
Pekan lalu, telah dibahas mengenai pentingnya “Roadshow” 
dalam penerbitan instrumen obligasi. Selain untuk memasarkan 
instrumen yang akan diterbitkan, roadshow juga merupakan 
sarana komunikasi perusahaan untuk meyakinkan calon 
investor dan membangun kepercayaan investor (building trust). 
Namun setelah roadshow dilakukan dan obligasi terserap 
dengan baik, bukan berarti komunikasi yang dilakukan oleh 
perusahaan kepada investor terhenti. Upaya membangun 
kepercayaan harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Inilah 
permainan yang tidak kalah penting.

Salah satu aktivitas yang dilakukan adalah “Non Deal 
Roadshow” (NDR). Pelaksanaan NDR hampir mirip seperti 
roadshow, yakni rangkaian pertemuan dengan investor 
keuangan (pemegang obligasi) atau investor potensial. Materi 
yang disampaikan pun serupa, updating kondisi perusahaan 
dan prospeknya. Bedanya, NDR dilakukan bukan untuk 
memasarkan atau menjual instrumen pendanaan, namun 
untuk berkomunikasi dan menjaga kepercayaan pelaku pasar 
serta mengukur sentimen komunitas pasar uang terhadap 
perusahaan. Lebih jauh, audience yang ditemui merupakan 
investor yang sudah mengetahui tentang perusahaan, sehingga 
landasan komunikasi yang konsisten dan jelas harus selalu 
ditekankan.   

Melengkapi kegiatan NDR, perusahaan juga dapat mengundang 
investor untuk berkunjung ke lokasi kegiatan operasional 
perusahaan (site visit). Tujuannya untuk menunjukkan 
kepada investor secara langsung kegiatan operasi yang 
dilakukan perusahaan di lapangan. Hal ini dapat memperkuat 
kepercayaan investor dengan menunjukan keselarasan antara 
paparan yang dilakukan pada saat NDR / Roadshow dengan 
kegiatan operasional perusahaan yang nyata. Bagi perusahaan 
energi seperti Pertamina, banyak aktivitas kunci yang menarik 
minat investor global seperti kegiatan Hulu, LNG plant, fasilitas 
geothermal, kegiatan kilang, hingga mekanisme distribusi BBM 
yang kompleks beserta mitigasi bilamana terjadi gangguan. 
Intinya, business continuity.

Semua upaya komunikasi dan peningkatan layanan informasi 
dengan para pemegang obligasi dan komunitas pasar 
uang internasional sesungguhnya dilakukan demi menjaga 
kepercayaan pelaku pasar keuangan. Pasalnya, kepercayaan 
merupakan pertimbangan utama bagi investor yang telah 
menginvestasikan dana hingga ratusan juta dolar pada 
perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus membangun sikap 
mental yang siap, sigap, proaktif, dan profesional secara 24/7 
(24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu) tanpa henti. This 
is our game.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Proactive Trust Building

Pertagas Niaga Pasok 
Gas untuk PTPN III

JAKARTA –  PT Pertamina 
Gas  N iaga  me lakukan 
ker ja sama dengan PT 
Perkebunan Nusantara III 
(PTPN III) untuk pasokan gas 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Sei Mangkei. Kerja 
sama ini tertuang dalam 
Nota Kesepahaman yang 
ditandatangani Direktur 
Utama Pertagas Niaga, Jugi 
Prajugio dan Direktur Utama 
PTPN III, Bagas Angkasa.

Penandatanganan yang 
berlangsung di Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (27/5) 
ini juga disaksikan oleh 
Direktur Gas Pertamina, Hari 
Karyuliarto dan dihadiri oleh 
Direktur Utama Pertagas, 
Gunung Sardjono Hadi dan 
jajaran direksi PTPN III. 

Dalam nota kesepahaman 
tesebut, Pertagas Niaga 
diperkirakan akan memiliki 
alokasi gas dari volume 
gas hasil regasifikasi LNG 
berasal dari Floating Storage 
Regastification Unit (FSRU) 
atau volume gas bumi yang 

PT Pertamina Gas Niaga 
berkomitmen memasok 
gas untuk Kawasan 
Ekonomi Khusus (KEK) 
Sie Mangkei. Bukti 
sinergi antar BUMN 
yang semakin erat 
demi kemajuan bangsa 
dan maksimalisasi 
pemanfaatan energi 
alternatif di masa yang 
akan datang.
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Direktur Utama PTPN III Bagas Angkasa, Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto, dan Direktur Utama Pertagas Niaga Jugi 
Prajugio berkomitmen untuk bekerja sama memasok gas di Kawasan Ekonomi Khusus Sie Mangkei.

bersumber dari lapangan gas 
bumi di wilayah Sumatera 
Utara.

Dikatakan oleh Har i 
Karyuliarto bahwa untuk 
pasokan awalnya, Pertagas 
akan memberikan pasokan 
gas ke PTPN III sebesar 
40 mmscfd. “Kami ber
ha rap  ke r j a  sama  i n i 
segera ditindaklanjuti untuk 
awal yang baik sehingga 
meyakinkan pihak PTPN 
untuk mengembangkan 
bisnis berikutnya bersama 
Pertamina,” kata Hari.

Pasokan  gas  yang 
nantinya didistribusikan oleh 
Pertagas ini akan digunakan 
un tuk  keg ia tan  usaha 
budidaya dan pengolahan 

ta naman Kelapa Sawit dan 
Karet sebagai produk utama 
dari PTPN III yang berlokasi 
di wilayah Sumatera Utara. 

Dalam sambutan nya, 
Jugi mengatakan kerja sama 
yang terjalin ini sebagai tindak 
lanjut dari Peraturan Presiden 
(Perpres) No. 5 tentang 
kebijakan energi nasional 
yaitu bagaimana mengelola 
energi nasional dengan 
memberikan peranan yang 
optimal terhadap sumber 
energi alternatif.  

“Hal ini sebagai upaya 
kita sesama perusahaan 
BUMN untuk mengurangi 
ketergantungan pada Bahan 
Bakar Minyak khususnya 
dalam kegiatan industri,” 

ujar Juki.
Sementara itu Bagas 

Angkasa juga menyampaikan 
bahwa sinergi ini menjadi 
moment penting bagi PTPN 
III yang sebelumnya telah 
melakukan kerja sama untuk 
pasokan BBM dan sekarang 
mengarah ke pasokan gas 
untuk kebutuhan industri 
perkebunan dalam proyek 
Sei Mangkei. 

“Proyek Sei Mangkei ini 
menjadi bagian dari program 
Pemerintah yang rencananya 
pada pertengahan Juni 2013 
ini akan siap kita diresmikan. 
Mudahmudahan kerja sama 
yang terjalin ini akan lebih 
baik lagi untuk ke depannya,” 
kata Bagas.•IRLI KARMILA
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
MANAJEMEN VICE PRESIDENT RETAIL FUEL MARKETING PERTAMINA

MUCHAMAD ISKANDAR
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

lebIh akuNTabel 
daN kredIbIlITaS 
MeNINGkaT

Pengantar Redaksi :
Pertamina memperkenalkan Sistem Monitoring dan Pengendalian 

BBM Bersubsidi (SMP BBM) kepada publik.Seperti apa sistem 
ini, kami pun berbincang dengan VP Retail fuel Marketing 
Muchamad Iskandar, suatu pagi di akhir bulan Mei 2013. 

Apa yang dimaksud dengan Sistem Monitoring dan 
Pengendalian BBM (SMP BBM) ini? Prinsip kerja dari Sistem 
Monitoring dan Pengendalian  BBM Bersubsidi (SMP BBM) ini adalah 
suatu sistem yang akan kita pasang dan terintegrasi dengan  sistem 
Pertamina di Pusat. Untuk semua atau setiap transaksi penjualan 
BBM di SPBU agar bisa terrecord dan terintegrasi dengan baik.

Ada dua tahapan dalam implementasi sistem ini. Nanti di 
SPBU itu akan kita pasang perangkat hardware dan softwarenya 
yang terintegrasi ke Pertamina Pusat. Semua transaksi itu akan 
terekam.

Di satu sisi, di setiap kendaraan, akan dipasang Radio Frequency 
Identification (RFID) Text. Sehingga pada saat nozzle masuk, di situ 
dipasang reader-nya, maka akan bisa mengidentifikasi  siapa yang 
beli. Langsung itu terkoneksi

Implementasi ini kembali lagi pada monitoring  (M). Monitoring 
ini berarti pencatatan semua transaksi di ujung nozzle SPBU. Semua 
itu bisa termonitor, tercatat. Yang beli itu nomor mobilnya sekian, 
jenis kendaraannya apa, terekam  lengkap. 

Termasuk bisa ketahuan siapa pemiliknya?  Ya, bisa sampai 
ke sana karena input awal datanya itu dari STNK.

Setelah monitoring ini jalan, kalau Pemerintah menghendaki 
untuk pengendalian (P), ini perlu payung hukum  terlebih dahulu. 
Sistem ini bisa  kita pakai untuk pengedalian.

Mobil pribadi juga bisa ya? O, ya bisa. Mobil pribadi itu 
misalnya yang 2000 CC dianggap mobil mewah, atau buatan 
tahun sekian ke atas, itu tidak boleh beli BBM Bersubsidi. Atau 
dibatasi pembeliannya.   Itu bisa dikunci di sistem tersebut dengan 
menggunakan Smart Card, yang terkoneksi dengan RFID Text yang 
terpasang di mobil tersebut.

Jadi Smart Card tidak  akan semudah itu dipindahtangankan. 
Karena identitasnya sudah aterkoneksi dengan RFID Text.

Siapa yang menanggung biaya pemasangan tools-nya 
itu? Semua kita tanggung, namun yang investasi  untuk semua  ini  
ialah PT Inti, sebagai pemenangnya. Kita bayar dingin, isitilahnya. 
Kalau dia ingin alat ini berfungsi dengan baik, bisa merecord, bisa 
mengendalikan dan sebagainya, baru kita bayar sesuai dengan data 
yang terrecord itu.   Kita bayar sekian rupiah per liter. Jadi kalau dia 
tidak bisa menyajikan data itu, kita tidak bayar.

