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Memperoleh satu persamaan pendapat atau visi dari para 
pengambil kebijakan ekonomi seluruh dunia merupakan hal 
yang sangat penting dalam menghadapi tantangan ekonomi 
global ke depan, terlebih di tengah iklim ekonomi yang tidak 
pasti seperti saat ini. Disinilah peran penting financial diplomacy 
sebagai jembatan negosiasi kebijakan politik ekonomi, yang 
pada akhirnya turut menentukan kebijakan-kebijakan lainnya, 
termasuk kebijakan negara, korporasi, bahkan lebih jauh ke 
aspek perencanaan keuangan keluarga. 

Melengkapi diplomasi yang biasa (tradisional) dan dilakukan 
oleh Kementerian Luar Negeri, financial diplomacy sangat 
berpengaruh untuk menentukan kebijakan pajak,fiskal, 
anggaran dan kebutuhan negara, serta perdagangan. 
Sementara itu melalui globalisasi, dunia secara tidak langsung 
terhubung satu sama lain, sehingga pilihan kebijakan domestik 
suatu negara dapat mempengaruhi ekonomi negara lain di 
seluruh dunia. 

Contohnya, pertemuan tahunan Davos yang rutin diadakan oleh 
lembaga moneter dunia IMF, merupakan ajang penyamaan visi 
para pengambil kebijakan ekonomi global untuk mengantisipasi 
resesi krisis di Eurozone dan fiscal cliff AS. Tidak hanya 
menjalankan cita-cita awalnya untuk membahas masalah 
kesehatan dan kesejahteraan, Davos menjadi salah satu acuan 
dalam menetapkan kebijakan ekonomi domestik dan arah 
pertumbuhan ekonomi dunia.

Tabel Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (GDP) Global 
2006-2013 

 

Pengambilan kebijakan suatu negara juga berimbas bagi 
korporasi dalam menentukan arah strategi bisnisnya. Misalnya, 
kebijakan Iran Sanction yang diterapkan AS turut mempengaruhi 
pola bisnis perusahaan sektor energi seperti Pertamina dalam 
memilih sumber suplai energi serta hubungan bisnisnya dengan 
perusahaan atau negara lain. Lebih jauh, kebijakan ini pun dapat 
berimbas pada akses pendanaan global.   

Oleh sebab itu, penting bagi korporasi korporasi untuk 
memahami konteks arah politik-finansial global dan tetap 
memiliki strategi financial diplomacy yang jelas dan proaktif 
(proactive stance).•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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Pengapalan Perdana Propylene 
dari ROPP RU VI Balongan

INDRAMAYU –  Pengapalan 
i n i  d i resm ikan  l angsung 
oleh Direktur Pengolahan 
Pertamina Chrisna Dama yanto 
yang didampingi oleh jajaran 
komisaris Pertamina di Ba-
longan, Rabu (30/1). 

Proyek ROPP meru pakan 

bagian dari upaya  mendukung 
visi RU VI Balongan  “Menjadi 
Kilang Terunggul di Asia Pasifik 
Tahun 2015”. Pengolahan 
kilang ROPP ini dinilai sangat 
penting dan strategis, karena 
sejak pembangunan dan pe-
ngembangan Kilang Langit Biru 
Balongan (Blue Sky Project) 
belum ada lagi kilang baru yang 
dapat menaikkan nilai tambah 
margin kilang.

Chrisna menjelaskan, pe-
ngapalan perdana Propylene 
ini akan dikirim ke plant PT 
Candra Asri Petrochemical 
Tbk di Cilegon untuk dijual. 
Dan pada tahun 2014, RU VI 
Balongan akan membangun 
Polypropylene Plant dengan 
sistem joint venture bersama 
perusahaan tersebut. 

“Proyek ini menjadi sejarah  

baru bagi Pertamina. Karena, 
dengan total investasi sekitar 
380 juta dolar AS, selama 
dua tahun investasi ini sudah 
tercover/terlunasi sebelum 
ki lang jadi. Sehingga kita 
tinggal menjalankan kilang 
tersebut dengan baik agar terus 
berproduksi maksimal,” lanjut 
Chrisna.

Dengan adanya proyek ini, 
GM RU VI Balongan, Masputra 
Agung juga me nga takan, RU 
VI akan mem perolah kenaikan 
margin kilang berupa revenue 
s ebesar 179.000 Metrik Ton/
Tahun Propylene dari ka pasitas 
terpasang Kilang ROPP. 

“Pelaksanaan peng ope-
rasian ROPP merupakan salah 
satu bagian dari keandalan 
kilang. Implementasinya pun 
merupakan bagian dari investasi, 

baik di RU VI sendiri maupun di 
Di rektorat Pengolahan,” ujar 
Masputra.

ROPP merupakan proyek 
pengembangan Kilang RU VI 
Balongan yang memproses 
Recovery Ethylene yang ada 
di dalam RCC Off Gas dan 
Butane di dalam C4 Mixed, 
menjadi Propylene. Dalam 
pembangunan ROPP in i , 
Pertamina menggandeng PT 
Rekayasa Industri dan Toyo 
Engineering.

Seperti diketahui, Pro-
pylene adalah suatu produk 
Hulu dari industri Petrokimia 
yang pada proses berikutnya 
bisa digunakan sebagai bahan 
baku industri petrokimia berupa 
Polypropylene. Yaitu bahan 
baku plastik yang kebutuhannya 
se makin meningkat.•IRLI KARMILA

Akhirnya, Propylene 
dikirim ke plant 
PT Chandra Asri 
Petrochemical Tbk 
di Cilegon. Penjualan 
produksi RCC Off gas 
to Propylene  Project 
(ROPP) RU VI Balongan 
ini merupakan bagian 
dari upaya Pertamina 
meningkatkan nilai 
tambah produk kilang.
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Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto memencet tombol sebagai tanda pengapalan perdana Propylene. Produk ini akan dikirim ke plant PT Chandra 
Asri Petrochemical Tbk di Cilegon.
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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 TECHNOLOGY - DIREKTORAT GAS PERTAMINA

DANIEL SYAhPUTRA PURBA

AGRESIF BUKA 
PELUANG PASAR GAS 
UNTUK TRANSPORTASI
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

PENGANTAR REDAKSI :
Masalah  gas untuk keperluan transportasi merupakan salah 

satu isu yang  dibahas dalam diskusi panel ke-3 pada forum 
IndoGAS 2013 yang baru saja usai. Kami pun  menemui Vice 
President Technology - Direktorat Gas Daniel Syahputra 
Purba usai berbicara dalam forum tersebut. Berikut petikannya.

Apa rencana Pertamina untuk memanfaatkan gas 
bagi keperluan transportasi? Ini adalah bagian dari strategi 
Pertamina untuk  menjadi leader dalam market gas atau industri 
gas di Indonesia. Jadi semua peluang pemanfaatan gas yang 
ada, dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia, akan kita 
kembangkan. Salah satunya adalah mengembangkan pangsa 
pasar Transportasi.

Kita ingin menjadi leader atau pemain utama. Karena itu, kita 
secara proaktif melakukan kajian pasar gas, baik di Indonesia 
serta peluang pengadaannya dari pasar internasional, termasuk di 
dalamnya membangun  infrastrukturnya, termasuk pipa, Floating 
Storage Rega sification Unit (FSRU) dan mini LNG. Pembangunan 
FSRU sangat dibutuhkan untuk menjamin suplai LNG di daerah 
yang sudah besar pasarnya namun kekurangan supply gas.
Misalnya di Jawa Barat atau daerah yang tidak memiliki sumber 
gas, seperti Jawa Tengah. Sedangkan Mini LNG Plant dilakukan 
untuk memonetisasi stranded/remote gas resources dalam 
memenuhi permintaan LNG pada daerah-daerah dekat sumber 
gas skala kecil.

