
Setelah membuka diri kepada dunia dua tahun lalu, Myanmar 
menjadi salah satu tujuan investasi yang menjanjikan di kawasan 
Asia Tenggara. Asian Development Bank (ADB) memprediksi 
pertumbuhan GDP yang tinggi di Myanmar, mencapai 6,5% 
pada 2013 dan dan 6,7% tahun 2014 karena potensi tingginya 
pendapatan ekspor komoditas dan investasi asing, seperti terlihat 
pada tabel di bawah.
 

Seiring dengan fokus utama investasi Myanmar pada pembangunan 
infrastruktur, Pemerintah Indonesia berusaha menangkap peluang 
dan berniat memperkuat kerjasama dengan Pemerintah Myanmar 
melalui peningkatan nilai perdagangan dari Indonesia. Bisa dilihat 
dari nilai perdagangan antara Indonesia dan Myanmar yang terus 
meningkat dari sekitar US$ 372 juta pada tahun 2010 menjadi 
US$ 422 juta pada tahun 2011. Bahkan, Pemerintah Indonesia 
menargetkan nilai perdagangan di tahun 2015 mencapai US$ 
500 juta.

Salah satu usaha pemerintah adalah mendorong beberapa 
BUMN untuk berekspansi ke Myanmar. Ekspansi bertujuan untuk 
meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan-perusahaan plat 
merah di kawasan regional, sejalan dengan rencana pemerintah 
untuk menjadikan BUMN sebagai perusahaan kelas dunia. Saat 
ini terdapat beberapa perusahaan Indonesia yang telah berhasil 
melakukan bisnis di negara tersebut, seperti Japfa, Kalbe Farma, 
dan DexaMedika.

Pertamina sebagai salah satu BUMN juga telah berupaya masuk ke 
pasar Myanmar sejak tahun 2009. Hasilnya, menjanjikan. Produk-
produk pelumas Pertamina, yang dijual melalui distributor agen di 
Myanmar, telah menghasilkan pendapatan hingga US$ 2,3 juta 
pada 2012, dengan volume penjualan 1.923 kilo liter. Sementara itu, 
masih ada potensi bisnis hilir lainnya di Myanmar seperti petrokimia, 
ritel bahan bakar, bahan bakar aviasi, dan suplai penyimpanan (solar 
dan bensin) yang dapat dikaji untuk pengembangan bisnis.

Kesempatan ekspansi ini merupakan langkah strategis bagi 
Indonesia, termasuk Pertamina, untuk meningkatkan pengaruh di 
kawasan ASEAN dalam rangka menyambut Komunitas Ekonomi 
ASEAN di tahun 2015. Keberhasilan pelumas Pertamina di Myanmar 
diharapkan akan diikuti dengan kesuksesan lini bisnis Pertamina 
lainnya, sebagai bagian dari strategi dan langkah menuju sasaran 
perusahaan dalam “Energizing Asia”.•
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Menuju pada 
“Energizing Asia”

Direktur Keuangan, Andri T. Hidayat yang juga 
mewakili Direktur Utama menerima The Asian 
Excellence Awards.

CEO, CFO dan Investor Relations 
Pertamina Terbaik di Asia

HONGKONG  –  Perhelatan 
3 r d  A s i a n  E x c e l l e n c e 
Recognition Awards 2013,  
yang diselenggarakan  Cor-
porate Governance Asia  dige-
lar di Renaissance Harbour 
View Hotel, Wanchai district, 
Hongkong (27/03). Ratusan 
CEO dan pimpinan perusahaan 
dari berbagai sektor seperti 
perbankan, telekomunikasi dan 
juga sektor energi dari kawasan 
Asia seperti RRC, Singapura, 
Hongkong dan Indonesia 
menanti pengumuman siapa 
yang terbaik diantara mereka.

The Asian Excel lence 
Awards  adalah penghargaan 
atas prestasi dan keunggulan 
dalam ketajaman manajemen, 
kinerja keuangan, tanggung 
jawab sosial perusahaan, 
praktik lingkungan dan hu-
bungan investor. Sejak dimulai 
pada tahun 2011, Corporate 
Governance Asia se laku 
pihak penyelenggara,  telah 
memberikan penghargaan 
pada CEO Terbaik,  CFO 
terbaik, Corporate Social 
Responsibility terbaik, praktik 
lingkungan terbaik, fungsi/
divisi Investor Relations terbaik, 
serta perusahaan dengan 
profesional Investor Relations 
terbaik dan Financial Public 
Relations Terbaik. 

Pertamina meraih t iga 
penghargaan untuk kategori  
Asia’s Best CEO (Investor 
Relations) yang diberikan 
kepada Direktur Utama, Karen 

Pertamina menyabet 
tiga penghargaan dalam 
ajang Asian Excellence 
Recognitions Awards 
2013. Penghargaan 
terbaik di tingkat Asia itu 
diraih untuk kategori Best 
CEO, CFO dan Investor 
Relations Company.

Agustiawan; Asia’s Best CFO 
(Investor Relations) kepada 
Direktur Keuangan, Andri T. 
Hidayat; serta Best Investor 
Relations Company untuk 
Fungsi Investor Relations. 
Direktur Keuangan, Andri T. 
Hidayat yang juga mewakili 
Direktur Utama menerima 
p e n g h a r g a a n  t e r s e b u t , 
d i d a m p i n g i  C o r p o r a t e 
Secretary Nursatyo Argo dan 
VP Investor Relations Achmad 
Herry Syarifuddin.

Bagi Pertamina, peng-
ha rgaan  i n i  merupakan 
yang kedua kalinya, setelah 
sebelumnya di tahun 2012, 
meraih penghargaan yang 
sama.

Pemi l i han  pemenang 
dilakukan melalui metode 
survei kepada 11.000 peru-
sahaan di 14 negara di ka-

wasan Asia sepanjang bulan 
Maret-September, dengan 
responden survei yang bera-
sal dari kalangan profesi 
fund managers, investment 
funds, dan para eksekutif di 
perusahaan-perusahaan Asia.

Kepada Pertamina, peng-
hargaan ini diberikan dalam 
rangka komitmen perusahaan 
yang terus mengedepankan 
tata kelola dan transparansi 
dalam hubungan dengan 
investor, khususnya bond
holders, serta komitmen dalam 
mengedepankan etika bisnis, 
tanggung jawab lingkungan, 
dan performa finansial di 
tingkat regional. 

Secara spesifik, kategori 
penghargaan kepada Asia’s 
Best CEO ditujukan untuk 

menyorot kecakapan para CEO 
dalam mengelola Perusahaan 
melalui beberapa kriteria, 
antara lain kinerja perusahaan. 
Selain itu, penghargaan ini juga 
diberikan kepada para CEO 
atas transformasi bisnis yang 
dilakukan untuk meningkatkan 
daya saing perusahaan serta 
hubungan baik dengan para 
stakeholder.

Menurut Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
seperti dikutip jurnal Corporate 
Governance Asia, komitmen 
Pertamina dalam menjalankan 
Good Corporate Governance 
akan terus menentukan arah 
dan standar Pertamina di masa 
depan sesuai dengan kaidah 
dan standar internasional.• 
Kippy/dSU
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA HULU ENERGI
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

Pengantar Redaksi :
PT Pertamina Hulu Energi (PHE) senantiasa menunjukkan 

komitmen  kinerjanya. Hal ini dibuktikan dari perkembangan 
angka produksi yang dicapai PHE sejak tahun 2008 hingga di 
tahun 2012 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata 23 
persen.  Lalu, bagaimana dengan target PHE di tahun 2013? 
Berikut pemaparan Pj. direktur Utama PHE, Ign. Tenny 
Wibowo pada Townhall Meeting PHE yang berlangsung di 
Auditorium PHE Tower, Jumat (5/4).

Apa target kinerja PHE di tahun 2013 ini? Di tahun 
2013 ini kita akan fokuskan pada sisi produksi dimana target 
produksi RKAP 2013 adalah 168 MBOEPD yaitu untuk pro-
duksi minyak sebesar 76 ribu bopd. Angka ini meningkat 31 
persen dibandingkan tahun 2012 lalu yaitu 58,4 ribu bopd. Se-
dangkan untuk gas adalah sebesar 531 mmscfd dan angka 
ini pun meningkat dari tahun 2012 yaitu 485 mmscfd atau 8 
per sen lebih tinggi.

Seberapa optimis PHE bisa mencapai target ter
sebut? Memang tantangan yang kita hadapi cukup besar, tapi 
hasil yang kita dapatkan saat ini sudah mengarah ke target 
yang akan kita capai. Dimana produksi kita pada bulan Januari-
Februari 2013 sudah berada di angka 55 bopd, pada bulan 
Maret sudah di-close berada pada angka 59 bopd, bulan April 
kita sudah mencapai angka lebih dari 60 bopd.

Dengan angka-angka tersebut, kami cukup yakin nanti 
sebelum di akhir bulan April ini akan berada di angka 65 
bopd. Kami mengandalkan development di PHE West Madura 
Offshore yaitu di Lapangan PHE KE-38 B, PHE KE-39 dan 
PHE KE-54. Diharapkan di tiga lapangan ini akan memberikan 
tambahan produksi yang cukup signifikan.

Tentunya untuk mencapai target tersebut dibutuhkan 
strategistrategi. Strategi apa yang akan dilakukan oleh 
PHE? Strategi pertama, kita akan melakukan hal-hal kecil yang 
bisa dengan cepat kita selesaikan. Hal ini kita fokuskan untuk 
kita selesaikan semuanya. Selanjutnya, kita akan melakukan 
identifikasi lapangan mana yang memberikan tambahan 
produksi yang paling besar. Misalnya, lapangan-lapangan di 
wilayah PHE WMO, maka kita akan segera lakukan percepatan 
pengembangan di lapangan-lapangan tersebut. 

Dan yang ketiga, perlu adanya efisiensi yang akan 
kita lakukan di seluruh anak perusahaan PHE, misalnya 
penggabungan kontrak dan lain-lain. Hal ini tidak hanya kita 
lakukan pada tahun 2013, melainkan di tahun 2014 hingga 
seterusnya akan kita lakukan hal seperti itu untuk menjadi 
prioritas bagi kita.

Bagaimana menghadapi restrukturisasi organisasi 
yang tengah dilakukan dari korporat hingga ke anak 
perusahaan, salah satunya PHE? Ada tiga hal tujuan 
dari restrukturasi ini. Yaitu Pertama, kami harus meng-
allign supaya ada koordinasi struktural yang bagus dengan 
organisasi di Direktorat Hulu. Kedua, organisasi PHE yang 
sekarang ini dengan organisasi sebelumnya relatif sama 
hanya perkembangan asetnya yang berkembang. Ketiga, 

dengan berada di satu gedung yang sama antara PHE Pusat 
– PHE WMO dan PHE ONWJ maka akan terjadi efisiensi. Jadi 
organisasi yang telah disiapkan saat ini adalah align dengan 
Direktorat Hulu, menjawab tantangan PHE ke depan dan 
efisiensi PHE dengan anak perusahaannya. 

