
Jelang Lebaran, Stok BBM Aman

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.

Di tengah kondisi perekonomian dunia yang kompetitif, 
perusahaan dituntut untuk tidak hanya melakukan bisnis seperti biasa 
namun juga menggiatkan investasi untuk mengembangkan ekspansi 
dan kapasitas usahanya. Tahun 2025, Pertamina mencanangkan 
diri sebagai “Energizing Asia” yakni memimpin pasar domestik dan 
masuk ke pasar regional, serta internasional. Untuk mencapai cita-
cita tersebut, Pertamina perlu menggiatkan ekspansi dan menggenjot 
produksi serta cadangan migasnya. Upaya tersebut telah dimulai, 
dimana Pertamina gencar melakukan investasi baik di bisnis hulu 
ataupun hilir, yang tidak hanya dilakukan di dalam negeri namun juga 
ke mancanegara. 

Salah satu aspek penting dalam investasi adalah pendanaan. 
Hal ini tidak hanya dialokasikan dari modal sendiri, namun juga 
pendanaan eksternal untuk membagi risiko supaya kegiatan investasi 
tidak mengganggu arus kas yang sedang berjalan. Dalam kajian 
aspek pendanaan, tim manajemen akan menyesuaikan antara 
opsi pendanaan eksternal dengan karakteristik investasi yang akan 
dilakukan, serta melakukan optimalisasi investasi, sehingga dapat 
beroperasi sesuai dengan target yang dicanangkan sejak awal. 
Beberapa jenis pendanaan eksternal yang dapat dilakukan antara 
lain corporate loan, soft loan, surat utang (obligasi), serta pendanaan 
berbasis proyek (project finance). Dalam Market Update kali ini, kami 
akan memperjelas mengenai project finance. 

Project finance merupakan opsi pendanaan untuk proyek 
pembangunan aset yang telah memiliki pembeli siaga (standby buyer) 
dari produksi aset tersebut, sehingga memiliki proyeksi arus kas 
yang terukur. Seiring dengan peningkatan peran Pertamina sebagai 
perusahaan energi, project finance dapat menjadi salah satu pilihan 
tepat dalam mendanai kegiatan investasi energinya. Pasalnya, project 
finance lazim digunakan dalam proyek jangka panjang bernilai besar, 
seperti pembangkit listrik, infrastruktur, serta energi. Jenis pendanaan 
ini menjadi pilihan karena memiliki kelebihan dibanding dengan opsi 
pendanaan lain, seperti nilai pendanaan yang besar, jangka waktu 
(tenor) panjang, serta dengan jaminan terbatas. Namun demikian, 
kekurangan dari opsi pendanaan jenis ini adalah analisa kredit dan 
risiko yang rumit dan memakan waktu, sehingga biaya transaksi 
menjadi relatif tinggi. Selain itu, project finance memiliki persyaratan 
kredit dan pelaporan yang ketat.

Lebih jauh, upaya Pertamina dalam menggiatkan investasi tidak 
terlepas dari peran perusahaan untuk menjaga ketahanan energi 
nasional (security of energy). Hal ini tentunya perlu dukungan dari 
seluruh insan Pertamina guna mencapai target investasi yang telah 
dicanangkan.•

MEMAHAMI OPSI PENDANAAN 
PROJECT FINANCE

MarketUpdate
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JAkARTA – Stok BBM subsidi 
dan LPG selama musim Le-
baran tahun ini aman dan 
stok BBM non subsidi lebih 
da ri cukup. Hal tersebut di-
ungkapkan Menteri Energi dan 
Sumber Daya Mineral (ESDM) 
Jero Wacik didampingi oleh 
Dirjen Migas Evita Legowo se
usai berkeliling dan melakukan 
inspeksi persiapan jelang Idul 
Fitri 1433 H di Depo BBM 
Cikampek, Selasa (14/8).

“Kami memastikan, stok 

BBM dan distribusinya sudah 
siap di seluruh tanah air. 
Kesiapan listrik menjelang 
Idul Fitri dan masa liburan 
ju ga sudah siap,” ucap Jero 
men jamin.

Jero menuturkan, selama 
musim mudik Lebaran  stok 
Premium secara nasional 
cukup untuk 17 hari, Kerosin 
75 hari, Solar 18 hari dan 
Pertamax 67 hari. Sedangkan 
Pertamax Plus 65 hari, dan 
Avtur 19 hari. “Jadi kesiapan 
untuk BBM sudah cukup,” 
kata Jero dalam inspeksi yang 
juga dihadiri Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
Komisaris Utama Pertamina 
Sugiharto, Direktur Permasaran 
dan Niaga Pertamina Hanung 
Budya, Ke pala BPH Migas 
Andy Noor saman Someng, 
dan Hiswana Migas tersebut.

Jero menambahkan, stok 
untuk Avtur sudah termasuk 
perencanaan tambahan pe-
nerbangan yang diajukan 
oleh berbagai maskapai saat 
mengangkut pemudik. 

Stok Elpiji untuk kebutuhan 
rumah tangga aman dan cukup 
untuk 17,5 hari, sedangkan 
BBG untuk sek tor transportasi 
juga cukup mengingat mayo-
r i tas kon sum sinya masih 
terpusat di ibukota. “Tidak 
perlu khawatir karena jumlah 
penumpang Trans Ja karta 
diprediksi menurun di akhir 
bulan ini,” ungkap Jero.

Khusus Depo BBM Ci
kampek yang melayani hampir 
seluruh Jawa Barat, Jero me-
ngatakan stok Pre mium pada 
saat inspeksi se besar 28.700 
kiloliter. “Setiap hari, biasanya 
Depo Cikampek menyalurkan 

2.800 kiloliter. Diperkirakan, 
pada H-3 atau pada 16 
Agustus 2012 konsumsi BBM 
naik sekitar 83 persen dari  
biasanya. Jadi, saat puncak 
arus mudik,  kami sudah 
antisipasi,” tuturnya.

Hal senada disampaikan 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan. Ia meya-
kinkan, antisipasi dilakukan 
Pertamina sejak H-15 sebelum 
Lebaran hingga H+15 sesu-
dah Lebaran.  “Kami juga 
menyediakan kantong-kantong 
BBM. Secara nasional, kami 
siapkan 63 kantong BBM yang 
kami tempatkan di lokasi-lokasi 
strategis untuk mengantisipasi 
jika terjadi keterlambatan pe-
ngiriman karena macet mudik. 
Jadi, ada truk-truk tangki Per-
ta mina yang full BBM standby,” 
jelasnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Pojok Manajemen :
SINERgISITAS ANTAR BUMN 
UNTUk wUJUDkAN world class 
corporation2
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Gambar: Contoh Skema Project Finance

Setelah melakukan 
inspeksi di lapangan, 
Menteri ESDM Jero wacik 
memastikan Pertamina 
telah melakukan berbagai 
langkah sigap untuk 
menjamin ketersediaan 
stok dan kelancaran 
distribusi BBM selama 
musim mudik Lebaran. 

Menteri ESDM Jero Wacik didampingi Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Pertamina Sugiharto berdialog dengan supir truk yang akan 
pulang ke Banyuwangi, di SPBU yang berada di Desa Pangulah, Jati Sari, Karawang.
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai 
berikut:

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

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

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

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

commercial (komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

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

TATA NILAI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR PERENCANAAN INVESTASI DAN MANAJEMEN RISIKO PERTAMINA

M. AFDAL BAHAUDIN

SINERgISITAS ANTAR BUMN 
UNTUk MEwUJUDkAN 

world class corporation
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Pengantar Redaksi : 
Pada 8 Agustus 2012 yang baru lalu, Pertamina 

menjadi tuan rumah kegiatan Temu Akbar Engineering 
BUMN 2012. Kegiatan yang diprakarsai oleh 
Kementerian BUMN ini dimaksudkan agar tercipta 
sinergi yang saling menguntungkan antar BUMN 
Indonesia, khususnya sinergi kemampuan di bidang 
EPC (Engineering, Procurement, Commissioning).  
Berikut cuplikan sambutan Direktur Utama Pertamina 
yang dibacakan Direktur Perencanaan Investasi 
dan Manajemen Risiko Pertamina M. Afdal 
Bahaudin dalam acara tersebut.

Dalam sistem perekonomian kita, perusahaan-
perusahaan BUMN mempunyai peran strategis 
sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang 
kekuatan swasta besar dan turut membantu 
pengembangan usaha kecil ataupun koperasi. Peran 
BUMN tersebut semakin penting, karena BUMN juga 
terlibat sebagai pelopor sekaligus perintis dalam 
sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha 
swasta. Disamping itu, BUMN juga berkontribusi 
sebagai salah satu sumber penerimaan negara 
yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak 
maupun deviden.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Pemerintah 
melalui Kementerian BUMN telah menetapkan 
Master Plan Transformasi BUMN menjadi World 
Class Corporation  melalui empat inisiatif strategis 
utama dimana salah satunya mengenai Inisiatif 
Sinergi BUMN. 

Saat ini ada sekitar 140 perusahaan BUMN 
yang bergerak hampir di semua sektor usaha. 
Melihat banyaknya jumlah BUMN tersebut, tentu 
akan lebih baik apabila di antara BUMN yang ada 

senantiasa menjalin sinergi. Alhamdulillah, selama 
ini Pertamina dan tentunya juga beberapa BUMN 
lain telah cukup sukses menjalin kerjasama dengan 
sejumlah BUMN. 

Salah satunya, pertemuan akbar Engineering 
BUMN yang digagas oleh Kementerian BUMN. 
Kegiatan ini kiranya dapat menjalin sinergi antar 
BUMN yang harmonis dalam konteks business to 
business  yang sehat. 

Peran BUMN Indonesia untuk heavy industry 
adalah sangat vital dalam mempercepat pertumbuhan 
ekonomi nasional. BUMN Indonesia untuk heavy 
industry diharapkan memiliki kemandirian teknologi 
yang berdaya saing tinggi yang mampu menghasilkan 
industri berbasis teknologi tinggi untuk percepatan 
dan perluasan pembangunan infrastruktur. Terdapat 
sembilan sektor prioritas infrastruktur dalam MP3EI 
dan bila dikelompokkan berdasarkan kebutuhan 
investasi maka terdapat empat sektor terbesar 
yaitu Energy, Industrial Plant, Transportation dan 
Food & Health. Untuk itu, diperlukan pembangunan 
infrastruktur yang berkesinambungan, berbasis 
teknologi tinggi dan sinergi dan pengembangan 
kemampuan EPC nasional secara terintegtrasi. 

Karena itu, setiap BUMN hendaknya senantiasa 
memiliki keinginan kuat untuk ikut berpartisipasi 
dalam pengembangan infrastruktur yang berbasis 
teknologi tinggi dan sinergi EPC nasional. Kami 
melihat, pertemuan akbar Engineering BUMN 2012 
menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan mimpi 
BUMN menjadi world class corporation melalui sinergi 
dan kerja sama yang akan dilakukan dalam koridor 
dan prinsip-prinsip GCG yang transparan, akuntabel, 
bertanggung jawab, independen, dan berdasarkan 
kewajaran.•INVESTOR RELATIONS
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waspadalah! waspadalah!