Terus kalau kita lebih ke hilirnya lagi, kita juga akan  sampai 
ke pengguna gas itu sendiri, yaitu sektor transportasi. Inilah yang 
terus kita garap. Kita mencari  pola atau cara yang kreatif dan 
inovatif, bagaimana bisa mengisi kebutuhan pasar gas untuk sektor 
transportasi  ini.

Gas seperti apa yang akan digunakan untuk transportasi? 
Kalau sekarang ini kan yang digunakan untuk  transportasi  adalah 
BBG/CNG dan LPG/LGV.  Kalau LGV untuk saat ini masih relatif 
cukup mahal sekitar US$ 22 per MMbtu.

Sedangkan untuk  CNG saat ini sudah banyak dipakai dimana-
mana. Ini memang lebih mudah dilakukan. Akan paling ekonomis 
kalau gasnya itu bisa disuplai melalui pipa. Itulah yang kita punya 
sekarang di SPBG-SPBG.

Tetapi masalahnya, di Pulau Jawa ini persediaan gas terbatas. 
Untuk memenuhi keperluan Pulau Jawa ini, kita mensuplai gas 
dalam bentuk LNG melalui FSRU Nusantara Regas. Kita berpikir, 
”Lho, kalau LNG ini dimasukkan  ke Jawa, diregaskan, lalu 
dikompres lagi, kenapa tidak langsung saja memanfaatkan LNG 
menjadi bahan bakar saja?” Seperti layaknya kita menggunakan 
BBM saat ini. 

Dari sisi teknologi, ini  sudah proven dan secara komersial 
sudah ada dimana-mana. Di USA, Eropa, dan China, kita sudah 
bisa mendapatkan adanya LNG station yang mengisi LNG langsung 
ke kendaraan.

Pertamina punya teknologinya? O, kita sudah mempelajari 
dan sudah menguasai value chain-nya. Hal itu available di market. 
Kita sudah lihat dari gambar-gambar yang tadi saya sampaikan, 
di negara lain itu, orang mengisi LNG sudah seperti mengisi 
bensin dan solar. Memang kita perlu pembelajaran. Kita sudah 
mulai merintis penggunaan LNG ini, dan melalui pilot project di PT 
Badak - Bontang bulan Agustus tahun lalu terhadap satu unit bus 
karyawan yang dikonversi menggunakan bahan bakar LNG. Ini 
merupakan upaya sosialisasi kepada masyarakat Indonesia bahwa 

LNG for fuel itu bukan suatu teknologi yg sulit. Ke depannya tinggal 
kita kembangkan lagi.

Bagaimana dengan harganya? Kalau soal harga, semua 
gas market apakah itu  LNG, CNG atau LPG, di pasar domestik 
ini case-nya sama. Maksudnya, issue harga masih menjadi bagian 
dari dinamika establishment industri gas dalam negeri. Masyarakat 
Indonesia sebagian masih memiliki mindset  energi murah. Tapi kita 
yakin, suatu saat nanti, issue harga ini tidak menjadi kendala lagi. 
Untuk itu kita tidak mau menunggu komersialnya, baru kita mem-
promote teknologinya, dan aplikasinya.

Kita berharap dengan meng-introduce beberapa pola atau 
moda pemanfaatan gas ini, apakah CNG atau LNG. Hal  ini 
akan membangun atau membuka terobosan mengenai sisi  
keekonomiannya.

Kita lihat  dari sisi keekonomiannya. Sebetulnya sekarang ini 
CNG dengan Rp 3.100/lsp masih ‘par’, dalam konteks upstream 
dan downstream-nya  masih belum cukup menguntungkan. 
Tegasnya, belum menarik untuk bisnisnya.  Tetapi kita berharap nanti 
dengan berjalannya waktu bisa di-improve atau diperbaiki sehingga 
sektor Hulu dan Hilir akan tertarik untuk mengembangkan gas for 
transportation ini.

Kita akan komitmen untuk semakin melengkapi infrastruktur 
yang diperlukan demi suksesnya pemanfaatan CNG dan LNG untuk 
keperluan domestik di masa mendatang.

Dibandingkan dengan bensin dan solar, LNG lebih ramah 
lingkungan karena dapat mengurangi emisi sekitar 85%, dan 
dibandingkan CNG, LNG memiliki nilai densitas energi 3 (tiga) kali 
lebih besar pada volume yang sama. LNG dapat disimpan dalam 
tekanan rendah (1 atmosfer), dan memiliki jarak tempuh yang lebih 
panjang.

Pemerintah juga sudah merencanakan di tahun mendatang 
mengolah CBM (coal bed methane) menjadi LNG. Jadi memang 
melihat konteksnya begini. Pertama, kita masuk ke LNG untuk 
transportasi ini sebagai bagian dari kerangka kita menguasai pasar 
gas. Itu intinya ya...

Apakah prospeknya cerah? Dan siapa pesaingnya? O, 
cerah sekali. Apalagi saat ini Pemerintah juga melakukan program 
konversi BBM ke BBG. Pesaingnya saat ini untuk transportasi, 
belum ada. Karena belum menarik bagi pelaku bisnis untuk 
mengerjakannya. Ini dilihat dari SPBG ya... Untuk industri, semua 
orang sekarang masuk lewat CNG. Untuk transportasi saat ini orang 
memang belum meliriknya.  Tetapi kita tahu juga bahwa di market 
itu, sudah banyak yang melakukan studi. Semua siap-siap. Swasta 
banyak yang sudah melakukannya.

harga  BBM  masih murah karena disubsidi. Apakah ini juga 
menjadi kendala dalam pengembangan gas sebagai bahan 
bakar transportasi? Memang betul, dan dalam beberapa meeting-
meeting yang ada, hal ini disadari oleh Pemerintah.  Makanya kita 
melakukannya  sambil jalan ya... Kita tidak mau ketinggalan kereta, 
kita juga akan kasih masukan kepada Pemerintah, karena  kita kan 
BUMN. Apa yang terjadi di lapangan, itulah  kita laporkan.

Disamping itu, kami di fungsi Technology juga sudah menyusun 
bagaimana prosedur dan  standard safety-nya. Kita susun sendiri. 
Jadi, kita berinisiatif menyusun semua standard dan prosedur itu, 
yang akan kita promote ke Pemerintah. Supaya bisa diberlakukan 
sebagai standard Nasional. Itu kan salah satu tugas kita  sebagai 
BUMN kepada stakeholder kita.

Nah, begitu misi utama kita  ini.•URIP hERDIMAN KAMBALI



,

Pada Sabtu,12 Januari 2013, kita kembali memasuki 
bulan K3 Nasional.  Bertepatan dengan 103 tahun diterapkan 
Peraturan Keselamatan Kerja di Indonesia oleh pemerintahan 
Belanda Veiligheidsdreglement 1910 dan bertepatan 43 tahun 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan 
Kerja serta  4 tahun sejak dilahirkannya Road Map K3 
Pertamina menuju world class HSE tahun 2015. Berulang 
kontinyual, kita kembali lagi merenung mendapatkan hikmah 
pelajaran dari pengalaman selama ini, dan karenanya kita 
bisa berbagi untuk memperbaiki diri...  Kerja, kerja, dan kerja 
serta terus berimprovisasi. Time run very fast like a jet plane. 
Cepat, cepat, cepat..