Apakah sistem SMP BBM ini dipakai dalam keadaan 
normal? Atau dalam keadaan  khusus, karena terkait dengan 
rencana kenaikan harga BBM? Dalam keadaan normal tidak ada 
masalah. Harga BBM mau naik pun, tidak ada masalah. Orang kan 
selalu khawatir, nanti kalau harga minyak itu sudah tidak disubsidi, 
naik, naik dan naik terus, alat ini nanti tidak berfungsi... Tidak perlu 
khawatir, alat ini tetap berfungsi.

Bagi Pertamina ini adalah suatu data base yang luar biasa dan 
bisa kita manfaatkan untuk maintain konsumen. 

Seperti apa memelihara pelanggan ini? Maintain loyalitas 
pelanggan, maksudnya perilaku pelanggan perlu kita jaga, supaya 
tidak ke lari ke pesaing.  Bisa sebagai reward point, misalnya. Dia 
kan bisa terrecord, misalnya setiap bulan beli berapa banyak non
subsidinya. Nanti setiap sekian liter kita kasih reward point. Point 
itu bisa ditukar dengan hadiah apa.

Dan kita ini nanti bisa jadi perusahaan modern. Karena semua 
transaksi di ujung nozzle itu terrecord dengan baik. 

Apa kendalanya  di lapangan? Kalau teknis itu hampir 
tidak ada kendala. Karena sekarang di setiap wilayah sudah bisa 

dijangkau dengan jaringan LAN secara online. Yang tidak terjangkau, 
bisa pakai satelit. Tidak ada masalah di dalam teknis operasional. 
Yang kita khawatir karena pekerjaan ini masif, masal. Pemasangan 
RFID Text ini kan akan dipasang di setiap kendaraan, baik motor 
maupun mobil yang jumlahnya sekitar 100 juta.

Bagaimana dengan jumlah  SPBU yang  5.000-an? O, kalau 
SPBU itu di dalam genggaman kita. Nah, mobil atau kendaraan ini 
kan berhadapan langsung dengn masyarakat. Maka mungkin saja 
terjadi masyarakat menolak, tidak mau dipasang. Ini sosialisasinya 
nanti  harus clear.

Tetapi urusan pemasangan itu kan  urusan PT Inti ya? Iya, 
semua PT Inti, tetapi karena ini kerjaan kita, maka kita harus kawal 
betul. Termasuk payung hukumnya mesti clear dari pemerintah, 
begitu juga sosialisasinya. Kalau tidak ada payung hukum, karena ini 
menyangkut hak privasi orang, yang mobilnya akan dipasangi RFID 
Text di setiap mulut tangki mobilnya.

Tetapi logika kita, tahap awal ini kan, orang yang mau beli BBM 
subsidi, harus pasang. Kalau Pemerintah mewajibkan seperti itu, 
maka akan  lebih mudah. Orang akan menjaga atau malah mengejar 
untuk mencari RFID Text ini. Karena kalau orang mau murah, ya harus 
ada upaya sedikitlah, tanpa dibebani biaya apapun di situ.

Nah, yang nonsubsidi, ini kan perlu pendekatan persuasif  
karena ini harus dipasang semua.

O, jadi kendaraan yang biasa pakai Pertamax pun harus 
dipasang? Iya.  Karena supaya identifikasi dari reader ini kan 
berfungsi dengan benar. Seperti mobil saya, itu sudah dipasang. 
Itu mobil dinas, tidak boleh pakai Premium. Begitu masuk ke nozzle 
premium,  itu not-authorized. Tidak keluar nozzle ini. Tatkala masuk 
ke Pertamax, langsung ngocor dia. 

Tadi Anda sebutkan ada kurang lebih100 juta kendaraan. 
Berapa lama yang dibutuhkan untuk pemasangannya? 
Iya, paling banyak itu motor, ada sekitar 70an juta. Waktu yang 
diperlukan kurang lebih 1 tahun.

Sebenarnya pemilik kendaraan itu tidak berhak untuk 
menolak ya, karena ini kan berlaku untuk semua? Iya, karena 
itu payung   hukumnya sedang disiapkan BPH Migas. Analoginya, 
kita ini kan yang jualan minyak, sedang BPH Migas regulatornya. 
Sehingga kalau dia mensyaratkan untuk wajib pasang, itu haknya 
regulator.

Keuntungan apa untuk Pertamina dari penerapan SMP 
BBM ini? Secara makro, adalah akuntabilitas. Ini yang  sekarang 
jadi sorotan publik, seolaholah BBM subsidi yang kita salurkan 
tidak tepat sasaran. Bahasa di publik kan seperti itu. Ini akan bisa 
kita pertanggungjawabkan,  clear.  Setelah alat ini terpasang, semua 
transaksi akan ter-record di situ. Kita akan buktikan secara sistem. 
Kalau tidak, nanti kita cuma akan dibilang omdo, omong doang. 

Nah, itu satu sisi yang sangat berharga bagi Pertamina. Yang 
kedua, kredibilitas Pertamina bisa dipertanggungjawabkan clear 
pada publik.

Bagi pemerintah, ini kan bisa menjadi alat kendali. Bisa 
menghemat subsidi kalau sudah diterapkan. Paling tidak, sekarang 
ini kan tidak bisa kita hindari pelangsir. Orang beli di SPBU, lalu 
ditampung, kemudian dijual ke industri. Walaupun belinya memang 
pakai mobil. Itu banyak terjadi di daerahdaerah pertambangan. Nanti 
akan bisa teridentifikasi secara jelas, mobil ini kok mengisi di SPBU 
sehari sampai 5 kali. Memangnya untuk apa? Itu bisa ditangkap.

Kita sangat optimis alat ini bisa dipakai untuk meredam kenakalan
kenakalan seperti itu. Kadangkadang  tangki truk  diperbesar, ada 
tangki truk yang mestinya 200 liter, digedekan sampai 1 ton. Nanti 
mengisinya itu di sini 200 liter, di sebelah sana 200 liter lagi , begitu 
seterusnya. Bagi operator kan susah membedakannya.

Itu manfaatnya untuk kita.  Akuntabilitas lebih transparan  dan 
kredibilitas kita meningkat.• URIP HERDIMAN KAMBALI
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ajang direksi Pertamina Mengajar
Energia  Weekly yang terbit minggu lalu, 27 Mei 2013, 

menyediakan sisipan khusus yang isinya mengenai kegiatan 
para Direksi Pertamina saat mengajar di beberapa Sekolah 
Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan 
(SMK). 

Saya sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan 
oleh para Direksi Pertamina. Karena selama ini Pertamina 
hanya dikunjungi oleh para mahasiswa dari berbagai 
Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia. Itupun mungkin 
atas pemintaan dari universitas yang ingin berkunjung ke 
Pertamina sebagai kelengkapan dalam mata kuliah mereka 
di kampus.  Pihak kampuslah yang mendaftarkan diri untuk 
mendapat kesempatan berkunjung ke Pertamina dan mereka 
menunggu kapan waktu giliran bisa berkunjung. 

Dengan kegiatan Direksi mengajar menjadi momen yang 
sangat berarti, khususnya bagi sekolah yang mendapat 
kesempatan dikunjungi langsung oleh Direksi Pertamina. 
Mudahmudahan kegiatan seperti itu tidak hanya sekali yang 
dilakukan oleh para Direksi.

Sangat baik jika bisa dijadikan kegiatan rutin yang bisa 
dischedule-kan. Kehadiran para direksi mengajar dan 
berdiskusi dengan para pelajar tingkat SMA sangatlah 
bermanfaat dan menyimpan banyak makna kehidupan untuk 
bisa dipetik. 

Berbagi pengalaman kehidupan semasa kecil, sekolah 
hingga meraih karier yang gemilang dengan para pelajar 
sangatlah menarik. Para pelajar yang masih berusia remaja 
punya potensi besar untuk bisa terus berkembang menjadi 
generasi andal yang berkontribusi besar bagi kemajuan 
bangsa Indonesia yang lebih baik.

Kisahkisah kehidupan dan perjuangan dalam meraih 
citacita dan karier para Direksi menjadi inspirasi para pelajar 

untuk menggapai citacita yang gemilang walaupun dengan 
keterbatasan yang mereka miliki. 

Direksi mengajar disini bukanlah mengajar pelajaran 
IPA, Bahasa atau Matematika. Karena mereka sudah 
setiap hari mendapatkan mata pelajaran resmi dari guru 
di sekolah. Namun direksi mengajar disini adalah berbagi 
ceritacerita inspiratif yang memang terjadi nyata namun 
penuh motivasi.

Mereka para pelajar tentunya menganggap bahwa sosok 
Direksi yang datang ke sekolah mereka dengan mobil mewah, 
pakaian rapi, sepatu yang terlihat mahal pastilah hidupnya 
dari keluarga yang kaya, pintar dan bersekolah di tempat 
yang terkenal dan berpendidikan tinggi.

Namun ketika para Direksi memaparkan kisahkisah 
kehidupan mereka, apa yang ada dibenak para pelajar 
tersebut sangatlah bertolak belakang. Ternyata tidak semua 
orang yang telah sukses meraih karier puncaknya berasal 
dari kehidupan yang serba ada dan meraih pendidikan di 
sekolah terkenal.

Meraih sukses butuh perjuangan selagi ada niat yang 
besar dalam diri sendiri maka kesuksesan akan mudah diraih. 
Kehadiran para direksi tersebut layaknya sosok motivator 
yang memberikan inspirasi bagi para remaja diusia sekolah 
menengah atas untuk menanamkan bahwa sukses itu butuh 
kesungguhan dan kerja keras.

Di usia mereka yang masih remaja memang tidak 
hanya membutuhkan pendidikaan di sekolah saja namun 
motivasi dan inspirasi itu adalah hal yang penting untuk 
membangkitkan gairah para pelajar agar terus menyongsong 
masa depan dan mengejar citacita setinggitingginya. “Siapa 
bersungguh-sungguh, ia akan sukses”.•

JAKARTA - PT. Lamindo Inter Multikon (LIM) yang bergerak 
di bidang pertambangan batubara dan merupakan anggota 
Adani Group (perusahaan energi terbesar dari India) menjadi 
salah satu perusahaan internasional yang telah membuktikan 
bahwa Pertamina tidak saja menghasilkan produk berkualitas 
tinggi, namun juga menjaga pasokan serta layanan purna 
jualnya. Terbukti sejak awal operasinya tahun 2005 lalu, PT. 
Lamindo Inter Multikon tetap menggunakan produkproduk 
dari Pertamina, khususnya pelumas, dan hingga saat ini tetap 
loyal.

