pertamina,
Afdal Bahaudin dan Presiden

Foto : RIZQI RAMADHAN

RESUME
PEKAN INI

Direktur Sugico, Kokos
Leo. “Kebutuhan energi
kita yang terus meningkat
membutuhkan suatu energi
alternatif yang dapat terus
dikembangkan. Disini CBM
merupakan salah satu alter
natif energi baru,” kata Afdal
dalam sambutannya.
Lebih lanjut Afdal ju
ga menegaskan bahwa
pengembangan CBM di

Direktur PIMR Pertamina Afdal Bahaudin dan Presiden Direktur Sugico Kokos Leo berjabat tangan setelah menandatangani
kesepakatan kerja sama joint study pengembangan CBM.

Indonesia dilakukan atas
kebijakan pemerintah yang
sudah dikeluarkan oleh Men
teri ESDM, sebagai terobosan
atas menurunnya produksi
minyak di Indonesia. Di ne
gara-negara maju seperti

Amerika, Kanada dan Aus
tralia, lebih dari 40 persen
kebutuhan energi dalam
negeri, seperti gas rumah
tangga dan pembangkit
listrik dipasok dari CBM.
Sebagai salah satu pe

milik resource CBM ter
besar di Indonesia, Sugico
d i h a r a p k a n d a p a t b e r
sinergi dengan Pertamina
untuk mengembangkan
CBM.•SAHRUL

Semarang - Sebagai bentuk kepedulian

Pertamina terhadap kesehatan masyarakat
yang tidak mampu Pertamina Fuel Retail
Mrketing (FRM) Region IV Jateng & DIY
mengadakan kegiatan bakti sosial bertema
kesehatan di lingkungan Kantor Pertamina Unit
Pemasaran IV Jawa Tengah-DI Yogyakarta,
Jumat (7/12). Kegiatan bakti sosial bidang
kesehatan meliputi vaksinasi kanker serviks,
donor darah, khitanan masal, dan pengobatan
gratis ini merupakan serangkaian kegiatan
peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-55 tahun
yang jatuh pada tanggal 10 Desember 2012.
Pertamina memberikan dukungannya
kepada pencegahan kanker serviks melalui
upaya-upaya pencegahan dini terhadap
penyebaran penyakit yang menjadi momok bagi
masyarakat Indonesia. Tujuannya jelas agar
kegiatan ini dapat mengurangi angka kematian
ibu dan lebih luasnya akan menurunkan Angka
Kematian Ibu (AKI).
Mekanisme pelaksanaan vaksinasi mudah
dan sederhana. Peserta yang sudah didata,
dilanjutkan dengan proses deteksi dini dengan
metode pap smear, mereka yang telah melalui
rangkaian proses tersebut kemudian datang di
kantor Pertamina untuk melakukan vaksinasi.
Menurut General Manager Pertamina Fuel
Retail Marketing Region IV Jateng & DIY Rifky
E. Hardijanto, program ini selain merupakan
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Semangat Dukung Swasembada
Daging Nasional 2014
Semarang - Sebagai
wujud kepedulian terhadap
pembangunan sumber daya
manusia Indonesia, Pertamina
mendukung program swa
semb ada daging nasional
2014 melalui partisipasi dalam
Pelatihan Kader Menuju
Desa Sentra Domba di desa
Wonokerto Kecamatan
Bancak Kabupaten Semarang,
(20/10).
Bantuan tersebut disa
lurkan melalui Program Small
Medium Entrerpreneur & Social
Responsibility (SME&SR)
Partnership sebagai komitmen
tanggung jawab sosial
perusahaan untuk sub sektor
peternakan yang berperan
penting dalam peningkatan
kualitas masyarakat.
Pelatihan yang diikuti
oleh kader peternak dari
Jankar Nusantara tersebut
ditutup oleh Gubernur Jawa
Tengah H. Bibit Waluyo

didampingi oleh Bupati
Semarang H.Mudjarin, dan
General Manager Pertamina
Fuel Retail Marketing (FRM)
Region IV Jateng & DIY Rifky
E Hardijanto.
Menurut Rifky, pelatihan
Desa Sentra Domba yang
dilaksanakan mulai pada 18
Oktober 2012 ini merupakan
salah satu program tanggung
jawab sosial lingkungan
(TJSL).
Hingga September 2012,
Pertamina Pemasaran Jateng
& DIY telah menyalurkan dana
TJSL sebesar Rp. 40 milliar.
“Melalui TJSL, Pertamina
menunjukkan tanggung jawab
sosial sebagai perusahaan
dalam membantu dan ikut
m e n d o ro n g t u m b u h n y a
kemand irian masyarakat,
semangat ini yang terus
kami dukung’ tambah Rifky
menjelaskan.
Selain dukungan terhadap

Foto : FRM REG. IV

Pertamina Peduli
Kesehatan Masyarakat
Tidak Mampu

Gubernur Jawa Tengah H. Bibit Waluyo, Bupati Semarang H.Mudjarin, dan General
Manager Pertamina Fuel Retail Marketing (FRM) Region IV Jateng & DIY Rifky E
Hardijanto meninjau sentra domba di Desa Wonokerto.

program swasembada da
ging sapi, Pertamina
juga melakukan kegiatan
pemberdayaan masyarakat Di
desa Wonokerto. Pertamina
memiliki program TJSL lainnya,
yaitu Sentra Pemberdayaan
Tani (SPT) buah Naga bekerja
sama dengan Yayasan Obor
Tani yang mulai dikem
bangkan tahun 2010. Sen
t r a P e m b e rd a y a a n Ta n i

(SPT) merupakan program
pemberdayaan masyarakat
desa yang berbasis
pertanian melalui optimalisasi
pengelolaan produk lokal
unggulan yang diharapkan
dapat mendukung program
Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah ”Bali Ndeso Mbangun
Ndeso” dalam meningkatkan
tingkat kualitas hidup masya
rakat.•FRM REG. IV

rangkaian kegiatan HUT ke-55 Pertamina,
di wilayah Jateng & DIY dalam program
pencegahan kanker serviks bagi perempuan
yang tidak mampu. “Kami berharap, agar
program deteksi dini dan vaksinasi bagi
perempuan tidak mampu ini dapat membantu
menurunkan angka kematian akibat kanker
serviks. Selanjutnya semoga manfaatnya akan
terus bergulir menjadi besar seperti efek bola
salju dan akhirnya membantu menurunkan
Angka Kematian Ibu,” jelas Rifky.
Sementara itu, kegiatan donor darah
dip eruntukkan bagi karyawan Pertamina
dan masyarakat sekitar ditargetkan akan
menjaring ratusan pendonor. Kegiatan donor
darah sendiri merupakan kegiatan yang telah
diselenggarakan Pertamina secara rutin.
bersamaan dengan pengobatan gratis bagi
masyarakat tidak mampu dan khitan masal
bagi kalangan anak tidak mampu yang melibat
kan masyarakat setempat.
Masyarakat yang telah didata mendapatkan
kupon pengobatan kemudian diperiksa.Saat
pemeriksaan berlangsung, peserta yang terin
dikasi terkena penyakit diberikan obat gratis.
“Kegiatan sosial peduli kesehatan ini