Dengan restrukturisasi organisasi ini saya yakin akan 
menjadi sebuah tim yang lebih kuat untuk membawa PHE 
mencapai visi dan misinya. Karena tidak ada beban yang berat 
jika dikerjakan secara bersama-sama.

Bagaimana dengan peran masingmasing General 
Manager di unit kerja PHE? Kita akan melakukan optimalisasi 
peranan para GM. Karena kita ingin semua GM betul-betul 
memiliki otoritas dan bisa bertindak sebagai orang pertama di 
aset yang dia kelola. Karena jika kita berbicara dalam konteks 
tata hubungan dengan SKK MIGAS maka yang tanda tangan 
usulan dan lain sebagainya terkait dengan pengelolaan aset 
tersebut adalah GM. Jadi, kami ingin menekankan lagi kepada 
GM dimana kita memberikan empowerment untuk menunjukkan 
bahwa GM memiliki otoritas yang besar sehingga jika ada yang 
masih terasa kurang dan lain sebagainya maka PHE Holding 
baru akan ikut bergerak untuk membantu dan mendukungnya.

Kami di holding pasti akan membantu permasalahan atau 
kekurangan yang dihadapi oleh para GM. Namun GM harus 
bisa bertindak sebagai pimpinan utama di unit kerja yang dalam 
hal ini JOB, PSC JOA seperti WMO, ONWJ, PHE Nunukan, dan 
lain-lain.

Apakah bisa dikatakan peran GM ini sebagai 
backbonenya PHE untuk mengejar target produksi? Jika 
berbicara operasional maka kita sangat bergantung pada kinerja 
dari para GM dan timnya. Tugas kita sebagai direksi adalah 
memastikan masing-masing GM mendapatkan dukungan 
terbaik sehingga mereka bisa bekerja dengan optimal.

Seberapa besar kontribusi PHE dengan adanya 
Brigade 200K yang dicanangkan oleh direktorat Hulu? 
Jika kita lihat peningkatan produksi sebesar 31 persen yang 
didapat oleh PHE saat ini dibandingkan dengan tahun lalu di 
2012, maka kontribusi kita cukup signifikan untuk 200K tersebut. 
Kami berpartisipasi aktif untuk mendukung tercapainya target 
Brigade 200K. 

Apa harapan  di tahun 2013 ini? Saat ini PHE sudah 
memiliki 47 anak perusahaan. Kita berharap akan bisa terus 
menambah anak perusahaan agar usaha PHE bisa terus 
berkembang dari dua sisi yaitu sisi organik dimana kita akan 
tingkatkan produksi dan efisensi sedangkan yang dari sisi 
anorganik akan ada aset-aset baru yang bisa dikelola oleh 
PHE. 

Tantangan kita di tahun 2013 ini memang sangat berat. 
Tetapi saya yakin jika kita bisa bekerja sama dengan fokus dan 
arah yang sama, maka seberat apapun tantangan yang kita 
hadapi akan bisa kita capai bahkan akan melebihi target. Mulai 
saat ini kita harus sama-sama bekerja satu tim untuk mencapai 
tujuan yang sama dengan visi “Menjadi Perusahaan Minyak & 
Gas Bumi Kelas Dunia”.•IRLI KARMILA

OPTIMAlkAn 
kERjA TIM unTuk 
CAPAI TARgET
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Hartadi Wijaya • Finance M & T Offsite Support Area Maluku Papua

Reimbursement Inhealth, Solusi Maksimalkan 
kesehatan Pekerja Maluku Papua

Keberhasilan pencapaian visi Perusahaan menjadi 
perusahaan energi nasional kelas dunia harus didukung oleh 
SDM yang professional, taft dan sehat. 

Menurut WHO, “Health is a state of complete physical, 
mental and social wellbeing and not merely the absence of 
diseases or infirmity”. Ada empat komponen penting yang 
merupakan satu kesatuan dalam definisi sehat. Yaitu, sehat 
jasmani, mental, kesejahteraan sosial, dan spiritual.

Bukan rahasia lagi, fasilitas kesehatan baik rumah sakit, 
obat-obatan, dokter yang ada di Maluku Papua sangat 
berbeda jauh dengan yang ada di wilayah Indonesia lainnya. 
Perbedaan fasilitas tersebut sangat menyengsarakan pekerja 
dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Salah satu kendala 
yang dialami oleh pekerja adalah tidak boleh dilakukan 
reimbursement di luar provider asuransi. Baik itu jasa dokter 
ataupun obat yang tidak ada didalam DOI. Ibarat kata, ada 
penyakit ya didiamkan sajalah, daripada harus nombok 
sendiri terus. 

Kebijakan asuransi yang selalu berubah, dari awalnya 
semua bisa ditanggung berubah menjadi hanya ditanggung 
60%, dan berubah lagi harus melalui jaringan provider. Tidak 
menjadi masalah bagi pekerja apabila dokter-dokter dipakai 
pekerja dan keluarga ketika sakit sudah masuk ke jaringan 
provider, maupun obat selalu tersedia tanpa pernah putus 
stok. 

Di saat pekerja memiliki kewajiban untuk bekerja 
maksimal untuk mewujudkan visi perusahaan serta laba 
perusahaan yang terus naik, sudah selayaknya Pertamina 
harus mengubah kebijakan dengan asuransi Inhealth terkait 
reimbursement ini. Dengan kata lain, pekerja dapat tenang 
dan fokus dalam hal pekerjaan, visi dan laba perusahaan 
tercapai.  

Harapan dan doa, semoga fasilitas di kawasan timur 
Indonesia terus maju dan disetarakan dengan kawasan-
kawasan Indonesia lainnya.•

SOROT

Pertamina Marine lubricants Miliki 
Banyak keunggulan
JAKARTA – Dengan menggunakan pelumas Pertamina, maka 
akan diperoleh berbagai benefit, antara lain produknya yang 
andal, harga bersaing, serta jaringan distribusi yang solid di 
seluruh Indonesia. Disamping itu, pelumas marine Pertamina 
memiliki service teknis, oil monitoring, dan inhouse training yang 
bisa dimanfaatkan oleh para konsumen.

Demikian dikatakan Syafanir Sayuti, Industrial Marketing 
Manajer Pertamina Unit Lubricants dalam acara “Pertamina 
Marine Lubricants Gathering & Customer Testimony 2013”, 
di Putri Duyung Cottage, Jakarta, (5/13) yang diikuti oleh 100 
peserta dari 60 perusahaan yang bergerak dalam bidang 
perkapalan.

Keandalan pelumas Pertamina tersebut juga diakui oleh 
banyak pihak.  Di antaranya, Shinta Sari Dewi Wilar (PT. Altus 
Lines Indonesia), Yongky (PT. Margo Indonesia Servicetama), 
dan Jovan Patriot (PT. Indo Mega Maritime), yang memberikan 
testimoninya di depan para peserta.

“Meski telah menjadi market leader -- khususnya pada 
pasar pelumas segmen marine -- kami juga terus berupaya 
membangun loyalitas terhadap konsumen eksisting dan 
juga merangkul calon konsumen perusahaan-perusahaan 
perkapalan, baik di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.

Seperti diketahui, pelumas Pertamina juga telah merambah 
pasar mancanegara. “Sudah lebih dari 23 negara di dunia 
menjadi sasaran ekspor pelumas kita. Produk kita diterima di 
negara-negara tersebut. Buktinya, angka penjualannya terus 
meningkat,” lanjut Syafanir Sayuti.

Dalam memasarkan pelumas marine ke luar negeri, 
Pertamina bekerja sama dengan Sharjah National Lube Oil 
Company Ltd (Sharlu) untuk memproduksi dan memasarkan 
Pelumas Meditran Series di LOBP (Lube Oil Blending Plant) 
Fujairah, Uni Emirat Arab dengan target konsumen kapal-kapal 
pengangkut minyak yang berlayar dari negara tersebut.

Langkah ini merupakan bagian dari peningkatan kompetensi 
global Pertamina dalam bisnis pelumas dan dibuktikan 
melalui pengisian Pelumas Meditran 330 perdana ke kapal 

VLCC MT Arenza di Fujairah – Dubai pada akhir Januari lalu. 
Produksi Pelumas di Fujairah, UEA merupakan yang kedua 
setelah Singapura. Sejak akhir 2011, Pertamina Lubricants 
memasok pelumas bagi kapal-kapal yang singgah di pelabuhan 
Singapura. 

Kehadiran Pelumas Meditran series di UEA semakin 
menggairahkan bisnis Pelumas Pertamina di negara yang 
pasarnya sedang tumbuh pesat tersebut. Sebelumnya, di sektor 
otomotif Pertamina melalui produk cobranding Pertamina dan 
SK Lubricants, Zipex, cukup berhasil mendapatkan penerimaan 
pasar UEA di segmen midlow sejak 2007.

Untuk segmen top tier, Pertamina juga telah memperkuat 
penetrasinya dengan ekspor perdana Fastron berbagai seri ke 
UEA pada Oktober 2012, yang tahap awal fokus di pasar Dubai 
dan Sharjah sebelum menyebar ke seluruh wilayah UEA.

Pada acara yang dikemas menarik tersebut, Pertamina 
juga melakukan promo spesial untuk penambahan pembelian 
pelumas marine Pertamina kepada konsumen eksisting dan calon 
konsumen dengan memberikan hadiah menarik.•PELUMASBmW
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Industrial Marketing Manajer Pertamina Unit Lubricants Syafanir Sayuti memberikan 
sambutan pada “Pertamina Marine Lubricants Gathering & Customer Testimony 
2013”.

Penuh ketidakpastian. Itulah yang terjadi 
dalam pemberitaan sepekan ini, terkait perlu 
tidaknya BBM subsidi naik. Bingung bercampur 
penasaran, menyelimuti masyarakat baik para 
pekerja, industri dan pengusaha. Menunggu 
keputusan apa yang akan diambil pemerintah 
terkait penetapan harga Bahan Bakar Minyak 
(BBM) subsidi. Opsi subsidi diteruskan, atau 
dihapus masih saja maju mundur. Metode 
pengaturan BBM Subsidi yang diatur pemerintah 
pun mengalami berbagai perdebatan dan 
penafsiran.

Melihat langkah yang diambil pemerintah 
selama beberapa tahun terakhir dalam menyikapi 
pembengkakan subsidi BBM, sebenarnya sudah 
dilakukan beberapa kajian. Masalah sudah jelas, 
sudah didiagnosa, diketahui penyebabnya, 
membuat wacana alternatif, melakukan evaluasi. 
Namun dari tahun ke tahun keputusan tak juga 
diambil, kembali lagi berputar dari penentuan 
masalah, mendiagnosa lagi dan seterusnya.