Sesuai dengan Keputusan Menakertrans RI Nomor: 
KEP.372/MEN/XI/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan 
K3 Nasional tahun 2010-2014, maka Bulan K3 Nasional 
2013 yang berlangsung dari 12 Januari – 12 Februari 2013 
mengambil tema pokok “Budayakan K3 Disetiap Kegiatan 
Usaha Menuju Masyarakat Industri yang Selamat, Sehat, 
dan Produktif”. Tema ini sangatlah relevan dengan dunia kerja 
kita sehari-hari, dimana dalam proses manufacturing energy,  
sebagai domain bisnis inti Pertamina, selalu dilingkupi oleh 
risiko bahaya berupa kecelakaan kerja, termasuk peledakan, 
kebakaran, dan penyakit akibat kerja.  Meski secara statistik 
kita  mampu menekan jumlah kecelakaan besar (ada fatality/
korban jiwa atau kerusakan aset > USD 1 Juta atau Tumpahan 
Minyak > 15 bbl) dari 11 kejadian pada tahun 2009, 8 kejadian 
(2010), 6 kejadian  (2011) dan hanya 1 kecelakaan pada tahun 
2012 (lihat grafik), kita masih sering mendengar kecelakaan 
pada Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU), kapal 
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Adi Priyono • Specialist Safety Technology

Perenungan Bulan K3 Pertamina
SaFeTy peRFoRmaNce & cuLTuRe 

PT. PERTAMINA (PERSERO) 2009 – 2012
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MEDAN - Pada 21 Januari 2013 dilakukan launching penerapan 
Process Safety Management (PSM) Direktorat Marketing & Trading 
di TBBM Medan Group. Pjs. GM FRM Region I menyampaikan, 
penerapan PSM di TBBM  Medan Group dilatarbelakangi oleh 
kejadian-kejadian tumpahan minyak dan kebakaran yang mungkin 
terjadi pada perusahaan migas. Insiden tersebut sangat besar 
pengaruhnya, seperti adanya korban jiwa, kerusakan aset, dan 
pencemaran lingkungan yang menyebabkan kerugian bagi 
perusahaan, merusak citra perusahaan dan berpotensi timbulnya 
sanksi hukum.

Untuk mencegah dan memperkecil dampak agar tidak 
sampai terjadi insiden, Direktorat Marketing & Trading pada tahun 
ini  menerapkan program inisiatif, yang salah satunya adalah 
penerapan PSM di TBBM Medan Group.

Penerapan PSM di TBBM Medan Group sudah menjadi 
komitmen Program Inisiatif 2013 yang didukung penuh oleh 
Direktur serta Tim Manajemen Pemasaran & Niaga.

Selama tahun 2012, persiapan yang telah dilaksanakan TBBM 
Medan Group, yaitu pelatihan aspek K3LL bagi para manajer 
dengan narasumber dari Direktur Operasi PHE, PT Badak dan 
HSSE M & T; pelatihan PSM di Kuala Lumpur yang diikuti S & D 
Region I Manager dan Aviation Region II Manager; pelatihan PSM 
bagi Tim PSM Medan dan wilayah lain dengan narasumber dari 
USA; sosialisasi PSM dari para OH wilayah Sumatera di Region 
I Medan; pelatihan motivasi bagi pekerja wilayah Medan tentang 
pentingya safety dengan narasumber Rhenald Kasali; serta 
assesment awal di TBBM Medan oleh konsultan TUV Rheiland 
dari Jerman.

Sedangkan  agenda penerapan PSM di TBBM Medan Group,  
di antaranya vision alignment terkait penerapan PSM di hadapan 
manajemen Region I Medan, revisi kebijakan K3LL Region I 
dan TBBM Medan Group yang memasukkan unsur PSM, serta 
penyusunan dan pembuatan SK Tim PSM Region I dan TBBM 
Medan Group yang ditandatangani GM FRM Region I. Selain 

tongkang, pipa penyalur dan tangki penimbun. Untuk itulah 
Pertamina mencanangkan tema bulan K3 tahun ini : Let’s 
Continue to Act Safely, for Operational Excellence”. Menuju 
Zero Accident sebagai Ultimate Destination.

Untuk menyambutnya, mari kita luangkan sejenak buat 
sebuah tindakan untuk keselamatan, apakah itu berupa 
ungkapan kata dukungan semangat (encourage) dalam 
rapat, safety talk sebagai pembuka rapat atau saat MWT,   
acungan jempol dan salam hangat untuk pekerja yang selalu 
berupaya bekerja aman, mengingatkan sesama pekerja 
ketika ada unsafe action & condition  atau tidak memotong 
anggaran bagi program implementasi K3. Bisnis energi itu 
berproses 24 jam sehari/7 hari seminggu/365 hari dalam 
setahun, dan risiko bahaya kebakaran, peledakan selalu 
menyertainya. Insya Allah 2013, unjuk kerja keselamatan 
kita menjadi lebih baik.•

Penerapan PSM Melalui Inisiatif Program 2013
di TBBM Medan Group

itu, dilakukan konsolidasi dan pembahasan tindak lanjut hasil 
assessment awal di ruang rapat TBBM Medan Group, dengan 
hasil tergambar rencana penyelesaian dan hasil yang telah tercapai 
sejumlah 10%. Konsolidasi dan penyusunan pedoman PSM 
sebanyak 13 elemen pun dibahas. Termasuk konsolidasi dan 
pembahasan rencana training dan aplikasi pedoman PSM di bulan 
Februari 2013, aplikasi pedoman PSM pada kegiatan sehari-hari 
dan mendokumentasikan hasil penerapan PSM dalam bentuk 
foto dan tulisan dari Februari sampai April 2013, audit pertama 
penerapan PSM secara internal maupun eksternal menggunakan 
Badan Sertifikasi TUV Rheiland pada April 2013. Selanjutnya 
dilakukan konsolidasi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit tahap pertama sampai Agustus 2013, audit tahap kedua 
penerapan PSM secara internal dan eksternal pada September 
2013, konsolidasi dan pembahasan tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit tahap kedua pada November 2013, serta audit tahap 
ketiga dan proses sertifikasi. 

Seluruh tim manajemen Region I sudah bertekad untuk 
menyukseskan penerapan PSM di TBBM Medan Group pada 
2013 dengan melakukan upaya perbaikan yang berkelanjutan.•dr. 

Yohannes N. Pasaribu & Tim PSM Medan Group
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Penggerebekan sejumlah artis, anggota 
dewan dan teman-temannya yang kedapatan 
tengah pesta narkoba pada minggu pekan lalu, 
menjadi berita utama di sejumlah media massa. 
Bahkan di forum diskusi media sosial, kasus 
terebut terus diperbincangan.

Berita yang muncul, dikemas dengan 
berbagai macam bumbu dan berformat dugaan. 
Alhasil banyak versi cerita yang keluar. Antara 
fakta dan dugaan bercampur aduk menjadi 
satu cerita baru, yang buntutnya menimbulkan 
persepsi negatif di masyarakat. 

Faktanya, memang benar ada  peng-
gerebekan oleh Badan Narkotika Nasional 
(BNN). Benar ada sekumpulan orang di rumah 
artis dan tengah pesta hingga pagi hari. 
Faktanya, ada artis, anggota dewan dan teman 
sang artis. Faktanya, ditemukan barang bukti 
narkoba di rumah sang artis. 

Sementara masyarakat yang tahu berita 
tersebut lewat media massa, terkadang 
menganggap dugaan yang diberitakan adalah 
hal yang benar. Berita yang dikemas sebagai hal 
yang  masih diduga dan analisa dari berbagai 
pihak, ditelan begitu saja, dan dianggap sebagai 
fakta. 

Karena itu, perlu kejernihan pikiran dalam 
menyikapi berita yang beredar. Menelan 
mentah informasi yang kita terima, terkadang 
akan melahirkan penilaian negatif yang bisa 
merugikan orang lain. Apalagi jika informasi 
yang diterima masih berupa dugaan, meski 
berdasarkan fakta yang terjadi.

Misalnya saja kasus penyelundupan solar 
di perairan Batam. Faktanya, kapal yang 
tertangkap melakukan penyelundupan adalah 
kapal beridentitas Pertamina. Faktanya, ada 
penyelundupan yang diketahui Bea Cukai. 
Namun dibalik fakta yang terlihat dengan mata, 
seharusnya perlu ditelusuri kembali apakah 
benar kapal penyelundup solar itu adalah milik 
Pertamina? Terkadang, banyak fakta yang 
terlihat di permukaan dijadikan sebagai alasan 
untuk men-judge pihak lain. Yang pada akhirnya 
merugikan pihak lain.