Pertamina Dukung Bank Sampah Mapess
JAKARTA - “Kami sangat

mengapresiasi apa yang telah
dilakukan teman-teman di
Kapuk Muara. Kami di Perta
mina yang bercita-ctia ingin
menjadi perusahaan kelas
dunia, tidak melupakan
tanggung jawab sosial kepa
da masyarakat penerima
manfaat di lingkungan lokasi
perusahaan kami.”
Demikian dikatakan oleh
Pjs. Sekretaris Perseroan
Achmad Herry Syaifuddin

Foto : PRIYO WIDIYANTO

juga sebagai komitmen manajemen khususnya

ketika memberikan sambutan
pada peresmian Bank Sampah
Mepess di daerah Kelurahan
Kapuk Muara, Kecamatan
Penjaringan, Jakarta Utara,

DKI Jakarta untuk menyetop

merealisasikan bank sampah

kan, sampah kini punya nilai

pada Kamis (29/11).

pembuangan sampah ke

ini. Serta pada Pertamina dan

ekonomi yang baik, sehingga

Hadir di dalam peresmian

kali, membersihkannya dan

LPPM IPB. “Terima kasih pada

bisa menghidupi orang-orang

tersebut Walikota Jakarta

menormalisir alirannya. Serta

Pertamina dan IPB yang telah

yang menggelutinya. Bank

Utara H. Bambang Sugiyono,

pemberdayaan masyarakat

membantu anak-anak muda

Sampah Mapess adalah bank

masyarakat. Kesehatan merupakan salah satu

Sekretaris LPPM IPB DR.

di sepanjang aliran sungai

untuk ikut membangun kota ini.

sampah ke-24 yang ada di

pilar utama Pertamina dalam berkontribusi

Sulistiyono, Lurah Kapuk

yang melintasi Jakarta. Salah

Karena dengan membuat bank

wilayah Jakarta Utara.

terhadap kemanusiaan. Apabila kita sehat, kita

Muara Sugiharjo Timbo, dan

sampah ini, maka masyarakat

Sukses ini pun membuat

akan terhindar dari penyakit. Imbasnya, kualitas

satunya seperti apa yang

Tafsir Munir yang adalah

dilakukan Masyarakat Peduli

akan mencintai sampah. Jadi

Munir, sang pelopor Mapess,

penggagas dan pendiri Bank

Sampah Sejahtera (Mapess)

kalimat ‘Buanglah sampah

yakin bahwa bisnis sosial

Sampah Mapess.

yang dipelopori Tafsir Munir.

pada tempatnya’, harus di

ini punya masa depan yang

ganti dengan ‘Taruhlah sam

cerah, dimana para relawan

pah pada tempatnya’.”

pegiatnya pun bisa hidup

sebagai wujud kepedulian Pertamina kepada

dan produktivitas manusia akan meningkat
sehingga kegiatan peduli kesehatan menjadi
salah satu agenda rutin Pertamina,” pungkas
Rifky.•FRM REG. IV

Achmad Hery pun mene

Bambang Sugiyono mem

gaskan dukungan Pertamina

berikan apresiasi kepada Munir

kepada program Pemerintah

yang telah bekerja keras untuk

Bambang pun menyebut

darinya.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Catat Apa yang Dilakukan, Lakukan Apa yang Dicatat Kegiatan SM di Jalur yang Tepat
Siapa yang tidak punya pelanggan di dunia bisnis ini? Sekalipun itu pelanggan internal atau next proses yang merupakan bagian dari proses besar suatu Perusahaan, Fungsi/Unit/entitas kecil memiliki
suatu komunitas pelanggan yang wajib untuk dipuaskan. Suatu keharusan bagi sebuah Perusahaan yang ingin menjadi unggul dalam kompetisi dan persaingan bisnis adalah pemenuhan bahkan upaya
untuk melampaui kebutuhan pelanggannya.
Tidak terkecuali bagi Pertamina, dengan banyak entitas penyokong yang berupa Fungsi, Unit Operasi/Bisnis/Region maupun Anak Perusahaan. Semua sepakat dan paham siapa pelanggannya, apa
kebutuhan pelanggannya, bagaimana cara memenuhi kebutuhan pelangan dan mengapa mereka harus melakukan itu.
Tidak hanya berkutat soal kualitas produk atau layanan, namun juga bagaimana Perusahaan ini menjaga dan mematuhi perundang-undangan, tuntutan masyaratkat, pemerintah dan pemangku
kepentingan/stakeholder lainnya.
Untuk itulah, beberapa Fungsi, Unit Operasi/Bisnis/Region maupun Anak Perusahaan dengan kesadaran mengimplementasikan dan melakukan sertifikasi berbagai jenis sistem standar sesuai dengan
kebutuhan dan persyaratan yang berlaku.
Dan berbagai upaya dilakukan untuk mendukung keberhasilan implementasi tersebut antara lain:
Training Awareness dan Internal Auditor ISO/IEC 20000
Dilaksanakan di Kantor Pusat pada tanggal 16 – 19 April 2012, pelatihan ini diikuti oleh lebih kurang 15 pekerja yang dididik untuk
mengelola implementasi ISO/IEC 20000 yang telah diimplementasikan oleh Fungsi Corporate Shared Services (CSS).
Training Lead Auditor ISO 20000 Bersertifikasi IRCA
Pelatihan yang ditujukan untuk mencetak para lead auditor ISO/IEC 20000 ini dibimbing oleh salah satu lembaga sertifikasi yang
terpusat di negara Inggris pada tanggal 21- 25 Mei di Pertamina Learning Centre-Simprug. Diikuti oleh lebih kurang 12 (dua belas)
internal auditor yang telah berpengalaman di sistem standar tertentu, antara lain internal Auditor ISO 9001 dan internal Auditor dari SPI.
Pelatihan bersertifikasi International Register of Certificated Auditors (IRCA) diharapkan mampu mencetak para lead auditor yang capable
dan berkompetensi dalam mengawal pelaksanaan implementasi ISO 20000 ini.
Implementasi ISO 9001 di Fungsi Quality Management Dit. Umum
Fungsi QM Dit. Umum sebagai pilot project implementasi ISO 9001 di Kantor Pusat Pertamina, diawali dengan kegiatan pemetaan proses bisnis yang sesuai
dengan kondisi aktual. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan Sistem Tata Kerja (STK) yang sesuai dengan requirement klausul ISO yang sesuai proses bisnis
Fungsi.
Ketersediaan landasan pengelolaan kegiatan sistem manajemen mutu Pertamina semakin lengkap dengan telah disahkannya CODE of
Pertamina Quality Management System sesuai SK Direktur Utama No. Kpts-31/C00000/2012-S0 pada tanggal 19 Juni 2012.
Cross-Functional Internal Audit ISO Integrasi di Refinery Unit III Plaju

dari lintas Direktorat.