Pertamina Dex Antarkan Rainer Zietlow 
Cetak Rekor Dunia

Lebaran baru sa ja lewat .  Nuansa 
kebersamaan, s i laturahmi dan sa l ing 
memaafkan satu sama lain masih menggema 
di seluruh pelosok negeri. Idul Fitri yang jatuh 
pada bulan Syawal memiliki makna yang 
sangat dalam. Syawal berarti peningkatan. 
Rasanya menjadi sangat tepat setelah sebulan 
penuh umat muslim menjalankan ibadah 
puasa di bulan ramadan untuk meningkatkan 
ketakwaan kepada Allah SWT, maka di bulan 
Syawal ini saatnya melanjutkan amal kebaikan 
yang telah dilakukan selama bulan puasa dan 
meningkatkannya ke arah yang lebih baik 
sekaligus meningkatkan kualitas hidup. 

Demikian halnya bagi seluruh insan 
Pertamina. Memaknai Syawal sebagai 
momentum untuk meningkatkan kinerja. Ibarat 
pencernaan, saat bulan puasa umat muslim 
menjalani detox atau menghilangkan racun 
yang ada di dalam tubuh. Dan setelah lebaran, 
tubuh kembali dalam kondisi fit, lebih sehat 
dan penuh energi. Karena itu bulan Syawal 
menjadi saat yang tepat membawa semangat 
baru dalam menjalani pekerjaan sehari-hari dan 
menghadapi tantangan baru.

Di bulan Syawal ini juga menjadi bulan yang 
sangat bermakna bagi Pertamina karena menjadi 
minggu-minggu pertama diimplementasikannya 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) IV periode 2012 
-2014 yang ditandatangani Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan dengan Presiden 
FSPPB (Federasi Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu) Ugan Gandar pada awal pekan lalu, 
13 Agustus 2012. Perjanjian PKB menjadi 
bukti adanya panduan hubungan industrial 
yang harmonis antara manajemen dengan 
serikat pekerja. Meski dalam setiap proses 
perjalanannya diwarnai dengan perbedaan 
pendapat, perdebatan serta diskusi yang 
panjang, toh pada akhirnya kesepakatan itu 
terjalin sudah.

Berkaitan dengan bulan Syawal sebagai 
bulan peningkatan, sudah selayaknya 
kesepakatan PKB antara Pertamina dengan 
Serikat Pekerja bisa menjadi wujud sinergi 
antara kedua pihak dalam upaya meningkatkan 
kinerja perusahaan. Bahwa pada prinsipnya 
filosofi dasar adanya PKB adalah bagaimana 
para pekerja Pertamina berkontribusi maksimal 
dalam mempertahankan kelangsungan bisnis 
perusahaan, menjadi lebih utama dan strategis. 
Namun demikian perusahaan juga tidak 
akan menutup mata dengan hasil yang 
dicapai para pekerja, yang nantinya juga akan 
mendapatkan hasil nyata dari sumbangsih 
dan kontribusinya bagi perusahaan. Mungkin 
ada sedikit pandangan yang berbeda antara 
perusahaan dan serikat pekerja, namun pada 
akhirnya tujuannya tetap sama demi kemajuan 
Pertamina.

Simbiosis mutualisme memang harus 
terus diwujudkan dalam hubungan industrial di 
BUMN ini. Peningkatan kinerja yang diharapkan 
perusahaan kepada seluruh insan Pertamina 
dan imbal balik yang proporsional terhadap jerih 
payah semua pihak menjadi salah satu bukti 
bahwa seluruh elemen entitas bisnis ini dengan 
sepenuh hati mengelola amanat rakyat sebesar-
sebesarnya demi kemakmuran mereka.•

JAkARTA - Pertamina Dex, produk kebanggaan nasional yang 
berkualitas dunia, terpilih sebagai bahan bakar diesel yang 
digunakan oleh pebalap offroad  asal Jerman, Rainer Zietlow 
untuk memecahkan rekor ekspedisi sejauh 23 ribu kilometer dari 
Melbourne, Australia ke St.Petersburg, Rusia.

Manager Non PSO Fuel Retail Pertamina, Waljiyanto 
mengungkapkan bahwa hal ini membuktikan produk Pertamina, 
telah dipilih berdasarkan kualitas oleh pebalap kelas dunia. “Zietlow 
memilih Pertamina Dex tentunya bukan main-main, tidak asal pilih 
karena taruhannya adalah keselamatan, kami juga mendesain 
produk ini tidak main-main. Pertamina Dex memang didesikasikan 
untuk mobil diesel kelas yang tinggi,” tegas Waljiyanto dalam  
konferensi pers bersama Zietlow di Rest Area KM 13.5  Jalan Tol 
JakartaMerak, Jum’at (3/8). 

Dalam kesempatan yang sama Zietlow mengatakan Pertamina 
Dex telah membantunya dalam ekspedisi dengan kualitas bahan 
bakar yang tahan lama dan juga ramah lingkungan. “Ini juga berkat 
Pertamina Dex yang kandungan sulfurnya kurang dari 300 ppm, 
dan orang-orang dari Pertamina melayani kami jam 3 pagi untuk 
isi bahan bakar di beberapa daerah,” ungkapnya.

Zietlow  yang mengendarai Volkswagen Touareg  V6 TDI, 
berusaha memecahkan rekor mengendarai mobil sejauh 23 ribu 
kilometer dalam kurun waktu hanya 17 hari. Ia bersama dengan 
timnya, yaitu Vladimir Gagarin (Rusia) dan Marius Biela (Jerman) 
telah memulai perjalanan dari Melbourne pada 27 Juli 2012. 
Tim masuk ke wilayah Indonesia pada 29 Juli dengan melintasi 
berbagai kepulauan nusantara seperti Kupang, flores, Jawa 
dan Sumatera dan menepi sejenak di Jakarta pada 3 Agustus  
untuk pengisian bahan bakar dan pelumas sebelum meneruskan 
perjalanan melintasi Sumatera dan berakhir di Dumai. 

Pebalap yang mengaku telah memecahkan rekor menyetir 
dari Timor ke Sumatera dalam waktu tempuh enam hari itu 
mengaku sangat memperhatikan bergabagi hal demi kelancaran 
ekspedisinya kali ini. Oleh sebab itu ia mengaku memilih Pertamina 
Dex untuk Volkswagen Touareg V6 TDI yang kami kendarai karena 

telah terbukti dari hasil pengujian tim, kualitasnya merupakan 
yang paling baik di Indonesia.

“Dengan bahan bakar berkualitas tinggi, porsinya jadi sedikit 
sehingga emisi karbonnya juga lebih sedikit,” ungkap pembalap 
yang bemukim di Jerman ini.

Pertamina Dex yang mengusung konsep ‘Less Sulfur, 
More Durable Power’ merupakan produk diesel hasil 
produksi Pertamina Refinery Unit VI Balongan, yang beberapa 
parameternya telah memenuhi standar Euro III. Pertamina Dex 
sangat sesuai untuk kendaraan dengan Diesel Common Rail 
System yang menuntut bahan bakar rendah sulfur.  

Selain Indonesia, pada tantangan ekspedisi Melbourne  St. 
Petersburg 2012 ini, Zietlow dan tim akan melintasi Malaysia, 
Thailand, Laos, China, Kazakhstan, sebelum berakhir di St. 
Petersburg, Rusia. 

Zietlow bersama Volkswagen Touareg tahun lalu sukses 
menyelesaikan tantangan Panamericana, yaitu perjalanan 
ekspedisi yang menempuh jarak 16.000 mil dan melintasi 14 
negara di Benua Amerika.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Pebalap offroad  asal Jerman Rainer Zietlow didampingi  Manager Non PSO Fuel 
Retail Pertamina Waljiyanto melakukan pengisian Pertamina Dex.
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Sebentar lagi bulan puasa berakhir,  yang akan diikuti 
dengan libur Idul Fitri 1433 H. Jika tak ada perubahan, libur 
Idul Fitri 1433 H jatuh pada tanggal 19 dan 20 Agustus 
2012, ditambah dengan cuti bersama Idul Fitri pada tanggal 
21 dan 22 Agustus 2012 berdasarkan Surat Edaran Direktur 
Sumber Daya Manusia No. E03/K00000/2012S8.

Jika dihitung maka pekerja dan pekarya Pertamina 
tidak akan masuk kantor selama lima hari sejak tanggal 
18 Agustus 2012. Selama lima hari tidak berkerja akan 
lebih baik jika kita mengamnakan seluruh dokumen kerja, 
merapikan meja kerja, serta tidak meninggalkan benda 
berharga di ruang kerja untuk menghindari hal yang tidak 
diinginkan.

Dalam kondisi tertata rapi serta penyimpanan dokumen 
yang aman, serta tidak meninggalkan benda berharga di 
kantor, maka kita akan tenang selama liburan lebaran. 
Bagaimanapun juga selama liburan jangan sampai kita 
memancing peluang tindak kejahatan. Karena mencegah 
itu lebih baik.

Karena secanggih apapun peralatan keamanan yang ada 
di kantor, setidaknya masih ada kemungkinan mengalami 

kerusakan, atau tidak berfungsi dengan baik. Sekedar 
pengalaman saat terjadi pembobolan di salah satu ruang 
kerja di lingkungan Pertamina, kamera CCTV yang ada 
tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sehingga alat 
yang dianggap bisa membantu melacak oknum yang 
melakukan tindak kejahatan tak bisa diandalkan.

Atau kasus pencurian yang terjadi di auditorium 
Kwarnas saat seluruh pekerja PHE menggelar pengajian 
dan buka bersama dengan Direktur Hulu pada awal 
Agustus lalu.Saat itu kamera CCTV merekam si pelaku, 
namun lagi-lagi kejelian pelaku yang mungkin professional 
membuat ia sengaja membelakangi kamera, sehingga 
wahjahnya tak bisa dikenali.

Karena itu secanggih apapun alat keamanan yang 
dipasang di kantor tak bisa menjamin mengungkap apra 
pelaku kejahatan. Pencegahan kejahatan sebenarnya 
berawal dari kita. Bermula dari penyimpanan barang 
berharga dengan baik, tidak meninggalkannya di kantor, 
sehingga kita bisa libur dengan tenang dan aman.

Selamat Idul Fitri 1433 H, Mohon Maaf Lahir dan 
Batin.•
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Pertamina Lepas 3.200 Pemudik gratis

Direktur Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya mencoba 
mobil listrik.

Fo
to

 : 
 T

AT
A

N
 A

G
U

S
 R

S
T

BATAM - Berkaitan dengan 
peraturan Menter i  ESDM 
No 12/2012 yang  melarang 
penggunaan BBM Subsidi 
bagi  indust r i  penun jang 
tambang dan perkebunan, 
termasuk untuk transportasi 
industri- industri tersebut, 
Pertamina menyatakan ke-
s i a p a n  m e l a k s a n a k a n 
peraturan tersebut, termasuk 
di  Kepulauan Riau.