Belajar dari kejadian tersebut, sudah seha-
rusnya seluruh lapisan masyarakat mengasah 
kepekaan sebelum mengeluarkan pendapat, 
pernyataan yang akan dengan mudah didengar, 
dilihat dan dibaca orang lain. Fakta memanglah 
fakta, ada hal yang terjadi. Tetapi jika fakta 
yang terlihat belum kuat, karena tak dilengkapi 
berbagai bukti dokumen pendukung, tidak 
seharusnya menjadi kesimpulan. 

Pemberitaan pesta narkoba yang melibatkan 
artis, setidaknya telah membuat nama dua 
artis lain tercemar. Fakta di lapangan mereka 
ikut dibawa BNN memang benar adanya. 
Apakah mereka mengonsumsi atau tidak, 
tidak ada yang tahu.  Kecuali BNN, warga 
setempat yang menjadi saksi, dan terakhir 
yang menentukan adalah hasil tes urin. 
Bertubi-tubinya pemberitaan banyak artis yang 
terlibat narkoba, tanpa melihat lebih dekat dan 
mendalami fakta yang ada, ternyata berdampak 
pada psikologis orang yang ternyata terbukti 
tidak bersalah. Ujung-ujungnya informasi yang 
disebarkan, malah cenderung menjadi fitnah.• 
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PEKAN INI
PERTAMINA CARI MITRA 
DI FSRU JATENG 
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina 
(Persero) berminat mencari partner untuk 
mengelola unit penampungan dan regasifikasi 
terapung (Floating Storage and Regasification 
Unit/FSRU) Jawa Tengah. Direktur Gas 
Pertamina  Hari Karyuliarto mengatakan saat 
ini Pertamina menguasai penuh saham di sana. 
Namun, pihaknya masih menginginkan partner 
untuk bersama-sama mengelola FSRU Jateng. 
“Iya, sekarang 100%. Sebenarnya minimal 60%, 
nanti kami cari partner. Kalau tidak bisa, ya kita 
100% nanti,” kata Hari. Menurutnya, Pertamina 
siap merealisasikan proyek tersebut pada akhir 
kuartal III atau awal kuartal IV/2014, lebih cepat 
dari jadwal semula pada kuartal II/2015. 

TAhUN 2025, PENGGUNAAN 
ENERGI 25 PERSEN
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
menargetkan penggunaan energi baru 
terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer 
sebesar 25,9% pada 2025, lebih besar 
dibandingkan dengan target yang ditetapkan 
dalam Perpres No. 5/2006 yang sebesar 17%. 
Menteri ESDM Jero wacik mengatakan target 
penggunaan EBT pada 2025 itu lebih besar 
354% dari penggunaan EBT tahun ini yang 
sebesar 5,7%. Dewan Energi Nasional (DEN) 
pun telah memasukkan target penggunaan 
EBT sebesar 25,9%  pada 2025 dalam draft 
Kebijakan Energi Nasional (KEN) yang tengah 
disusun. “Target 25,9% untuk EBT pada 2025 
itu angka yang luar biasa. Kami akan bekerja 
keras dan akan mendorong pengunaan EBT 
secara masif,” katanya.

PEMERINTAh SETUJU JIKA 
hARGA ELPIJI NAIK
JAKARTA (Koran Tempo) – Menteri BUMN 
Dahlan Iskan menyetujui Pertamina jika ingin 
menaikkan harga elpiji 12 kg. “Sebelum itu 
diusulkan, saya sudah setuju,” kata Dahlan di 
kantornya. Menurutnya, apabila harganya tidak 
dinaikkan, negara justru merugi karena mayoritas 
pengguna Elpiji 12 kg bukan orang miskin. Vice 
President Corporate Communication Pertamina 
Ali Mundakir mengatakan, pihaknya belum 
berencana menaikkan harga Elpiji  12 kg. Tahun 
lalu, perusahaan merugi Rp 4,6 triliun dari 
penjualan elpiji tersebut. Ali menjelaskan, harga 
keekonomian elpiji di pasar internasional berkisar 
di Rp 11 ribu per kilogram, sedangkan harga jual 
dari Pertamina Rp 5.850 per kilogram. Beberapa 
waktu lalu, kata Ali, perusahaan memang 
berencana menaikkan harga elpiji sebsar 25 
persen atau Rp 1.500 per kg.  “Tapi tidak jadi 
karena perlu ditinjau lagi dari sisi korporasi dan 
kondisi sosial ekonomi masyarakat secara 
makro,” ujarnya.•RIANTI OCTAVIA

JAKARTA –  PT Sucofindo 
tertarik mempelajari penerapan 
Good Corporate Governance 
(GCG) Pertamina. Direktur 
Utama Sucofindo Arief Sa-
fari beserta Tim Sistem Ma-
najemen, GCG dan Resiko 
(SGR) Sucofindo diterima oleh 
Corporate Secretary Nursatyo 
Argo didampingi Fungsi 
Com pliance, di Kantor Pusat 
Pertamina, pada (16/1).

Arief Safari mengatakan 
kunjungan ini merupakan 
upaya Sucof indo dalam 
membangun sistem yang baik 
melalui GCG untuk menjaga 
in tegr i tas,  kepercayaan 
dengan menjadi independent 
dengan integritas yang tinggi. 
Ia juga mengungkapkan, 
berdasarkan informasi yang 
d ipero leh D iv is i  S is tem 
Manajemen, GCG dan Resiko 
Sucofindo, impementasi GCG 
di Pertamina sangat baik.

“Penerapan GCG di Su-
cofindo sebenarnya dimulai 
pada 1999. Na mun, masih 
banyak yang harus diperbaiki. 
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Dirut Pertamina Karen Agustiawan: 
“Terus Tanamkan 6C dalam Bekerja”

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan menyalami pekerja baru yang baru menyelesaikan program BPS-BPA  2012.

JAKARTA – “Kalian berun-
tung bisa masuk ke Pertamina 
ketika perusahaan ini sedang 
melakukan Transformasi 
besar-besaran. Selama enam 
bulan  mengikuti pendidikan, 
saya anggap kalian sudah 
punya soft skills. Jadi, tinggal 
mengaplikasikan 6C (Clean, 
Competitive, Confident, Cus-
tomer Focus, Commercial, 
Capable) dalam menjalankan 
pekerjaan”.

Demikian ditegaskan oleh 
Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agust iawan pada 
Penutupan Program BPS-
BPA Batch I Tahun 2012 
di Lantai M, Kantor Pusat 
Pertamina, Rabu (23/1).

Karen mengingatkan, 
jajaran Direksi Pertamina 
hanya memberikan pondasi 
untuk dilanjutkan oleh generasi 
penerus agar sistem yang 
telah terbangun bisa terus 
dilanjutkan.

“Kompetisi di antara kalian 
akan terus kita pertajam. Ma-
sing-masing individu akan 
memiliki KPI. Kami pilih the 
best from the best untuk 
bisa mewujudkan impian 

Pertamina menjadi world class 
energy company dengan ber-
pegang teguh kepada 6C,”  
tegas Karen.

Usai menutup Program 
BPS-BPA Batch I 2012, Karen 
yang didampingi Direktur 
SDM Evita M. Tagor dan 
Direktur Keuangan Andri 
T.  H idayat  member ikan 
penghargaan kepada para 
peserta peringkat terbaik dan 
Kertas Kerja Wajib Terbaik 
BPS-BPA Batch I 2012.

Peserta program terdiri 
dari 267 peserta, meliputi 8 
jurusan yaitu, BPS Upstream 

29 orang, BPS Marketing 
& Trading 41 orang, BPS 
Refinery 51 orang, BPS 
Keuangan 19 orang, BPS HR 
19 orang, BPS Internal Audit 
12 orang, BPS General Affairs 
6 orang,  BPS PT PDSI 10 
orang, BPA Refinery 47 orang, 
BPA Marketing & Trading 27 
orang dan BPA General Affairs 
6 orang. Setelah melalui masa 
pandidikan dan  OJT, seluruh 
peserta tersebut dinyatakan 
lulus dan diangkat sebagai 
pekerja baru Pertamina. 