Ketidakpastian itu memang membuat banyak 
orang bimbang. Mantan wakil Presiden Jusuf 
Kalla, bahkan dalam beberapa kesempatan 
menyampaikan, menaikan harga BBM adalah 
pilihan (vivanews.com, 22 Maret 2013).

Memang untuk mengambil suatu keputusan, 
selalu dihadapkan pada dua kemungkinan. 
Yakni ketidakpastian dan ketidaksempurnaan. 
Keduanya saling berhubungan. Ketidakpastian 
terjadi ketika banyak pertimbangan, kemung-
kinan, serta dampak yang akan terjadi setelah 
keputusan diambil.

Padahal dalam kondisi seperti itu, keputusan 
apapun yang diambil, bisa dipastikan tidak 
ada yang sempurna. Ada dampak positif 
dan negatifnya. Tetapi bukan berarti dengan 
ketidaksempurnaan itu lantas tak ada keputusan, 
bahkan membiarkan masalah begitu saja. 
Yang terpenting adalah tindakan apa yang 
dilakukan setelah keputusan ditetapkan, 
sehingga bisa menyelaraskan kondisi dan 
gejolak di masyarakat. Karena tak ada satupun 
keputusan terbaik yang bisa menyenangkan 
semua pihak.

Mengutip ucapan pakar komunikasi Effendi 
Ghazali saat sharing session dalam Rakor 
Eksternal Relations pekan lalu, bahwa tak ada 
satu negarapun yang harga bahan bakarnya 
lebih murah dari harga makanan. Ia pun 
menyontohkan harga Premium per liter Rp4.500, 
jika ditukar di warteg hanya mendapat setengah 
porsi nasi, kuah sayur dan sepotong tempe. 
Artinya kondisi yang terjadi di Indonesia bisa 
dikatakan lebih mendukung pemborosan energi 
daripada menyejahterakan masyarakat dalam 
mempermudah pemenuhan kebutuhan pangan. 
Kalau dipikir, benar juga apa yang disampaikan 
Effendi Ghazali.

Karena itu, apapun putusan yang diambil 
pemerintah pekan ini, pastinya akan menuai 
berbagai komentar. Apakah pemerintah 
tetap akan membiarkan pemborosan energi, 
mengambil jalan tengah yang serba ambigu, 
atau ingin menyejahterakan masyarakat.  
Bagaimanapun juga keputusan itu tak ada yang 
sempurna, tinggal bagiamana menyelaraskannya 
setelah putusan tersebut diambil.•
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PEKAN INI
AkuISISI SPBu PETROnAS 
DITARgETkAn RAMPung DuA BulAn
BANdUNG (Koran Tempo) –Direktur Pemasaran 
dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan 
Pertamina segera menyelesaikan transaksi akuisisi 
SPBU milik  Petronas. Saat ini proses transaksi 
masih dalam tahap penyelesaian dokumen. 
“Mudah-mudahan segera, dalam waktu 1-2 
bulan,” kata Hanung. Pertamina telah mengikuti 
proses lelang atas aset-aset  PT Petronas Niaga 
Indonesia. “Kami ikut tender dan dapat 9 lokasi 
SPBU, lokasinya strategis dan satu aset tanah,” 
katanya.  Sebelumnya Direktur Pembinaan Usaha 
Hilir Migas Kementerian ESDM Umi Asngadah 
mengatakan Petronas memiliki 19 SPBU di 
Indonesia. Untuk tahap awal, Pertamina baru akan 
menguasai 9 di antaranya. “Nanti akan diakuisisi 
semua secara bertahap,” katanya. Menurt Umi,  
akuisisi kali ini tidak hanya berlaku untuk SPBU 
yang ada di Jakarta, tapi juga di Bandung dan 
beberapa kota lainnya. Rencananya, setelah 
akuisisi rampung, SPBU Petronas akan dijadikan 
SPBU COCO yang dimiliki dan dioperasikan sendiri 
oleh Pertamina. Sejak 31 Agustus 2012, 15 SPBU 
milik Petronas di Jakarta sudah tidak beroperasi 
dan pada akhir 2012 seluruh SPBU sudah tidak 
beroperasi.•RIANTI OCTAvIA

Penerapan Services Values Sangat 
Penting dalam Operasional Aviasi

ROPP Balongan Selesai

VP Refining Project Iriawan Yulianto dan VP Refinery & Petrochemical PT Rekayasa Industri  Ambang Ismanto menandatangani 
berita  acara Operation Acceptance  as a Whole ROP Balongan Project.
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JAKARTA  Pembangunan 
RCC Off Gas to Propylene 
Project (ROPP) Balongan 
akh i r nya  se l esa i .   Ha l 
i t u  d i t a n d a i  d e  n g a n 
penandatanganan be r i ta  
acara Operation Accep  tance  
as a Whole ROP Balongan 
Project. Acara berlangsung 
pada Kamis (28/3) di Gedung 
Patra Jasa, Jakarta. Hadir 
dalam acara tersebut selain 
VP Refining Project Iriawan 
Yul ianto,  VP Ref inery & 
Petrochemical PT Rekayasa 
Industri  Bambang Ismanto 
beserta tim Konsorsium  EPC 
Contractor (PT Rekin dan Toyo 
Eng. Corporation).  Sementara 
dari  RU VI  Balongan hadir 
Nyoman Subakti yang mewakili 
GM RU VI Balongan. 

Penandatanganan berita 
acara  Performance Test dan 
penandatanganan  berita 
acara  Operation Acceptance 

dilakukan oleh VP Refining 
Project I r iawan Yul ianto 
dengan Nyoman Subakti yang 
mewakili GM RU VI Balongan.  
Kemudian dilanjutkan dengan 
penandatanganan  berita 
acara Operation Acceptance 
antara Refining Project PT 
Pertamina (Persero) dengan 
Konsorsium EPC Contractor 
(PT Rekayasa Industri dan 
Toyo Engineering Corporation). 
Penandatanganan dilakukan 
oleh VP Refining Project 
I r iawan Yul ianto dan VP 
Refinery & Petrochemical   VP 
Refinery & Petrochemical PT 
Rekayasa Industri  Bambang 

Ismanto. 
ROPP di Kilang Balongan 

Indramayu,  Jawa Barat 
adalah proyek pemanfaatan 
gas buang yang dihasilkan 
Residue Catalytic Cracking 
(RCC) menjadi Propylene 
yang bernilai tambah tinggi. 
Kilang ROPP Balongan mulai 
beroperasi pada 14 Januari 
2013. 

ROPP Balongan di ba-
ngun dengan investasi sekitar 
387 juta dolar AS dengan 
kontraktor EPC PT Rekayasa 
Industri dan Toyo Engineering 
C o r p o r a t i o n .  A d a p u n , 
kapasitas produksi Propylene 

dari ROPP Balongan mencapai 
179.000 ton per tahun.

Iriawan mengakui  proses 
untuk mencapai Operation 
Acceptance ini cukup panjang. 
Setelah melalui performance 
test pada 2, 27, 28  Februari 
2013 serta 1 Maret 2013. 
“Selama empat hari kita 
melihat bagaimana dinamika 
operasional di  lapangan 
berjalan dengan baik,” ujar 
Iriawan.  

Namun ia juga mengatakan 
bahwa OA ini barulah yang 
pertama saja. Masih banyak 
lagi yang harus dikerjakan  di 
depan.•URIP HERdIMAN KAMBALI

JAKARTA  “Values itu  adalah  
nilai-nilai yang penting dan 
berlaku untuk jangka waktu 
yang panjang. Boleh saja 
yang memimpin perusahaan  
berganti-ganti, namun values 
perusahaan janganlah terlalu 
cepat diganti. “

Hal tersebut dikatakan 
oleh Prof. Rhenald  Kasali 
Ph.D.  ket ika berbicara 
dalam workshop  Delivering 
Serv ices Values in Into 
Plane Operation. Workshop 
diselenggarakan Pertamina 
Aviation pada Jumat (22/3) 
di Hotel Borobudur, Jakarta. 
Workshop dibuka oleh Aviation 
Operation Manager Pertamina 
Agus Maulana.  Worskhop 
dihadiri para pimpinan atau 
pekerja yang datang dari 
DPPU di seluruh Indonesia. 

Rhenald pun memberikan 
beberapa contoh penerapan 
values di beberapa peru-
sahaan, seperti  surat kabar 

Kompas, Blue Bird, dan 
Astra Internasional. Menurut 
Rhenald, wartawan yang 
masuk ke Kompas tidak dididik 
untuk belajar menulis, tetapi 
ditanamkan nilai-nilai yang 
penting sebagai wartawan, 
yaitu jujur dan berani. Ketika 
wartawan tersebut pindah 
kerja, dia akan membawa  
nilai-nilai ini ke tempatnya 
yang baru.  

“Pemilik dan pimpinannya 

selalu berganti-ganti, tetapi 
nilai-nilainya yang dipegang 
tetap sama,”tegas Rhenald. 

 Sementara Av iat ion 
Operation Manager Pertamina 
Agus Maulana menyatakan  
workshop seperti ini biasanya 
dilakukan setahun dua kali. 
Salah satu  manfaatnya 
untuk memberikan motivasi 
bagi para pekerja dalam 
bertugas.•URIP HERdIMAN KAMBALI

Rhenald Kasali memotivasi pekerja Aviasi Pertamina.



CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

5No. 15
Tahun XLIX, 15 April 2013

Hadirkan Program Pelestarian 
lingkungan di Indogreen Forestry

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan membuka pameran Indogreen Forestry.
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Pertamina juara III 
Pameran Indogreen Forestry

Mitra Binaan 
Pertamina di Agrinex 
Expo 2013
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Officer Environment CSR Pertamina Achmad Leman menerima penghargaan 
untuk stand Pertamina yang meraih juara ke-3 kategori industri dalam pameran 
Indogreen Forestry.

JAKARTA – Agrinex Expo ke-7 kembali 
digelar di Jakarta dan dibuka oleh Menteri 
Koordinator Perekonomian Indonesia, Hatta 
Rajasa, pada Jum’at (5/4). Pameran pangan 
terbesar yang berlangsung  dari dari 5-7 
April 2013 ini mendapat animo yang besar 
luas dari masyarakat. Selain bisa membeli 
produk berkualitas, masyarakat mendapatkan 
pengetahuan juga. 

Tahun in i  pameran yang ber tema 
“Agribusiness for food & bioenergy Security” 
diikuti oleh 200 peserta yang menampilkan 
berbagai hasil produk olahan dan inovasinya.  
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, 
acara ini harus menjadi sebuah komunitas yang 
terdiri atas unsur pemerintah, BUMN, dan 
mahasiswa, dan tidak hanya menjadi sekadar 
expo atau pameran biasa.  