Salah satu upaya untuk meningkatkan objektifitas hasil temuan audit, maka
dilakukkanlah internal audit lintas fungsi atau yang lebih dikenal dengan istilah CrossFunctional Internal Audit ISO. Kegiatan ini juga sebagai ajang untuk memperkaya wawasan
dan memberdayakan aset yang berupa internal auditor dari seluruh Fungsi/Unit Operasi/
Anak Perusahaan.
Pada tanggal 18 - 20 September 2012 dilaksanakan Cross-Functional Internal Audit
ISO-OHSAS di Refinery Unit III Plaju dengan melibatkan lebih kurang 30 orang internal auditor

Audit Internal ISO/IEC 20000
Dalam rangka sertifikasi terhadap ISO/IEC 20000:2011, Fungsi CSS sebagai Organisasi pertama di Indonesia yang pada saat itu memperoleh sertifikasi ISO 20000:2005
melakukan audit internal yang dilaksanakan dengan memberdayakan auditor internal yang tidak hanya berasal dari Fungsi CSS namun juga dari luar Fungsi.
Kegiatan Cross-Functional ini melibatkan auditor dari Fungsi Quality Management dan SPI sebagai upaya untuk meningkatkan objektifitas dan pemberdayaan auditor. Namun
memang kegiatan ini belum maksimal karena sistem standar ini relatif baru, sehingga belum banyak auditor yang memilki pengetahuan dan pengalaman dalam audit sistem
standar tersebut.
Sebanyak dua kali pelaksanaan audit internal, yang pertama dilaksanakan pada tanggal 12 - 30 Mei 2012 dan audit internal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 6 – 13
Agustus 2012.
Audit Eksternal ISO/IEC 20000
Surveilance atau audit yang dilakukan oleh badan sertifikasi internasional untuk resertifikasi ISO/IEC 20000 telah sukses dilaksanakan
pada tanggal 12 – 22 Nopember 2012 dalam rangka resertifikasi ISO/IEC 20000:2011.
Komitmen dan dukungan Manajemen serta seluruh Pekerja akhirnya membuahkan hasil dengan diperolehnya sertifikasi ISO
20000:2011 sebagai bukti jaminan layanan Fungsi CSS kepada Perusahaan.
Usaha untuk terus membawa Perusahaan ini berada dijalur yang tepat juga terus diupayakan melalui proses evaluasi bagi Fungsi/
Unit Operasi/Anak Perusahaan yang telah atau akan melakukan sertifikasi sistem standar. Melalui kewenangan Komite Manajemen
Sistem Standar yang ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Direksi sesuai amanat Code of Pertamina Quality Management System,
mulai tahun 2013 nanti sertifikasi akan terus dikaji kesesuaiannya dengan kebutuhan dan proses bisnisnya, agar implementasi sistem
standar berjalan efektif dan tepat peruntukkannya.
Mimpi Perusahaan ini untuk menjadi Perusahaan Energy Kelas Dunia yang memiliki berstandar Internasional di semua proses
dan produknya bukan lagi sebuah mimpi.
Roadmap manajemen sistem standar yang merupakan bagian dari roadmap Quality Management pun telah ditetapkan
dalam Quality Management Forum tanggal 13 – 15 Desember 2012 yang lalu.
Kita yakin kita bisa!
Oleh : Dewi Hanifah - Tim KOMET, 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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Indonesia merupakan negeri kepulauan
terluas di dunia, yang memiliki daratan sekitar
dua juta kilometer persegi dan meliputi 17.500
lebih pulau besar dan kecil. Dengan luas
lautan dan pulau yang berada di Indonesia
tentunya memiliki sumber daya pertambangan,
energi dan mineral yang cukup berlimpah, jika
berbicara mengenai kata pertambangan dan
energi, pada hakikatnya bangsa Indonesia
memasuki ranah yang baru, pertambangan
lebih dulu dikenal daripada energi, meskipun
pada mulanya tidak segera dapat dipahami
maknanya. Seiring berjalannya zaman yang
pada awalnya diketahui sumber daya energi
hanya berasal dari hasil tambang, untuk saat ini
sumber daya energi pun beraneka ragam,
Pada mulanya pertambangan di Indonesia
dimulai ketika dibentuk Mijnwezen pada tahun
1850, kemudian namanya diubah menjadi
mijbouw pada tahun 1922. Pengurusan
bidang kelistrikan dimulai ketika dibentuk
department van Verkeer en Waterstaat pada
tahun 1935. Pada tahun 1942, mijnbouw
diambil alih oleh Jepang dan namanya diganti
jadi Chishitsu Chocacho. Sejarah mencatat,
setelah proklamasi kemerdekaan, tepatnya
pada tanggal 28 september 1945 para
pemuda – pemudi, mengambil alih Chishitsu
Chosasho dan namanya diganti jadi Poesat
Djawatan Tambang dan Geologi. Tanggal 28
september ini kemudian ditetapkan sebagai
hari Pertambangan dan Energi. Bersamaan
dengan itu, pada bulan September 1945 ini
juga, di bandung terjadi pengambil alihan
kantor Djawa Denki Koza ( Perusahaan Listrik
Jawa) secara paksa oleh para pemuda –
pemudi kantor tersebut.
Buku ini memperlihatkan perkembangan
pertambangan dan energi di Indonesia sejak
masa Hindia belanda hingga kini, yang
meliputi sisi pengusahaan baik oleh swasta
maupun oleh pemerintah, serta peranan
peranan pemerintah dalam hal pengaturan
perizinan, pembinaan dan pengawasan.
Di masa Hindia – Belanda, pengusahaan
bermula dari dibentuknya sebuah perusahaan
yang menggarap pertambangan timah
di pulau Bangka pada awal abad ke 19.
Disusul dengan bermunculannya beberapa
perusahaan pertambangan batubara di
Kalimantan, perminyakan di Sumatera, Jawa,
dan Kalimantan, dan berbagai mineral serta
pembangkitan tenaga listrik di Nusantara.
Setelah Indonesia merdeka, pertambangan
dan energi masuk dalam Kementrian
Kemakmuran. Dalam perkembanganya,
nama kelembagaan yang membawakan
bidang pertambangan dan energi beberapa
kali berganti dan terakhir sejak tahun 2001
menjadi departemen energi dan sumber
daya mineral. dalam hal pengelolaan usaha
Indonesia memiliki kementerian Badan Usaha
Milik Negara, yang tentunya membawahi
perusahaan–perusahaan strategis dalam
bidang energi, sebagai contoh Pertamina,
PLN, Telkom, dan perusahaan lainnya,
tentunya perusahaan tersebut memiliki
andil besar dalam pengelolaan energi di
Indonesia.•PERPUSTAKAAN

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan foto bersama dengan pemenang kompetisi
Pertamax Apaidemu.