Hal tersebut terungkap 
dalam acara Sosialisasi Per-
aturan Pemerintah tentang 
Penggunaan  BBM Non 
Sub sidi  pada Konsumen 
Pertambangan dan Perke-
bunan, pada (12/7).

Da lam sambutannya, 
Kepala Bidang Minyak & Gas 
Dinas Pertambangan dan 
Perkebunan Provinsi Kepri 
Marzuk i  mengha rapkan 
sosialisasi ini  dapat juga 
dilaksanakan di setiap ka-

SPBU Mobile Diluncurkan 
di kepulauan Riau

bupaten dan kota, sehingga 
peraturan itu dapat diterapkan 
secara optimal.

Salah satu bukti  kesiapan 
Pertamina adalah dengan 
diluncurkannya SPBU mobile  
di provinsi tersebut. Sales 
Area Manager Fuel Industry 
& Marine Kepri Pertamina 
Sunardi mengatakan  dengan 
peresmian sarana ini, Pertamina 
sebagai penyalur BBM paling 
berpengalaman di Indonesia 
memperlihatkan kesiapannya 
dalam menun jang proses 
bisnis industri-industri di Kepri. 
“Di Kepri, Pertamina memiliki 
5 Terminal BBM dan Agen
agen yang siap memberikan 
pasokan BBM Non Subsidi 
bagi pelaku  Industri di Kepri,” 
ungkap Sunardi.

SPBU  sebagai frontliner 
penjualan BBM secara Retail 
juga dipersiapkan sebagai 
penyalur, terutama untuk 

kenda raan  t r anspo r tas i 
penunjang industri. 

Sementara Sales Area 
Manager Fuel Retail Marketing 
Kepri Pertamina  I Ketut Permadi 
Aryakuumara mengatakan saat 
ini di Batam sudah terdapat 
dua SPBU yang khusus 
menjual Solar non subsidi. 
Ke depannya Pertamina akan 
menambah beberapa SPBU 
di wilayah lainnya untuk dapat 
membantu pelayanan kepada 

industri. “Saat ini  pemetaan 
potensi SPBU di wi layah 
Kepri in progress, untuk me-
nentukan SPBU yang siap 
untuk menyalurkan kedua 
produk Solar, baik subsidi 
maupun non subsidi. Kami juga 
menyediakan produk Pertamina 
DEX, yaitu Diesel performa 
tinggi dalam bentuk kemasan 
20 liter. Saat ini Pertamina Dex 
tersedia di enam SPBU seluruh 
Kepri.”•FRM REg. I
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JAkARTA – “Mudik gratis ini 
telah menjadi program tahunan 
PT Pertamina (Persero) dan 
merupakan bentuk apresiasi 
perusahaan kepada mitra 
kerja, seperti mekanik bengkel, 
petugas elpiji, operator SPBU 
dan lain-lain, karena telah 
mendukung Pertamina menjadi 
tumbuh dan berkembang”.

Hal itu disampaikan oleh 
Direktur Umum Pertamina, 
Luhur Budi Djatmiko dalam 
kesempatan pelepasan “Mudik 
Berkah Bersama Pertamina di 
Silang Barat Monas, Kamis 
(16/8).

Sebanyak 3.200 orang 
diberangkatkan menggunakan 
63 armada bis dengan tujuan 
ke berbagai wilayah di Jawa 
Barat,  Jawa Tengah dan 
Jawa Timur. Jumlah tersebut 
mengalami peningkatan di-
ban dingkan tahun lalu, yaitu 
sebanyak 2.200 orang de ngan 
menggunakan 55 armada bis.

Luhur Budi mengharapkan 
pelaksanaan program ini 
bisa berjalan dengan baik 
dan peserta mudik bareng 
bisa menikmati perjalanannya 
dengan nyaman dan selamat 
sampai tujuan.

Lebih lanjut Corporate 
Secretary Pertamina, Nursatyo 
Argo mengatakan, selain Mudik 
Berkah, untuk kenyamanan 
mudik bagi konsumen setia 

produk Pertamina, perusahaan 
juga memberikan program 
layanan lainnya yaitu Paket 
Enduro Mudik (Pak Edi) berupa 
parsel dengan harga ekonomis, 
Lesehan Enduro sebagai 
tempat ist irahat pemudik 
motor, dan Per tamax Lounge   
untuk pemudik mobil.  

Kasat Lantas Pusat, AKBP I 
Gusti Ketut Suarta memberikan 
apresiasi kepada Pertamina 
atas kegiatan mudik gratis ini.  
Dengan memberikan Piagam 
penghargaan atas prakarsa 
Pertamina melaksanakan mudik 
bareng gratis. Menurutnya, 
dengan adanya mudik bareng 
menggunakan armada bis 

maka turut mengurangi jumlah 
pemudik sepeda motor.

“Dengan berku rangnya 
pemudik yang menggunakan 
sepeda motor, maka turut 
mengurangi angka kecelakaan 
pemudik yang menggunakan 
sepeda motor,” ujar AKBP I 
Gusti Ke tut Suarta.

Dalam kesempatan ini, 
Pertamina memberikan ap-
resiasi kepada 55 mitra kerja 
berprestasi dari mekanik beng-
kel, petugas elpiji, dan operator 
SPBU berupa uang tunai 
masing-masing Rp 1 juta.

Bagi Suratno, pekerja 
bengkel asal Cikarang ke-
giatan mudik bareng yang 

pertama kali diikutinya patut 
disyukuri. Karena ia bersama 
kelaurga bisa pulang gratis ke 
Wonogiri.  

Sementa ra  i tu  Tego, 
kar  yawan agen Pelumas 
Pertamina, sudah tiga kali 
ikut mudik gratis bersama 
Pertamina. “Mudahmudahan 
tahun berikutnya Pertamina 
akan lebih sukses lagi melak-
sanakan mudik bareng dan 
saya sangat berterima kasih.
Semoga dengan program 
mudik gratis ini Pertamina 
akan selalu mendapatkan 
berkah,” ucap Tego yang te-
ngah bersiap mudik ke Ke-
bumen.•IRLI kARMILA

JAkARTA – Ini akan menjadi milestone bagi 
Pertamina untuk mulai serius bicara tentang mobil 
listrik. Sebagaimana diketahui pengembangan atau 
penggunaan mobil listrik di dunia belum terlalu luas. 
Andaikan dikembangkan masih sebatas untuk 
keperluan research, dan  konteksnya city car. 
Demikian disampaikan Direktur Marketing & Trading 
Pertamina Hanung Budya pada saat pembukaan 
Workshop Pengembangan Infrastruktur untuk 
Mendukung Industri Mobil Listrik di Indonesia, di 
Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (27/7).

Workshop ini dihadiri berbagai kalangan dan anak-
anak perusahaan Pertamina. Tujuan dilakukannya 
workshop untuk mengantisipasi minat masyarakat 
terhadap mobil listrik maka dipandang perlu 
memberikan wawasan yang lebih baik mengenai 
mobil listrik, baik dari sisi kebijakaan, pengembangan 
teknologi mobil listrik dan infrastrukturnya, terutama 
yang terkait dengan Pertamina adalah charging 
station mobil listrik.

Menurut Hanung, Per ta mina begitu concern 
se bagai perusahaan energi. Apalagi sekarang ini 
visi Pertamina sudah berubah, tidak lagi sekadar 
menjadi perusahaan minyak dan gas. “Pertamina 
sudah tidak lagi sekadar perusahaan migas, tapi 
menjadi perusahaan energi. Dimana didalamnya juga 
termasuk energi baru terbarukan seperti solar cell, 
bio dan kemudian juga liquid dan panel solar cell-nya. 
Ini sudah inline dengan visi Pertamina yang baru, 
ingin menjadi salah satu pelopor dan pemain utama 
di industri mobil listrik nasional,” papar Hanung.

Lebih lanjut Hanung menjelaskan nantinya 
Pertamina akan menyediakan fasilitas charging 
pengisian listrik. Sudah mulai disebut orang sebagai 
stasiun pe ngisian charging listrik untuk umum. 
“Kemungkinan nan tinya kita akan tempelkan 
di SPBU-SPBU yang memiliki halaman luas,” 
katanya.

Hanung menjelaskan, dalam transisi mobil 
berba han bakar konvensional ke mobil listrik, jarang 
ada yang melakukan lompatan langsung ke mobil 
listrik. Ada masa transisi yaitu hybrid cars. Karena 
untuk menjembatani dan mengatasi permasalahan 
kurangnya infrastruktur, terutama stasiun untuk 
charging.

“Untuk masalah ini, In donesia tampaknya 
mengambil rute parallel. Di satu sisi kita juga 
akan mengembangkan hybrid cars. Tapi pada 
waktu bersamaan tidak terlalu ter tinggal dengan 
Negara-negara maju pemerintah putuskan juga 
kembangkan mobil listrik. Jadi mudah-mudahan ini 
saling melengkapi dan diharapkan Pertamina dapat 
memberikan dukungan positif untuk percepatan dan 
merealisasikan mobil listrik ini dapat digunakan dalam 
waktu 2-3 tahun ke depan,” harap Hanung.

Ditambahkan juga oleh Hanung, pemerintah 
sudah menargetkan membangun kurang lebih 
10.000 mobil listrik dalam 3-4 tahun ke depan. “Nah, 
tanggung jawab Pertamina sebagai perusahaan 
energi tentunya menyediakan fasilitas pengisian 
bahan bakar listrik. Sekarang ini yang Pertamina miliki 
bahan bakar minyak, tentunya diharapkan dapat 
membangun fasilitas pengisian kendaraan listrik,” 
tandasnya mengakhiri.•NILAwATI DJ

Pertamina Dukung 
Industri Mobil Listrik

Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko berbincang dengan salah satu peserta BarengBareng Mudik yang diadakan 
Pertamina. 
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Direktur Utama Pertamina 
Resmikan Pojok Anak Ceria
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Beasiswa untuk 
Anak Mitra kerja
RU V Balikpapan

BALIkPAPAN - ”Anak-anak 
yang sedang sakit atau sedang 
menunggu  sauda ranya 
yang sakit tetap punya hak 
untuk bermain. Untuk itulah 
Pertamina memberi bantuan 
berupa sarana bermain untuk 
anak,” demikian disampaikan 
Direktur utama Pertamina 
Karen Agustiawan saat me-
resmikan Pojok Anak Ceria di 
Rumah Sakit Bersalin (RSB) 
Sayang Ibu, Balikpapan Barat, 
Jum’at (27/7). 

Dalam acara tersebut 
hadir pula Sekretaris Kota  
Balikpapan  H. Sayid MN Fadli 
serta GM RU V Balikpapan 
MR Sihombing.