“Saya merasa luar biasa 
bisa menjadi bagian dari 

keluarga besar Pertamina. 
Kebersamaan terjalin dengan 
erat dan mudah-mudahan 
bisa terus terjalin dalam kerja 
tim nantinya untuk menjadikan 
Pertamina One,” ucap Rahmat 
Haryo Wibowo, salah satu 
peserta Program BPS. 

Dengan ilmu yang didapat 
selama 6 bulan tersebut, 
Haryo berjanji untuk bertugas 
secara profesional, penuh 
integritas, loyalitas, serta 
bekerja dengan efektif dan 
efisien untuk mewujudkan 
visi dan misi Pertamina.•IRLI 

KARMILA

Sucofindo Pelajari Penerapan GCG Pertamina
Kami dengar pelaksanaan 
GCG di Pertamina sangat 
baik. IRM Majority-nya baik. 
Inilah yang membuat kami 
benchmark ke Pertamina,”  
ungkap Kepala Divisi Sistem 
Manajemen, GCG dan Resiko 
(SGR) Sucofindo Bangkit 
Andriawan.

Te rka i t  dengan  i t u , 
Corporate Secretary Pertamina 
Nursatyo Argo mengatakan 
Pertamina memang sangat 
concern dengan GCG.   “GCG 
merupakan hal yang sangat 
penting bukan hanya untuk 
perusahaan tapi juga untuk 
negara,” imbuhnya.

Lebih lanjut Argo men-
je laskan, pada 2006 Perta-
mina membentuk Fungsi 
Manajemen GCG dan Ko-
mite GCG yang kemudian 
berubah nama menjadi Fungsi 
Compliance pada 2009. 

Pene rapan  p rog ram 
GCG di  Pertamina juga  
te rus dikembangkan me-
lalui berbagai spektrum im-
plementasi, seperti Whistle 
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Pertemuan Pertamina - Sucofindo : Transfer ilmu.

Blowing System (WBS) dan 
Compliance Online System.

“WBS berperan membuka 
praktik-praktik kecurangan 
karena adanya pengabaian 
kontrol internal yang ada. 
Selain itu ia juga memberikan 
informasi penyimpangan 
substantif walaupun internal 
kontrol yang ada tidak dilang-
gar,” papar Argo.

Penerapan GCG di Per-
tamina juga berhasil menuai 
sejumlah penghargaan seperti 
posisi pertama pada Studi 
Prakasa Anti Korupsi oleh 

KPK 2011, Most Trusted 
Company 2011 dari majalah 
SWA dan CGPI, dan Runner 
Up Inovasi GCG BUMN 2012 
dari Kementerian BUMN. Per-
tamina juga dikenal se bagai 
pelopor GCG di BUMN. 

Dalam acara tersebut, 
Manager Compliance Per-
tamina Mindaryoko me-
maparkan secara detil ten tang 
program-program GCG yang 
dilaksanakan di Pertamina.  
Setelah itu, acara dilanjutkan 
dengan tanya jawab.•SAhRUL 

hAETAMY ANANTO
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Penyaluran Isi LPG 3 Kg Gratis untuk 
Warga Rusun Kapuk Muara

SITUBONDO –  Kondis i 
cuaca buruk yang terjadi 
beberapa waktu belakangan 
ini menyebabkan bencana 
di sejumlah daerah di Jawa 
Timur, seperti banjir, tanah 
longsor, angin puting beliung, 
dll. Korban pun tak terelakkan, 
mulai dari rumah warga, 
lahan sawah hingga korban 
lainnya. 

Sebagai upaya me ringan-
kan beban masyarakat yang 
menjadi korban bencana, 
Per tamina menyiapkan ban-
tuan sembako sebanyak 500 
paket. Berdasarkan koor-
dinasi dengan Badan Pe-
nanggu langan Bencana 
Daerah (BPBD) Jawa Timur, 
bantuan tersebut dialokasikan 
untuk Kabupaten Situbondo 
yang tercatat ada 8 kecamatan 
yang terendam banjir. 

 Setiap paket sembako 
terdiri dari 5 kg beras, 1 liter 
minyak goreng, 1 kg gula 
pasir, 1 kaleng sarden, dan 
6 sachet susu kental manis. 
Bantuan ini diserahkan Sales 
Representative VIII Region 
V Sindhu Priyo Win dhoko 
dan Operation Head TBBM 

500 Paket Sembako untuk Situbondo

Tanjungwangi Syarifuddin 
Yu n u s  k e p a d a  B u p a t i 
Situbondo Dadang Wigiarto 
di lokasi bencana, yaitu 
Kecamatan Besuki, (16/1). 
Kecamatan Besuki me rupakan 
salah satu kecamatan yang 
paling parah terkena bencana 
di Situbondo. 

 “Kami berharap bantuan 
ini dapat membantu, seti-

Bantuan sembako untuk korban banjir di Kecematan Besuki, Kabupaten Situbondo.
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daknya meringankan bagi 
para korban yang aksesnya 
saat ini sedang terbatas un-
tuk memenuhi kebutuhan 
pokoknya. Pertamina turut 
prihatin atas kondisi ini dan 
semoga dapat tertanggulangi 
secepatnya,” ujar Sindhu.

Selain memberikan ban-
tuan untuk korban banjir, 
Pertamina juga melakukan 

berbagai upaya untuk me-
mas tikan pendistribusian 
B B M  b e r j a l a n  d e n g a n 
lancar sehingga tidak ter-
jadi kekurangan BBM di 
masyarakat. Pertamina pun 
aktif berkoordinasi dengan 
BPBD Jawa Timur untuk 
memperbaru i  in fo rmas i 
seputar kondisi bencana 
Jawa Timur.•FRM REG. V

BALIKPAPAN – Bakor Umkris RU V me-
nyampaikan pesan Kasih Natal melalui 
sejumlah aksi sosial ke lingkungan luar 
perusahaan. Hal ini tampak dalam aksi  
sosial ke GPSI Bukit Zaitun Baru, pada (6/1). 
Bantuan berupa dana pembangunan gereja 
diserahkan oleh  Sabar P. Simatupang kepada 
Gembala sidang GPSI,  Pdt. Yulius Su paat 
dan ketua panitia pembangunan gereja Toni.  
“Saya mewakili je maat berterima kasih sekali 
atas bantuan ini. Semoga Tuhan memberkati 
Pertamina,” ujar Pdt. Yulius Supaat.

Kunjungan aksi sosial dilanjutkan dengan 
ibadah bersama perwakilan Bakor Umkris  RU 
V dengan jemaat GPSI. Dalam kesaksiannya, 
Sabar P. Simatupang mengatakan kalau umat 
Kristen di RU V peduli terhadap lingkungan 
luar perusahaan.•RU V

Aksi Sosial 
Bakor Umkris RU V
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Sabar P. Simatupang menyerahkan bantuan pembangunan 
gereja GPSI Bukit Zaitun Baru kepada  Pdt. Yulius Supaat .
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Pelayanan Kesehatan Gratis 
untuk Masyarakat Muara Gembong

JAKARTA – Per tamina 
membagikan 560 isi LPG 
3 Kg  gratis kepada warga 
yang terisolir banjir pada 
Jumat (25/1) di Rumah Susun 
Kapuk Muara, Kecamatan 
Penjaringan, Jakarta Utara. 

“Kami membawa satu 
t ruk ,  i s inya  560 buah.  
Sekarang Pertamina Peduli 
memang lebih fokus ke 
daerah-daerah yang terisolir 
banjir. Di sini mencari isi ulang 
LPG memang agak sulit. Kami 
berusaha mempermudah 
warga dalam memenuhi 
kebutuhan LPG,” kata Sales 
Representative Elpiji Pertamina 
Lucky Pangemanan.

Melalui setiap ketua Rukun 
Tetangga (RT), warga Rusun 
Kapuk Muara mengumpulkan  
tabung LPG 3 kg kosong 
untuk ditukar dengan tabung 
LPG 3 kg yang terisi penuh.   