Atas loyalitas yang ditunjukkan tersebut bertempat di Hotel 
Bidakara, Pertamina Unit Lubricants memberikan penghargaan 
khusus  kepada PT. LIM  sebagai perusahaan asing (PMA) 
yang paling loyal terhadap pelumas Pertamina. Penghargaan 
diberikan langsung oleh VP Pertamina Lubricants, Supriyanto 
D.H.

“Penghargaan ini juga diberikan, karena PT. LIM telah 
menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menjalankan  
kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan  penggunaan dan 
peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selain 
itu juga untuk menunjukkan kepada konsumen lainnya  atau 
calon konsumen  bahwa Pertamina mampu melayani dengan 

PT. lIM, PMa Paling loyal pada 
Pelumas Pertamina

baik konsumen Penanaman Modal Asing (PMA)  yang tentunya 
memiliki standar performance operational yang ketat, “ tutur 
Supriyanto.•PELUMAS/BmW
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Suatu kebanggaan yang tak ternilai seandainya 
kita mampu memenangkan sebuah kompetisi 
dan mendapatkan nilai terbaik di lingkungan 
kerja. Semakin bagus nilai yang didapat, semakin 
besar challenge yang akan diberikan. Terkadang 
tantangan yang diberikan bisa berupa tugas yang 
bertambah banyak di luar job desk yang tertera 
dalam surat kontrak kerja, atau bisa jadi ditantang 
untuk menangani dunia baru.

Di Pertamina hal tersebut sudah menjadi hal 
biasa. Sebagai perusahaan energi yang akan 
Mengenergize Asia, sudah selayaknya memiliki 
pekerja yang mumpuni, berkelas dunia serta 
mampu dan menguasai seluruh bidang yang ada. 
Hal tersebut bisa dilihat di Tabloid Energia Weekly. 
Setiap pekan, kolom posisi di halaman sembilan 
selalu penuh dengan rotasi jabatan dari berbagai 
Direktorat maupun Anak Perusahaan. 

Halaman posisi dalam survei media tahun 
2012, masuk dalam tiga besar rubrik favorit 
pembaca. Karena adanya informasi rotasi jabatan 
di halaman tersebut, akan merangsang pekerja 
lainnya untuk bekerja lebih baik, agar kelak foto 
ukuran 3x4 bisa terpampang di kolom tersebut. 
Setidaknya menjadi pemberitahuan bahwa kita 
telah naik jabatan atau berpindah tugas ke suatu 
wilayah operasi Pertamina, yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke, atau ke luar negeri.

Tentu saja hal tersebut akan menjadi 
kebanggaan tersendiri. Karena BapakBapak atau 
IbuIbu yang fotonya terpampang di halaman posisi, 
telah dipilih perusahaan untuk dikembangkan 
kemampuannya dengan dihadapkan pada dunia 
baru. Mengutip pernyataan Steve Clark,  “There 
is no growth in the comfort zone; there is no 
comfort in the growth zone”, bahwa sejatinya 
seseorang tidak akan berkembang jika berada di 
zona nyaman, demikian sebaliknya. Karena zona 
nyaman membuat orang cenderung stagnan, atau 
istilah umumnya hanya di posisi ituitu aja.

Rotasi bukan hanya dikenal dalam ilmu bumi. 
Dimana bumi berotasi selama 24 jam, sehingga 
makhluk di bumi akan merasakan siang dan 
malam. Akan merasakan berwarnanya hidup 
ini.  Begitu juga dengan rotasi dalam pekerjaan, 
seseorang akan merasakan hidup penuh warna, 
mendapat pengalaman baru dan secara tidak 
langsung bisa mengasah potensi diri. Rotasi 
akan menciptakan rutinitas baru, yang secara 
psikologis memberikan passion dalam bekerja, 
serta melahirkan kreatifitas.

Karena itu percaya diri dalam menghadapi 
tantangan menjadi bekal mutlak untuk maju. Ketika 
tantangan datang, atau  posisi dirotasi, marilah  
bertanya pada diri sendiri tentang apa yang akan 
dicapai dalam kelangsungan meniti karier. Karena, 
jika menyadari tujuan kita bekerja di sebuah 
perusahaan, misalnya untuk mencapai karier yang 
lebih baik, maka segera ambil opportunity itu, agar 
kita bisa mencapai apa yang akan dituju.

Teringat akan kisah inspiratif yang disampaikan 
Direksi saat mengajar di berbagai sekolah dua 
pekan lalu. Bahwasanya para pemimpin di 
Pertamina bisa meraih sukses dan menduduki 
pucuk pimpinan setelah dichallenge, dirotasi 
dan mengambil opportuninty yang ada di depan 
mata. 

Karena itu, jangan takut ketika mendapatkan 
tantangan baru. This is a life….. Dan jika pada 
saatnya ketika dipanggil atasan yang mengatakan, 
“Selamat ya Anda dipromosikan menjadi ….dan 
pindah ke daerah ….!” Maka pekerja Pertamina 
pun akan menjawab, “Oke…Siapa Takut?•
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PEKAN INI
PeNaIkaN harGa bbM 
PerkuaT keTahaNaN 
eNerGI NaSIONal
JAKARTA (Investor Daily) – Kebijakan penaikan 
harga BBM bersubsidi merupakan upaya untuk 
memperkuat ketahanan energi nasional. Upaya 
tersebut akan mengurangi ketergantungan 
terhadap bahan bakar yang bersumber dari 
energi fosil. Menurut Wakil Menteri ESDM Susilo 
Siswoutomo, pemerintah akan menggenjot 
penggunaan batubara dan gas dalam rangka 
mengurangi ketergantungan pada BBM. Rencana 
pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi 
merupakan upaya mengurangi ketergantungan 
akan bahan bakar fosil. “Kami  akan menggeber 
batubara dan gas untuk energi. Termasuk 
menggeber energi terbarukan. Kenaikan harga 
BBM bersubsidi merupakan salah satu usaha 
untuk mengurangi  ketergantungan,” jelasnya. 
Menurut Susilo, strategi pemerintah jangka panjang 
di bidang energi sudah ditetapkan dalam Kebijakan 
Energi Nasional. Pada 2025, penggunaan BBM 
menjadi 20%, gas 22%, batubara 40%, serta 
energi baru terbarukan 20%.•RIANTI OCTAVIA

bright Gas, elpiji 12 kg dengan 
kemasan Menarik

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya memberikan dua jempol 
sebagai tanda bahwa Bright Gas sangat berkualitas.
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JAKARTA– Dikemas dengan 
empat warna yang menarik, 
Bright Gas, produk LPG 12 
kg terbaru Pertamina secara 
resm i  d i l uncu rkan  o l eh 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya, 
pada Rabu (15/5) di Gedung 
Pertamina Pusat. 

Peluncuran Bright Gas 
dihadiri oleh Direktur Umum 
Pertamina Budi Luhur Djatmiko,  
Senior Vice President Non 
Fuel Marketing Taryono, Vice 
Pres ident Domest ik Gas 
Gigih Wahyu Irianto, serta 
jajaran manajemen Direktorat 
Pemasaran dan Niaga Lainnya. 
Hadir pula Ketua DPD Hiswana 
Migas, serta para agen retail 
dari berbagai pelosok.

Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Hanung 
Budya mengatakan, Per
tamina menawarkan penga

laman berbeda kepada kon
sumen. Dengan kemasan 
Bright Gas ini konsumen 
dapat menyesuaikan selera 
warna yang dikehendaki yang 
diselaraskan dengan interior 
dapur.  “Bright Gas menjadikan 
LPG tidak lagi harus diletakkan 
di pojok dapur yang sempit 
dan tertutup,” katanya.

Bright Gas dikemas dengan 
tampilan fitur menarik dan elegan 
sehingga dapat menghadirkan 
kenyamanan memasak bagi 
para konsumen, khususnya 
di segmen menengah. Selain 
itu terdapat pula beberapa 
fitur ekstra, seperti  security 
seal cap dengan teknologi 
double spindle, dan karet 
pelindung tabung kemasan 
dari benturan. 

Bright Gas menawarkan 
empat pilihan warna bernuansa 
metalik, biru, hijau, ungu, dan 
merah maroon. Dengan variasi 
warna kemasan tabung ini 
Pertamina mengharapkan 
konsumen, khususnya para 
ibuibu dapat merasakan 
pengalaman yang berbeda 
dari produk LPG yang telah 
ada sebelumnya. 

Hanung juga mengatakan 
bahwa beberapa fitur diberikan 
untuk meningkatkan level 
pelayanan kepada konsumen 
LPG kelas menengah. Seperti 
pelayanan 24 jam dan bisa 
dipesan langsung lewat call 
center  Pertamina. Paket 
perdana Bright Gas yang terdiri 

dari tabung dan LPG dengan 
volume 12 kg dilepas pada 
harga Rp448.500. Adapun, 
harga pengisian ulang adalah 
sebesar  Rp115.000 per 
tabung.

S e l a m a  d u a  b u l a n 
ke depan, siapa saja bisa 
menukarkan tabung 12 kg 
dengan tabung Bright Gas 
secara cumacuma di Kantor 
Pusat Pertamina.  Konsumen 
hanya perlu mem bayar untuk 
pengisian ulang LPG.

VP Gas Domestik Perta
mina Gigih Wahyu Irianto, 
mengatakan, Bright Gas 
akan tersedia di Jabo deta
bek, kemudian diroll out ke 
beberapa kota dan daerah 
secara marathon. Kotakota 
tersebut meliputi Medan, 
Padang, Palembang, Bandung, 
Semarang ,  Yogyaka r ta , 
Surabaya, Bali, Pontianak, 

Ba l ikpapan,  Samar inda, 
Makassar, dan Tasikmalaya. 

Bright Gas bisa didapatkan 
di beberapa tempat seperti 
SPBU, depotdepot gas, mini 
market, dan beberapa agen 
lainnya. Pemasaran Bright Gas  
ditargetkan dapat menjaring 
sedikitnya 800.000 konsumen 
hingga akhir tahun dengan 
volume penjualan sebesar 
34.000 metrik ton.