Pojok Anak Ceria adalah 
tempat yang didesain untuk 
bermain bagi anak anak 
di  rumah sakit  ataupun 
puskesmas.Di sini anak-anak 
yang sedang sakit ataupun 
yang sedang menunggu 
keluarganya yang sakit bisa 
bermain dengan aneka 

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi GM RU V balikpapan 
RM Sihombing tampak bermain bersama anak anak di Pojok Ceria anak RSB 
Sayang Ibu Balikpapan.

permainan yang mendidik.
Selain di RSB Sayang Ibu, 
Pertamina juga memberikan 
bantuan Pojok Anak Ceria 
di beberapa puskesmas 
d i  Ba l i kpapan ,  sepe r t i 
Pus kesmas Sepinggan, 
puskesmas Karang Joang, 
Puskesmas Kar iangau , 
Puskesmas Baru Tengah dan 
Puskesamas Karang Rejo. 

Lebih lanjut Karen men-
jelaskan bahwa keberadaan 
ko ta  Ba l i kpapan  t i dak 
lepas dari peran Pertamina. 
Untuk itulah dalam kegiatan 
o p e r a s i n y a  P e r t a m i n a 
akan selalu pe duli kondisi 
masyarakat Ba likapapan. 

Per tamina mem ber i -
kan bantuan Pojok Anak 
Ceria ini dikarenakan  Ba-
likpapan sebagai kota layak 
anak. Menurutnya, saat anak 
sakit bukan berarti harus 
berdiam diri. Dengan bermain 
justru akan mempercepat 
kesembuhannya. 

S e l a i n  m e re s m i k a n 
Pojok Anak Ceria, Karen 
juga  menyempatkan diri 
untuk menemui para pasien   
dan memberikan bingkisan 
kepada mereka.

Sementara itu Direktur RSB 
Sayang Ibu Indah Puspitasari 
mengucapkan terima kasih 
atas   kepedulian Pertamina  

kepada  RSB Sayang Ibu 
yang  pasiennya memang 
dari kelas menengah bawah. 
“Bantuan ini adalah yang 
kedua kalinya dari Pertamina. 
Sebelumnya kita mendapat 
bantuan berupa inkubator 
yang sangat bermanfaat bagi 
masyarakat,” ucap Indah 
Puspitasari.•kUNTORO

BALONgAN –   RU V I 
Balongan dan Dinsosnaker 
Indramayu menjalin kerja sama 
mengadakan pelatihan kerja 
berbasis kompetensi bagi 
pemuda Indramayu, pada 
(7/8). Acara yang diadakan  di 
Aula Dinsosnaker Indramayu 
ini merupakan upaya RU VI 
meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia dalam menekan 
angka pengangguran di sekitar 
wilayah kerjanya.  

Implementasi program 
CSR ini berupa pelatihan 
ke t e r amp i l an  ke j u r uan 
otomotif kendaraan roda dua 
dan Las llistrik  diikuti 100 
peserta yang berasal dari 
berbagai kecamatan dan akan 
dilanjutkan bantuan alat. 

Pe latihan dibuka Drs.
Ach mad Jun iad i  se laku 
Sekretaris Kadinsosnaker 
Indramayu. Achmad Junaidi 
menyampaikan program kerja 
sama ini merupakan langkah 
strategis dalam peningkatan 
kulitas SDM dalam mengubah 
sikap dan perilaku, agar dapat 
bersaing di dunia usaha dan 
industri. “Apa yang kita lakukan 

harus berorientasi perubahan 
situasi dan tuntutan pasar agar 
bisa memecahkan berbagai 
persoalan dan tantangan 
yang dihadapi,” ujarnya.

 Ia berharap program kerja 
sama ini berkesinambungan 
antara Pertamina dengan Din-
sosnaker. “Kami atas nama 
pemerintah memberikan 
apresiasi yang  setinggi-tinggi 
atas kerja sama bantuan 
yang telah diberikan RU VI 
untuk kemajuan Indramayu,” 
tegasnya.

Sementara Bambang 
Febiantopo mewakili per-
usahaan mengatakan program 
CSR ini dilaksanakan secara 
bertahap. Bambang meminta 
apa yang telah diberikan 
dapat dimanfaatkan dengan 
sebaik-baiknya serta dapat 
berdampak pada perubahan 
mas ing-masing peser ta  
sehingga dapat bersaing di 
tengah-tengah masyarakat. 

“Satu hal yang harus kita 
perhatikan dan tidak kalah 
pentingnya adalah dalam 
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melaksanakan keg iatan 
apapun agar kita benar-
benar memperhatikan dan 
mematuhi faktor keselamatan 
kerja yang aman. Utamakan 
keselamatan agar apa yang 
menjadi target berjalan sesuai 
dengan rencana. Semoga 
apa yang kita laksanakan 
dapat memberikan manfaat 
untuk masyarakat sekitar 
serta dapat memberikan nilai 
positif terhadap penekanan 
angka pengangguran,” tegas 
Bambang.•RU VI

BALIkPAPAN- Refinery Unit V Balikpapan 
menunjukkan kepeduliannya kepada para 
mitra kerja di lingkungan RU V Balikpapan. 
Kepedulian tersebut ditunjukkan dengan 
bantuan beasiswa kepada sembilan anak mitra 
kerja yang bersekolah di Sekolah Nasional 
KPS. Bantuan diserahkan langsung kepada 
sembilan mitra kerja yang anaknya terpilih 
oleh Act. Manager Legal & General Affairs 
Pertamina RU V Balikpapan, F. Adhitya Dipo 
Alam (18/7) di ruang pertemuan Sekolah 
Nasional KPS.

Pemilihan anak mitra kerja RU V Balikpapan 
didasarkan pada nilai rata-rata pendidikan yang 
mencapai nilai 8,5. Sehingga, pemilihan bukan 
hanya berdasarkan kemampuan finansial mitra 
kerja tetapi juga prestasi dari anak-anak mitra 
kerja bersangkutan.

Sekolah Nasional KPS merupakan sekolah 
unggulan dan berbiaya cukup tinggi di 
Balikpapan. Melalui bantuan ini diharapkan 
dapat meringankan beban mitra kerja. “Kami 
senang atas perhatian Pertamina terhadap 
pendidikan anak kami”, ungkap salah satu 
mitra kerja memberikan tanggapannya.•RU V

Act. Manager Legal & General Affairs Pertamina RU V F. 
Adhitya Dipo Alam menyerahkan beasiswa kepada putra-
putri mitra kerja.
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Posyandu Desa watu 
gong, Maumere 
Diresmikan
MAUMERE –  Pada 19 Juli 2012, posyandu 
binaan Pertamina Brai B di Desa Watu Gong, 
Kec.Alok Timur, Kab.Maumere NTT diresmikan 
oleh istri Gubernur NTT Lusia Ananda Lebu 
Raya sebagai Ketua PKBI Propinsi NTT. 
Lusia disambut oleh OH TBBM Maumere. 
Dalam kesempatan tersebut diserahkan 
bantuan sebagai bentuk dukungan fasilitas 
kesehatan posyandu. Bantuan tersebut 
berupa mobil tangki air dan mobil UDD untuk 
PMI Maumere.•CSR
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Hampir empat tahun sejak di-launching-nya Knowledge Management Pertamina 
(KOMET), tepatnya tanggal 5 Nopember 2008, KOMET terus aktif menjalankan budaya 
berbagi pengetahuan. Berbagai kegiatan yang bersifat online dan offline menjadi media bagi 
Insan Pertamina untuk berbagi lesson learned, success story, troubleshooting dan problem 
solving. 

Kegiatan offline menjadi salah satu 
andalan KOMET untuk melibatkan 
Insan Pertamina dalam budaya berbagi 
pengetahuan. Kegiatan offline berupa 
pertemuan langsung yaitu roundtable 
forum dan expert forum memberikan 
nilai tersendiri yang belum tentu didapat 
melalui kegiatan offline di Portal KOMET 
(http://intra.pertamina.com/KOMET).   
Forum KOMET tersebut dilaksanakan 
secara periodik di Kantor Pusat maupun di Unit/Region yang tersebar  operasi yang tersebar 
diseluruh area Pertamina. 

Forum KOMET merupakan salah satu tolok 
ukur pengukuran keberhasilan implementasi 
budaya berbagi pengetahuan. 

Jumlah forum, narasumber, dan topik yang 
didiskusikan menunjukkan seberapa besar 
kepedulian dan dukungan Insan Pertamina 
terhadap budaya ini. Selama tahun 2012, 
sampai dengan tanggal 3 Agustus 2012, jumlah 
Forum KOMET yang telah diselenggarakan 

sejumlah 151 Forum. Terdapat peningkatan 
yang signifikan dibanding tahun 2010 
dan 2011. Jumlah forum di Refinery Unit 
Direktorat Pengolahan lebih dominan 
dibanding pelaksanaan forum di Direktorat 
lainnya. Hal ini didukung oleh keberadaan 
Fungsi Quality Management di Refinery Unit 
yang secara khusus mengelola kegiatan 
KOMET. Berbeda dengan posisi Quality 
Management di Direktorat lainnya. Sebagian 
jabatan QM di beberapa unit/region dalam keadaan vacant dan di beberapa Direktorat malah 
belum memiliki Fungsi QM.

 

Sedangkan narasumber yang terlibat dalam 
Forum KOMET sampai dengan 3 Agustus 2012 
sejumlah 170 Pekerja dari 12.248 total Pekerja 
Pertamina.  Jumlah tersebut hanyalah 1% saja 
dari Total Pekerja Pertamina. Hal ini perlu menjadi 
perhatian bagi para pimpinan puncak sebagai role 
model dalam mendorong Pekerja dalam budaya 
sharing knowledge. Sesuai hasil RUPS 2011 yang 
menekankan budaya knowledge sharing sebagai 
competitive advantage Perusahaan.

Apa yang dapat kita berikan sebagai bentuk dukungan terhadap KOMET? Tunjukkan 
bukti nyata dukungan kita dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan knowledge sharing, 
baik sebagai narasumber, maupun sebagai peserta Forum. Jadikan kegiatan ini sebagai 
upaya menjaga aset pengetahuan perusahaan, sekaligus menorehkan “legacy” yang menjadi 
kebanggaan bagi Pekerja tersebut.

The more You share, The more You get!!! Let share Knowledge!!! 

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: QMKorporat@pertamina.com

oleh Faisal Yusra  Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Narasumber Forum kOMET Baru 1% dari 
Total Pekerja - kemana yang Lainnya? Dalam rangka mewujudkan visi Perusahaan, Insan Mutu telah memiliki 

komitmen untuk melakukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan di setiap 
aspek bisnis dan operasional Perusahaan. 

Upaya perbaikan perbaikan berkelanjutan tersebut disusun dalam suatu sistim 
pengelolaan kegiatan quality management yang terintegrasi meliputi pengelolaan 
di bidang standardization management, contionuous improvement program, 
knowledge management dan quality assessment.

Direksi memandang kegiatan tersebut adalah penting dan strategis sehingga 
perlu diterbitkan suatu landasan pengelolaan yang komprehensif dalam bentuk 
Code of Pertamina Quality Management System, atau disingkat dengan CODE.

CODE mengatur banyak hal mencakup peran dan tanggungjawab 
manajemen, keterlibatan Pekerja, manajemen dan pengorganisasian kegiatan, 

pengembangan kompetensi, penetapan ukuran keberhasilan, evaluasi program dan sistim penghargaan.