Karena itu, Uti dan Citra pun punya banyak teman dari kalangan
guru-guru TK dan PAUD yang meminta dibuatkan lagu-lagu anak.
“Kami memfasilitasinya dengan membuatkan lagu sesuai kurikulum
pendidikan,” tambah Uti dan Citra.
Sesuai dengan ide awal, mereka akan konsisten untuk
menggratiskan semua lagu yang ada di website. Namun mereka juga
tidak akan menampik jika bisa membuat album CD dan menjualnya,
agar para penciptanya mendapat apresiasi yang layak. “Untuk
pendidikan, semua kami gratiskan,” lanjut Citra.
Pemenang pertama memperoleh hadiah Rp 50 juta, pemenang
kedua Rp 25 juta dan pemenang ketiga Rp 15 juta. Sementara
pemenang favorit memperoleh Rp 10 juta.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Kunjungan Kasih Nafiri Patra ke Desa Semanu Gunung Kidul
GUNUNG KIDUL - Dalam rangka memperingati Natal 2012, anggota
Paduan Suara Nafiri Patra melaksanakan acara peduli kasih ke desa
Bantal Watu Semanu Gunung Kidul, bekerja sama dengan jemaat GKJ
Gunung Kidul, pada 6 Desember 2012. Acara peduli kasih dalam
bentuk bantuan pengobatan gratis bagi masyarakat yang berjumlah
sekitar 100 orang yang bermata pencaharian buruh tani.
Sebelum acara pengobatan dimulai, diadakan ibadah singkat di
ruang gereja yang berdekatan dengan lokasi pelaksanaan pengobatan.
Kegiatan ibadah tersebut dipimpin oleh Pendeta Iwan dari GKJ Bantal
Watu Semanu. Dalam kesempatan tersebut Pendeta Iwan memberikan
apresiasi kepada anggota Paduan Suara Nafiri Patra yang dengan tekun
dan penuh suka cita hadir di tengah warga yang memang menantikan
uluran kasih.
Sumbangan kasih yang diberikan berupa dana sebesar Rp
6.250.000 diserahkan pimpinan Nafiri Patra Yanti Dharmono kepada
Pendeta Iwan.
Dibantu oleh dua dokter dan tiga paramedis dari puskesmas

Foto : NAFIRI PATRA

Judul :
Mineral dan Energi Kekayaan Bangsa,
Sejarah Pertambangan dan Energi
Indonesia
Penerbit :
Kementrian Sumber Daya Energi dan
Mineral
No. Induk :
8503/ML/2012
Klasifikasi :
338.Min

JAKARTA - Direktur Utama Pertamina memberikan apresiasi kepada
anak-anak muda yang berhasil menjadi pemenang dalam kompetisi
Pertamax Apaidemu, di di Parkir Timur Senayan, Sabtu (8/12), usai
membuka kegiatan Pertamina Days. Mereka adalah komunitas
marinyanyi.com (Pemenang I), komunitas Sabang Merauke (Pemenang
II), dan komunitas BikeBdg (Pemenang III), dan Komunitas DBM Club/
Junaidi (Pemenang Favorit).
Kompetisi Apaidemu diikuti 5.838 ide yang sah terdaftar. Kompetisi
berlangsung dari 15 Oktober sampai 30 November di 30 universitas dan
tempat-tempat hang out di seluruh Indonesia. Dari ide-ide yang masuk,
lalu diseleksi untuk mendapatkan 50 ide yang terbaik. Dan kemudian
digodok lagi untuk menghasilkan 8 ide sebagai finalis yang berjuang
pada malam final di The Cone, FX Sudirman, pada Jumat (7/12).
“Melalui kompetisi Apaidemu, Pertamax ingin mengajak para
pemuda menghasilkan karya kreatif dan inovatif demi Indonesia yang
lebih baik. Dan yang lebih penting lagi, kami ingin membangkitkan mental
positif para muda sehingga senantiasa memiliki rasa nasionalisme dan
semangat juang yang tinggi. Kini saatnya pemuda berjuang melalui
ide-ide segar yang membangun bangsa,”ujar Waljiyanto, Manager Fuel
Retail Non PSO Pertamina.
Contohnya komunitas marinyanyi.com yang menjadi pemenang
pertama. Komunitas yang didirikan oleh Uti Respati (24) dan Citra
Ivanna (22) ini dibentuk atas keprihatinan mereka atas krisis lagu anak
Indonesia saat ini. “Karena itu kami berinisiatif untuk memberikan
solusi, dengan menciptakan lagu anak baru yang dapat diunduh setiap
orang di website marinyanyi.com,”kata Uti. Keduanya mengatakan, ide
ini tidaklah murni milik mereka semata. Mereka pun mengajak semua
lapisan masyarakat untuk menciptakan lagu anak bernuansa kekinian.

Foto : TATAN AGUS RST

Pertamax Apaidemu,
Lahirkan Kreasi dan Inovasi untuk Indonesia

setempat, pengobatan gratis tersebut diadakan di Balai Desa Bantal
Watu Tepus Gunung Kidul yang berjarak sekitar 14 km dari jalan raya
kota Wonosari.•YANTI DHARMONO - NAFIRI PATRA
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DONOR DARAH
DI PEP PANGKALAN SUSU

JAKARTA – Bertempat di Gedung Utama
Pertamina Kantor Pusat berlangsung acara
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan
Dakwah Islam (BDI) dan Baituzzakah Pertamina
(BAZMA) dan Unit Operasi/Anak Perusahaan.
Rakornas yang dibuka oleh Direktur Umum
Pertamina Luhur Budi Djatmiko ini berlangsung

Foto : PEP FIELD PANGKALAN SUSU

Rakornas BDI &
Bazma Pertamina 2012

PANGKALAN SUSU - Bekerja sama dengan
PMI Langkat, Pertamina EP Field Pangkalan
Susu kembali melaksanakan donor darah
dengan mengusung tema “Mengajak Sobat
Bumi Untuk Peduli Dengan Sesama Melalui
Setetes Darah”, Kamis, (29/11). Ast.Man
Ren.Eng Dirasani Thaib menyatakan kegiatan
tersebut merupakan bagian dari bentuk
kepedulian perusahaan kepada masyarakat
sekitar. Kegiatan satu hari ini diselenggarakan
di Poliklinik Pertamina EP Field PangkalanSusu
dan mendapatkan perhatian khusus dari
para pekerja, mitra kerja dan Instansi/Di
nas, Muspika, Bank Sumut beserta warga
sekitar. Ini terbukti dengan berhasilnya panitia
menghimpun 120 kantong darah segar.•PEP

FIELD PANGKALAN SUSU

selama dua hari, pada 26-27 November 2012.
Dalam kesempatan tersebut Ketua Umum
BDI Pertamina Suhartoko memaparkan
konsep sinergi kegiatan dakwah Islam oleh
BDI di Pertamina. Setelah itu, Ketua Badan
Pelaksana BAZMA Pertamina Kantor Pusat
Susilo menyampaikan konsep sinergi kegiatan
pengumpulan dan penyaluran Zakat oleh BAZMA
di Pertamina.
Acara selanjutnya diisi dengan presentasi
mengenai beberapa sesi berbeda mengenai
peran BDI Pertamina dan BAZMA Pertamina
dalam mendukung Visi dan Misi Perusahaan.