“Saya sempat  tanya 
pada salah satu ibu, berapa 
harga isi ulang LPG 3 kg. 
Ternyata, mencapai Rp 30 

BEKASI – Pertamina kembali menunjukkan 
rasa kepeduliannya terhadap masyarakat 
yang tertimpa musibah banjir. Melalui 
Program Corporate Social Responsibility 
(CSR), Pertamina memberikan bantuan 
berupa pelayanan kesehatan gratis kepada 
masyarakat Muara Gembong, Bekasi, 
pada (23/1).

“Pelayanan kesehatan gratis kami 
utamakan karena biasanya banyak 
masyarakat yang terserang penyakit pasca 
banjir. Selain itu, kami juga memberikan 
bantuan logistik untuk mereka,” kata 
Senior Officer Infrastructure & Disaster CSR 
Pertamina Ponco Koeswantoro. 

Ponco menjelaskan, Muara Gembong 
dipilih bukan hanya karena sebelumnya 
terendam banjir cukup parah, namun 
juga karena Muara Gembong berdekatan 
dengan kawasan Pertamina EP.

Di Muara Gembong, Pertamina 
membuka dua posko kesehatan. Masing-
masing posko diisi oleh 2 tim kesehatan 
yang terdiri dari 2 dokter, 4 perawat, 2 
umum dan 2 apoteker. 

Dalam pelaksanaannya, semua 
warga yang datang merasa terbantu 
dengan pelayanan tersebut. “Dalam 
kondisi ekonomi yang sedang sulit seperti 

ribu. Harga tersebut dipatok 
pengecer karena mereka 
harus memanggul LPG 3kg   
dengan menerjang banjir.

Lucky juga menjelaskan 
bahwa p ihaknya se la lu 
menyiagakan minimal dua 
truk penuh berisi LPG 3 
Kg setiap harinya. Upaya 
tersebut dimaksudkan jika 
ada masyarakat di wilayah 
Jabodetabek yang masih 
terisolir karena banjir dan  tidak 
bisa mendapatkannya karena 
biaya yang membengkak.

Abdul Kadir, salah satu 

warga Rusun Kapuk Muara 
sangat bersyukur Pertamina 
mau mendatangi tempat 
tinggal mereka.  ”Kami warga 
Rusun sangat berterima kasih 
atas perhatian dan antisipasi 
Pertamina dalam membantu 
kami yang terkena musibah 
banjir,” ujarnya.

Selain di Rusun Kapuk 
Muara, Pertamina  sebelumnya 
juga sudah membagikan 
1.684 isi LPG 3Kg gratis di 
posko banjir wilayah sekitar  
Apartemen Mitra Bahari, 
Pluit.•AJI hUTOMO PUTRA

Warga Rusun Kapuk Muara menukarkan tabung LPG 3 kg kosong dengan isinya 
secara gratis yang disediakan Pertamina.

sekarang, saya merasa sangat terbantu ada 
posko kesehatan Pertamina di sini,” ujar Novi 
yang membawa putri bungsunya berusia 7 
tahun karena menderita batuk dan gatal-
gatal di kaki. 

“Di RT saya ini ada 70 KK. Keluhannya 
bermacam-macam. Saya sendiri tadi juga 
ikut memeriksakan diri karena kepala pusing-
pusing,” kata Nian, Ketua RT 06, Kecamatan 
Babelan, Muara Gembong.

Acara pelayanan kesehatan berlangsung  
tertib dan tepat sasaran, setelah Muara 
Gembong, tim dari CSR Pertamina juga 
mendirikan posko kesehatan berikutnya di 
daerah Karawang.•AJI hUTOMO PUTRA
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Masyarakat Muara Gembong berduyun-duyun mendatangi 
posko kesehatan yang didirikan Pertamina di wilayahnya. 
Mereka mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari 
tim kesehatan Pertamedika yang tergabung dalam tim 
Pertamina Peduli.
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Komitmen UB/UO/AP dalam menindak lanjuti hasil asesmen PQA yang ditunjukkan dalam acara 
Closing OFI to AFI PQA 2012 dan kick off PQA 2013 minggu lalu mencerminkan tingginya pencapaian 
penyelesaian tindak lanjut OFI to AFI. Kehadiran para pimpinan UB/UO/AP juga menunjukkan betapa 
tingginya perhatian dan dukungan  para pimpinan tersebut terhadap proses asesmen PQA berbasis 
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)  ini.

Dengan berlalunya era informasi dan memasuki era kesadaran (consciousness age), maka faktor 
budaya akan menjadi keunggulan kompetitif baru. Hanya perusahaan yang memiliki budaya kinerja 
ekselen saja yang akan mampu bertahan dalam iklim persaingan bisnis yang semakin ketat ini.

Ketatnya iklim persaingan telah memicu kegalauan dari 
sebagian para pemimpin dan pekerja di Unit Bisnis tersebut. 
Hal yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana 
para pimpinan tersebut mampu menghadirkan tantangan 
persaingan bisnis ke dalam setiap gerak organisasi sehari-hari 
dan mempengaruhi kesadaran/mindset para pekerja sehingga 
mampu menciptakan budaya kompetitif di dalam organisasi 
(competition shaping us).

Demikian penjelasan awal dari pemaparan best practice sharing oleh VP Lubricants Supriyanto D. 
Hutomo dalam acara kick off PQA 2013 tanggal 23 Januari 2013 lalu.

Dalam merespon tantangan persaingan bisnis, perusahaan perlu fokus pada terwujudnya operational 
excellence. Hal ini memerlukan sinergi pengelolaan aspek People, Process, dan Performance yang 
tepat. Dalam proses menuju terwujudnya operational excellence tersebut, sering kali juga dijumpai 
kondisi titik jenuh yaitu ketika harapan/perubahan tidak juga kunjung terwujud. Dalam hal ini, pimpinan 
perlu mengatur keseimbangan fokus perhatian di antara ketiga aspek tersebut, dan memahami kembali 
4 elemen dasar bagi terwujudnya perubahan mindset (change the mindset) yaitu:
• Tujuan dan manfaat yang jelas dari perubahaan yang diharapkan.
• Dukungan struktur, proses, dan sistem organisasi yang tepat.
• Pembekalan ketrampilan/skill yang memadai.
• Keteladanan dari pemimpin.

Karena tujuan dan manfaat perubahan bersumber dari visi perusahaan, maka tepat jika dikatakan 
visi lah yang seharusnya menggerakkan organisasi (the vision drive us). Dalam hal ini diperlukan 
kepemimpinan yang mampu mentransformasikan visi tersebut menjadi langkah nyata organisasi 
(direction-challenge-execution-monitoring).

Sejalan hal tersebut, KKEP juga menekankan pentingnya visi perusahaan sebagai sentral dari 
keberhasilan aspek leadership & sustainability business. Dalam hal ini, diperlukan kepemimpinan 
yang memiliki pandangan jauh ke depan (visionary leadership) dan fokus pada tujuan jangka panjang 
perusahaan (focus on future) untuk dapat menjamin keberhasilan perusahaan di masa yang akan 
datang. Visi harus menjadi pengarah dalam proses penetapan rencana strategis dan operasional 
perusahaan.

Terkait Kick Off PQA tahun 2013 ini, komitmen yang tinggi dari para pimpinan UB/UO/AP tetap 
diperlukan untuk dapat menggerakkan roda perubahan menuju Pertamina Energizing Asia 2025, 
dan menggerakkan proses perbaikan kinerja berkelanjutan di setiap lini bisnis perusahaan. Komitmen 
tersebut sekaligus menjadi bukti kepercayaan diri perusahaan dalam menatap masa depan demi 
kejayaan bangsa dan Negara.

Mari kita lanjutkan proses asesmen dan tindak lanjut OFI to AFI tiada henti!