Salah satu hal yang penting terkait dengan keberhasilan kegiatan quality management adalah seberapa besar Manajemen 
Lini berperan di lingkungannya. Komitmen dari manajemen dinilai tidaklah cukup untuk keberhasilan kegiatan quality management 
tanpa dilengkapi dengan bentuk-bentuk peran aktual yang bersifat operasional sebagaimana telah ditetapkan dalam CODE.

Berikut ini beberapa beberapa peran penting Manajemen Lini dalam kegiatan quality management berdasarkan CODE 
dimaksud.

1. keterlibatan Dalam kegiatan Quality Management. Manajemen Lini sesuai tingkatannya wajib ikut serta secara 
aktif, memiliki kemampuan komunikasi secara terbuka, sanggup memberikan dorongan moral dan pengembangan kompetensi 
Pekerja, menyediakan anggaran penunjang kegiatan yang memadai dan mampu mengembangkan diri menjadi role model dalam 
penerapan manajemen mutu di lingkungannya.

Salah satu kegiatan nyata yang perlu dilakukan oleh Manajemen Lini adalah memberikan pemahaman dan kesadaran tentang 
kegiatan quality management kepada Pekerja melalui kegiatan pelatihan, workshop, sosialisasi, dan kegiatan lainnya. Dengan 
demikian akan tercipta, terpelihara dan diberdayakannya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi yang 
mendukung  seluruh kegiatan quality management.

Disamping itu, untuk menjamin efektifitas pengelolaan sistem standar, Manajemen Lini wajib membentuk dewan mutu dan 
menunjuk salah satu manajemen sebagai management representative yang bertanggung jawab menerapkan, memelihara dan 
mengembangkan sistem standar. 

2. Menciptakan Organisasi Pengelolaan kegiatan Quality Management. Dalam rangka mendukung efektifitas kegiatan 
quality management, Perusahaan/Manajemen Lini berkewajiban menyusun organisasi Fungsional pengelolaan kegiatan. Dengan 
memperhatikan tingkat keunikan kegiatan quality management, Manajemen Lini bertanggung jawab membentuk Fungsi Quality 
Management secara mandiri sesuai tingkatannya untuk memastikan penerapan sistem standar, penciptaan budaya perbaikan 
berkelanjutan, penerapan kinerja ekselen dan penciptaan budaya berbagi pengetahuan di lingkungan Perusahaan berjalan sesuai 
dengan tujuannya.

Dengan demikian, selanjutnya secara bertahap akan terbentuk suatu fungsi quality management yang terintegrasi dengan 
fungsi dan tugasnya sebagai corporate service dalam proses bisnis Perusahaan.

Di tingkat operasional, Fungsi Quality Management  akan berkontribusi dalam penyusunan rencana kerja yang dituangkan 
dalam suatu calendar of event sebagai acuan penyusunan program kerja Fungsi Quality Management sesuai tingkatannya.

3. Membangun Upaya Peningkatan kinerja Berbasis kegiatan Quality Management. Hal penting lainnya terkait 
dengan peran Manajemen Lini dalam kegiatan quality management  adalah memastikan setiap aktifitas peningkatan kinerja 
Organisasi telah menerapkan sistem standar, baik yang bersifat implementasi, sertifikasi, akreditasi maupun integrasi sesuai 
dengan ketentuan yang dipersyaratkan.

Untuk memastikan bahwa kegiatan quality management telah menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kinerja, 
Manajemen Lini harus menetapkan kegiatan audit implementasi sistem standar, continuous improvement program, tindaklanjut  
opportunity for improvement to action for improvement dalam rencana kerja dan menetapkannya sebagai key performance 
indicator atau sistem manajemen kinerja di Organisasi. 

4. Menyajikan informasi kegiatan Quality Management. Penyajian informasi terkait dengan kegiatan quality management  
menjadi salah satu hal penting yang perlu menjadi perhatian oleh Manajemen Lini.

Laporan hasil implementasi sistem standar, kegiatan continuous improvement program, pelaksanaan tindak lanjut opportunity 
for improvement to action for improvement, dan kegiatan knowledge management untuk kepentingan Perusahaan dan Organisasi 
sesuai tingkatannya secara berkala.

5. Mengukur Tingkat keberhasilan Pengelolaan 
kegiatan Quality Management. Peran penting 
Manajemen Lini lainnya yang tidak dapat diabaikan 
adalah kewajiban untuk melakukan evaluasi penerapan 
seluruh pilar kegiatan quality management secara 
berkala yang selanjutnya akan dijadikan rekomendasi 
untuk perbaikan porses kegiatan/kerja.

6. Memberikan Penghargaan. Salah satu 
peran Manajemen Lini yang penting dan strategis 
adalah memberikan penghargaan sebagai upaya 
untuk meningkatkan keterlibatan dan dukungan Insan 
Pertamina dalam kegiatan manajemen mutu sesuai 
tingkatannya (Unit/Region/Bisnis/Korporat). 

Puncak pemberian penghargaan bagi pengelolaan 
kegiatan manajemen mutu pada Annual Pertamina 
Quality Awards  yang dilaksanakan satu tahun sekali 
pada bulan Nopember yang ditetapkan sebagai Bulan 
Mutu Pertamina.•

Peran Manajemen Lini dalam kegiatan 
Quality Management Berdasarkan CODE

oleh Desy Puspitasari  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 
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Wartawan selalu memiliki kisah-kisah 
me narik selama menjalankan profesinya. 
Sayangnya, hal itu tidak selalu dapat dituangkan 
ke dalam kolom-kolom di media tempat mereka 
bekerja. Sebagai alternatif dipilihlah media lain, 
baik blog pribadi ataupun buku.

Gerson Poyk adalah nama dari salah satu 
wartawan senior yang dahulu berprofesi sebagai 
seorang guru, dan kemudian membelot menjadi 
wartawan sekaligus penulis seniman. Lelaki 
yang sudah bekerja sebagai wartawan sejak 
tahun 1960 itu, mengisahkan kembali berbagai 
pengalaman yang terekam dalam kenangan 
ketika menjalankan tugas jurnalistik. Hal yang 
menarik, Gerson sengaja mengemas semua 
yang masih ada dalam kenangan itu dengan 
cara yang jenaka. Itulah yang membuat tulisan 
dalam buku ini terasa begitu segar. Humor di 
sana-sini membuat apa yang ditulisnya enak 
untuk dibaca dan lebih dari sekadar menuliskan 
sebuah kisah lama.

Sebuah kisah petualangan nekad yang 
membawanya ke seantero Indonesia, yang 
disusurinya hingga pojok-pojok tergelap dan 
terjoroknya. Salah satu petualangan yang 
dialaminya adalah ketika ia berpura-pura menjadi 
anggota rombongan pengantar Bung Karno 
ketika Sukmawati, putrinya, menikah. Saat itu 
Gerson dan wartawan lain dilarang masuk ke 
dalam rumah Fatmawati oleh petugas. Padahal 
para kuli tinta sudah tidak sabar untuk melihat 
Soekarno yang telah ditahan selama sekitar satu 
tahun.Namun gagasan nekat Gerson muncul. Ia 
berpura-pura menjadi pendampingdua penghulu 
yang masuk ke dalam rumah Fatmawati lewat 
gang belakang. Iapun berhasil masuk ke dalam. 
Lalu, Gerson pun berhasil “mengobok-obok” 
suasana di dalam rumah Fatmawati, mulai dari 
kehadiran anggota keluarga, ranjang pengantin, 
seprai, kelambu, meja yang penuh dengan 
kue, hingga para ibu yang tengah mencabuti 
bulu ayam. Bahkan ketika itu Gerson sempat 
menyaksikan dengan jelas bagaimana kondisi 
Soekarno. Ia menggambarkan lutut Soekarno 
yang gemetar ketika presiden pertama Republik 
Indonesia itu menaiki tangga.

Gerson mengatakan buku ini mengajak 
pembacanya  melihat Indonesia dari kacamata 
kebangsaan dan keberagaman se la in 
mengajarkan kita untuk menghargai berbagai 
budaya, ras, suku, dan agama. Beragamnya 
kisah manusia yang dikisahkan oleh Gerson, 
membuat buku ini semacam tulisan sosiologis. 
Dari situ setiap orang dapat belajar bagaimana 
seharusnya membangun dan memperlakukan 
manusia dari sudut pandang profesi wartawan, 
dari buku ini dapat juga dipetik pelajaran, bahwa 
keterbatasan fasilitas wartawan dimasa lalu, 
justru mencetus kesempatan dan kenekatan 
untuk melihat Indonesia dan keindonesiaan. 
Gerson prihatin dengan kondisi generasi muda 
sekarang yang tidak dapat mengenal negaranya 
dan tidak mengenal tanah airnya. Jika hal itu 
dibiarkan maka Indonesia bisa kehilangan 
identitas. Kita bersyukur karena lahir dan hidup 
di Indonesia dengan kekayaan budaya, bahasa 
daerah, suku juga kuliner dan aset berharga yang 
tak ada nilainya.•PERPUSTAkAAN

SOROT

Jabatan ketua PwP RU VI Diserahterimakan

PwP Pertamina EP Adakan Bakti Sosial
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BEkASI -  Pada Jumat, 3 Agustus 2012, 
Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat 
Hulu PT Pertamina EP mengadakan Bakti Sosial 
Ramadhan1433 H.  Kegiatan tersebut diadakan di di 
Jl. Setia 2 Jati Waringin Asri Pondok Gede  dengan 
memberikan 100 paket sembako kepada masyarakat 
kurang mampu di wilayah tersebut. Secara simbolis  
Ketua PWP TK. Pusat Dit. Hulu PT Pertamina EP Atu 
Syamsu Alam menyerahkan bantuan kepada Ketua 
RT  Jati Waringin Asri Yusuf. Selain itu, di tempat 
berbeda juga diserahkan bantuan untuk ofiice boy, 
security dan driver operasional di lingkungan PT 
Pertamina EP. Bantuan berupa bingkisan diserahkan 
di Kantor Pusat Pertamina EP, Standard Chartered 
Building, Lantai 3, Jakarta.•PwP PEP
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BALONgAN –  Jabatan Ketua PWP tingkat Wilayah RU VI Balongan 
dierahterimakan pada 21 Juni 2012, di gedung PWP Komperta Bumi 
Patra. Yuni Dadik Pribadi menyerahkan jabatan tersebut kepada 
Neva Masputra Agung untuk periode 20122015 dan disaksikan  
Nety Rusnaedy Johar. 

Ketua PWP Pusat Nety Rusnaedy Johar menegakan, serah 
terima jabatan merupakan hal yang biasa dalam sebuah organisasi. 
“Jabatan Ketua Persatuan Wanita Patra merupakan jabatan 
fungsional.Maka dengan diserahterimakannya jabatan GM RU VI 
kepada pejabat baru, secara otomatis jabatan Ketua Persatuan 
Wanita Tingkat Wilayah RU VI diserahterimakan kepada istri GM 
yang baru difinitif,” jelasnya.