Dalam kesempatan tersebut Hatta juga 
berharap acara ini bisa menjadi upaya untuk 
meningkatkan keamanan bioenergi dan bahan 
pangan melalui peningkatan produksi dan 
ketersediaan produk agribisnis lokal. Baginya hal 
itu sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk 
kesejahteraasn rakyat. 

Sementara Ketua Panitia Penyelenggara 
Agrinex 2013  Rifda Ammaria berpandangan 
melalui helatan ini UKM Agribisnis bisa bertemu 
pejabat pembuat kebijakan, bisa melihat 
pencapaian UKM lain, dari panggung- persentasi 
maupun lewat stand peserta, disamping  
masukan langsung dari pengunjung dan 
media.

Pertamina turut berpartisipasi dalam 
pameran tersebut dengan menyertakan 
31 stand mitra binaan dari program PKBL 
(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) 
yang menampilkan berbagai macam inovasi 
dan produk unggulannya.  Para mitra binaan 
berasal dari berbagai daerah dan merupakan 
pengusaha kecil yang berada di sekitar daerah 
operasi Pertamina. Salah satunya produk 
camilan olahan Baby Fish dan Tutut Crispy, 
milik Wildan dari Cianjur dan berbagai produk 
unggulan lainnya. 

Turut hadir dalam pembukaan Agrinex 
2013, di antaranya Menteri BUMN Dahlan 
Iskhan, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, 
Kementerian Perindustrian, Kementerian Per-
dagangan, Kementerian Pertanian, Kemen terian 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian 
Kelautan dan Perikanan dan sejumlah 
perusahaan besar.•

JAKARTA –  I ndogreen 
Forestry Expo ke-5, kembali 
digelar di Jakarta yang dibuka 
oleh Menteri Kehutanan Zulkifli 
Hasan, Kamis (4/4). Pameran 
kehutanan yang diadakan 
d i  Jaka r ta  Conven t i on 
Center tersebut diikuti oleh 
instansi, pelaku usaha ke-
hutanan, tambang dan mi-
gas,  pemerintah daerah, 
serta organisasi pemerhati 
kehutanan. 

Untuk tahun ini, pameran 
diikuti 225  peserta, atau 
meningkat 30 persen dibanding 
tahun lalu. Menteri Kehutanan 
Zulkifli Hasan mengatakan, 
pameran Indogreen Forestry 
merupakan sarana promosi, 
edukasi, dan informasi kepada 
masyarakat.  Selain i tu, 
menjadi wadah bertemunya 
pelaku bisnis dalam suasana 
saling menguntungkan.

Dalam kesempatan itu, 
Menhut juga mengingat-
kan perusahaan-perusaha-
an tambang agar memper-
hatikan dampak lingkungan 
dari kegiatan usaha me-
reka.  “Pemer in tah ber-
harap perusahaan tam-
b a n g  m e m p e r h a t i k a n 
rek la masi dan rehabilitasi 
pascatambang,”ujarnya. 
Selain itu, pelaku usaha juga 

JAKARTA – PT. Pertamina 
(Persero) meraih juara ke-3, 
kategor i  industr i  da lam 
Pameran Indogreen Forestry 
yang ber langsung mulai 
4-7 April 2013, di Jakarta 
Convention Center, Jakarta. 
Pameran yang men jad i 
sarana promosi, edukasi, dan 
informasi kepada masyarakat 
tersebut ditutup secara resmi 
oleh Kepala Pusat Informasi 
Kehutanan, Kementerian 
Kehutanan Ir. Sumarto,MM, 
Minggu (7/4).

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Sumarto menyam-
paikan apresiasinya kepada 
para peserta pameran, yang 
tidak sekedar memeriahkan 
acara namun juga mem-

diharapkan terus berperan 
aktif dalam upaya mengajak 
masyarakat sekitar dalam 
melestarikan lingkungan. 

PT Pertamina (Persero) 
juga turut berpartisipasi dalam 
pameran yang berlangsung 
dari 4 – 7 April tersebut, de-
ngan menampilkan berbagai 
program tanggung jawab 
sosial di bidang lingkungan. 
Pertamina melalui program 
menabung 100 juta pohon, 
telah mengajak berbagai 
pihak untuk turut serta dalam 
melestarikan l ingkungan, 
bermitra dengan lembaga 

konservasi, sekaligus men-
dukung berbagai upaya pe-
lestarian lingkungan yang 
dilakukan masyarakat, per-
orangan, maupun lembaga. 

Beberapa program yang 
ditampilkan yakni Pertamina 
Ecopedition, yakni program 
kerjasama antara Pertamina 
d e n g a n  K e b u n  R a y a 
Balikpapan serta Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI) untuk menyelamatkan 
tanaman langka di hutan 
primer Kalimantan. Program 
pemberdayaan Kampung 
Ekowisata Mangrove, Muara 

Ujung Tangerang, program Wali 
Pohon bekerjasama dengan 
Kawasan Konservasi Masigit 
Kareumbi, Bandung,dll.

Acara pembukaan pa-
meran di JCC dimeriahkan 
ratusan Sahabat Alam, yang  
terdiri dari pelajar SD di Jakarta 
dengan membawa bib i t 
pohon. Turut berpartisipasi 
dalam acara tersebut Miss 
Indonesia Vania Larissa, yang 
menyerahkan bibit pohon 
kepada Menteri Kehutanan 
sebagai tanda kawula muda  
peduli lingkungan.• SAHRUL 

HAETAMY ANANTO/dEWI SRI UTAMI

buktikan langkah nyata dalam 
upaya pelestarian lingkungan. 
“Saya yakin dengan juri-juri 
yang mumpuni, para pe-
menang pameran merupakan 
pemenang yang terpilih dari 
masing-masing kategori,”ujar 
Sumarto. Ia berharap tahun 
depan pameran ini akan 
lebih besar dan mampu 
meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam melindungi 
dan melestar ikan hutan 
Indonesia. 

Pemenang  pameran 
dibagi menjadi lima kategori, 
yakni Industri, Unit Pelaksana 
Teknis, Propinsi, Kabupaten 
dan peserta Favorit. Achmad 
Leman, Officer Environment 
CSR Pertamina berterima kasih 

atas apresiasi yang diberikan 
Kementer ian Kehutanan 
serta Panitia, dan berharap 
tahun depan Pertamina dapat 
meraih yang lebih baik lagi. 
Adapun seluruh pemenang 

kategori Industri berturut-
turut adalah Forum Reklamasi 
Hutan Bekas Tambak,  APRIL 
(Asia Paci f ic Resources 
International Holding Limited) 
dan Pertamina.•dEWI SRI UTAMI

Komisaris Utama Pertamina Sugiharto menemani Menteri 
Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri BUMN 
Dahlan Iskan mengunjungi stand mitra binaan Pertamina di 
Agrinex Expo 2013.
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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: QM-Korporat@pertamina.com

PQA :  April - Mei Bulan Penyusunan DA

oleh Annisrul Waqie - Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Shynta Dewi - Quality Management, General Affairs Directorate

Rencana Launching Webinar Lync : 
Ruang & Waktu Tak lagi Menjadi kendala

No. 15
Tahun XLIX, 15 April 2013

Rapat, forum, workshop, training dan berbagi kegiatan lainnya yang melibatkan banyak orang dalam suatu 
ruang dan waktu  tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi seringkali tidak semua yang peserta yang 
diundang dapat hadir dikarenakan aktivitas lainnya yang tidak dapat ditinggalkan. Berdasarkan data, rata-rata tingkat 
kehadiran peserta dalam rapat atau forum KOMET sekitar 50% dari peserta yang diundang. Ini menunjukkan masih 
belum optimalnya proses rapat, forum, workshop dan training yang dijalankan selama ini.

Berkat perkembangan teknologi, kegiatan tersebut di atas, saat ini dapat dilakukan secara on-line melalui 
fasilitas webinar Lync yang disediakan Microsoft Office. Teknologi ini memungkinkan peserta rapat dapat berinteraksi 
secara langsung dari meja kerjanya masing-masing dengan peserta lainnya di tempat yang berbeda. Webinar 
Lync ini juga dapat digunakan untuk sharing materi rapat, berupa slide presentasi, video, dan desktop presenter. 
Selain itu, melalui webinar Lync, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada narasumber 
melalui fasilitas chat box.

 

        Tampilan aplikasi webinar Lync dalam Microsoft Office

Tim KOMET memanfaatkan keunggulan fasilitas webinar Lync ini untuk mengoptimalkan proses knowledge 
sharing yang berjalan selama ini. Soft launching webinar Lync sebagai sesi uji coba penggunaan aplikasi ini sudah 
dilakukan beberapa kali dengan melibatkan PIC KOMET di Kantor Pusat dan Unit/Region. Uji coba webinar telah 
dilaksanakan pada tanggal 14 Pebruari 2013, 20 Maret 2013, 27-28 Maret 2013 dan 8 April 2013 yang lalu. 
Beberapa PIC KOMET memang masih mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi ini. Kendala utama yang 
dihadapi yaitu fasilitas audio dari presenter tidak dapat diterima dengan baik. Koordinasi intensif antara Fungsi IT 
Kantor Pusat dan Area terus dilakukan untuk mengetahui penyebab dan penyelesaian kendala yang ditemukan.

   

Rencana grand launching webinar diselenggarakan pada tanggal 25 April 2013 mendatang dalam Forum 
Quality Management Awareness yang akan diikuti oleh Tim Manajemen di Kantor Pusat, Unit / Region dan Anak 
Perusahaan. Quality Management Awareness dengan tema “Building Organization Competitiveness through 
Innovation and Knowledge Sharing” akan diisi juga dengan sesi sharing session oleh Andreas Diantoro - President 
Direktur Microsoft Indonesia untuk berbagi pengalamannya dalam mengelola Microsoft Indonesia sehingga mampu 
bersaing melalui inovasi dan knowledge sharing, termasuk inovasi webinar Lync ini.

Berkat kemajuan teknologi fasilitas webinar Lync ini, proses transfer knowledge dapat berjalan lebih mudah. 
Forum KOMET yang biasanya hanya dapat diikuti oleh KOMETers setempat, maka nantinya dapat juga diikuti 
oleh KOMETers dari tempat-tempat lainnya, baik yang berada di Kantor Pusat, Unit / Region, maupun Anak 
Perusahaan. Kini saatnya bagi kita Insan Pertamina untuk dapat berinteraksi dan berbagi pengetahuan dengan 
mudah dan menjalin kebersamaan untuk kemajuan Perusahaan. Tertarik untuk menjadi narasumber atau peserta 
Forum KOMET? Hubungi Tim KOMET untuk informasi dan keterangan lebih lanjut.

The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!