Dalam rangkaian pe
resmian Bright Gas, dilakukan 
pengangkatan agenagen 
Bright Gas secara simbolis  
di Area Domestik Gas Region 
III. Selain itu dilakukan pula 
penandatanganan komitmen 
target sales penjualan Bright 
Gas di jajaran Non Fuel Mar
keting yang disaksikan oleh 
Direktur Pemasaran dan 
Nia ga Pertamina Hanung 
Budya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

JAKARTA – Bertempat di 
Lobby Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina, Selasa (21/5), 
Pertamina melangsungkan 
pengundian tahap pertama 
Pertamax & Fastron Go to 
Europe. Pada tahap pertama 
ini dibagikan 3 Motor Honda 
Scoopy, 3 Samsung Galaxy 
Tab, dan 8 unit emas masing
masing seberat 5 gram.

Pengundian dilakukan di 
hadapan Notaris, perwakilan 
dar i  Kementer ian Sosia l 
dan Dinas Sosial. Selain 
tim manajemen Pertamina, 
acara tersebut juga dihadiri 
oleh pelawak kondang yang 
menjadi Brand Endorser 
Pertamax, Tukul Arwana. 

Program undian Pertamax 

Pengundian Pertamax  & Fastron 
Go To europe Tahap I

& Fastron Go to Europe ini 
m e r u p a k a n  y a n g  k e  3 
kalinya dilaksanakan dan 
mendapatkan respon yang 
tinggi dari para pengguna 
produk Pertamax dan Fastron. 
Pada tahun 2011, entry yang 
terkumpul mengikuti undian 
mencapai 250.000 sms dan 
pada tahun 2012 mengalami 
peningkatan karena mencapai 
450.000 entry. Sedangkan 
untuk tahun ini pada tahap 
pertama sudah terjaring 32.329 
entry sms dan jumlahnya akan 
terus bertambah sampai akhir 
tahap ke3 yang akan berakhir 
pada 15 Juli 2013.

Program in i  sebaga i 
wujud apresiasi Pertamina 
kepada pelanggan set ia 

produkproduk Pertamina 
yaitu pengguna Pertamax 
dan Fastron untuk bisa ikut 
mendukung penampi lan 
pebalap GP2 kebanggaan 
Indonesia, Rio Haryanto 
berlaga di sirkuit Monza, Italia 
bagi 15 orang pemenang 
utama.

Selain itu, terdapat pula 
hadiah la innya yaitu; 10 
unit Honda Scoopy, 10 unit 
Samsung Galaxy tab 10”, 25 
logam mulia @5 gram dan pulsa 
gratis senilai @Rp.10.000, 
untuk 3.500 pengirim SMS 
yang beruntung. Tahap ke2 
akan diundi pada tanggal 18 
Juni selanjutnya pada tahap 
ke3 diundi pada tanggal 18 
Juli 2013.•IRLI KARMILA
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Pertamina kembali Gelar TeQIP
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Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor menyaksikan penandatanganan kerja sama pelatihan guru di daerah tertinggal 
antara Pertamina dan beberapa universitas negeri di seluruh Indonesia.

JAKARTA - Pertamina se
bagai BUMN tak pernah lupa 
memikirkan nasib generasi 
penerus bangsa. Hal terse but 
diwujudkan dengan peng
abdian Pertamina di bidang 
pendidikan melalui Teachers 
Quality Improvement Program 
(TEQIP) yang kembali diadakan 
untuk keempat  ka l inya. 
Program yang bertujuan 
meningkatkan mutu guru
guru SD, SMP, dan SMA yang 
tersebar di seluruh Indonesia 
tersebut dibuka pada (20/5) 
di Gedung Kemendiknas, 
Sudirman, Jakarta.

“Sebagai BUMN yang 
menjalankan bisnis yang 
me nyangkut untuk hajat 
seluruh rakyat Indonesia, 
Pertamina memil ik i  con-
cern yang sangat tinggi ter
hadap pengembangan SDM  
Indonesia ke depan. Pertamina 
memandang pendidikan itu 

sangatlah strategis untuk 
masa depan bangsa dan SDM 
merupakan kunci kemajuan 
bangsa. Salah satu cara untuk 
meningkatkan pendidikan 
adalah peningkatan  kuali tas 
guruguru,” ujar Direktur SDM 
Pertamina Evita M. Tagor.

E v i t a  m e n g a t a k a n , 
Pertamina tidak sendiri dalam 
menjalankan program TEQIP 
ini tapi juga menggandeng 
kerja sama dengan berbagai 
universitas. “Tahun ini, selain 
bekerja sama dengan Uni
ver s i tas Neger i  Malang, 
Pertamina juga menggandeng 
perguruan tinggi yang dekat 
dengan daerah asal guru 
seperti Universitas Negeri 
Medan, Universitas Negeri 
Makassar, Universitas Nusa 
Cendana, dan Universitas 
Cenderawasih,” ungkapnya.

“Kami menyadari sebagai 
perusahaan yang berbisnis 

di bidang energi, Pertamina 
masih memiliki kekurangan 
SDM dalam menerapkan 
programprogram PKBL 
dan program CSR, terutama 
keg ia tankeg ia tan yang 
meningkatkan mutu guru. 
Karena itulah, kami merasa 
perlu bekerja sama dengan 
menggandeng pihakpihak 
tertentu yang memiliki penga
laman serta sumber daya 
yang andal, khususnya dalam 
bidang pendidikan,” tambah 
Evita.

Evita juga t idak lupa 
ber ter ima kasih kepada 
setiap pihak dan berpesan 
kepada para peserta agar 
melaksanakan tugasnya 
sebaikbaiknya agar dukung
an yang diberikan tidak sia
sia. “Khusus untuk para 
guru, tolong laksanakan 
perjuangan mulia ini dengan 
penuh semangat, pantang 

menyerah sehingga dukungan 
kami t idak siasia. Kami 
menyadari, pemerintah dan 
seluruh lapisan masyarakat 
merupakan faktor penting 
penentu keberhasilan dan 
langgengnya bisnis Pertamina 
sebagai BUMN energi di In

donesia,” Ujar Evita.
Menjalani TEQIP, para guru 

dilatih melalui pembelajaran 
bermakna terintegrasi dengan 
kegiatan lesson study, dengan 
karakter lebih banyak praktik 
daripada teori, praktik 75% 
sedangkan teori 25%.  Para 

guru dilatih merancang pem
belajaran secara kolaboratif, 
melaksanakan pembelajaran 
sekaligus dilakukan observasi 
aktifitas siswa dan refleksi 
terhadap keterlaksanaan 
pembelajaran dipandang dari 
sisi siswa.•AJI HUTOMO PUTRA
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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

“FOur Steps of Making 
Networking with Mysite”

oleh Desy Puspitasari  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Adriwal   Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Sertifikasi Lead Auditor  ISO: 
bukan hanya Sekadar Knowledge

No. 22
Tahun XLIX,  3 Juni 2013

Mysite adalah sosial media milik para KOMETers yang berisi informasi personal 
dan expertise Insan Pertamina. Setiap pekerja yang memiliki corporate email secara 
otomatis dapat memiliki mysite dengan melengkapi expertise dalam mysite tersebut. 
Expertise adalah berbagai bidang ilmu pengetahuan dalam portal KOMET yang 
diklasifikasikan ke dalam taksonomi aset pengetahuan. Terpilah dalam 24 kategori 
dan 132 subkategori. 

Pengisian expertise dalam mysite di tahun 
2013 tampaknya kurang menggembirakan. 
Berdasarkan data dalam Portal KOMET 
pada Mei 2013, jumlah pekerja yang telah 
melengkapi expertise dalam mysite hanya 37% 
dari total 12.537 Pekerja. Padahal target tahun 
2013 adalah 60% dari total Pekerja.  

Kendala terbesar yang dialami oleh PIC 
adalah tidak semua Pekerja memiliki corporate email. Hanya 76% Pekerja tercatat 
dalam Portal KOMET telah memiliki akun mysite. Artinya sejumlah 3065 Pekerja belum 
memiliki email Korporat sehingga tidak memiliki akun mysite. Tuntutan fokus pada 
pekerjaan di area operasi menyebabkan beberapa Pekerja tidak memiliki waktu lebih 
untuk membuka email perusahaan. Padahal kepemilikan email sangat penting untuk 
korespondensi dan update informasi perusahaan. 

Kendala berikutnya mengenai istilah 
expertise juga dirasa terlalu eksklusif. 
Pekerja merasa belum layak disebut 
sebagai expert. Hal ini merupakan salah 
satu bukti sadar budaya, yaitu corporate 
value perusahaan  Confidence!!! 
Sebutan expertise diberikan untuk 
memberikan semangat kecintaan pada 
suatu ilmu. Bukan berarti hanya para 
expert berpengalaman yang boleh 

memilih expertise. KOMETers yang tertarik pada ilmu tersebut atau memiliki pekerjaan 
sesuai ilmu tersebut juga sangat disarankan mengisi expertise dalam mysite.  

PIC KOMET di seluruh unit operasi dan unit region akan terus berusaha 
menggerakkan KOMETers untuk sadar akan pentingnya melengkapi expertise mysite. 
Kedua kendala utama tersebut harus diselesaikan tahun ini. Tim KOMET akan kembali 
berkolaborasi dengan IT Operation untuk pemenuhan mysite terutama dari sisi 
kepemilikan email pekerja. Sedangkan faktor eksklusifitas dari istilah expertise menjadi 
tantangan tersendiri bagi para PIC KOMET. Salah satu upaya yang dilakukan PIC KOMET 
di RU III Plaju yang dapat dicontoh adalah menyampaikan status tindak lanjut mysite 
secara berkala kepada setiap pimpinan fungsi untuk menggerakkan pekerja mengisi 
expertise dalam mysite. Berbagai cara dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan   
awareness  pekerja terkait expertise ini.

Oleh karena itu, sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak join mysite. Hanya dengan 
meluangkan waktu 3 (tiga) menit saja untuk “FOUR steps of making GREAT networking 
with mysite”, dapatkan 4 (empat) keuntungan cumacuma. Komunitas baru dalam 
Community of Practice, update info mengenai ilmu favourite, diskusi dengan para 
expert lain, dan tentu saja mendapatkan aset pengetahuan baru mengenai expertise 
tersebut.  

 

Mudah, singkat, dan berdampak besar pada networking Anda. 
The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!

Salah satu bagian dari proses keberlangsungan sistem manajemen yang diimplementasikan di setiap organisasi 
adalah bagaimana meningkatkan kompetensi personil yang terlibat dalam sistem sehingga bisa membantu proses 
didalam organisasi. Sebagai perwujudan proses peningkatan kompetensi tersebut, dilakukanlah training terhadap 
para personil auditor untuk menjadi seorang lead auditor tersertifikasi (Lead Auditor Certified).