  Untuk itu, Nety berpesan agar  kepada Ketua PWP RU VI yang 
baru untuk senantiasa mengemban tugas fungsional dengan saling 
asih, asah dan asuh. “Kepada Ibu-ibu pengurus harapan saya agar 

dapat bekerja sama dengan ketua baru PWP RU VI untuk melanjutkan 
program yang telah direncanakan,” ujar Nety mengingatkan.•RU VI
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JAkARTA - “Kilang kita di Indonesia semata-mata hanya 
menggunakan sweet crude. Sama yang ada dari Middle East, 
bedanya antara 4 sampai 6 dolar. Maka dari itu, kilang kita sulit 
untuk  berkompetisi.   Selanjutnya isu ini adalah untuk menaikkan 
kuota BBM, memang kapasitas kilang kita harus ditingkatkan kalau 
kita tidak mau tergantung dengan impor.”

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pengolahan Chrisna 
Damayanto di hadapan para editor media cetak dan elektronik 
nasional. Acara berlangsung di Hotel Kempinski Lantai 16 pada 
Kamis (2/8). Hadir mendampingi Direktur Pengolahan, ialah 
Sekretaris Persero Nursatyo Argo dan VP Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir. Dalam kesempatan tersebut,Chrisna juga 
membahas isu sekitar kilang-kilang Pertamina dan menjelaskan 
tentang Visi Pertamina 2025  dari sisi Pengolahan. 

Sebelumnya, Chrisna menjelaskan  rendahnya tingkat probability 
kilang itu sendiri dan alasan kenapa orang tidak mau membangun 
kilang di Indonesia.  “Karena membangun kilang itu sebetulnya 
rugi. Kalau kita membangun kilang, misalkan mengeluarkan uang 
Rp 10 miliar, syukur-syukur 20 tahun  kemudian uang itu kembali. 

Tingkatkan kapasitas kilang 
Agar Tak Tergantung Impor

Kalau orang Arab itu, paling banter 10 tahun. Makanya dia minta beban
beban operasional yang menyangkut keekonomian kilang, itu dipangkas. 
Misalnya, biaya pembebasan tanah  yang sampai hampir Rp 1,5 triliun, 
itu juga harus dipangkas,” papar Chrisna memberikan contoh dan 
perbandingan.  “Jadi karena  kilang ini sangat marginal, profitnya tidak 
bagus, orang tidak terlalu berminat untuk membangun kilang.” 

Melihat kondisi terkini, Chrisna menyatakan bahwa suatu dilakukan 
suatu  operation excellence. “Kita harus kerjasama dengan orang-orang 
yang sudah mahir menjalankan kilang, walau ada perbedaan-perbedaan 
kecil, sehingga sudah maksimum bahwa kilang kita itu sudah sesuai 
dengan desainnya,” tuturnya seraya mengingtkan bahwa kilang-kilang 
Pertamina rata-rata sudah tua, dan yang termuda dibangun pada tahun 
1993. 

Berikutnya adalah meng-upgrade  kilang secara minimum. “Kita 
memperbaiki  kilang kita yang sekarang ini ada 6 kilang, sesuai dengan 
teknologi dan kemampuan keuangan kita,” lanjutnya. 

Setelah berbuka puasa, pertemuan dilanjutkan dengan tanya jawab 
antara Chrisna dengan para editor.•URIP HERDIMAN kAMBALI
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SALVIUS PATANgkE
Manajer Operasi & Produksi, 
Manajemen Operasi & Utilisasi, Operasi, 
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MAwARDI
Project Manager Karaha,
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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YUNIS
Drilling & Engineering Group,
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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ALDIN AHMAD
Project Manager Hululais, 
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
PT Pertamina Geothermal Energyfo

to
 : 

Pg
E

M. ASkIN TOHARI
Project Planning & Control Manager, 
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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TEDI MULYANA
Project Manager Lumut Balai, 
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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DODDY SATYAJIT S
Project Management Office Manager,
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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CHRISTOFFEL AEP
Project Manager Lahendong,
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
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PH. HENDRICk SIREgAR
Drilling & Engineering Group,
Koordinator Pelaksana & Pengendali 
Proyek, 
PT Pertamina Geothermal Energyfo
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BUkA  PUASA BERSAMA 
DIR. PENgOLAHAN & EDITOR MEDIA

JAkARTA - Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto berbuka 
puasa bersama dengan para editor media cetak dan elektronik. 
Acara berlangsung di Hotel Kempinski Lantai 16 pada Kamis 
(2/8). Hadir mendampingi Direktur Pengolahan, ialah Sekretaris 
Perseroan Pertamina  Nursatyo Argo dan VP Corporate 
Communication Pertamina Ali Mundakir. Dalam kesempatan 
tersebut,Chrisna juga menjelaskan tentang Visi Pertamina 2025, 
khususnya dari sisi Pengolahan.•URIP HERDIMAN kAMBALI

BUkA  PUASA BERSAMA PHE 
JAkARTA - Pertamina Hulu Energi (PHE) menyelenggarakan  
buka puasa bersama pada Jumat (3/8) di Auditorium Gedung 
Kwarnas. Tema dari acara tersebut ialah “Dengan Semangat 
Ramadhan 1433 H Kita Satukan Diri Bangun Harmoni untuk Raih 
Prestasi”.  Buka puasa dihadiri Direktur Hulu M. Husen, Presiden 
Direktur PHE Salis S. Aprilian, VP Corporate Communication Ali 
Mundakir dan jajaran manajemen PHE lainnya.  Pada kesempatan 
itu, Ustadz Wijayanto  memberikan tausiahnya menjelang  waktu 
berbuka.•SABILI  SHUBHI ABDILLAH/UHk

BUkA  PUASA BERSAMA 
PHE & PHE ONwJ

JAkARTA - Pertamina Hulu Energi (PHE) dan PHE Offshore 
North-West Java (ONWJ) menyelenggarakan  buka puasa 
bersama dengan para wartawan. Acara berlangsung   pada 
Rabu  (1/8) di The Cafe, Hotel Mulia Senayan. Buka puasa 
dihadiri Presiden Direktur PHE Salis S. Aprilian, Direktur Usaha 
Internasional PHE  Ign. Tenny Wibowo, Executive VP/GM 
PHE ONWJ Jonly Sinulingga, VP Corporate Communication 
Ali Mundakir, dan jajaran manajemen PHE dan PHE ONWJ 
lainnya.•URIP HERDIMAN kAMBALI

BERSAMA MEMBANgUN NEgERI

JAkARTA – Pertamina mengadakan buka bersa bersama dengan 
Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) dengan tema “Bersama 
Membangun Negeri”, pada (2/8).  Acara yang dibuka oleh Senior 
Officer International Relations  Imran Mustafa ini diikuti  hampir 
seluruh perwakilan LSM di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut 
mengajak LSM untuk dapat berperan aktif bersama Pertamina 
mengampanyekan program hemat energi. Acara ditutup dengan 
Sholat Isya dan Sholat Tarawih.•MAY SARAH

NUSANTARA REgAS BUkA BERSAMA 
wARTAwAN ENERgI

JAkARTA – Jajaran Direksi Nusantara Regas Hendra Jaya 
melakukan silaturahmi dengan para wartawan energi  media 
cetak nasional dan elektronik di Jakarta, (31/7). Dalam kegiatan 
tersebut, Hendra memaparkan tentang posisi Nusantara Regas 
dan kesiapan infrastrukturnya. “Gas yang dimiliki Nusantara 
Regas disalurkan untuk kebutuhan PLTU PLN yang berlokasi 
di Muara Karang,”ujar Hendra. Target lain di tahun ini, yaitu 
perluasan pasokan lokasi hingga ke Tanjung Priok.•NILAwATI DJ

EvEnt NgABUBUDRIFT DAN 
PERkENALAN kOMISI DRIFT IMI

JAkARTA - Pada 4 Agustus 2012, pebalap Rifat Sungkar  
memperkenalkan Komisi Drift IMI, institusi resmi yang akan 
menjadi wadah bagi cabang olahraga motorsport drifting di 
Indonesia. Acara ini dikemas dengan kegiatan Ngabubudrift. 
Penyelenggaraan acara ini, turut didukung sepenuhnya oleh 
Pertamax Racing, bahan bakar produksi Pertamina yang dapat 
digunakan oleh komunitas drifting di Indonesia, yang rata-rata 
menggunakan “high performance engine”. Acara juga diisi 
dengan buka puasa bersama.•komisi Drift IMI
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ANAk PERUSAHAAN
PT Pertamina Retail Bagikan 
300 Paket SembakoLNg, Bisnis 

Jangka Panjang
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PEP Field Pangkalan Susu Sosialisasikan 
Sumur Ekplorasi Benggala-A

JAkARTA – Nusantara Regas merupakan 
perusahaan yang memiliki lingkup usaha penga-
daan LNG, penyediaan fasilias FSRU serta 
penjualan gas bumi, berusaha memaksimalkan 
pelayanannya dengan menambah volume serta 
infrastruktur. Hal itu dibuktikan dengan terus 
berusaha memenuhi kebutuhan para pelanggan, 
diantaranya PLN dan Krakatau Steel. 

“Untuk saat ini besaran volume masih di-
dominasi PLN. Suplai dilakukan Nusantara Regas 
untuk PLTU PLN di Muara Karang,”ujar Direktur 
Utama Nusantara Regas Hendra Jaya di Jakarta, 
Selasa (31/7).

Menurut Hendra, tantangan ke depan Nusan
tara Regas harus segera memanfaatkan jaringan 
pipa milik PHE ONWJ. “Kita akan melakukan 
sharing fasilitas agar tahun depan bisa mensuplai 
juga ke PLTU Tanjung Priok, kalau sekarang baru 
PLTU Muara Karang,”ujarnya. 

“Apalagi dalam satu bulan kebutuhan untuk 
PLN saja berkisar 210.000 BTU, maka kargo yang 
ada akan habis dalam waktu 14-15 hari. Berarti 
dalam satu bulan, kita memerlukan dua kargo 
untuk pasokan PLN,” kata Hendra.

Lebih lanjut Hendra mengatakan pihak 
Nusantara Regas sedang melakukan perbincangan 
dengan BP Migas dalam hal perluasan jaringan 
atau wilayah. “Memang ini masih tahap awal 
tujuannya melebarkan jaringan. Jadi bukan hanya 
Muara Karang dan Tanjung Priok tetapi tempat
tempat lain yang memiliki jaringan dengan pipa 
ONWJ. 

“Kalau industri, deal-nya dilakukan melalui 
PGN. Karena PGN telah memiliki jaringan dan 
banyak mempunyai hubungan dengan industri. 
Jadi kami nanti hanya menyuplai gasnya saja ke 
indutri, masalah industri mana yang akan digarap 
itu semua dilakukan PGN,” tandas Hendra.

Menyikapi masalah harga yang masih menjadi 
isu utama, Hendra menjelaskan meskipun harga 
LNG cukup tinggi tetapi yang menjadi prioritas 
bagi Nusantara Regas, yakni komitmen terhadap 
pelanggan. “Kami menjanjikan kepada PGN 
ataupun industri, kami punya komitmen suplai 
yang konsisten dan stabil. Karena selama ini 
industri keluhannya mendapatkan harga murah 
tetapi pasokan selalu kurang, itulah yang menjadi 
acuan kami,” tukasnya.