Sampai dengan awal tahun 2013, sejumlah 6.500 aset pengetahuan telah di-upload dalam Portal 
KOMET. Aset pengetahuan dalam Portal KOMET telah dipetakan dengan optimal. Core business 
Pertamina telah menyumbangkan aset pengetahuan yang begitu banyak. Hal ini mengindikasikan 
bahwa aset pengetahuan yang berada di lapangan telah banyak ter-capture oleh KOMET. 

Pada awalnya KOMET fokus kepada penumbuhan budaya berbagi pengetahuan dan pengumpulan 
aset pengetahuan melalui berbagai kegiatan on-line (portal KOMET) dan off-line (forum KOMET). 
Bersama PIC KOMET yang mewakili masing-masing Fungsi, KOMET bekerjasama untuk menangkap 
lesson learned, success story, troubleshooting dan problem solving untuk dituangkan dalam format 
aset pengetahuan KOMET.
 

Dukungan KPI budaya knowledge sharing menjadi salah satu faktor keberhasilan KOMET. Diawali 
dengan pemberlakuan KPI tracking untuk seluruh manager pada tahun 2010, maka mulai di tahun 
2011 hingga saat ini diberlakukan KPI Shared atau yang dikenal KPI Other Operational Metrics. KPI 
tersebut berlaku untuk pajabat L2D ke atas (VP, SVP dan Direktur). 

Pencapaian KPI budaya knowledge sharing 
di tahun 2012 cukup memuaskan, walaupun 
masih ada tiga Fungsi/Direktorat yang 
mendapat KPI merah. Berdasarkan analisa, 
selain perhatian tim manajemen, faktor 
keberhasilan didukung oleh peran aktif PIC 
KOMET dari masing-masing fungsi. Selain 
itu, sosialisasi dan keikutsertaan Insan 
Pertamina dalam kegiatan Forum KOMET 
mempengaruhi keberhasilan implementasi 
budaya knowledge sharing. 

Selama ini kegiatan KOMET masih didominasi 
oleh pengumpulan aset pengetahuan. Baik 
secara online maupun offline dimana dukungan Manajemen Puncak, Kinerja PIC KOMET dan KPI 
sangat mempengaruhi implementasi budaya berbagi pengetahuan ini. Fokus KOMET tahun ini tidak 
lagi hanya berkutat pada pengumpulan aset. pengetahuan saja, namun akan dilaksanakan asesmen 
KOMET yang salah satunya mengukur tingkat utilisasi aset pengetahuan KOMET.

KOMET akan melakukan asesmen implementasi budaya berbagi pengetahuan di Unit Operasi/Unit 
Bisnis/dan Anak Perusahaan. Aspek yang diukur meliputi efektivitas strategi, pengelola, proses, dan 
infrastruktur IT. Pengukuran tersebut membantu Para Assesse untuk mendapatkan feedback dari 
Para Assessor atas implementasi KOMET yang telah dilakukan di Unit Operasi/Unit Bisnis/dan Anak 
Perusahaan sehingga performance implementasi KOMET dapat meningkat.

http://intra.pertamina.com/KOMET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com
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Tantangan KOMET 2013: 
Dampak Terukur terhadap Bisnis

Kick off pQa 2013: 
Let The Vision drive us 

oleh Shynta Dewi - Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Annisrul Waqie - Quality Management, General Affairs Directorate



SINOPSIS

Judul : ASA  DARI BUNYU : 
   Catatan Batin Laskar Migas 
   Region KTI
Pengarang : M. Abubakar Dahlan
Penerbit : Pertamina EP
No.clasifikasi : 622.338 2.Abs.a
Kolasi : vi/264p/il/24cm

Bunyu adalah salah satu pulau 
yang terdapat di Kabupaten Bulungan 
Kalimantan Timur.  Bunyu karunia Tuhan 
untuk Indonesia. Prestasi migas bunyu 
tidak sekedar lahir dari sumur tua yang 
selalu berisi, tapi juga lahir dari tetesan 
peluh kerja laskar Pertamina EP yang 
tak pernah kering, dan juga tak henti 
menetas. Memompa Minyak dari sumur 
Bunyu seperti memompa etos berbalut 
semangat nasionalisme, menjadi untuk 
negeri. Asa dari Bunyu memaparkan 
cerita dari pengalaman bernilai para 
laskar yang sudah mempersembahkan 
perestasi terbaik. Kisah mereka beragam. 
Unik, sedih, lucu, romantik, dan inspiratif. 
Mereka laskar berpengalaman yang 
kerap berpindah tugas dari satu lapangan 
kelapangan lainnya. Dari Sabang ke 
Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. 
Mereka ini membaktikan diri di Region 
Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Asa dari Bunyu juga tidak sekedar 
menyaj ikan data angka dan graf ik 
menanjak yang terl ihat elok dalam 
lembaran-lembaran laporan kesuksesan 
produksi tahunan. Yang disajikan buku ini 
adalah nilai-nilai yang membumi di balik 
kesuksesan produksi ladang Bunyu dan 
ladang lain sebelum mereka terlambat 
di ladang Bunyu yang penuh misteri dan 
keajaiban. Sederet prinsip yang melekat 
di pundak para laskar Bunyu tertata 
rapi, memantulkan cermin kerja keras, 
cerdas, ikhlas, dan tuntas. Dalam isi Buku 
ini etos kerja yang digelorakan Laskar 
Bunyu adalah isyarat untuk kita semua. 
Jangan memanjakan muram di tengah 
deretan kelemahan. Tidak memilih diam 
ditengah daya kelola domestik yang 
masih dominan rendah. Tidak lemah 
membangun sentuhan pembaruan untuk 
mengoptimalkan dan memaksimalkan 
konvensional minyak masak dan gas, 
memaksimalkan produksi sumur-sumur 
tua produktif, mengeksplorasi perairan 
dalam, serta mengenalkan geothermal 
(Panas Bumi).              

Laskar Bunyu khususnya barisan anak 
muda potensial mempertontonkan teladan 
pengabdian. Pilot percontohan di mana 
kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja 
tuntas dan cepat, ditunaikan sepenuh hati. 
Mereka bertaruh menggandeng tangan 
untuk melangkah maju, mengabaikan 
kekhawatiran yang melemahkan. Sungguh 
masih banyak pekerjaan rumah kita di 
rumah migas tumpuan Indonesia bernama 
Pertamina ini. Jangan cepat puas dan 
bangga dengan apa yang sudah dicapai. 
Tantangan masih mengadang kita di 
depan sana. Teruslah memaksimalkan 
diri, bekerja mempersembahkan prestasi 
terbaik.• PERPUSTAKAAN
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Perlu Sinergi Berbagai Pihak untuk 
Kendalikan Kuota BBM Subsidi

Training Komprehensif BBM dan Aplikasinya
MEDAN – Untuk meningkatkan kinerja di lingkungan Pertamina 
Marketing & Trading Region I, Fungsi Fuel Industry & Marine Marketing 
Region I mengadakan Training Komprehensif BBM dan Aplikasinya, 
selama dua hari di Gedung Serbaguna Kantor Unit Pertamina Medan, 
pada 16-17 Januari 2013.

Kegiatan ini dibuka oleh Vice President Fuel Industry & Marine 
Marketing Ferdy Novianto disaksikan oleh GM Fuel Retail Marketing 
Region I Gandhi Sriwidodo, Manager Marketing Support, Sutiyono 
dan Fuel Industry & Marine Marketing Region I Manager Wawan 
Adianto.

 Ferdy Novianto mengungkapkan, pelatihan yang diberikan 
bertujuan untuk memberikan motivasi kepada seluruh Sales 
Representative yang ada di Region I, agar berkomitmen memberikan 
pelayanan yang maksimal kepada pelanggan dengan berorientasi 
pada kepentingan mereka (customer focus). Karena itu,  Ferdy 
mengajak seluruh fungsi di bawah Direktorat Marketing & Trading   
agar bersinergi untuk memberikan yang terbaik.