Program sertifikasi Lead Auditor bertujuan untuk menyiapkan 
seorang auditor dalam rangka meningkatkan kompetensi 
dan menyiapkan yang bersangkutan menjadi seorang leader 
dalam proses pelaksanaan audit secara langsung dan menjadi 
seorang coach dalam proses keberlangsungan sistem secara 
keseluruhan.  Beberapa persyaratan seorang leader auditor yang 
telah ditetapkan oleh Perusahaan berdasarkan standard yang 
ada saat ini adalah :

1. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun. 
2. Sudah mengikuti pelatihan Internal Audit.
3. Melakukan audit internal minimal 5 (lima) kali di dalam lingkungan organisasinya.

Dengan ketiga persyaratan dimaksud diharapkan lead auditor yang akan dijaring merupakan orangorang yang 
dipilih sesuai dengan harapan  organisasi untuk mencapai efektifitas implementasi sistem. Pelatihan/ sertifikasi lead 
auditor ini secara umum bertujuan untuk peningkatan pemahaman terhadap sistem manajemen mutu beserta 8 
(delapan) prinsip, pemahaman terhadap standard yang terkait dengan mutu dan audit system (9000, 9001, 19011 
dan atau 17021) serta memahami peran dan tanggung jawab dari auditor/ lead auditor. Selain itu,   seluruh peserta 
diharapkan mampu dalam merencanakan, melaksanakan dan membuat laporan hasil audit secara efektif dan 
mampu melaksanakan proses tindak lanjut hasil proses audit.

Berbeda dengan internal audit yang dikenal sebagai first party 
audit, dimana kompetensinya adalah mengenai prinsip audit, prosedur, 
teknik pemahaman sistem serta dokumentasi, maka kompetensi 
tambahan yang harus dimiliki oleh seorang lead auditor yang lebih 
mengarah kepada third party audit harus menguasai beberapa 
kompetensi lainnya seperti 

• Mengorganisir dan mengarahkan tim audit; 
• Memimpin tim audit dalam pengambilan keputusan;
• Menghindari dan memecahkan masalah;
• Menyiapkan dan menyelesaikan laporan audit
       

Dengan kriteria kompetensi tersebut diatas, maka seorang lead auditor harus mampu menjadi tulang punggung 
dalam menjaga proses implementasi sistem secara langsung karena konsep yang disebut dengan 4 (empat) P yaitu 
Preparation, Planning, Performing dan Post Audit dalam proses audit harus dikuasai oleh seorang lead auditor. 
Dengan sendirinya proses manajemen dalam kegiatan audit telah dilakukan oleh seorang lead auditor.

Dapat dikatakan bahwa program training sertifikasi lead auditor bukan hanya proses dalam memperkaya 
knowledge dari seorang auditor. Lebih dari itu, mereka adalah bagian dari proses untuk menuju seorang leader yang 
sesungguhnya dalam sistem organisasi. Oleh karenanya, validasi dari suatu sertifikasi auditor mempunyai masa 
maksimal 3 (tiga) tahun dan kemudian harus dilakukan refreshing training lagi secara periodik. 

Salah satu kunci sukses dalam pengelolaan implementasi sistem standar adalah bagaimana pengelolaaan 
sistem auditnya. Baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal (surveillance) dengan kompetensi yang 
sesuai persyaratan sebagai salah satu bentuk  komitmen seluruh Unit Operasi/ Bisnis/ Anak Perusahaan dalam 
memelihara dan menerapkan sistem standar. Hal itu akan mampu mendorong suatu sistem dalam mencapai target 
dan sasaran perusahaan secara berkesinambungan.

Program pelatihan sertifikasi lead auditor yang diikuti para peserta dari UO/ UB/ AP termasuk Kantor Pusat 
pada tanggal 20  24 Mei 2013 lalu  adalah awal dari salah satu program peningkatan kompetensi yang harus 
dilakukan secara terus menerus oleh organisasi. Kontinuitas sistem dapat terjaga dengan baik bila kita juga terus 
menjaga dan meningkatkan kompetensi sumber daya organisasi secara berkesinambungan. Let’s do continuous 
improvement action !!!
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Judul Buku :  KIAT MENJADI MANAJER 
HSSE YANG EfEKTIf
Pengarang   : Masjuli
Penerbit       : Pohon Cahaya

Di saat memasuki masa purna tugas, 
Penulis tidak ingin menyimpan semua 
pengalaman, pengetahuan dan k iat
kiatnya hanya sebagai kenangan semata. 
Kepandaiannya dalam mengelola manajemen 
HSSE tingkat area hingga pusat, kecepatannya 
menangani insideninsiden K3LL skala besar, 
serta kepiawaiannya dalam menemukan 
terobosan dan solusi manajerial merupakan 
aset yang tak ternilai harganya. Lewat 
buku ini, penulis ingin membagikan semua 
pengalaman, pengetahuan dan kiatkiatnya 
itu dengan satu tujuan, yaitu generasi penerus 
dapat langsung melesat untuk membawa 
perusahaanperusahaan Indonesia unggul di 
tengah kompetisi global.

PT Pertamina (Persero) Direktorat 
Pemasaran dan Niaga merupakan salah satu 
bisnis Pertamina yang bergerak di bidang 
Pemasaran dan Niaga produkproduk yang 
sangat diperlukan oleh masyarakat dan 
industri, seperti bahan bakar minyak (BBM), 
LPG, Pelumas dan Petrokimia. Produk
produk yang dipasarkan adalah produk yang 
sangat diperlukan sebagai sumber energi 
dalam menggerakkan aktifitas ekonomi 
Negara, sebagai bahan bakar untuk rumah 
tangga, transportasi darat, transportasi laut 
dan udara hingga pembangkit Listrik  PLN 
serta mesinmesin industri. Kegiatan operasi 
penerimaan, penimbunan dan pendistribusian 
produkproduk yang termasuk kategori 
bahan berbahaya dan beracun (B3), proyek 
pembangunan insfratruktur dan pemeliharaan 
peralatan yang melibatkan peralatan, teknologi 
dan jumlah, serta kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) yang variatif dari segi 
kompetensi dan keterampilannya, memerlukan 
pengelolaan yang baik pada aspek keselamatan 
(safety) kesehatan kerja (health) dan lindungan 
lingkungan (environment), (K3LL/HSE) untuk 
meyakinkan kelancaran bisnis perusahaan. 

Fungsi HSSE merupakan salah satu 
fungsi di Direktorat Pemasaran dan Niaga yang 
menjadi salah satu tool manajemen dalam 
mengelola aspek K3LL dalam bisnisnya. Dalam 
upaya menjalankan kebijakan K3LL Direktur 
HSSE M&T merasa tidak cukup sekadar 
memiliki program K3LL, tetapi perlu juga 
mengimplementasikan melalui perencanaan 
yang baik, upaya pelaksanaan, evaluasi dan 
perbaikkan berkesinambungan, Kesadaran 
akan keterbatasan kemampuan yang ada 
dan tantangan kecepatan dalam setiap proses 
pengelolaan aspek K3LL menjadikan sangat 
perlu untuk melibatkan berbagai pihak sesuai 
kebutuhan, baik pihak internal, seperti: unit 
bisnis (supply & distribution, Aviasi, LPG & 
Gas Product, dll), pengelolaan aspek K3LL 
pada kegiatan bisnis perusahaan tidak 
hanya sekedar mengelola aspek K3LL pada 
kegiatan operasi rutin seharihari, tetapi juga 
melakukan pengelolaan secara menyeluruh 
pada setiap tahapan kegiatan yang ada, yaitu 
dari mulai tahap rancang bangun hingga tahap 
pemusnahannya.         

Seorang Manajer HSSE di PT Pertamina 
(Persero) merupkan salah seorang yang 
masuk dalam bilangan pimpinan dikantor 
pusat. Ia bertugas untuk mengelola dan 
menjamin penerapan seluruh kebijakan 
K3LL dengan baik pada semua kegiatan 
Pemasaran dan Niaga. Dengan kata lain, 
Manajer HSSE adalah seorang yang bertugas 
untuk mengintregasikan dan menggerakkan 
setiap orang dengan beragam karakter 
dan latar belakang yang berbeda demi 
mewujudkan aspekaspek K3LL secara 
excellent.• PERPUSTAKAAN

ISPS Code Tersus Migas Pertamina belawan
MEDAN – Terminal Khusus (Tersus) Migas Pertamina Belawan yang 
meliputi Dermaga Citra dan SPM melaksanakan training/sosialisasi 
Internasional (ISPS) Code, Fire Fighting (FF) & Oil Spill Recovery (OSR) 
Tier-1. Acara dihadiri oleh GM Marketing Operation Region I Sumbagut 
Gandhi Sri Widodo, pada Rabu (15/5).

Tindakan dan tingkat pelaksanaan exercise yang dilakukan meliputi 
tindakan pengamanan pada Security Level 1, Secutiry Level 2, 
Security Level 3 ISPS Code Tersus Migas Pertamina Belawan. Selain 
itu, juga dilakukan tindakan penyelamatan dan evakusasi korban jiwa 
serta tindakan penanggulangan kebakaran kapal & timpahan minyak 
Tier1. 

Pada sambutan apel pra training/sosialisasi, Operation Head 
Pertamina TBBM Belawan Gunawan Istiarto menjelaskan, kegiatan 
ini dilaksanakan sesuai ketentuan Internasional Ship and Port Facility 
Security (ISPS) Code. “Setiap Fasilitas Pelabuhan yang telah comply 
ISPS Code, wajib melaksanakan training/sosialisasi ISPS Code, Drill 
ISPS Code satu kali setiap tiga bulan dan exercise ISPS Code satu 
kali dalam setahun atau tidak lebih dari 18 bulan,” jelas Gunawan.  Hal 
ini berlaku  untuk Terminal Khusus (Tersus) Migas Pertamina Belawan 
meliputi Dermaga Citra dan SPM, yang telah mendapatkan Statement 
of Compliance of a port Facility (SoCPF) ISPS Code dari Pemerintah 
sejak Desember 2004 dan telah mengalami perbaruan sampai dengan 
Desember 2014. 