“Sekarang ini total pasokan dari Bontang 
sekarang ini sebesar 16 kargo. Untuk pasokan 
jumlah sebenarnya tergantung dari berapa 
kesanggupannya, tapi kita mengharapkan punya 
kebutuhan kita bisa sampai 1 juta ton per tahun. 
Meskipun harus bertahap dan dimulai dari kecil 
dulu,” papar Hendra.

Hendra menjelaskan LNG ini merupakan bisnis 
jangka panjang. “Jadi belum bisa diukur dalam 
waktu satu atau dua tahun. Bicara dengan PGN, 
mereka tidak mau kalau suplai yang dilakukan 
Nusantara Regas hanya setahun. Karena PGN 
pun sudah mempunyai kesepakatan dengan 
konsumen atau industri minimal kerjasama dila-
kukan 10 tahun, dan itu yang dilakukan dengan 
PLN,” pungkas Hendra mengakhiri.•NILAwATI DJ

JAkARTA – Dalam rangka 
menyambut  bu lan  suc i 
Ramadan, PT Pertamina Retail 
melangsungkan kegiatan Bakti 
Sosial di lingkungan wilayah 
kerja Pertamina Retail yang 
berlokasi di Kelurahan Kebon 
Sirih RW.03 tepatnya di Gang 
10, Jumat (3/8). 

Kegiatan bakt i  sosia l 
in i  j uga  sebaga i  wu jud 
kepedu l ian  perusahaan 
kepada masyarakat sekitar 
dengan membagikan 300 
bingkisan paket sembako 
berupa beras, minyak goreng, 
kecap, mie instan dan lain-lain. 
Sehingga dengan kegiatan 
ini, masyarakat akan menilai 
keberadaan Pertamina di 
lingkungan tempat tinggal 
mereka turut memberikan 
manfaat bagi kehidupan 
mereka.

Di sela kegiatan bakti 
sosia l ,  F inance Director 
P T.  P e r t a m i n a  R e t a i l 
Tenny Rusdy menjelaskan 
keberadaan Pertamina Retail 
harus berdampak kepada 
ma syarakat, terlebih di ling-
kungan yang berdekatan de-
ngan wilayah kerjanya. 

“Artinya, disini Pertamina 
Retail akan selalu peduli 
dengan lingkungan, supaya 
kehadiran Pertamina dapat 
membantu masyarakat. Di 
bulan Ramadan inilah menajdi 
waktu yang tepat untuk kita 
beramal dan kita ingin berbagi 
kepada sesama, dan dibulan 
Ramadan inilah waktu yang 
tepat untuk kita beramal,” 
ujar Tenny.

S u n a rd i ,  w a r g a  R T 

15 Kebon Sirih ini sangat 
senang bisa mendapatkan 
paket sembako yang di-
ber i  kan o leh Pertamina 
Re tail. “Alhamdulillah saya 
mendapat bantuan sembako 
dari Pertamina, buat saya 
ini sangat membantu sekali 
meringankan beban belanja 
dapur dan mudah-mudahan 
Pertamina bisa lebih sering 
melaksanakan pembagian 
paket sembako ini,” ungkap 

Sunardi. 
Di  samping kegiatan 

pembagian paket sembako, 
Pertamina Retail seringkali 
melaksanakan bakti sosial 
la innya, sepert i  sunatan 
massal, buka ber sama anak 
yatim piatu dan memberikan 
santunan. Se mua kegiatan 
tersebut adalah bagian dari 
program Corporate Sosial 
Responsibility.•MAY SARAH

Finance Director PT. Pertamina Retail Tenny Rusdy secara simbolis menyerahkan paket sembako kepada warga RT 15 
Kebon Sirih yang terletak di sekitar Kantor PT Pertamina Retail.

PANgkALAN SUSU-Da lam 
rangka pencapaian pro duksi 
minyak bumi nasional paling 
sedikit rata-rata 1,01 juta barel 
per hari pada tahun 2014 dan  
untuk  menambah pasokan 
migas di Propinsi Sumatera 
Utara  PT Pertamina EP 
berencana akan  melaksanakan 
pengeboran  sumur eksplorasi 
Benggala - A  yang berada di 
Desa Perkebunan Tanjung Jati 
Kecamatan Binjai Kabupaten 
Langkat.

Sebagai pengenalan ter-
hadap masyarakat, muspika 
dan perangkat Desa PEP  
Field Pangkalan Susu telah 
mengadakan kegiatan so-
sialisasi pengeboran yang 
dilaksanakan di Kantor Desa 
Tanjung Jati Kecamatan Binjai 
Kabupaten Langkat  yang 
dihadiri Muspika Kecamatan 
Selesai, manajemen PTPN 
2,  pemuka masyarakat , 

Pemuka Agama dan pim-
pinan organisasi  Pemuda,  
Perangkat Desa dan ma-
syarakat sekitar lokasi pe-
ngeboran, serta pekerja Fung-
si Layanan Operasi, (19/6 ).

“ Sosialisasi  ini bertujuan 
untuk menjelaskan kepada 
masyarakat program kerja, 
manfaat dan upaya-upaya 
pengendalian l ingkungan 
yang akan dilaksanakan oleh 
Pertamina EP pada waktu 
pemboran sumur eksplorasi 
Benggala - A,” kata Kepala 
Layanan Operasi PT Pertamina 
EP Field Pangkalan Susu, 
Daniel Munthe.

Daniel menam bahkan, 
rangkaian kegiatan penge-
boran d iawa l i   dengan 
kegiat an pembebasan lahan,  
penimbunan, pengerasan 
dan  perawatan jalan masuk 
lokas i  dan pematangan 
lahan.  Dampak yang sangat 

dirasakan masyarakat pada 
tahap ini adalah jalan akan 
semakin baik.

Daniel  juga  mengharapkan 
dukungan yang sebesar-
besarnya dari Muspika serta 
seluruh perangkat Masyarakat 
agar kegiatan pengeboran 
berlangsung dengan sebaik-
baiknya dan hasi l  akhir 
produksi migas yang signifikan 
untuk memenuhi kebutuhan 
migas di Propinsi Sumatera 
Utara seperti yang diharapkan 
Plt Gubernur Sumatera Utara  
Gatot Pujonugroho, Bupati 
Langkat H.Ngogesa Sitepu 
dan Ketua Komisi D DPRD 
Sumatera Utara H.Yan Syahrin 
pada  Audiensi BPMIGAS dan 
K3S beberapa waktu lalu. 

Da lam sambutannya 
Sekretaris Kecamatan Binjai 
Aliandi sangat mendukung 
kegiatan yang di lakukan 
BUMN PT Pertamina EP 

karena sebagai Badan Usaha 
Milik Negara Pertamina ten
tunya akan memberikan sum-
bangsih yang besar kepada 
masyarakat apabila berhasil 
mendapatkan minyak dan 
gas. 

 “ Atas nama pemerintah 
kami sangat mendukung 
kegiatan pemboran yang 
akan dilaksanakan, saya 
mengharapkan  kepada 
seluruh komponen yang 
ter kait dan masyarakat sa-
ma-sama berdoa agar pe-
ngeboran berlangsung aman 
tidak terjadi 

kecelakaan kerja yang 
dapat merugikan semua 
pihak. Dan yang terpenting 
kerjasama antara masyarakat 
dan Pertamina dapat terjalin 
dengan baik “ pesannya.

Acara berlangsung lan-
car diakhiri dengan tanya 
jawab.•PEP FIELD PANgkALAN SUSU
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Rio Haryanto :
Saya Ingin Jadi 
Pebalap Berprestasi
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Rio Haryanto dengan senang hati melayani pertanyaan wartawan media cetak 
dan elektronik.

JAkARTA –  Ngabuburit 
bersama pebalap muda Rio 
Haryanto sukses diadakan 
oleh sponsor utama GP, 
PT. Pertamina (Persero). 
Ngabuburit dan buka puasa 
bareng berlangsung di Central 
Park, Jakarta (7/8). Corporate 
Secretary Pertamina Argono 
menyatakan, momen Ra-
madan memang sengaja 
digunakan untuk berkumpul 
karena jadwal lomba Rio 
juga tidak padat. Pertamina 
berharap, Rio bisa naik ke 
tahap GP 1 untuk dua tahun 
ke depan karena tahun ini 
adalah tahun pertama bagi 
Rio di GP 2. 

Hal tersebut juga di-
inginkan Rio Haryanto. “Spirit 
dari teman-teman, keluarga 
serta Pertamina akan lebih 
memacu saya untuk terus 
berlomba lebih baik lagi. 
Saya akan lebih kompetitif 
dan  be rha rap  kemba l i 
menorehkan prestasi,” harap 
Rio. Rio juga menambahkan 
sejauh ini kompetisinya begitu 
ketat. Tahun ini adalah tahun 

SEMARANg - Pelumas 
Pertamina Sales Region IV 
Jateng/DIY mengadakan 
acara buka bersama dengan 
400 orang mekanik bengkel 
Olimart se-Kota Semarang. 
Acara buka bersama dilak-
sanakan di Kantor Pertamina 
Pemasaran wilayah Jateng/
DIY, dimeriahkan Group Musik 
Rebana dari Masjid Shodiqul 
Ibad serta berbagai macam 
door prize.

Ditemui di lokasi acara, 
Sa les  Reg ion  Manager 
Lubricants Alfareda Adrianto 
Elifas menyampaikan acara 
buka bersama tersebut 
dimak sudkan  untuk menja-

pertamanya. Keinginan Rio 
dapat meraih podium di 
tiga seri terakhir. Melihat ke 
belakang, pada tahun 2010 
lalu, Rio juga dinobatkan 
sebagai best driver in the team. 
Ini merupakan kebanggaan 
tersendiri bagi Indonesia dan 
Pertamina tentunya untuk 
terus memberikan dukungan 
moral material yang tak ada 
habisnya kepada Rio.

Rio berusaha menjelaskan 
kepada awak media apabila 
dirinya telah cukup kuat di 
race pertama, dan semoga 
pertandingan yang akan 
dilaksanakan di Belgia lebih 

bagus lagi. Adaptasi harus 
d imaks ima lkan  supaya 
Rio juga terbiasa dengan 
atmosphere GP. Lagipula 
persyaratan untuk menjadi 
super racer juga telah dipenuhi 
Rio.

Acara ngabuburit dan 
buka puasa yang juga dibanjiri 
oleh banyak penggemar Rio 
berlangsung hangat dan 
santai. Para penggemar dapat 
secara langsung menyapa 
dan berfoto bersama Rio. 
Pada akhir acara, Rio dengan 
mantap mengatakan “I want to 
be the race, karena mobilnya 
sangat kompetitif”.•MAY SARAH

Pelumas Pertamina Bukber 
dengan 400 Mekanik Olimart

lin tali silaturahmi diantara 
para mekanik  agar tercip-
ta satu persepsi yang sa-
ma da lam member ikan 
pelayanan kepada konsumen 
dan  seka l igus  sebaga i 
penghargaan atas kinerja 
para mekanik.