SATUKAN LANGKAH MENUJU
ASIAN ENERGY CHAMPION

Intinya, bagaimana strategi BDI dan BAZMA
mengajak pekerja muslim Pertamina untuk
melakukan yang ma’ruf dan mencegah
kemungkaran.
Prof. DR. Aam Amiruddin yang ikut mengisi
acara tersebut menjelaskan tentang tantangan
dan tanggung jawab penyelenggaraan dakwah
di Pertamina dalam mewujudkan insan Pertamina
yang bertakwa, amanah, profesional dan
berakhlaq mulia. Aam menekankan agar para
pengurus BDI maupun BAZMA mampu memenuhi
kebutuhan psikologis dan membangkitkan
motivasi psikologis obyek dakwah, seperti rasa
kasih sayang, rasa aman, dan rasa harga diri.
Menurut Aam, problem utama dakwah di
tanah air adalah lemahnya strategi dan konsep
dakwah. Karena itu, fokus dakwah hendaknya
juga diarahkan pada upaya penyadaran akan
pentingnya menumbuhkan sifat dakwah
tersebut. Sebuah upaya yang bila dilaksanakan
dengan sungguh-sungguh, akan membawa
keberhasilan. Dengan memperhatikan kondisi
umat sebagai obyek dakwah dan kecenderungan
perkembangannya, permasalahan dakwah yang
dihadapi diselesaikan dengan strategi dakwah
sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dakwah.
Aam berharap materi dakwah pada
Rakornas tersebut dapat menjadi salah satu
bahan pertimbangan dakwah di PT. Pertamina
(Persero).
Pada acara tersebut juga dilakukan
penyerahan bantuan untuk madrasah Ibtidaiyah
Miftahussolah di Desa Cibuyutan dari dana zakat,
infaq dan sedekah pekerja Pertamina.•LATIFA

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

SOROT

JAKARTA - BOD (Board Of Director) & BOC
(Board Of Commisaris) PT Pertamina (Persero)
melakukan Retreat yang ke-2 di Jakarta pada
hari Jumat (30/11). Pertemuan ini membicarakan
Road Map dan strategi perusahaan untuk
mencapai Pertamina 2025 “The Asian Energy
Champion”. •PRIYO WIDIYANTO

Program BPS PEP
Resmi Dibuka

JAKARTA - Program Bimbingan Profesi Sarjana

(BPS) Supporting EP Batch III Tahun 2012 dibuka
oleh Presiden Direktur Pertamina EP Syamsul
Alam, Senin (3/12) di Ruang Asphalt Lantai III
Training Center, Gedung Pertamina Learning
Center (PLC), Simprug, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya, Syamsul Alam
mengucapkan selamat kepada seluruh peserta
yang lulus serta meminta agar para peserta
mengikuti program yang sudah disusun PLC
dengan baik. “Saya minta nanti adik-adik
mengikuti program yang sudah disusun PLC
dengan baik. Sehingga semua materi mengenai
pemahaman korporasi, budaya kerja, proses
bisnis serta corporate values dapat tertanam
di jiwa kawan-kawan,” ujar Syamsul.
“Saya tidak ingin adik-adik menjadi orang
yang cengeng ketika bergabung di sini. Kalau
tidak sanggup lebih baik nanti langsung izin
dan langsung keluar dari pintu situ,” lanjut
Syamsul.
Perihal betapa pentingnya Health, Safety and
Environment (HSE) pun tak luput dari nasihat
yang disampaikan Syamsul. “Perhatikan HSE.
Itu adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar
dimana pun di Pertamina ini. Semuanya menjadi

Dua Sertifikasi Internasional
untuk JOB Jambi Merang
Jakarta -Joint Operating
Body Pertamina-Talisman
Jambi Merang (JOB Jambi
Merang) yang beroperasi di
Kecamatan Bayung Lincir, Musi
Banyuasin, Sumatera Selatan,
berhasil meraih sertifikasi
internasional untuk sistem
manajemen lingkungan (ISO
14001) dan sistem keselamatan
kerja serta kesehatan (OHSAS
18001:2007).
JOB dengan angka
produksi raw gas sebesar
125 juta mmscfd tersebut juga
menerima penghargaan 20 juta
jam kerja selamat, terhitung
sejak tanggal 6 Oktober hingga
8 November 2012. Sertifikat
tersebut diserahkan langsung
oleh Presiden Direktur Badan
Sertifikasi TUV Nord Indonesia,
Robert Natipulu melalui Direktur
Utama Pertamina Hulu Energi,
Salis S.Aprilian kepada General
Manager JOB Jambi Merang,
Judha Sumarianto, pada Jumat
(30/11) di Hotel Grand Melia.
Sertifikat dan penghargaan
tersebut didapat berdasarkan
hasil audit Badan Sertifikasi TUV
Nord Indonesia, Central Gas
Plant Sungai Kenawang, pada
9 Agustus, yang dilanjutkan
25 Oktober 2012. Hasil audit
tersebut menyebutkan bahwa
kegiatan JOB Jambi Merang
telah sesuai dengan standar
Internasional, ISO 14001,
OHSAS 18001 dan SMHSE

tanpa adanya temuan audit
yang bersifat penyimpangan.
General Manager
JOB Jambi Merang,
Judha Sumarianto dalam
sambutannya mengatakan
bahwa pencapaian tersebut
merupakan bukti komitmen
untuk jalankan operasi yang
mengutamakan keselamatan
manusia dan aset. “Ses uai
dengan kebijakan perusahaan,
sertifikasi sistem keselamatan
kerja dan lingkungan didasari
oleh komitmen kami untuk
menjalankan operasi dengan
senantiasa mengutamakan
keselamatan manusia maupun
aset, dengan cara-cara yang
tidak menimbulkan kerusakan
pada lingkungan,” katanya.
Judha juga mengungkap
kan, sertifikasi ini diraih oleh JOB
Jambi Merang hanya dalam
kurun waktu 10 bulan, tanpa
bantuan konsultan. Ia juga
mengatakan bahwa sertifikasi
ini hanyalah salah satu tools
untuk memastikan operasi
dijalankan dengan taat pada
asas, norma serta peraturan
perundang-undangan. Untuk
mengawal dan memastikan
agar sistem ini berjalan secara
konsisten, JOB Jambi Merang
membentuk Satuan Tugas
pengawal khusus.
Te r k a i t i t u P r e s i d e n
lembaga sertifikasi TUV Nord
Indonesia, Robert Napitupulu
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Direktur Utama Pertamina Hulu Energi Salis S. Aprilian menyerahkan sertifikat
USO 14001 dan OHSAS 18001 : 2007 kepada General Manager JOB Jambi
Merang Judha Sumarianto