Peserta exercise meliputi organisasi keamanan ISPS Code 
dan Security Guard, Unsur Port Security Committee Belawan, 

CIREBON - Dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang 
Pertama , Persatuan Wanita Patra Pusat (PWP) Dit. Gas melakukan 
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PWP Peduli Pendidikan dan lingkungan

No. 22
Tahun XLIX, 3 Juni 2013

SERANG – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat Pertamina kembali 
menunjukkan kepeduliannya melalui melalui kegiatan bakti sosial 
dengan tema “Peduli Pendidikan dan Lingkungan” di Pondok 
Pesantren Maulana Hasanudin. Bantuan senilai Rp 168.000.000 
diberikan langsung oleh Ketua PWP Kania Afdal Bahaudin kepada 
5 pesantren dan 1 Panti Asuhan, pada Selasa (21/5).

Bantuan diterima oleh Ketua Pondok Pesantren (PP) Maulana 
Hasanudin K.H. TB Abdur Rouf Al Hasyim, Ketua PP Modern Bayt Al 
Quran Drs. H. Uci Armisi, Keta PP Bani Thohir dan PP Darul Mubtadi 
K.H. Asdi, Ketua PP Sholatiyah H.S Khotib Bahren dan perwakilan 
dari Panti Asuhan Jabal Gede. Bantuan diwujudkan dalam bentuk  
pembangunan dan renovasi unit MCK, pembelian komputer, printer 
tinta, stabilizer, meja komputer dan AC. 

 “Selaras dengan misi organisasi kami, PWP ingin menjadi bagian 
dari masyarakat yang berperan serta dalam meningkatkan kesadaran 
bidang pendidikan dan lingkungan,” jelas Kania.

Acara yang juga dihadiri oleh Rinie Hari Karyuliarto dan Diah Andri 
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T. Hidayat ini  merupakan kerjasama PWP dengan PKBL Pertamina 
dalam rangka menyambut hari ulang tahun PWP Pertamina ke 
13.•WAHYU NUGRAHA

kunjungan PWP dit. Gas ke Mitra binaan Pkbl
kunjungan pendidikan ke pengrajin batik  yang menjadi mitra 
PKBL Pertamina yang berlokasi di Desa Kalibaru RW.04 Blok 
Bebekan Cirebon Jawa barat (15/5). Menurut Rinie Hari Karyuliarto 
selaku ketua PWP Dit. Gas,  selain menambah pengetahuan para 
anggotanya, kunjungan ini juga dimaksudkan  untuk menanamkan 
kecintaan anggota PWP terhadap karya bangsa sendiri sehingga 
nantinya bisa menjadi duta batik di tempat  suami berdinas. 
Mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana cara membuat 
batik, mulai dari membuat pola, membatik, celup sampai akhirnya 
menjadi produk yang siap dipasarkan.

Selain  acara kunjungan ke mitra binaan, rombongan PWP juga 
berkesempatan untuk melihat pusat kerajinan dari kulit kerang. 
Acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ucapan 
rasa syukur karena Direktorat Gas sudah memasuki usia yang 
pertama.•KUNTORO

Kesyahbandan Utama dan Aparat Keamanan terkait POLRI dan 
TNI. Tim Operasi Penanggulangan Kebakaran Kapal dan tumpahan 
minyak Tier1, Tim Medis Medical.

Jajat Sudrajat, Team Management ISPS Code Corporate 
Pertamina memberikan penjelasan bahwa Pertamina saat ini 
sudah mengoperasikan 131 Terminal Khusus Migas. Terdapat 
31 pelabuhan yang operasionalnya memang disandari/didatangi 
oleh kapalkapal internasional. “Inilah yang mewajibkan kita 
mengadakan latihan ini. Kita harus comply ISPS Code untuk 
mendapatkan Statement of Compliance of a port Facility security 
(SoCPF) ISPS Code,” jelasnya.•WAHYU NUGRAHA
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AGENG GIRIYONO
GM Marketing Operation Region II
M & T DirectorateFo
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Engineering Process 
Development ManagerFo
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fARIS AZIZ
GM Marketing Operation Region VI
M & T Directorate

MOHON DIRI
Sehubungan dengan berakhirnya  

masa pengabdian kami di perusahaan 
tercinta ini pada 3 Juni 2012, dengan 
kerendahan hati serta rasa hormat, 
kami beserta keluarga memohon 
dibukakan pintu maaf sebesar
besarnya atas segala kesalahan, 
kekhilafan, tutur sapa dan perbuatan 

yang tidak berkenan baik dalam kedinasan maupun di 
luar kedinasan, baik disengaja ataupun tidak disengaja 
selama bekerja di perusahaan ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua.

Sutrisno
SAD M & T

Joint Inspection 2013 
Pertamina - INaCa
JAKARTA – Pertamina Aviation sepakat untuk melakukan Joint 
Inspection untuk ke2 kalinya dengan Asosiasi Perusahaan 
Penerbangan Nasional Indonesia atau Indonesia National 
Air Carriers Association (INACA). Penyerahan berkas Joint 
Inspection di lakukan oleh Vice President Aviation Pertamina, 
Wisnuntoro dengan Ketua Charter Flight INACA. Diharapkan 
dengan adanya Joint Inspection ini akan meyakinkan dunia 
penerbangan terutama airlines sebagai customer Pertamina 
Aviation bahwa fasilitas avtur, kualitas teknis dan Sumber Daya 
Manusia telah diakui  world class.•IRLI KARMILA

DANI ADRIANANTA
GM Marketing Operayion Region VII
M & T DirectorateFo
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Pangkosek hanudnas II kunjungi 
ru II dumai
DUMAI — Marsekal Pertama TNI Sungkono didampingi oleh 
Askomlek Kosek Hanudnas III Kolonel Lek Bambang Tetuko, 
Dansatradar 232 Dumai Letkol Lek Emil Syarif Fachrie beserta 
beberapa perwira Satrad 232 Dumai melakukan kunjungan ke RU 
II Dumai, belum lama ini. Rombongan secara langsung diterima 
oleh Senior Manager Operation and Manufacturing  Afdal Martha.
Maksud kunjungan Pangkosek dan rombongan ini bertujuan untuk 
menjalin tali silaturahim dan kerjasama mengingat RU II Dumai 
merupakan salah satu obyek vital nasional yang harus dijaga 
keamanannya dari ancaman serangan udara.•RU II

Major emergency response drill di 
dPPu Sepinggan
 
SEPINGGAN –  Pada 14 Mei 2013, sekitar Jam 08.35, Filling Shed No. 
2 DPPU Sepinggan terbakar saat Bridger Truck baru saja menyelesaikan 
unloading ke tangki.  Tim Pemadam segera menyemprotkan water sprinkler 
dan foam, sementara tim Medis mengamankan korban. Kesibukan juga 
terjadi di Puskodal Marketing Operation VI – Balikpapan, Tim Manajemen 
mengendalikan keadaan darurat, mengamankan pasokan, melapokan 
kejadian kepada stakeholder, maladeni media massa dan upaya  segera 
menormalkan Bandara Sepinggan yang sempat ditutup”. Itu merupakan  
bagian utama Major Emergency Response Drill yang melibatkan seluruh 
Tim Penanggulangan Keadaan Darurat MO.Reg.VI Kalimantan dengan 
dipandu langsung oleh Jim Truscott dari Australia.•ADI PRIYONO - SPECIALIST 

SAfETY TECHNOLOGY HSSE 

EIMAN
Design Engineering Manager
Direktorat PengolahanFo
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ANAK PERUSAHAAN
a

PT PaS adakan 
Townhall Meeting

PeP Field Papua dukung 
Pembangunan Sarana Pendidikan

Phe ONWJ raih Penghargaan 
hSe award Skk Migas
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KLAMONO—PT Pertamina 
EP  (PEP )  F i e ld  Papua 
memberikan bantuan bagi 
masya raka t  d i  w i l ayah 
r i n g  s a t u  P E P  F i e l d 
Papua. Bantuan diberikan 
bertepatan dengan perayaan 
Hari Pendidikan Nasional 
(Hardiknas).  Bantuan bahan 
makanan bergizi diberikan 
kepada anakanak di SD 
Malabam, Seget pada Rabu 
(1/5) yang akan menghadapi 
ujian nasional. 

Pada Kamis (2/5), PEP 
Field Papua memberikan 
bantuan 3 unit komputer, 
masingmasing bagi SD 
Inpres 55 Klamono, SD YPK 
Ebenhaezer Klawana, dan 
Kantor Distrik Klamono. Selain 
itu juga diserahkan 50 unit 
tas punggung bagi SD YPK 
Ebenhaezer, 36 setel seragam 

B A N D U N G  -  P H E 
ONWJ kembali menerima 
penghargaan di bidang HSE 
yaitu HSE Award 2013 Kategori 
di atas 10.000.000 Jam Kerja 
dari SKK Migas. Penghargaan 
tersebut diserahkan oleh 
Deputi Pengendalian Operasi 
SKK Migas Muliawan di sela
sela acara Konvensi Nasional 
Penunjang Operasi  Hulu 
Minyak dan Gas Bumi, pada 
2223 Mei 2013 di Bandung. 

Penghargaan tersebut 
diberikan kepada tiga KKKS 
dengan Kinerja Aspek K3LL 
terbaik, yaitu kategori kurang 
dari 5 juta jam kerja per 
tahun, KKKS Kangean Energi 
Indonesia Ltd., kategori 5 juta 
– 10 juta jam kerja pertahun, 
KKKS BP Indonesia, dan 
kategori 10 juta jam kerja per 
tahun ke atas diraih oleh KKKS 
PHE ONWJ.  

“Kami sangat bangga 
dengan prestasi ini, karena 
PHE ONWJ mampu menjawab 
tantangan bahwa kami bisa 
menghasilkan produksi tinggi 

JAKARTA – PT. Pelita Air Service (PT PAS) 
sedang menggalakkan internalisasi tata nilai 
perusahaan (corporate value) 5C (Clean, 
Compliance, Customer Care, Competitive, 
Confident). Tata nilai perusahaan yang sudah 
diresmikan sejak peringatan HUT PT PAS 
ke41 pada Januari 2011 ini, akan terus 
disosialisasikan dan dalam proses internalisasi 
kepada seluruh pekerja.

Dan pada 10 Mei 2013, PT PAS menye
lenggarakan Townhall Meeting yang mengambil 
tema “Pentingnya Tata Nilai Perusahaan dalam 
Membangun Budaya Kerja guna Mencapai 
Visi dan Misi Perusahaan”, di Ballroom Hotel 
Mlllenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Komisaris 
Utama Pertamina Sugiharto menjadi pembicara 
tunggal dalam acara tersebut.