Lebih lanjut dijelaskan 
di tengah persaingan yang 
ketat ,  saat in i  Pelumas 
Pertamina masih menguasai 
pasar domestik diatas 40%, 
selain itu Pelumas Pertamina 
telah berekspansi ke pasar 
luar negeri, di antaranya 
Singapura, Thailand, Philipina, 
Malaysia, Brunei Darussalam, 
Australia, Pakistan, India dan 

di Timteng. Pencapaian ini 
tentu merupakan upaya dari 
semua pihak, termasuk di 
dalamnya para mekanik 
yang merupakan frontliner 
Pelumas Pertamina kepada 
konsumen.

Pelumas Pertamina juga 
memer iahkan Ramadan 
dengan program Takjil Ra-
madan on the Street bersama 
Enduro gratis di lima lokasi 
di  kota Semarang, yaitu Jl. 
Pahlawan, Tlogosari, Nga-
liyan, Ngesrep dan Unnes 
serta Posko Mudik Lebaran  
di SPBU Lemahabang Se-
ma rang dan SPBU Teras 
Boyolali.•FRM REg. IV

JAkARTA – “Saya berharap energi-energi baru harus mampu menjadi favorit dan menjernihkan 
air keruh. Jangan puas jika hanya menjadi ikan sapu-sapu yang hanya mampu bertahan hidup 
di dalam air yang keruh. Tetapi jangan juga hanya menjadi ikan hias hanya indah dipandang 
sebentar lalu mati karena tidak mampu bertahan di dalam air keruh,” tegas Direktur Sumber 
Daya Manusia Pertamina, Evita M Tagor pada saat pembukaan BPS/BPA Batch I tahun 2012 
di Lantai M Gedung Utama Kantor Pusat Pertamina Jakarta, Senin (30/7).

Selain itu, Evita berharap calon pekerja Pertamina agar dapat menumpahkan semua 
ide-idenya untuk kemajuan perusahaan. Terlebih lagi kepada fungsi dia ditempatkan selama 
on job training. “Karena selama OJT Anda semua akan dinilai, apakah layak atau tidak 
untuk menjadi insan Pertamina. Oleh karena sikap-sikap serius dan profesionalisme sangat 
diharapkan,” tegasnya.

Lebih lanjut Evita menjelaskan, selama 3,5 tahun terakhir telah terjadi perubahan besar 
terhadap regulasi migas, yaitu dengan lahirnya UU Migas No. 22 tahun 2001 tentang minyak 
dan gas bumi. Ditambah lagi sekarang ini Pertamina sudah merubah fungsi menjadi Persero 
dan tidak lagi memonopoli bisnis migas di tanah air. Hal ini tentunya membawa dampak yang 
luar biasa terhadap Pertamina ke depan. “Kehadiran calon-calon insan Pertamina dirasakan 
mampu menjadi energi baru bagi perusahaan. Jika tidak pandai menyikapinya maka sudah 
bisa dipastikan di tahuntahun mendatang Pertamina sektor hililr khususnya BBM non PSO 
akan semakin tergerus,” paparnya. “Sekarang ini pesaing kita sudah banyak di luar sana, ada 
kuning, hijau, dan biru. Ini membutuhkan inovasi dan ide-ide baru dari anda sekalian. Anak 
muda biasanya penuh dengan ide dan kreatifitas sangat baik,” kata Evita.

Sementara itu, Vice President Pertamina Learning Center Hasnil Rasyid memaparkan 
program ini untuk mempersiapkan calon pekerja melalui pembinaan dan pembelajaran yang 
terstruktur untuk pola pikir kerja, pemahaman dalam pembentukan profesional dan organisasi 
perusahaan. Adapun materi yang diberikan adalah, kewiraan, wawasan korporat, wawasan 
fungsi, OJT, kertas kerja wajib (KKW) dan ujian. “Untuk batch I/2012 ini, terdapat 268 peserta. 
Yaitu, BPS (M&T 41 orang, Refinery 52 orang, GA 6 orang, Internal Audit 12 orang, HR 19 
orang, Finance 19 orang, Hulu 29 orang, dan PDSI 11 orang). BPA M&T 27 orang dan Refinery 
47 orang, dan GA 5 orang,” tukas Hasnil.•NILAwATI DJ

Direktur SDM Evita M. Tagor :
Jadilah Energi Baru 
yang Inovatif
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PkB Periode 2012-2014 Ditandatangani

Prsiden FSPPB Ugan Gandar, Menteri Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi HA 
Muhaimin Iskandar, dan Direktur Utama Karen Agustiawan melakukan jabat tangan 
bersama atas ditandatanganinya PKB periode 2012-2014.
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JAkARTA - “Dengan penan-
datanganan PKB 2012 – 2014 
ini, hubungan industrial yang 
selama ini terjalin akan semakin 
produktif dan bermanfaat bagi 
kemajuan perusahaan serta 
peningkatan kesejahteraan 
para pekerja.” 

Hal tersebut dikatakan 
Menter i  Tenaga Ker ja  & 
Transmigrasi Muhaimin Iskandar 
ketika memberikan sambutan 
dalam acara penandatanganan 
Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 
Periode 2012-2014 antara PT 
Perta mina (Persero) dengan 
Federas i  Ser ikat  Peker ja 
Pertamina Bersatu (FSPPB). 

Perjanjian Kerja Bersama 
(PKB) Periode 2012 – 2014  
tersebut ditandatangani oleh 
Dirut PT Pertamina (Persero) 
Karen Agustiawan dan Presiden 
Federas i  Ser ikat  Peker ja 
Pertamina Bersatu (FSPPB) 
Ugan Gandar,  di Lantai 21 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina, pada Senin (13/8).

Sementara Presiden FSPPB 

Perjanjian kerja Bersama (PkB) Periode 2012 – 2014 
ini diharapkan dapat menjadi titik tolak perubahan 
menjadi lebih baik lagi demi kemajuan perusahaan 
dan kemaslahatan pekerja.

hingga dukungan dan  kontri busi  
para pekerja  menjadi  nyata dan 
lebih  terarah,” papar  Ugan 
Gandar. Dalam kesempatan 
tersebut, Ugan juga meminta 
direksi memberikan penjelasan 
atas beberapa isu penting 
seperti pemanfaatan global 
bond;  eks pansi perusahaan  di 
luar negeri seperti di  Venezuela;  
visi dan strategi  perusahaan 
da lam  memper juangkan 
penguasaan blok-blok yang 
akan berakhir kontraknya, dan 
lain-lain.

 “Hal ini menjadi penting 
mengingat saat ini  FSPPB 
sedang melakukan judicial 
review  terhadap UU Migas 
ke Mahkamah Konstitusi yang 
sudah memasuki tahapan   
pe mandangan ahli, sebelum 
memasuki sidang pleno,” te gas 
Ugan Gandar. 

“Sekali lagi, proses pe-
nandatanganan PKB ini se-
harusnya menjadi awal rencana 
perubahan Pertamina baru yang 
melibatkan seluruh potensi di 
internal perusahaan. Dengan 
ditandatangani PKB hari ini, 
insya Allah, kita mampu berbuat 
yang terbaik buat pekerja, terbaik 
buat perusahaan, dan terbaik 

kompetensi dari pekerja.”
Tidak lupa, Karen menegas-

kan PKB tidak hanya sesuatu 
yang menjadi milik pekerja, 
namun sekaligus juga menjadi 
pedoman dan milik perusahaan. 
Karen pun meminta dukungan 
FSPPB dan para peker ja 
berkaitan dengan transformasi 
Pertamina menjadi world class 
energy company.   

Turut hadir pada penan-
datanganan tersebut Direktur 
SDM Pertamina Evi ta M. 
Tagor, Direktur PIMR M. Afdal 
Bahaudin, Direktur Pengolahan 
Chrisna Damayanto, serta jajaran 
manajemen lainnya khususnya 

Ugan Gandar  me nyatakan, 
dengan ditan datanganinya 
PKB Periode 2012 – 2014 ini, 
menunjukkan kemauan dan 
itikad baik, yang diikuti dengan 
langkah nyata, untuk tidak 
melakukan pelanggaran yang 
tidak semestinya di perusahaan 
ini. Berbeda dengan tiga PKB 
sebelumnya, PKB ke -4 ini 
lebih menekankan pada upaya  
peningkatan kinerja individu dan 
perusahaan. “Hal ini menjadi 
sangat pen ting, karena di 
tempat lain serikat pekerja hanya 
berorientasi pada kepentingan 
kesejahteraan dan perlindungan 
pekerja. Sedangkan FSPPB 
mem berikan aspek yang lain, 
yaitu menjaga kelangsungan 
bisnis perusahaan.”

Bagi  FSPPB, ha l  ter-
sebut bukanlah semata men-
jadi domain dari direksi, tetapi 
menjadi suatu yang penting bagi 
para pekerja. ”Dalam beberapa 
hal terkait dengan proses bisnis, 
direksi telah sepakat  untuk 
mengomunikasikannya se-

buat rakyat Indonesia,” kata 
Ugan menutup sambutannya.

Pada kesempatan yang 
sama, Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan menyambut 
gembira pe nanda tanganan  
PKB ke-4 ini antara perusahaan 
dengan FSPPB. “Kita harapkan 
PKB ini mampu menjadi titik 
tolak yang lebih baik lagi demi 
kemajuan perusahaan dan 
kemaslahatan pekerja,” kata 
Karen. “Dengan selesainya 
perundingan dan finalisasi 
naskah PKB periode 2012 – 
2014 ini, maka perusahaan 
mengharapkan adanya sinergi 
yang lebih baik lagi diantara 
perseroan dengan FSPPB.”

Karen menambahkan, de-
ngan adanya perbaikan dalam 
kesejahteraan pekerja tersebut, 
maka semangat  peker ja 
untuk memberikan kontribusi 
terbaik  bagi per usahaan juga 
harus meningkat. “Saya ingin 
mengingatkan kembali, agar 
ke depan di dalam melakukan 
proses perundingan PKB, pihak 
FSPPB  juga lebih optimal dalam 
memberikan kontribusi maupun 
kritikan dalam hal-hal yang perlu 
dilakukan, seperti peningkatan 
kualitas, baik skill maupun 

dari fungsi HR.   Juga hadir 
Dirjen Pembinaan Hubungan 
Industrial  Ke menakertrans 
RI Ruslan Irianto Simbolon, 
Presiden Konfederasi Serikat 
Pekerja Migas Indonesia Faisal 
Yusra, dan para undangan 
lainnya. 

Selesai penandatanganan, 
acara di lanjutkan dengan 
sosial isasi  perdana PKB 
Periode 2012 – 2014 yang 
diikuti para GM dan Manajer 
SDM unitunit Pertamina di 
daerah. Acara dipimpin oleh VP 
Strategic HR Suwardi  Somantri 
dan Presiden FSPPB Ugan 
Gandar.•URIP HERDIMAN kAMBALI