Setelah mendapatkan pelatihan penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) pada tanggal 
18-21 Maret 2013 lalu di Bandung, diingatkan kembali kepada para PIC masing-
masing UB/UO/AP calon peserta PQA 2013 bahwa batas waktu penyerahan DA 
sesuai Calendar of Event QM adalah pada tanggal 18 Mei 2013 mendatang. Waktu 
yang tinggal 5 minggu lagi ini perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar dapat 
dihasilkan DA yang komprehensif dan dapat dipahami oleh semua level organisasi. Apa 
saja yang perlu dilakukan?

Fase awal dari tersusunnya DA yang komprehensif adalah pembentukan Tim melalui 
penerbitan Surat Perintah (SP) Pimpinan Puncak UB/UO/AP yang melibatkan semua 
fungsi yang terkait. Mengapa demikian? Membangun keterlibatan seluruh fungsi dalam 
proses penyusunan DA ini mutlak diperlukan mengingat pertanyaan-pertanyaan dalam 
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) sebagai basis penulisan DA tersebut meliputi 
keseluruhan aspek bisnis dan operasional perusahaan. Keterlibatan setiap fungsi 
tersebut juga akan meminimalkan kekeliruan data dan informasi yang akan dituliskan 
serta menciptakan self of belonging terhadap DA yang dihasilkan.

Tim Penyusun DA umumnya terdiri dari Tim Inti dan Tim Narasumber. Tim Inti 
bertugas menyusun kerangka utama penulisan, mengkoordinasikan perolehan data dan 
informasi dari seluruh fungsi, dan menyusun draft DA yang terus menerus disempurnakan 
berdasarkan masukan dan informasi terkini dari Tim Narasumber. Proses ini umumnya 
dilakukan dalam bentuk workshop atau konsinyering.

Fase kedua dari proses penyusunan DA adalah challenges session terhadap draft 
DA hasil kerja pada fase pertama. Dalam fase ini, disamping kehadiran seluruh Tim Inti 
dan Tim Narasumber, diperlukan juga kehadiran pimpinan puncak UB/UO/AP untuk 
memastikan bahwa DA yang disusun telah menggambarkan keseluruhan proses bisnis 
perusahaan dan siap untuk proses finalisasi DA.

Fase ketiga adalah proses dimana konsep DA yang sudah final tersebut siap untuk 
diproses cetak. Dari pengalaman selama ini, fase pencetakan ini juga memerlukan waktu 
tersendiri. Kesalahan ketik, gambar yang kurang jelas, warna yang kurang tepat, atau 
kendala-kendala selama proses pencetakan lainnya seringkali juga menyita waktu. 
Dokumen Aplikasi yang sudah dicetak tersebut selanjutnya siap untuk dikirimkan ke 
QM korporat guna keikutsertaan dalam PQA tahun 2013.

Fase akhir adalah proses sosialisasi DA bagi seluruh pekerja/fungsi terkait. 
Sebenarnya fase ini dapat dilakukan setelah DA dikirimkan ke QM korporat, namun 
fase ini penting juga untuk dilaksanakan mengingat proses klarifikasi dan verifikasi oleh 
Tim Examiner dalam proses asesmen tidak hanya ditujukan kepada Tim Inti atau Tim 
Narasumber, namun juga kepada pekerja lainnya baik yang berada di kantor ataupun di 
lapangan. Jangan sampai terjadi dimana pekerja yang ditanya ternyata tidak mengetahui 
atau bahkan membantah apa-apa yang telah tertulis dalam Dokumen Aplikasi. Dalam 
proses sosialisasi ini, disamping menjelaskan tentang keseluruhan isi DA, Tim inti juga 
dapat memberikan informasi kepada Tim Manajemen dan Pekerja tentang apa saja 
yang perlu dipersiapkan dalam proses asesmen termasuk penyiapan evidence/dokumen 
yang mendukung data dan informasi dalam Dokumen Aplikasi UB/UO/AP yang sangat 
diperlukan dalam proses asesmen tersebut.

Selamat bekerja untuk Tim Penyusun DA PQA 2013.

Salam KKEP,
ChallengesProcessResult

Uji coba aplikasi webinar Lync
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Properti manager bisa diartikan 
pengelola properti yang mengelola 
berbagai macam bangunan, mulai dari 
sebuah lahan kosong, kos-kosan, komplek 
perumahan, apartemen, perkantoran, 
shopping center, dll. Di Indonesia sering 
kali seorang property manager (PM) 
masih dianggap sebagai penagih uang 
sewa, manajer perbaikan bangunan atau 
sekadar pencari penyewa untuk gedung 
yang dikelolanya.

Kehadiran tim property management 
sebenarnya bukan sekedar mengerjakan 
ketiga pekerjaan di atas, namun sebenar-
nya tugas seorang property manager 
ada lah  memimp in  t imnya  da lam 
mengimplementasikan strategi yang 
cocok untuk mencapai target internal rate 
of return (IRR) yang telah ditargetkan oleh 
pemilik properti.  Dengan IRR ini, maka 
ada 3 unsur yang harus menjadi perhatian 
seorang property manager, antara lain 
adalah regular income, regular expenses 
dan nilai jual gedung di akhir investasi.

Regular income adalah yang membuat 
property manager tampak seperti tukang 
tagih. Dengan tugasnya meningkatkan 
income, property manager sebenarnya 
mempunyai jiwa entrepreneur dengan 
mencari penyewa. Kreatifitas seorang 
property manager sangatlah penting dalam 
rangka meningkatkan income. Diantara 
other income yang biasa dilakukan di 
highrise building adalah reserved dan 
unreserved parking, overtime charge, 
housekeeping service di ruang yang 
disewakan, sewa tempat internal dan 
external billboard, dll.

Di industri property management, 
terutama untuk kelompok properti komersil 
seperti shopping center dan perkantoran 
sangat rentan dengan desain propertinya, 
baik interior maupun exterior desainnya. 
Pada waktu tertentu desainnya harus 
berubah mengikuti tren mode di wilayah 
dimana properti itu berada. Perubahan 
desain ini haruslah menjadi perhatian 
bagi seorang properti manager. Bagi 
pemilik properti, gedung yang usianya 
sudah mencapai 30-50 tahun seharusnya 
memang sudah dispose karena memang 
akan kalah bersaing di pasar properti yang 
ada karena desain dan kualitasnya yang 
sudah menurun.

Dalam buku Handbook Property 
Manager ini disediakan panduan-panduan, 
antara lain pengenalan gedung, standarisasi 
pengelolaan, tugas-tugas pokok property 
manager, panduan sistem dan peralatan 
M/E, panduan keselamatan gedung, 
panduan pembuatan laporan, serta 
panduan-panduan lain dalam pengelolaan 
properti.• PERPUSTAKAAN

8PERSATuAn WAnITA PATRA

PWP Pusat Berbagi kasih
No. 15

Tahun XLIX, 15 April 2013

Fo
to

 : 
 k

u
n

to
ro

JAKARTA – Ketua Persatuan Wanita Patra tingkat Pusat Rinie 
Hari Karyuliarto berfoto bersama para pengurus baru PWP tingkat 
pusat PT Arun NGL di Gedung Wanita Patra, Simprug, Jakarta 
pada Rabu, (20/3). Ariatni Iqbal Hasan dilantik dan disahkan 
menjadi ketua PWP pusat PT Arun NGL Jakarta untuk periode 
Tahun 2012-2015. Pada waktu yang sama juga dilakukan 
penyempurnaan pengurus PWP tingkat pusat direktorat Gas 
periode tahun 2012-2015.•PRIYO WIdIYANTO

JAKARTA  Persatuan Wanita Patra Pusat (PWPP) Bidang Sosial 
budaya bidang kerohanian Kristen bekerja sama dengan PKBL 
Pertamina melaksanakan bakti sosial ke Yayasan Elsafan Klender, 
Jakarta Timur, (2/4). Bantuan yang diberikan senilai  Rp. 25 juta dan 
berupa peralatan alat penunjang pendidikan, alat musik dan alat 
rumah tangga serta makanan tambahan, bantuan diberikan  secara 
langsung oleh Ketua Umum PWPP Kania Afdhal Bahaudin dan para 
ketua PWPP dan diterima oleh pengurus  yayasan Elsafan Sony.

Kania mengatakan baksos ini sebagai bentuk kepedulian PWP 
terhadap sesama dan juga dalam rangka hari Paskah, “Anak-anak 
tidak boleh putus asa dengan keterbatasan yang dimiliki, namun 
sebaliknya, harus semangat dan harus percaya bahwa Tuhan sudah 
punya rencana yang Indah buat mereka,” kata Kania. 

Menurut Sony, yayasan Elsafan memang khusus bagi anak-anak 
tuna netra murni dan tunanetra plus. Saat ini ada 41 anak asuh yang 
berasal dari berbagai wilayah Indonesia seperti Jakarta, Poso, Flores  
dan Kalimantan. Sebagian di antaranya ada  yang tinggal di dalam 
Yayasan. Mereka dididik untuk menjadi manusia mandiri, belajar segala 

JAKARTA  Bertempat di Gedung PWP Simpruk dilaksanakan acara 
Sosialisasi hak dan kewajiban Pertamina disampaikan oleh Direktorat  
Human Resources Marketing and Trading Alex Zulkarnaen, (6/3). Alex 
menjelaskan peranan istri dalam menunjang karier suami/pekerja 
Pertamina. Hal ini sangat penting agar para istri memahami apa saja 
tugas dan kewajiban suami sehingga bisa memberikan dukungan 
untuk menunjang karier suami dan mengenai hak-hak sebagai istri 
pekerja Pertamina. Frida Hanung selaku Ketua PWP Direktorat 
Pemasaran dan Niaga mengatakan peran istri sangat penting bagi 
karier suami, maka diperlukan dukungan penuh atas tugas  suami 
sebagai pekerja Pertamina. Selain itu, sebagai anggota keluarga besar 
Pertamina yang mendapat fasilitas perusahaan sudah seharusnya 
menjaga citra perusahaan dimanapun kita berada.•KUNTORO 

hal bahkan ada siswa yang pandai mengoperasikan perangkat IT 
seperti komputer dan laptop. ”Walaupun dengan keterbatasan, 
bukan berarti kita  harus hidup dari belas kasihan orang lain. 
Sebaliknya kita harus bisa memberi kontribusi bagi orang lain,” 
tegas Sony  yang juga seorang tuna netra ini.•KUNTORO

PWP Direktorat gas Peduli Anak Berkebutuhan khusus
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dEPOK  ”Mempunyai anak sehat dan cerdas adalah sebuah 
anugerah dan akan membuat semua orangtua bahagia. Bila kita 
memiliki anak yang berkebutuhan khusus, janganlah dilihat sebagai 
sebuah musibah, justru ini menjadi sebuah lahan untuk beramal 
ibadah,” demikian disampaikan oleh  Rinie  Hari Karyuliarto saat 
acara Bakti sosial di Yayasan SLB Dharma Asri Depok, (27/3). 
Pada Acara tersebut disampaikan bantuan senilai Rp. 30 juta yang 
berasal dari Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Pertamina. 
Bantuan yang diterima oleh Ketua Yayasan SLB Dharma Asri 
Dudung Abdurahman, selain berupa uang juga berupa peralatan 
belajar.  Baksos ini  merupakan salah satu rangkaian kegiatan 
acara HUT pertama PWP Dit. Gas yang akan jatuh pada tanggal 
24 April 2013 nanti.•KUNTORO