Kegiatan tersebut dimaksudkan  untuk 
menumbuhkan pemahaman kepada pekerja 
tentang pentingnya tata nilai perusahaan dalam 
membangun budaya kerja guna mencapai 
visi dan misi perusahaan, serta mempercepat 
proses internalisasi corporate value 5C dalam 
membangun budaya kerja yang baru bagi 
perusahaan. 

Acara yang dihadiri oleh seluruh pekerja PT 
PAS ini menjelaskan tentang detil tata nilai 5C. 
Yaitu, Clean (bersih) : memiliki integritas untuk 
melaksanakan etika bisnis yang baik, mencegah 
terjadinya konflik kepentingan, dan bertanggung 
jawab terhadap keseluruhan proses  bisnis 
secara transparan.

Compliance (kepatuhan), yaitu melaksanakan 
se lu ruh akt i v i tas  b isn is  berdasarkan 
ketentuan umum dan ketentuan dalam dunia 
penerbangan

Customer care (peduli kepada pelanggan), 
yaitu memberikan prioritas kepada harapan dan 
kepentingan pelanggan, dengan memberikan 
pelayanan terbaik

Competitive (bersaing), yaitu memiliki 
kemampuan untuk bersaing dalam skala 
nasional dan regional, dengan meningkatkan 
keunggulankeunggulan perusahaan.

Serta Confident (percaya diri), mampu 
memberikan kontribusi positif kepada Pemegang 
Saham, kepada pelanggan, kepada Pekerja, 
dan masyarakat secara umum, di dalam 
menjalankan bisnisnya.•PT PAS

melalui kegiatan operasional 
yang aman untuk manusia dan 
lingkungan. Atas pencapaian 
ini saya mengucapkan terima 
kas ih dan penghargaan 
setinggitingginya kepada lini 
manajemen yang telah bahu 
membahu mempertahankan 
budaya keselamatan kerja 
yang baik di PHE ONWJ. 
Begitu juga kepada seluruh 
pekerja yang telah mematuhi 
prosedur dan menjunjung 
perilaku aman di dalam setiap 
aktivitas pekerjaan,” tutur GM 
PHE ONWJ Jonly Sinulingga.

Penghargaan tersebut 
m e m p e r k a y a  s e j u m l a h 
penghargaan di bidang HSE 
yang telah diraih sebelumnya.
Yaitu, PROPER Hijau dari 
Kementerian Lingkungan 
Hidup, Penghargaan Kece
lakaan Nihil 16 juta  jam kerja 
orang tanpa kecelakaan kerja 
terhitung sejak 24 Desember 
2011 s.d 31 Desember 2012 
dari Kementerian Tenaga 
Kerja dan Transmigrasi, dan 
salah satu  1st Best CSMS 

Implementation of the Year 
2012 dari Pertamina. Termasuk 
sertifikasi ISO 14001:2004 
untuk kegiatan drilling rig dan 
well completion dari DNV 
International yang merupakan 
sertifikasi pertama untuk drilling 
lepas pantai di perusahaan 
nasional, serta Dharma Karya 
Energi & Sumber Daya Mineral 
Muda dar i  Kementer ian 
ESDM.

“Tantangan ke depan PHE 

ONWJ di bidang HSSE adalah 
perbaikan yang berkelanjutan 
dalam konsistensi, persistensi 
dan efektifitas implementasi 
manajemen resiko HSSE 
dari t ingkat atas sampai 
bawah. Termasuk budaya 
HSSE Performance is in the 
Line menghadapi  tantangan 
target produksi dan aktifitas 
yang terus meningkat,” ujar 
Senior Manager HSSE Iwan 
Jatmika.•PHE ONWJ
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GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga menerima penghargaan HSE Award 2013 dari 
Deputi Pengendalian Operasi SKK Migas Muliawan.

bagi tim sepakbola SMAN 
1 Klamono, dan bantuan 
makanan bergizi bagi anak
anak SD di Kampung Klamono 
dan Kampung K lawana 
yang akan menghadapi 
u j ian nasional .  Bantuan 
diserahkan oleh Public and 
Government Relations Staff 
PEP Field Papua, Elvira M. 
Wader, melalui Kepala Distrik 
Klamono, Yoel Kemesfle.

Penyerahan bantuan 
dimulai setelah upacara pe
ringatan Hardiknas di halaman 
Kantor Distrik Klamono. 

Elv ira menyampaikan 
bahwa pemberian bantuan 
ini merupakan salah satu 
bentuk kepedulian PEP Field 
Papua dalam mendukung 
pendidikan anakanak Papua. 
“Pertamina berharap agar 
anakanak Papua selalu 

termotivasi untuk belajar dan 
mengembangkan bakatnya 
sehingga dapat menjadi pe
lopor pembangunan Papua”, 
ungkapnya.

Yoel Kemesfle menyam-
paikan terima kasihnya bagi 
PEP Field Papua atas bantuan 
yang  d ibe r i kan .  “Kami 
berharap anakanak Papua 
tidak menjadi pegawai negeri 
sipil ataupun pegawai swasta. 

Kami menginginkan anak
anak Papua mengembangkan 
bidang pertanian sehingga 
mampu mengelola sumber 
daya a lam Papua yang 
melim pah. Kami berencana 
membangun SMK di distrik 
ini dan harapannya Pertamina 
dapat menjadi mitra kami 
dalam pembangunan SMK 
tersebut”, ungkapnya.• PEP 

PAPUA
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Implementasi Manajemen 
keselamatan Proses TbbM balongan

Simulasi kebakaran 
hebohkan Warga luwuk
LUWUK - Warga yang ber
mukim di sekitar Terminal 
BBM (TBBM) Luwuk tampak 
panik melihat kepulan asap di 
antara sela tangki. Kepanikan 
kian memuncak tatkala sirine 
armada pemadam kebakaran 
secara beriringan masuk ke 
lokasi TBBM.

Kepanikan merekapun 
mereda ketika mengetahui pe
ristiwa yang disaksikan tersebut 
merupakan skenario simulasi 
pemadaman kebakaran yang 
diselenggarakan HSSE Area 
Sulawesi. 

Operation Head TBBM 
Luwuk Group Piter Morintoh 
mengungkapkan kegiatan 
tersebut dilaksanakan guna 
melihat kesigapan personel 

BALONGAN - Salah satu program inisiatif 
tahun 2013 Direktorat Pemasaran dan 
Niaga adalah implementasi manajemen 
keselamatan proses (MKP) atau process 
safety management (PSM) di 3 lokasi 
TBBM yaitu TBBM Medan Group, TBBM 
Balongan dan TBBM Makassar.

Setelah Kick off Meeting  Improvement 
Initiatives M&T Directorate pada 11 April 
2013,  pada tanggal 14 – 16 Mei 2013 dimulai implementasi manajemen keselamatan 
proses (process safety management) di TBBM Balongan area JBB Dit. M&T.

Pada tahap awal Tim PSM TBBM Balongan didampingi oleh HSSE Dit.  M&T dan 
konsultan PSM dari PT. Surveyor Indonesia. Konsultan memberikan pemahaman tentang 
elemen elemen PSM kepada Operation Head dan para stafnya, yaitu: fungsi PPP, Layanan 
Jasa Pemeliharaan, HSE, HR, dan Mutu. 

Pada hari kedua Tim PSM dan konsultan turun ke lapangan dan memeriksa aspek fisik 
peralatan kritikal seperti: PV Valve, grounding, MOV, alarm system dan peralatan kritikal 
lainnya. Tim juga mengobservasi dan intervensi perilaku implementasi SIKA. 

Hasil assessment awal oleh Tim Konsultan dan HSSE Dit. M&T, implementasi elemen
elemen PSM (OSHA 3132 : 2000) di TBBM Balongan mencapai 31,89% dari target minimal 
70% pada akhir tahun, sehingga perlu upaya yang keras dan serius dari Tim PSM dan 
manajemen pemasaran dan niaga region JBB khususnya TBBM Balongan untuk mencapai 
target tersebut dalam kurun waktu 7 bulan yang akan didampingi oleh konsultan PSM 
dari PT. Surveyor Indonesia. 

Namun demikian, disadari oleh para pekerja TBBM Balongan bahwa penerapam PSM 
yang menjadi Inisiatif Program di Dit. M&T ini telah mendapat support dan komitmen yang 
tinggi dari GM dan tim manajemen Unit Pemasaran dan Niaga Region JBB, sehingga 
pelaksanaan implementasi PSM di TBBM Balongan dapat berjalan dengan lancar dan 
mencapai target yang diharapkan.•HSSE M & T

HSE dalam penanganan ke
bakaran jika terjadi di lokasi 
TBBM.

“Selain itu untuk memas
tikan ketangguhan sarana 
dan prasarana yang dimiliki, 
termasuk sistem komunikasi 
dalam situasi seperti itu,” pa
parnya.

Simulasi yang dilakukan 
tidak hanya melibatkan un
sur HSE dan pekerja di 

l ingkungan TBBM luwuk. 
Kegiatan juga diperkuat 
dengan tambahan beberapa 
personel dari Dinas Pemadam 
kebakaran Luwuk lengkap 
dengan beberapa armadanya 
serta personel dari Polres 
Luwuk dan tenaga medis dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
setempat.•MARKETING OPERATION 
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Pertamina- PTT PM 
Tandatangani SPa Polymer
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Senior Vice Pre si dent Non Fuel Distri bu tion Pertamina Taryono dan Mr. Supachoke 
Liamkhaeo berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian jual beli SPA 
produk Polythylene dan Polypropylene.

BALI – Senior Vice Pre
si dent Non Fuel Distri bu
t ion Pertamina Taryono 
menandatangani perjan jian jual 
beli (SPA) pro duk Polyethylene 
dan Poly propylene dengan 
Mr. Supachoke Liamkhaeo 
dari PTT Polymer Marketing 
(PTTPM)  yang merupakan 
anak usaha PTT Global 
Chemical dalam pemasaran 
produk petrokimia. 

Penandatanganan SPA 
ini merupakan kelanjutan dari 
kesepakatan antara Pertamina 
& PTT Global  Chemical 
yang telah dituang kan pada 
Head of Agreement yang 
ditandatangani di Bangkok 
Thailand pada 1 April 2013. 
Dalam HoA tersebut Pertamina 
dan PTT Global Chemical 
berencana ber samasama 
melakukan pengembangan 
bisnis petrokimia nasional. 