menilai pencapaian yang
dilakukan oleh JOB Jambi
Merang cukup baik. Sebab
dalam waktu singkat JOB
Jambi Merang bisa meraih 2
sertifikasi internasional.
Senada dengan itu Direktur
Utama PT PHE, Salis Aprilian
mengaku bangga dengan
pencapaian tersebut. Namun
ia juga tetap mengingatkan
Jambi Merang untuk
mempertahankan prestasi
tersebut.
Sedianya penerapan dan
pengembangan SMHSE di
berlakukan diseluruh JOB
Jambi Merang, baik di Kantor
Pusat Jakarta, di Central Gas
Plant Sungai Kenawang dan
Pulau Gading maupun di
lingkup sekitar pelaksanaan
operasional JOB Jambi Merang

mulai Desember 2011.
Blok Jambi Merang saat
ini dioperasikan oleh PT
Pertamina Hulu Energi(PHE)
dan Talisman dalam bentuk
JOB atau Badan Operasi
Bersama dengan participating
interest PHE sebesar 50%,
Talisman Jambi Merang Ltd.
25% dan Pacific Oil dan Gas
Ltd sebesar 25%.
Saat ini mayoritas gas JOB
Jambi Merang diproduksi dari
lapangan Sungai Kenawang dan
Pulau Gading sejak April 2011.
Sedangkan lapangan Gelam
yang merupakan unitisasi dari
blok Corridor dioperasikan oleh
ConocoPhillips sejak tahun
1998. Gas dari blok Jambi
Merang membantu memenuhi
kebutuhan Gas di Sumatra dan
Jawa.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

pelaku HSE, walaupun itu Presdir,”ujarnya.
Acara pun dilanjutkan dengan penyematan
kepada peserta BPS secara simbolis, diwakili
oleh 1 putera dan 1 puteri dari peserta BPS.
Penyematan dilakukan langsung oleh Presiden
Direktur Pertamina EP Syamsul Alam.
Selain dihadiri oleh Presiden Direktur
Pertamina EP Syamsul Alam, acara ini juga
dihadiri petinggi Pertamina EP lainnya, yaitu,
Direktur Keuangan Pertamina EP Lukitaningsih,
Vice President HRD Pertamina EP Beni Syarif
Hidayat serta Vice President PLC Hasnil
Rasyid.
Pada pembukaan acara tersebut, para
peserta juga mendapatkan paparan mengenai
pelaksanaan program BPS secara keseluruhan
oleh General & Functional Training Manager
PLC Muhammad Denis serta penandatanganan
berita acara serah terima pelaksanaan program
BPS oleh Vice President HRD Pertamina EP
Beni Syarif Hidayat kepada General & Functional
Training Manager PLC Muhammad Denis.•AJI
HUTOMO PUTRA

Nabung di Bank Sampah Ala Warga Kamojang
Kamojang – Warga dusun
Kamojang tak jijik lagi dengan
sampah. Bagi ibu-ibu rumah
tangga, sampah justru menjadi
sumber tabungan. Sejak
Juni lalu, lebih dari 80 orang
anggota PKK Dusun Kamojang
resmi menjadi nasabah bank
sampah.
Bank sampah merupakan
tahapan dari program dusun
bersih Kamojang yang dirintis
sejak tahun 2010 oleh warga
setempat, dengan bimbingan
Pertamina Geothermal Energy
area Kamojang. Program dusun
bersih bertujuan memberikan
edukasi tentang pengelolaan
lingkungan terutama sampah
organik dan anorganik,
meningkatkan budaya gotong
royong serta memberi nilai
ekonomis bagi warga.
Salah satu penggerak

bank sampah Mimin Rusmini,
mengaku bangga dengan
kegiatan bank sampah, yang
kini mendorong semangat
warga untuk mengelola sampah
dengan baik. Warga RT 01,
RW 06 dusun Kamojang ini,
awalnya mengikuti pelatihan
memilah sampah yang diadakan
Pertamina. ”Dari memilah
sampah itu, kami berpikir
kenapa tidak dikumpulkan dan
dijual saja? Hingga akhirnya
kami mengusulkan program
pelatihan lanjutan sentra
pengolah sampah dan bank
sampah,”kenang perempuan
yang juga kader posyandu ini.
Sebuah lahan kosong di
wilayah RT 2, RW 076, milik
Perum Perhutani, saat ini
menjadi tempat penampungan
bank sampah yang siap diambil
pengepul barang bekas. ”Setiap

Sabtu, penimbangan sampah
dilakukan. Jadi nanti warga
yang mau nabung sampah
kita timbang sampahnya dan
dicatat,”jelas Mimin.
Adapun sampah yang
bernilai jual antara lain botol
bekas minuman kemasan,
baik berbahan gelas maupun
plastik, kantong plastik putih,
kardus, kertas, koran dan
juga kaleng. ”Besarnya nilai
tabungan tergantung harga
sampah yang ditabung dan
jumlahnya. Kalau kertas putih
bisa 400 rupiah per kilo,
sementara tas plastik putih
200 rupiah per kilonya,”papar
Mimin. Warga bisa mengambil
tabungannya minimal 3 bulan
sekali.
Kini sejak bank sampah
digalakkan di dusun Kamojang,
perilaku warga mulai berubah.