Sosialisasi Hak dan kewajiban Istri Pekerja
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Penyempurnaan Pengurus 
PWP Direktorat gas
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Pertamina Terima laporan Tahunan 
BPkP Tahun 2004-2005

JAKARTA  –  Bertempat di Executive Lounge, Lantai 
M Gedung Utama, Senin (25/3)  telah dilaksanakan  
serah terima  Laporan Tahunan BPKP Tahun 2004 
– 2005 dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan & 
Pembangunan)  kepada Pertamina. Penandatanganan 
serah terima dilakukan oleh Direktur Kepala BPKP 
Bidang Akuntan Negara  Arman Sahri Harahap kepada 
Chief Internal Audit Pertamina Alam Yusuf.  Bertindak 
sebagai saksi  Deputi Kepala Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Akuntan 
Negara Ardan Adi Perdana dan  Direktur SDM 
Pertamina Evita M. Tagor.•URIP HERdIMAN KAMBALI

Pertamina Raih The Best Exhibitor 
di Agrinex Expo 2013

 
JAKARTA – PT Pertamina (Persero) melalui Program 
Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau lebih 
dikenal dengan sebutan SME & SR Partnership 
Program meraih The Best Exhibitor pada Closing 
Ceremony  The 7th Agrinex Expo 2013 di Jakarta 
Convention Center (JCC), Minggu (7/4). Penghargaan 
tersebut diberikan langsung oleh Menteri Pertanian 
Republik Indonesia Ir. H. Suswono, MMA kepada 
Coordinator SME & SR Partnership Program Pertamina 
Wahyu Suswinto.•WAHYU NUGRAHA

Mahasiswa unibraw kunjungi Ru IV
 

CILACAP   Pertamina yang telah mengubah visinya 
menjadi perusahan energi berkelas dunia kini sudah 
melakukan berbagai upaya diversifikasi energi. Ke 
depan tentunya menjadi tugas para generasi muda 
untuk menemukan energi tersebut selain terbarukan 
juga ramah lingkungan. Hal tersebut diungkapkan 
Pjs. Legal & General Affairs Manager Ruseno saat 
menerima kunjungan 100 mahasiswa Fakultas Kimia 
dari Universitas Brawijaya Malang, belum lama ini.

Selain mendapatkan paparan terkait industri migas, 
mereka juga berkesempatan untuk melihat secara 
langsung kilang RU IV. Antusiasme mahasiswa bukan 
hanya saat mengikuti paparan materi, tetapi juga dari 
banyaknya pertanyaan yang diajukan pada saat site 
visit ke area kilang.•RU Iv
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Perpisahan komisaris Pertamina
JAKARTA – Bertempat di Hotel Borobudur 
berlangsung acara perpisahan Dewan komisaris  
yang mengakhiri masa tugasnya di Pertamina, 
(3/4). Mereka adalah Harry Susetyo Nugroho , Luluk 
Sumiarso dan Evita H Legowo dan Anny Ratnawati.  
Komisaris Utama Sugiharto menyampaikan ucapan 
terima kasih atas dedikasi mereka demi kemajuan 
Pertamina. Acara perpisahan ini diisi dengan 
penyerahan cenderamata serta penyampaian pesan 
dan kesan. “Kami merasakan nuansa kerja sama 
dan kekeluargaan yang sangat erat di lingkungan 
komisariat,” demikian salah satu kesan Evita Legowo 
yang menjabat sebagai komisaris dari tahun 2010 ini. 
Kesan yang sama juga disampaikan  Luluk Sumiarso 
yang menjabat dari 2010 serta Hari Susetyo yang 
menjadi Komisaris dari 2012. “Semoga kerja sama 
ini terus ditingkatkan demi kemajuan Pertamina,” 
ungkapnya.•KUNTORO

SOROT

Pengisian Perdana 
Avtur di Bandara 
kalimarau
BERAU – Kunjungan Menteri BUMN Dahlan 
Iskan   ke Kabupaten Berau beberapa waktu  
lalu yang  memberikan tugas kepada PT 
Pertamina (Persero) untuk segera merealisasikan 
penyaluran Avtur ke maskapai penerbangan, 
direspon cepat oleh jajaran Direksi Pertamina. 
Dibuktikan dengan dilakukannya pengisian 
perdana Avtur ke pesawat salah satu maskapai 
penerbangan pada 21 Maret 2013 .

Untuk dapat melayani pengisian Avtur 
(BBM) pesawat di Bandara tersebut Pertamina 
menyiapkan pola supply dari Balikpapan 
langsung ke Berau dengan menggunakan 
armada refueller yang harus menempuh jarak 
700 km dengan waktu tempuh sekitar 3 hari.

Pengisian perdana oleh Pertamina Aviation 
di saksikan Bupati Berau Makmur, Kepala 
Dishubkominfo Fahmi Rizal, Ketua DPRD 
Berau Elita Herlina, GM Pertamina Marketing 
Operation Region VI Kalimantan Dani Adriananta 
beserta Tim Manajemen, yang diawli dengan 
pemecahan  kendi di depan Refuleller oleh 
Bupati.

Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 
satu di Bumi Batiwakkal  menginstruksikan 
kepada pimpinan instansi teknis di jajarannya   
maupun otoritas Bandara Kalimarau segera 
menyiapkan lokasi untuk Pertamina di lahan 
Bandara, yang akan segera dibangun sarana 
dan fasilitas oleh Pertamina.

Selesai  acara seremonial ,  Makmur 
memberikan apresiasi kepada Pertamina 
yang telah merespon dan dengan cepat 
mengir imkan armada refuel ler beserta 
kelengkapan safety dalam melayani pengisian 
avtur ke maskapai penerbangan.  Makmur 
berharap dengan hadirnya Pertamina di Bumi 
Batiwakkal dapat menjadikan Berau sebagai 
kota transit.  “Sehingga bandara Kalimarau 
nantinya menjadi bandara Internasional seperti 
Bandara Sepinggan Balikpapan,” ujarnya. 
Karena menurutnya, kekayaan alam dan 
pemandangan laut Berau sangat menjajikan. 
“Berau bisa menjadi kota pariwisata yang dapat 
memberikan kemakmuran bagi masyarakat 
kami,” tegasnya.•MARKETING OPERATION REG. vI
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ANAK PERUSAHAAN
a

Penanganan pada 
Penderita Sepsis

kerja Sama Strategis 
PT Pelita Air Service dan Citilink

Sosialisasi Target kinerja PHE 2013

Pemanfaatan bandara Pelita Air Service unntuk base operasi dan base perawatan 
pesawat-pesawat Citilink disepakati.
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PTk - Batamec Bangun 
2 unit kapal AHTS 5159 HP

JAKARTA  PT Pertamina 
Hulu Energi (PHE) menggelar 
Town Hall Meeting (THM) 
guna menyosia l isas ikan 
target kinerja PHE 2013. THM 
berlangsung di lantai 2 gedung 
PHE Tower, Jakarta, pada 
Jumat (5/4). Hadir dalam THM 
ini Pemangku Jabatan (PJ) 
Direktur Utama PHE Ign. Tenny 
Wibowo, Direktur Operasi 
Eddy Purnomo, PJ Direktur 
Usaha Internasional Kunto 
Wibisono, Direktur Keuangan 

JAKARTA – Lebih dari 60 persen angka 
kematian di Indonesia diakibatkan oleh Sepsis. 
Untuk itu, dalam rangka menekan angka 
kematian akibat Sepsis, Rumah Sakit Pusat 
Pertamina (RSPP) melaksanakan seminar 
mengenai Terapi Komprehensif pada penderita 
Sepsis.

Sepsis merupakan suatu respons inflasi 
sistemik terhadap infeksi invasi jaringan 
steril oleh mikroorganisme atau kuman dan 
ditemukannya bakteri di dalam aliran darah. 
Apabila tidak dapat didiagnosis dengan cepat 
akan mengakibatkan kegagalan organ multiple 
yang berujung pada kematian.

Sekitar 200 peserta yang terdiri dari para 
dokter umum Puskesmas dan dokter umum 
klinik di wilayah Jakarta Selatan ikut serta dalam 
seminar ini. Seminar berlangsung di Graha 
RSPP Lantai 12, Sabtu (6/4). 

Narasumber yang dihadirkan dalam seminar 
ini, yaitu Alvin Tagor Harahap (Dokter Spesialis 
Penyakit Dalam RSPP), Prasenohadi (SMF 
Paru, Rumah Sakit Persahabatan – Jakarta), 
Tri Juli Edi Tarigan, MD (Divisi Endokrinologi 
dan Metabolisme Departemen Ilmu Penyakit 
Dalam FMUI-RSCM), dan Tantani Sugiman 
(Departemen Anestesiologi dan Intensive Care 
Fakultas Kedokteran UI).

Seminar ini dimaksudkan untuk menambah 
pengetahuan dan wawasan para pekerja 
medis bagaimana menangani penderita Sepsis 
dengan baik sehingga dapat menurunkan 
angka kematian. Para peserta juga diberikan 
pembekalan bagaimana mendiagnosis dengan 
cepat pasien yang berpotensi Sepsis.

Direktur Utama RSPP, Mushofa Fauzi 
berharap ke depannya para tim medis khususnya 
para dokter bisa memberikan penanganan yang 
lebih baik kepada pasien penderita Sepsis 
karena angka keberhasilan pada penanganan 
penderita Sepsis lebih kecil daripada angka 
kematian akibat Sepsis.•IRLI KARMILA

JAKARTA   Pada 6 Maret 
2013 di Ruang Rapat President 
DIrector dilaksanakan penan-
datanganan Memorandum 
of Understanding  (MoU)
antara PT Pertamina Trans 
Kon tinental  (PTK) dengan           
PT Batamec Shipyard. MoU 
ditandatangani oleh President 
Director PTK  Ahmad Bam-
bang dan President & CEO 
Batamec Aw Chin Lang. 

Acara dihadiri oleh Ope-
ration Director Joni Harson, 
Finance Director Nasuhi 
Hidajat, Deputy Director 
Commercial Indra Edi Santoso, 
GM Fleet Joko Pramono, 
Corporate Secretary Nurkasa 
Siregar, Manager Legal Alektri, 
Manager Strategic Plan & 
Business Development A. 
Zainullah Santoso,  serta per-
wakilan dari PT Batamec 
Shipyard.