Tahapan pengembangan 
bisnis petrokimia ini diawali 
dengan melakukan studi 
bersama, dan pada saat 
yang  sama me lakukan 
pro gram pemasaran (pre 
marketing) dengan produk 
Polymer impor dari PTT 
Global Chemical. Nantinya, 
dibentuk sebuah perusahaan 
patungan (joint venture) yang 

akan membangun naphta 
cracker dengan kapasitas 1 
juta ton per tahun.

Penandatanganan SPA 
tersebut akan menjamin 
p a s o k a n  ±  5 , 0 0 0  t o n 
produk Polyethylene dan 
Polypropylene per bulan 
sampai dengan terbentuknya 
perusahaan joint venture antara 
Pertamina dan PTT Global 
Chemical yang kemudian 
dilanjutkan proses pemasaran 
dengan penambahan volu
me yang signifikan hingga 
beroperasinya kilang petro
kimia yang ditargetkan mulai 
beroperasi pada 2017. 

Me la lu i  p roses  pre-
market ing  in i  Pertamina 

bertekad untuk menunjukkan 
keseriusan untuk hadir bagi 
para pelaku dan pengguna 
produk petrokimia serta 
meraih potensi pasar yang 
tersedia di dalam negeri. 

Pertamina bertekad untuk 
menjadi pelaku utama industri 
petrokimia di Indonesia, 
melayani konsumen industri 
dengan jaminan pasokan 
yang handal dengan biaya 
yang efisien. Bisnis petrokimia 
diharapkan menjadi salah 
satu pilar bisnis Pertamina 
di samping bisnis migas dan 
energi untuk mewujudkan 
Pertamina menjadi Asian 
Energy Champion di tahun 
2025.•PETROKIMIA
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Harlan Fadillah menjadi pebalap motor yang didukung penuh Pertamina Enduro 
BRT Nissin Racing Team.

Pertamina dukung Penuh 
Prestasi harlan Fadillah
Pertamina mulai 
memberikan dukungan 
penuh kepada pebalap 
roda dua yang turun di 
kejuaraan nasional dan 
Asia, Harlan fadillah. 
Sepanjang tahun 2013 
rencananya Harlan 
melahap tiga  kompetisi 
sekaligus, Asian Road 
Racing Championship, 
Indoprix, dan Honda 
Racing Championship.

JAKARTA  –  Retail Marketing 
Manager Unit Lubricants 
Per tamina, Andria Nusa 
menuturkan, dukungan ini 
diberikan sebagai wujud 
kepedulian Pertamina dengan 
kemajuan perkembangan 
olahraga balap mobil dan 
motor di Indonesia. Selain itu 
dukungan ini sekaligus untuk 
membuktikan keandalan pe
lumas Perta mina. 

 “Terus terang tidak mudah 
untuk menentukan siapa yang 
akan kami dukung. Saat 
ini susah mencari pebalap 

roda dua yang menonjol di 
Indonesia,” katanya disela
sela peresmian Pertamina 
Enduro BRT Nissin Racing 
Team, di Planet Holywood, 
Jakarta, Selasa (21/5).

Menurutnya salah satu 
poin terpilihnya Harlan sebagai 
pebalap utama di Pertamina 
Enduro BRT Nissin Racing 
Team adalah prestasi. Selama 
ini Harlan dinilai memenuhi 
kualifikasi dengan indeks 
prestasi yang terus meningkat 
selama tiga tahun terakhir.

Harlan memiliki prestasi 
yang cukup gemilang. Pada 
17 Maret lalu, ia mampu 
berada di posisi kedua di 
kelas IP 125cc dengan nilai 40 
selisih satu poin dengan Anggi 
Permana yang menempati 
posisi pertama. Termasuk di 
awalawal seri musim balap 
tahun 2013, seperti di AARC. 
Pada seri kedua di Sirkuit 
Internasional Sentul, pebalap 
ini berhasil menjadi tiga besar. 
Beberapa tahun sebelumnya 
ia juga sempat menjadi juara 
pertama di kelas underbone 

600cc ARRC, sekal igus 
menorehkan rekor sebagai 
pebalap tercepat.

Pembalap kelahiran 19 
April 1983 ini semakin matang 
dari sisi emosional, dan 
diharapkan bisa mencapai 
prestasi yang kian meroket. 
Dukungan dari Pertamina 
ini disambut gembira oleh 
Harlan, ia mengaku siap untuk 
memaksimalkan seluruh 
kemampuannya.

Adapun dua jenis motor 
yang telah dimodifikasi khusus 
oleh tangantangan terampil 

dalam negeri. Motormotor 
tersebut akan menggunakan 
pelumas Enduro 4T Sport.

“Motormotor tersebut 
murni karya anak bangsa 
mulai dari Electronical Control 
Unit (ECU) hingga throtlle body 
yang diproduksi sendiri. Kami 
telah berusaha memberikan 
yang terbaik. Kami akan 
m e n u n j u k k a n  k e p a d a 
internasional jika Indonesia 
bisa,” tegasTommy Huang, 
dari ertamina Enduro BRT 
Nissin Racing Team.•SAHRUL 

HAETAMY ANANTO

a

Menteri eSdM apresiasi 
booth Pertamina 
di IPa 2013
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JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya 
Mineral Indonesia, Jero Wacik mengapresiasi 
booth Pertamina di acara   Indonesian Petroleum 
Association (IPA) ke 37, di Jakarta Convention 
Center, pada (16/5). 

Jero Wacik disambut oleh Direktur Eksplorasi 
Pertamina EP Doddy Priambodo yang memaparkan 
tentang kemajuan aktivitas yang dilakukan oleh 
Pertamina EP, seperti memantau working area dan 
berbagai akselerasi yang dilakukan di PEP.

Konvensi dan pameran yang digelar selama 
tiga hari ini diikuti oleh 2.600 peserta konvensi 
dan 260 peserta pemaran dari dalam dan luar 
negeri. Hanya Pertamina dan beberapa booth 
saja yang mendapat kunjungan dan apresiasi dari 
Menteri ESDM. 

Dalam konvensi ini sekitar 145 makalah ilmiah, 
33 poster, serta 36 technical session ditampilkan 
dengan target pengunjung mencapai 10.000. 
Jumlah ini 30 persen lebih tinggi dari tahun 
sebelumnya. Penyelenggaraan IPA mendapat 
dukungan penuh dari Pertamina.•SAHRUL HAETAMY 

ANANTO

JAKARTA – Keunggulan 
p roduk  Per tamina  Dex 
mendapat pengakuan dari 
Mercedez Benz. Pengakuan 
tersebut tertuang dalam 
bentuk kerja sama antara PT 
Pertamina (Persero) dengan 
PT MercedesBenz Indonesia 
dalam penyediaan bahan 
bakar diesel Pertamina Dex 
untuk kebutuhan seluruh 
kendaraan diesel Mercedes
Benz yang beredar di Indo
nesia.

N o t a  k e s e p a h a m a n 
tersebut ditandatangani oleh 
Senior Vice Presi dent Fuel 
Marketing & Dis tr ibution 
P e r t a m i n a ,  S u h a r t o k o 
dan President & CEO PT 
MercedesBenz Indonesia, 
Claus Weidner di Jakarta, 

Pertamina dex Jadi bahan bakar 
unggulan Mercedes benz

Rabu (22/5), bersamaan 
dengan peluncuran Mobil 
D i ese l  Me rcedes Benz 
terbaru tipe ML 250 CDI 
yang juga direkomendasikan 
menggunakan Pertamina 
Dex.

Suhartoko menyambut 
gembira dengan pengakuan 
dari Mercedes Benz  yang 
telah memilih Perta mina Dex 
sebagai bahan bakar yang 
diutamakan untuk mobil
mobil keluaran Mercedes
Benz. Menurutnya, pilihan 
MercedesBenz terhadap 
Pertamina Dex sangat tepat 
karena ini merupakan produk 
bahan bakar  terba ik  d i 
Indonesia dengan berbagai 
keunggulan yang dimiliki.

“Pertamina Dex memang 

diarahkan sebagai bahan bakar 
yang ramah lingkungan dan 
memiliki banyak keunggulan 
dibandingkan bahan bakar 
diesel lainnya. Pertamina Dex 
dikenal dengan bakan bakar 
Superior sehingga memang 
layak dan pantas untuk mobil 
berkelas seperti Mercedes
Benz,” ucap Suhartoko.

Penya taan  t e r sebu t 
juga disambut positif oleh 
Claus Weidner. Pihaknya 
memastikan, konsumen Mer
cedesBenz menggunakan 
Pertamina Dex agar mobil  
berperforma maksimum dan 
hemat bagi para pemiliknya.

“Kami berterima kasih 
kepada Pertamina atas 
pengembangan Pertamina 
Dex sebagai bahan bakar 

diesel berkualitas tinggi yang 
memenuhi standar mesin 
diesel Euro 4 milik kami,” kata 
Claus Weidner.

Lebih lanjut Suhartoko juga 
menyampaikan, penjualan 
Pertamina Dex pada kuartal 
pertama tahun ini meningkat 
315 persen dibandingkan 
periode yang sama tahun 
sebelumnya. Karena itu, untuk 
memenuhi permintaan pasar 
akan ketersediaan Pertamina 
Dex, saat ini Pertamina telah 
menyediakan Pertamina Dex 
dengan dispenser secara 
merata untuk 220 SPBU 
di pulau Jawa, Sumatera, 
Jawa, Bali dan Kalimantan. 
Selain itu, Pertamina juga 
menyediakan 800 SPBU yang 
menjual Pertamina Dex dalam 

bentuk kemasan 10 liter dan 
20 liter.

Pertamina Dex merupakan 
bahan bakar mesin diesel 
modern yang telah memenuhi 
dan mencapai standar emisi 
gas buang EURO 4, memiliki 
angka performa tinggi dengan 
cetane number min.53, 

memiliki kualitas tinggi dengan 
kandungan sulfur di bawah 
300 ppm. Produk ini sangat 
direkomendasikan untuk 
mesin diesel teknologi modern 
(Diesel Common Rail System). 
Produk Minyak Pertamina Dex 
memenuhi standar mutu dari 
Dirjen Migas.•IRLI KARMILA

Pihak Pertamina dan Mecedez Benz melakukan toast sebabagi tanda komitmen 
penggunaan Pertamina Dex untuk seluruh kendaraan Mercedez Benz.
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