Khususnya ibu rumah tangga
dan anak-anak. ”Kalau
di jalan nemu botol plastik
langsung dipungut. Belum
lagi saat pengajian, ibu-ibu
bawa wadah untuk snack,
sementara kotak makanan
atau plastiknya langsung dilipat
dibawa pulang,”ujar Mimin
bangga.
Sementara Pertamina
terus memberikan dukungan
operasional bank sampah
dengan memberikan pendam
pingan, pelatihan, sewa tempat,
penyediaan alat tulis serta meja
kursi. Satu hal yang diharapkan
Mimin agar bank sampah
tambah maju yakni kebutuhan
akan mesin pencacah. ”Kalau
ada mesin pencacah, kertasnya
bisa ringkes dan harganya lebih
tinggi di pengepul,”ujarnya
berharap.•DSU
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Pelatihan BBMP di RU IV Cilacap
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Mengenalkan Bright Store di Kidzania

CILACAP - M e n g i n g a t

beban dan tanggung jawab
Pertamina dalam menghadapi
tantangan ke depan jauh
lebih berat, maka sebagai
pekerja Pertamina harus terus
berinovasi, berkreasi, dan
berkarya, serta berwawasan
Foto : RU IV

jauh ke depan. Langkahlangkah yang dilakukan harus
berlandaskan semangat ter
barukan untuk terus ber
transformasi di segala bidang.
Sehingga visi ”Menjadi Peru
sahaan Energi Nasional Kelas
Dunia” dapat segera terwujud,”
demikian tegas Eko Wahyu
Laksmono, Senior Manager
Operation & Manufacturing
RU IV pada pembukaan
Basic Business Management
Program (BBMP).
BBMP Angkatan 11

dan 12 ini berlangsung di
Hot el Rosenda Baturaden
Purwokerto selama satu
minggu per angkatan. Masingmasing angkatan diikuti 30
pekerja RU IV.
Mustafa dari Human
R e s o u rc e D e v e l o p m e n t
menjelaskan, BBMP me
rupakan pelatihan yang ber
sifat mandatory yang harus
diikuti seluruh pekerja tingkat

madya, berdasarkan dan
ketentuan perusahaan.
Kegiatan pelatihan BBMP
dilakukan dengan sistem
dialog langsung sehingga
terjadi sharing yang saling
mengisi. Berbagai pertanyaan
dan saran banyak diajukan
para peserta. Di antaranya
tentang masa depan Perta
mina sebagai aset nasional
milik rakyat Indonesia.•RU IV

CSS KIOSK 2012, Upaya
Mendekatkan Diri ke Pelanggan
Jakarta – Corporate Shared

digelar setiap tahunnya dan

Region V Surabaya, FRM

Service (CSS) Pertamina,

merupakan bentuk inisiatif

Region VI Balikpapan, FRM

dalam komitmennya sebagai

jemput bola untuk melayani

Region VII Makassar, FRM

service provider berkelas dunia

teknologi informasi dari CSS.

Region VIII Jayapura, RU II

selalu berusaha memberikan

Pada hari pertama, CSS

Dumai, RU III Plaju, RU IV

layanan terbaik kepada

meluncurkan layanan mobile

Cilacap, RU V Balikpapan,

pelanggannya. Hal tersebut

application, yaitu M-SIM S&D,

RU VI Balongan dan RU VII

diwujudkan salah satunya

yang diresmikan Direktur

Kasim.

dengan kegiatan bertajuk

Umum Pertamina, Luhur Budi

CSS KIOSK, yang digelar di

Djatmiko.

Kantor Pusat Pertamina pada

Dalam gelarannya, CSS
KIOSK juga mengadakan

Aplikasi ini merupakan

sharing session seputar

sistem informasi manajemen

CSS dan Survey kepuasaan

“Acara ini merupakan

yang berfungsi untuk menge

pelanggan CSS Semester

ajang tatap muka dengan

tahui stok BBM khususnya

II – 2012. Selain itu ada juga

para pekerja Pertamina yang

untuk supply and distribution.

tips dan trik seputar teknologi

merupakan pelanggan kami

Aplikasi ini bisa diakses secara

informasi.

yang memanfaatkan semua

mobile dengan berbagai

Terkait dengan itu, Direktur

fungsi dan layanan CSS.

perangkat komunikasi

Umum Pertamina, Luhur Budi

Lewat acara ini kami juga

elektronik.

Djatmiko berharap CSS dapat

19-23 November 2012.

JAKARTA - Bertepatan dengan HUT ke-55 Pertamina, Tim Fungsi NFR ( Non Fuel Retail )
Fuel Retail Marketing Direktorat Marketing & Trading mengenalkan miniatur baru BRIGHT
STORE di establishment Pertamina di area bermain Kidzania, pada (10/12). Dengan
adanya program ini diharapkan pengunjung (anak-anak beserta pendamping) akan lebih
mengenal Bright Store sebagai tempat membeli makanan dan minuman kesukaan anak
anak, yang saat ini bisa ditemui di SPBU Pertamina.
Dari acara bagi-bagi cokelat, terlihat anak-anak sangat menikmati bermain di
establishment Pertamina (SPBU dan BRIGHT). Selain mendapatkan cokelat dan souvenir
menarik, Pertamina juga mengadakan lomba mewarnai gambar SPBU dan Bright Store.
Sebanyak 15 peserta mewarnai terbaik mendapatkan hadiah voucher belanja Bright Store
serta souvenir menarik.
Ke depan program-program seperti ini akan lebih sering diadakan agar Bright Store di
SPBU dapat semakin dikenal oleh masyarakat mulai dari anak-anak, kawula muda sampai
dengan orang tua, pelanggan setia SPBU Pertamina.•DIT. M & T

ingin menujukkan apa saja

Acara pembukaan dan

menjadi partner yang andal

pelayanan yang dapat kami

launching tersebut tidak

dan dapat dipercaya dan

berikan, serta keandalan

hanya berlangsung di Kantor

memberikan nilai tambah

yang kami miliki,” kata SVP

Pusat, melainkan juga di Unit-

bagi pelaksanaan di berbagai

CSS Pertamina, Susilo, pada

unit Operasi Pertamina, yang

fungsi.

pembukaan gelaran KIOSK,

disiarkan secara live di 14

Senin, (19/11).

“Kami merupakan partner

tempat melalui teleconference.

bapak-ibu sekalian dalam

Susilo juga mengatakan

Empat belas tempat tersebut

melaksanakan tugas-tugas

bahwa CSS KIOSK adalah

meliputi FRM Region I Medan,

di Fungsinya masing-masing,”

kegiatan untuk mendekatkan

FRM Region II Palembang,

ungkap Luhur sambil terse

diri secara langsung dengan

FRM Region III Jakarta, FRM

nyum.•Muthi Rahmah-Sahrul

pelanggan. Kegiatan ini rutin

Region IV Semarang, FRM
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Kontrak BBM
Rp 3,2 Triliun
Ditandatangani
Jakarta - PT Pertamina (Persero), dan
Foto : TATAN AGUS RST

Jakarta– Komplek fa
silitas produksi petrokimia
terintegrasi di Indonesia segera
dibangun. Hal terebut ditandai
dengan disepakatinya kerja
sama antara PT Pertamina
(Persero) dengan PTT Global
Chemical Public Company Ltd,
di Kantor Pusat Pertamina,
pada Rabu, (5/12).
Penandatanganan MoU
dilakukan oleh Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan
dan CEO PTT Global Chemical,
Anon Sirisaengtaksin. Hadir
pula dalam acara tersebut
Direktur Pemasaran dan
Niaga Pertamina Hanung
Budya, Direktur Pengolahan
Pertamina Chrisna Dama
yanto, Direktur Keuangan
Pertamina Andri T. Hidayat,
Direktur HR Pertamina
Evita M.Tagor, Direktur Gas
Pertamina Hari Karyulianto.
Dalam kesempatan ter
sebut Karen Agustiawan
menjelaskan, Pertamina
merupakan pemilik aset
kilang terbesar di kawasan
Asia Tenggara dan terbesar
ke-5 di Asia. Ini merupakan
potensi sangat besar untuk
mengintegrasikan bisnis
kilang dan petrokimia yang
dapat memberi nilai tambah
terhadap sumber daya alam
Indonesia.
“Dengan keunggulan itu,
Pertamina bertekad dapat
menjadi pem ain utama di

Foto : TATAN WIDIYANTO

Pertamina Incar
Pasar Petrokimia Domestik
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PT. Pertamina (Persero) dan PTT Global Chemical Public Company Ltd melakukan toast setelah kesepakatan kerja sama
ditandatangani kedua belah pihak.