SURABAYA –  Pada 28 
M a re t  2 0 1 3 ,  d i  H o t e l 
Sheraton – Surabaya, PT. 
Pelita Air Service (PAS) dan 
Cit i l ink menandatangani 
nota kesepahaman guna 
meningkatkan pelayanan 
kepada pengguna jasa kedua 
perusahaan. Hal tersebut 
merupakan langkah strategis 
bagi Citilink sebagai anak 
perusahaan PT Garuda 
Indonesia Tbk. yang bergerak 
di bidang jasa penerbangan 

PTK bekerja sama dengan 
PT Batamec  Shipyard un-
tuk pembangunan 2 Unit 
Kapal AHTS 5150 HP. Kepu-
tusan  manajemen PTK 
mem bangun kapal AHTS 
ber dasarkan diperolehnya 
kontrak kerja PTK dengan 
Total  EP Indo nesie untuk  
kapal new build pada 2015. 
Pembangunan kapal tersebut 
diperkirakan membutuhkan 
waktu sekitar 17-20 bulan 
setelah di laksanakannya 
penandatanganan MoU. 

PT Batamec Shipyard 
merupakan perusahaan 
galangan kapal terbesar di 
pulau Batam, yang mayoritas 
konsumennya merupakan 
perusahaan pelayaran un-
tuk Eropa serta berkelas 
internasional. Dan PTK me-
rupakan konsumen per   tama 
untuk pasar do mestik. PT 

Batamec Shipyard me ru-
pakan perusahaan yang 
meng khususkan diri dalam 
merancang dan membangun 
kapal AHTS serta offshore, 
perbaikan kapal, konversi 
kapal, pabrikasi pengangkut 
baja, tanker, log operator, 
pressure vessel, struktur jetty, 
tanki apung, kapal penarik 

tongkang (tug and barge). 
“Dengan portofolio yang 

cukup baik ini, kami berharap 
proses pengadaan kapal AHTS 
dapat berjalan dengan lancar 
sehingga tidak menimbulkan 
kendala berkaitan dengan 
kontrak kerja PTK dengan 
Total EP Indonesie,” tegas 
Ahmad Bambang.•PTK

President Director PTK  Ahmad Bambang dan President & CEO BATAMEC 
Aw Chin Lang berjabat tangan setelah menandatangani perjanjian kerja sama 
pembangunan 2 kapal AHTS 5150 HP.
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berbiaya murah (Low Cost 
Carrier  LCC), dengan PT. 
Pelita Air Service sebagai 
salah satu anak perusahaan 
PT. Pertamina (Persero), 
yang bergerak di bidang 
angkutan udara charter yang 
juga mengelola Bandara/
Lapangan Terbang Pondok 
Cabe, Tangerang. 

Kerja sama ini meliputi 
penggunaan Bandara/La-
pangan Terbang PT. Pelita 
Air Service di Pondok Cabe 

sebagai base operasi dan 
base perawatan pesawat-
pesawat Citilink.

President Director PT. 
Pelita Air Service  Andjar 
Wibawanun menyatakan 
pemanfaatan Lapangan 
Te rbang  Pondok  Cabe 
merupakan upaya optimalisasi 
aset perusahaan yang akan 
memberikan manfaat bersama 
baik bagi PT. Pelita Air Service 
maupun Citilink. “Tentunya 
sekaligus merupakan solusi 
bagi industri penerbangan, 
khususnya berkaitan dengan 
kepadatan lalu lintas udara 
di Bandara Soekarno Hatta,”  
ujar Andjar.

Sementara Chief Execu-

tive Officer Citilink Arif Wibowo 
menyampaikan op timismenya 
sehubungan dengan kerja 
sama tersebut. 

“Kami yakin kerja sama ini 
dapat memaksimallkan kinerja 
operasional armada Citilink 
untuk beroperasi lebih baik 
dalam melayani penumpang di 
tengah tingginya pertumbuhan 
akan kebutuhan transportasi 
udara. Kerja sama ini juga 
membuktikan bahwa selain 
terus menambah rute pe-
nerbangan, Citilink juga selalu 
mengedepankan keamanan 
dan performa maksimal se-
luruh armada Citilink,” ujar 
Arif.•PT PELITA AIR SERvICE

namun dengan kerja sama 
yang fokus, terarah, solid dan 
perencanaan yang matang 
semuanya akan mudah 
tercapai. “Saya juga berharap 
agar para GM lebih tegas 
dalam mengambil keputusan 
dalam kepemimpinannya 
karena memang memiliki 
kewenangan untuk mengambil 
keputusan itu,” ujarnya.

Pada kesempatan yang 
sama, juga diperkenalkan 
beberapa pejabat baru di 

PHE  Yayok T. Wisanggo, 
Sekretaris Perusahaan PHE 
Wahidin Nurluzia, VP HCA  
Karantina Marhaeni dan para 
GM Anak Perusahaan PHE, 
serta manajemen lainnya.

Dalam sambutannya, PJ 
Direktur Utama PHE Ign. 
Tenny Wibowo mengatakan 
pentingnya perencanaan yang 
matang serta kerja sama 
dalam mencapai kesuksesan. 
“Kita mengemban amanah 
produksi yang tidak sedikit, 

lingkungan PHE, di antaranya 
VP HCA Karantina Marhaeni, 
GM PHE Nunukan Alf ian 
Husein,  PJ Direktur Usaha 
Internasional Kunto Wibisono, 
dan lainnya. Melalui video 
conference sejumlah operator 
yang berada d i  daerah 
operasi juga berkesempatan 
mengucapkan  se l ama t 
kepada Ign. Tenny Wibowo 
atas pelantikannya sebagai 
PJ Dirut PHE.•PHE
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Pertamina gandeng Subhan Aksa 
di kancah Reli Dunia
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Pertamax Plus jadi Bahan Bakar 
Resmi kejurnas Motor IMI

JAKARTA – Di Ballroom Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina, Rabu (10/4), Direktorat Pemasaran 
dan Niaga Pertamina melak sanakan Forum Knowledge Management (KOMET) Triwulan II 
2013. Tema yang diangkat “Strategi Pengelolaan Bisnis Pema saran BBM Retail dalam Rangka 
Mempertahankan Posisi Market Leader dan Mewujudkan Profitable Downstream”. 

“Knowledge is power.Yang menentukan perusahaan bisa survive dan unggul memenangi 
persaingan adalah knowledge kapabilitas organisasi, yaitu SDM, System and Operating Procedure,” 
tegas Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya.

Hanung mengatakan, Forum KOMET dinilai penting karena membawa manfaat sebagai wadah 
sharing knowledge metode-metode teknis dan upaya-upaya pengelolaan bisnis yang efektif dan 
efisien serta berdaya saing tinggi. “Dengan omset, pengelolaan dan profit yang dari tahun ke tahun 
semakin membaik, maka akan jadi modal kita untuk bersaing,” ungkapnya. 

Forum ini menghadirkan narasumber VP Retail Fuel Marketing Pertamina, Muchamad Iskandar 
yang memaparkan tentang Pengendalian Konsumsi BBM PSO dan Peningkatan Sales BBM Non 
PSO, serta Direktur Utama Pertamina Retail  Giri Santoso yang memaparkan Strategi Pengelolaan 
Bisnis BBM Retail dan Mewujudkan Profitable Downstream. 

Usai pemaparan dilakukan Roundtable Disscusion dengan materi SPBU Self Service, 
pengembangan pasar Dex melalui portable storage tank 3 KL, restrukturisasi cash management 
Pertamina Retail, efisiensi pemberian apresiasi kepada sopir/kernet truk tangki dengan penggantian 
pemberian tips menjadi pemberian dana CSR dan meningkatkan pendapatan sektor non fuel retail 
bisnis melalui pemasangan iklan di struk BBM.

 “Saya berharap di seluruh fungsi Marketing & Trading  terus melakukan perbaikan. Bagaimana 
para pimpinan bisnis mencari jalan meningkatkan kapabilitas organisasi, mengefisiensikan operasi, 
serta menghilangkan aktifitas-aktifitas yang tidak memberikan added value untuk menyongsong 
hari depan membawa Pertamina lebih maju,” ucap Hanung di akhir kegiatan.•IRLI KARMILA

JAKARTA – Dengan se mangat 
Fastron Goes to the World, 
Pertamina kembali memberikan 
dukungan penuh untuk yang 
kedua kalinya kepada pereli 
andal Indonesia Subhan Aksa 
yang akan berlaga di ajang 
balap International “World Rally 
Championship” kelas WRC-2 
di 2013 ini.

“Pertamina senantiasa ber-
kontribusi untuk kemajuan 
dunia otomotif. Karena itu 
kami dukung pebalap nasional 
yang berprestasi. Ini sebagai 
wujud motivasi dan selama 
prestasinya bagus, Pertamina 
akan senantiasa menjadi 
sponsor bagi Subhan,” ujar 
Industrial Marketing Manager 
Lubricant Pertamina, Syafanir 
Sayuti dalam kesempatan 
jumpa pers di Aruba Resto, 
Jakarta, Selasa (2/4).

Syafan i r  mengatakan 
dalam kejuaraan re l i  in i , 
Subhan akan membuktikan 
keandalan produk Pertamina 
Pelumas Fastron Gold SAE 
5W-30 API SN yang dipadukan 
dengan mobil Ford Fiesta RRC 
(Regional Rally Car). Fastron 
Gold sebagai pelumas yang 
memiliki banyak keunggulan 
yang sesuai untuk mobil-mobil 

berteknologi canggih dan 
mampu memberikan performa 
maks imal  d i  saat  mes in 
memiliki beban kerja sangat 
berat sepanjang lomba.

“Jika Subhan bisa mem-
berikan prestasi yang gemilang 
maka akan mengharumkan 
nama bangsa Indonesia di 
dunia otomotif dan meng-
a n g k a t  n a m a  P e l u m a s 
Fastron Pertamina di kancah 
internasional,” ucapnya.

Destinasi pertama dalam 
WRC-2 adalah Reli Portugal 
(11-14 April), seri Yunani (31 
Mei-2 Juni), Jerman (22-25 
Agustus), Australia (12-15 
September), Perancis (3-7 
Oktober), Spanyol (24-27 
Oktober) dan Wales (13-17 
November).

Walaupun Portugal, Pe-
rancis dan Wales adalah 
penjelajahan baru buat Sub-
han, namun ia tidak akan me-
nyerah dan akan mem berikan 
hasil yang terbaik. Di kelas 
WRC-2, Subhan bersaing 
ketat dengan 29 pereli untuk 
merebut gelar juara dunia.

“Dengan kekuatan tim yang 
ada dan dukungan sponsor 
dari Pertamina, saya akan 
berusaha tampil maksimal 
untuk bisa mempertahankan 
posisi di 5 besar dan minimal 
bisa tembus 10 besar,” ucap 
Subhan. Bendera Tim yang 
diusung Subhan kali ini adalah 
Bosowa Fastron Rally Team 
(BFRT) dan menggandeng 
Navigator berpengalaman asal 
Italia, Nicola Arena.•IRLI KARMILA

Pertahankan Market leader dan 
Wujudkan Profitable  Downstream

SENTUL  Dunia balap motor Indonesia memasuki babakan baru dengan pemakaian  
Pertamax dan Pertamax Plus sebagai bahan bakar  resmi  untuk semua balapan motor di 
Indonesia tingkat nasional  tahun 2013. Penggunaan Pertamax/Pertamax Plus berdasarkan 
penunjukan dari Pengurus Pusat Ikatan Motor Indonesia  (PP IMI) yang tertuang dalam  
Surat No. 277/IMI/OLRG/D/III/2013 tertanggal 7 Maret 2013.  Hal ini tampak terlihat  dalam  
balapan Indonesia Racing Series (IRS) putaran ke-1 di Sirkuit Internasional Sentul, Sabtu 
– Minggu , 30 – 31 Maret 2013. Di lokasi balap, terdapat 1 mobil tangki kapasitas 5.000 
liter yang mensuplai  semua kebutuhan  bahan bakar motor para pebalap, yang bervariasi 
dari yang paling kecil (4 liter) sampai yang terbesar (20 liter). 

Dengan  adanya regulasi IMI yang mewajibkan  pemakaian Pertamax Plus di setiap 
kejurnas  balap motor,  maka hal ini juga akan diikuti  di kejuaraan balap motor  di tingkat 
daerah (kejurda) yang  berjumlah sekitar 460 event serta kejuaraan balap motor lainnya. 

Benny, kepala mekanik tim Honda, mengatakan balap motor kelas production bike 
(bukan GP Motor), pasti menggunakan bahan bakar yang sama. “Semuanya sama. Yang 
ditentukan  biasanya octane numbernya sekian. Untuk RON 95, Pertamax Plus memenuhi 
syarat tersebut.”  

Sementara Assistant Partnership Program Pertamina Hardiyanto Tato menyebutkan  
tidak ada jangka waktu bagi penggunaan Pertamax dan Pertamax Plus. “Partisipasi 
Pertamina di sini bukan sponsorship, namun penunjukan oleh IMI. Jadi ini request dari IMI 
yang meminta Pertamina untuk bisa menjadikan one make fuel,” kata Tato. 

Karena event  balap itu tidak hanya di Sentul tetapi di seluruh  Indonesia, maka Pertamina 
pun akan  selalu menyediakan mobil tangki Pertamax/Pertamax Plus di setiap event balap 
motor. Kejurda juga akan menyesuaikan set up motornya dengan Pertamax Plus untuk 
kepentingan pembalapnya.•URIP HERdIMAN KAMBALI
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Direksi Pertamina Pacu kinerja 
Direktorat Hulu

JAKARTA – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menekankan agar jajaran 
Direktorat Hulu dan seluruh 
anak perusahaannya untuk 
lebih memaksimalkan kinerja 
dalam mencapai target tahun 
ini.  Hal tersebut disampaikan 
Karen pada acara Townhall 
Meeting  Direktorat Hulu dan 
Apresiasi Capaian Produksi  
Hingga 40.000 BOPD  PHE 
ONWJ di  gedung PHE Tower, 
Jakarta, Senin (18/3). 

Berkaitan dengan peng-
ambilalihan PSC (Production 
Sharing Contract) yang akan 
berakhir,  Karen mengingatkan 
para pekerja Hulu untuk selalu 
belajar dari pengalaman masa 
lalu.  “Kita bisa belajar dari dua 
pengambilalihan WMO dan 
ONWJ. Kita harus obyektif 
dalam menilai kapan dan 
seperti apa Pertamina harus 
mengambil alih PSC yang 
sudah berakhir. Karena, ini 
bisa berakibat negatif pada 
nama besar  Per tamina. 
Sehingga terkesan kita tidak 

Husen  menegaskan , 
seluruh jajaran Direktorat Hulu 
harus bisa mengidentifikasi  
ketinggalan yang harus dikejar.  
“Kekurangan   produksi 
sekarang adalah 36.000  barel 
dari  anak-anak perusahaan 
hulu. Kita akan meminta yang 
quick win itu dikejar dalam 3 
bulan ini. Dalam hitungan kita, 
kita masih bisa dapat 38.000 
barel,” kata Husen.” Nah, itu 
akan dimonitor terus oleh 
tim yang dipimpin para SVP 
Hulu.”    

Jika kinerja tidak 
ditingkatkan, janganlah 
mengharapkan hasil yang 
berbeda.
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen memotivasi pekerja Hulu 
untuk lebih meningkatkan kinerja demi pencapaian target produksi  tahun ini.

sanggup mencapai target yang 
diinginkan,” tegas Karen. 

Untuk itu, ia mengharapkan 
apa yang sudah ditargetkan 
dapat tercapai pada tahun ini.

Hal senada juga disam-
paikan Direktur Hulu Perta-
mina Muhamad Husen pada 
kesempatan yang sama. 
Menu ru tnya ,  Pe r tam ina 
memiliki banyak proyek besar. 
“Namun, jika kinerja tidak 
kita tingkatkan, janganlah 
mengharapkan hasil yang 
berbeda,”kata Husen.  

gEnTA300k
Etos hulu senandung maju, memburu kantong-kantong 
cadangan baru, serta meninggikan produksi. Dalam perspektif 
asa demikian, Brigade 300K diluncurkan. Yaitu, suatu strategi 
penerapan program-program secara ketat, integral, dan 
menyeluruh yang digelindingkan ditingkat Direktorat Hulu 
Pertamina. Tujuannya, tak ada lain. Kecuali, mendapatkan 
panenan tambahan produksi yang lompatannya signifikan, di 
luar perolehan  dari cara kerja biasa. 

Melalui strategi Brigade 300K, yang terdiri dari Brigade 
200K untuk minyak dan Brigade 100K bidang panas bumi, 
dihajatkan agar pada akhir 2014 akan diperoleh tambahan 
produksi minyak sebesar 200 ribu BOPD (Brigade 200K). 
Sementara Brigade 100K dimaknai dalam kalkulasi kemampuan 
menghasilkan tenaga listrik dari sumber energi panas bumi, 
yang dikonversi pada penghematan pemakaian migas setara 
100 ribu BOEPD.

Membincangkan potensi Brigade 100K, yang didapat dari 
pengusahaan panas bumi maka asa yang mengudara bukan 
mengada-ada. Jajaran gunung api yang membentang di 
seluruh kepulauan nusantara, menyimpan potensi sumberdaya 
panas bumi Indonesia lebih dari 28 ribu MW. Potensi raksasa 
sebesar itu, menempatkan Indonesia pada posisi teratas dalam 
cadangan dunia (lebih 40 % cadangan panas bumi dunia ada 
di Indonesia). Namun, hingga saat ini pemanfaatannya masih 

Menyigi Potensi Produksi Brigade 100k

sangat kecil, yakni dibawah 4% dalam bauran konsumsi energi 
nasional. 

Semua kita mahfum bahwa panas bumi merupakan energi 
bersih, in situ, ramah lingkungan, berkelanjutan, dan hanya dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan dalam negeri karena tidak bisa 
di ekspor. Maka, pengembangan panas bumi secara total, akan 
memberikan nilai tambah yang cukup besar bagi pemerintah, 
termasuk dalam pengembangan wilayah dan pembangunan 
ekonomi masyarakat daerah tempatan.

Sebagaimana tertuang dalam kebijakan energi nasional, 

pemerintah berkomitmen untuk mengurangi konsumsi minyak 
bumi dan meningkatkan penggunaan sumber energi lainnya 
sebagai penyeimbang. Sesuai dengan Cetak Biru Perencanaan 
Energi 2005-2025, pada 2025 peran minyak dalam bauran 
energi dikurangi hingga 30%, sementara penggunaan panas 
bumi akan dinaikkan. Dengan cetak biru ini, pada tahun 2025 
diharapkan pembangkit tenaga listrik panas bumi dapat 
menyumbang 9500 MW. 

Realisasi pengembangan energi panas bumi sebagaimana 
ditargetkan akan membantu pengejawantahan dua target 
pemerintah sekaligus, yaitu pengurangan ketergantungan 
terhadap BBM dan peningkatan penggunaan sumber energi 
lain (diversifikasi energi). Hitung-hitungan penghematan BBM 
yang dikonversi lewat output energi listrik hasil pengembangan 
energi panas bumi adalah dengan perbandingan: 1 MW 
diperlukan BBM sebesar 1,8 barel/jam. Sehingga untuk 1.000 
MW listrik yang dibangkitkan dengan energi panas bumi akan 
menghemat sekitar 43.000 barel/hari atau sekitar 14,7 juta 
barel/tahun.

Angka-angka tak pernah berdusta. Ia senantiasa jujur 
mewartakan informasi yang telanjang tanpa basa-basi. Melalui 
sudut pandang itulah ruh Brigade 100K Direktorat Hulu hendak 
dipacu dan dikalkulasi, dengan harapan agar wajah pertiwi 
tetap ceria….Semoga.•RnB

Sumur panas bumi KMJ – 55, Kamojang, Jawa Barat
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tahukah anda?

OFFSHORE PROSPECTING Getaran di laut 
yang digunakan untuk menemukan cadangan 
minyak lepas pantai; pencarian cadangan di lepas 
pantai  lebih sulit dibandingkan di darat. 

PETROLEUM TRAP Kumpulan batuan 
berpori yang mengandung cadangan minyak, 
dapat diproduksi dari laut atau darat. 

BLASTING CHARGE Kuantitas dari bahan 
peledak  yang digunakan untuk menghasilkan 
gelombang kejut ketika diledakkan.

SEISMOGRAPHIC RECORdING Rekaman 
yang dibuat menggunakan alat yang disebut 
seismograf; analisis gelombang kejut yang 
dihasilkan dapat mendeteksi adanya batuan berisi 
minyak atau gas. 

SHOCK WAvE Gelombang kejut yang 
menyebar dan mengirimkan kembali gema, 
dengan variasi tingkat kepadatan dan kedalaman 
lapisan yang mengandung minyak. Dengan 
informasi ini, komposisi lapisan yang mengandung 
dapat ditentukan. 

                   sumber : www.visualdictionaryonline.com

Pada acara yang dihadiri 
seluruh manajemen Direktorat 
Hulu dan anak perusahaannya 
tersebut, PTH Dirut PHE Ign. 
Tenny Wibowo  memaparkan 
kinerja PHE dalam kuartal 
I /2013.   Keg ia tan yang 
juga disiarkan ke Lantai M 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina, anak perusahaan 
Hulu dan unit-unitnya di daerah 
dilanjutkan dengan tanya jawab 
dengan para pekerja Pertamina 
yang hadir di PHE Tower.•URIP 

HERdIMAN KAMBALI