Indonesia dan regional. Untuk
itu, kami mencari mitra yang
benar-benar kuat untuk
mewujudkannya,” katanya.
PTT Global Chemical
merupakan mitra potensial
untuk membawa Pertamina
mencapai target-target bisnis
petrokimia. Karen berharap,
kerja sama kedua perusahaan
nasional di Asia Tenggara
ini tidak sekadar untuk
membangun pabrik petrokimia,
tetapi juga meliputi kerja sama
di bidang pemasaran serta
riset dan pengembangan
untuk menghasilkan produk
berkualitas dan kompetitif.
Karen menegaskan, Per
tamina bertekad menjadi
pelaku utama industri pet

rokimia di Indonesia, yang
melayani konsumen ind us
tri dengan pasokan yang
terjamin, andal dan efisien. Hal
itu terkait dengan permintaan
produk petrokimia yang kian
melonjak seiring dengan laju
pertumbuhan ekonomi yang
terus menguat.
PTT Global Chemical
sebagai pembawa bendera
PTT Group memiliki kapasitas
petrokimia mencapai 8,45 juta
ton epr tahun dan kapasitas
crude oil/condensate dis
tilation 280.000 barel per hari.
Hal tersebut membawa PTT
Global Chemical menduduki
peringkat ke 24 dalam ICIS Top
100 Chemical Companies.
Sementara CEO PTT

Global Chemical Anon
Sirisaengtaksin mengatakan
pihaknya yakin kerja sama
antara Pertamina dan PTT
Global Chemical, merupakan
wujud strategi kedua belah
pihak menjalin hubungan
simbiosis mutualisme. Penga
laman dan kapabilitas kedua
pihak akan memberi dampak
positif dalam suksesnya kerja
sama tersebut.
“Kami sangat mendukung
proyek ini serta akan meng
gunakan pengetahuan dan
pengalaman kami di bidang
petrokimia. Semoga kita
dapat membangun world
class petrochemical complex
di Indonesia,” imbuhnya.•
Sahrul – Muthi Rahmah

PT.Pertamina EP, PT. Pertamina Geothermal
Energy, dan PT. Pertamina Drilling Service,
menandatangani surat perjanjian jual beli
BBM dan Pelumas senilai 3,2 triliun, pada
(7/12), di Kantor Pusat Pertamina.
Perjanjian tersebut ditandatangani oleh
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina
Hanung Budya, Presiden Direktur Pertamina
EP (PEP) Syamsu Alam, Direktur Utama
Pertamina Geothermal Energy (PGE) Slamet
Riadhy dan Direktur Utama Pertamina Drilling
Services (PDSI) Faried Rudiono.
Adapun rincian kontrak tersebut, yaitu
PEP Rp 2,6 triliun dengan periode kontrak
selama 3 tahun, PGE Rp 450 miliar (5 tahun),
dan PDSI Rp 150 miliar (5 tahun).
Jika dirinci dengan kuantitasnya, kontrak
tersebut mencakup, PEP dengan kuota BBM
sebanyak 251.860 kl dan pelumas 33.952
drum serta PGE dengan jatah BBM 44.370
kl dan pelumas 245 drum. Sedangkan untuk
PDSI, BBM yang disediakan 4.375 kl dan
20.931 drum pelumas.
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina
Hanung Budya berharap kerja sama tersebut
bisa meningkatkan sinergi antara anak

Soft Launching Program i-AM Employee Data

JA K ARTA - F u n g s i H R
Operation melakukan soft
launching Program i-AM
(singkatan dari Information
About Me), yang merupakan
bagian dari BTP HRIS IE
(Human Resources Information
System Implementation En
hancement), sebagai bagian
bagian dari visi HR world
class.
Demikian keterangan
yang didapat Energia Weekly
dari VP HR Operation Yudo
Irianto,saat ditemui di Lantai
Ground Gedung Utama, Senin
(10/12), usai acara syukuran
HUT ke-55 Pertamina.
Program ini merupakan
produk bersama dari

fungsi HR dan fungsi CSS,
sehingga dinamani HRIS IE.
“Intinya adalah menyiapkan
infrastruktur kesisteman
dalam rangka menunjang
proses bisnis HR. Mulai dari
rekrutmen sampai orang diPHK atau exit management,”
kata Yudo.
Program i-AM ini bersifat
employee self service.
Pekerja dapat melakukan
pengecekan dan up date
data pribadi mereka secara
mandiri. Dalam soft launching
tersebut diluncurkan modul
i-AM Employee Data.
Selanjutnya, akan menyusul
modul-modul lain, seperti
Benefit, Compensation,

perusahaan dan induknya, PT. Pertamina
(Persero).
“Terimakasih kepada Anak Perusahaan
yang telah men-support induknya. Kami akan
berusaha memberikan pelayanan yang baik”
kata Hanung dalam sambutannya.
Hanung berharap, dengan adanya sinergi
tersebut, semoga bisa mendukung upaya
pencapaian target utama perusahaan
menjadi perusahaan energi terkemuka di
Asia.
Senada dengan itu, Presiden Direktur PEP

Exit Management, T ime
Management, Running and
Career Path, dan Travel
Management.
Yudo pun melanjutkan,
untuk berhasil, maka kuncinya
adalah keterlibatan semua
pekerja Pertamina. Misalkan
modul Employee Data , me

nunt ut peran aktif pekerja
untuk selalu meng-up date
datanya. “Kalau pekerja ada
perubahan data, apakah itu
pindah alamat, menikah, atau
jumlah anak bertambah, maka
si pekerja bisa aktif dengan
langsung masuk ke sistem,”
tuturnya.•URIP HERDIMANKAMBALI

Syamsu Alam juga berharap ke depannya
kerja sama yang lebih baik bisa diwujudkan.
“Ini merupakan bentuk support kami. Mudahmudahan ke depan mempunyai kontrak yang
lebih panjang,” ucapnya yang juga mewakili
sambutan Direktur AP lainnya.•SAHRUL HAETAMY
ANANTO