Sementara GM FRM Region I Gandhi Sriwidodo  mengungkapkan, 
kegiatan ini sangat bermanfaat untuk memberikan kepercayaan 
diri kepada diri sendiri, agar memberikan yang terbaik kepada 

SURABAYA - SVP Fuel 
Marketing & Distribution 
Per tamina Suhartoko, me-
nyatakan kesiapan Perta-
mina untuk menjaga pasokan 
BBM di Indonesia. Walaupun 
saat ini posisi Indonesia 
sudah menjadi net importer, 
baik minyak mentah dan 
BBM, namun Pertamina 
telah menyiapkan rencana 
pembangunan kilang, agar 
dalam 5 tahun ke depan 
Indonesia tidak perlu impor 
BBM.

Ia mengemukakan hal 
itu dalam Simposium Energi 
Nasional 2013 yang bertajuk 
“Pengendalian Subsidi BBM 
dan Subsidi Listrik Demi 
Kemajuan Bangsa” yang 
digelar Ikatan Alumni ITS (IKA 
ITS) bersama Pusat Studi 
Energi LPPM ITS, di Gedung 
Pusat Robotika ITS, Selasa 
(22/1). Simposium tersebut 
juga menghadirkan Staf Ahli 
Kementerian Energi dan 
Sumber Daya Mineral dan 
sejumlah pengamat.

Selain itu, Suhartoko 
juga me nyatakan kesiapan 
Pertamina untuk menerapkan 
sistem IT di seluruh SPBU, 
u n t u k  m e m p e r k e t a t 
pengawasan. Sistem ini 
sudah diujicoba di Kalimantan, 
dan secara bertahap akan 
diterapkan mulai dari wilayah 
Jabodetabek.

“ D e n g a n  s i s t e m 
ini, kita tidak hanya bisa 

mengetahui berapa volume BBM 
yang dikeluarkan oleh SPBU, namun 
juga data konsumen dan berapa liter 
konsumsi masing-masing,” jelas 
Suhartoko. Saat ini, Pertamina masih 
melakukan proses tender untuk 
implementasi sistem tersebut.

Sementara itu, anggota Komisi 
VII DPR RI Satya Widya Yudha 
menegaskan,  subs id i  energ i 
menghabiskan pendapatan minyak 
migas. “Pasalnya, pendapatan migas 
yang disertai pajak hanya mencapai 
Rp300 triliun, tapi dana subsidi 
energi dalam APBN 2013 mencapai 
Rp272,4 triliun,” katanya. 

Menurut legislator itu, paradigma 
yang ada di masyarakat Indonesia 
saat ini adalah subsidi itu merupakan 
hak semua rakyat, sehingga ketika 
subsidi dikurangi, maka warga 
negara merasa terambil haknya oleh 
pemerintah.

“Padaha l  yang d ip ik i rkan 
oleh pemerintah adalah bagai-
mana mengurangi subsidi pada 
barang, lalu dialokasikan untuk 
menggerakkan perekonomian 
negara. Alokasi dana tersebut 
yang kemudian diterapkan se baik-
baiknya dan tepat sasaran kepada 
yang membutuhkan,” katanya.

Hal itu dibenarkan Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal Prof Bambang 
Brodjonegoro PhD. “Subsidi energi 
akan terus mengganggu karena 
sebagian APBN mengarah ke sana, 
kini APBN jadi terancam,” katanya.

Menanggapi hal itu, Komite 
BPH Migas Dr. Ibrahim Hasyim 
SE menjelaskan BPH Migas telah 
dan akan melakukan beberapa 

langkah pengaturan, antara lain 
melakukan penetapan kuota per 
kabupaten/kota berdasarkan 
prinsip keadilan.

Pengaturan lainnya adalah 
penetapan kuota jenis BBM 
tertentu untuk setiap konsumen 
pengguna jenis BBM tertentu, 
penataan penyalur jenis BBM 
tertentu, penyediaan jenis BBM 
tertentu di daerah terpencil 
dan melalui sub penyalur, serta 
penataan infrastruktur lembaga 
penyalur.

“Perlu adanya peraturan 
tentang mekanisme pembelian 
Jenis BBM Tertentu di tingkat 
penyalur untuk konsumen 
pengguna  sek to r  usaha 
mikro, usaha pertanian, usaha 
per ikanan dan pelayanan 
umum,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli 
Kementerian ESDM Dr Hadi 
Purnomo menyatakan subsidi 
khusus untuk energi telah 
diminimal isasi pada tahun 
2013 yakni dana subsidi energi 
dalam APBN 2013 dialokasikan 
sebesar Rp272,4 triliun.

“Namun, pengendalian BBM 
Bersubsidi dan penyesuaian 
Tarif Tenaga Listrik (TTL) se-
be  sar 15 persen dilakukan 
secara bertahap, kecuali untuk 
golongan pelanggan 450 VA 
dan 900 VA. Sebab subsidi 
listrik itu tetap diprioritaskan 
bagi konsumen tidak mampu, 
sedang tarif konsumen lainnya 
ditetapkan sesuai Biaya Pokok 
Penyediaan (BPP) tenaga lis-

trik dan keekonomian secara 
bertahap,” katanya.

Terkait penggunaan ener -
gi baru terbarukan, ia me-
ngatakan penggunaan energi 
baru terbarukan hingga kini 
masih sedikit sekali, sehingga 
pemerintah berupaya mem-
bangun infrastruktur gas bu mi 
yang cenderung lebih “sus-
tainable” untuk mengatasi ma-
salah tersebut.

Sementara itu, Guru Besar 
Teknik Elektro ITS Prof Dr M 
Ashari PhD mengungkapkan, 
kesimpulan dari riset cepat yang 
dilakukannya menunjukkan salah 
satu penyumbang terbesar 
konsumsi BBM adalah tingginya 
pasar kendaraan bermotor di 
Indonesia. Enam tahun terakhir 
pen j ua l an  sepeda  mo to r 
di Indonesia telah mencapai 
39,3 juta unit. “Jadi, besarnya 
konsumsi BBM tidak lain juga 
akibat pembelian kendaraan 
ber motor yang tak terkendali 
di negara kita,”tuturnya. Dia 
mengatakan, jika subsidi BBM 
dikurangi Rp1.000/liter saja, 
APBN bisa dihemat hingga 21 
triliun rupiah. 

Bila ditambah pengurangan 
subsidi listrik dengan menaikkan 
tarif 15%, APBN yang bisa di-
hemat menjadi Rp32 tril iun. 
“Dana APBN yang terselamatkan 
itu semestinya dapat dinikmati 
warga miskin. Pemerintah da pat 
menggunakannya untuk me-
ngem bangkan pembangunan di 
sektor lain,” tuturnya.•FRM REG. V

pelanggan.
Peserta mendapatkan materi tentang Receiving, Storage & 

Handing BBM, Custody Transfer, Pengukuran Minyak dengan metode 
statis dan dinamis yang disampaikan oleh Bambang Purnomo dan 
M. Yusuf. Sedangkan R.Choerniadi Tomo memberikan materi tentang 
Aplikasi dan Sistem Bahan Bakar di Berbagai Industri, Fuel Sampling 
& Laboratorium Uji di Indonesia, Riview Spesifikasi BBM Nasional, 
Internasional dan Korelasinya, Fuel Property & Analysis, Prosedur 
Test & Evaluasinya serta Sistem Pembersihan, Purifikasi dan Proteksi 
Bahan Bakar Minyak.•FRM REG. I
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SISWA SMAN I DUMAI 
KUNJUNGI KILANG RU II

DUMAI - Baru-baru ini siswa SMAN  I Dumai 
beserta guru pembimbing berkunjung ke RU 
II. Kedatangan mereka diterima oleh Relation 
Officer RU II Dasma Sinaga dan dari Process 
Engineering Taufik Basuki Hartopo. Kedatangan 
mereka didasari oleh keingintahuan terhadap Kilang 
RU II. Dalam kesempatan tersebut, Dasma Sinaga 
mempresentasikan profil RU II dan dilanjutkan 
dengan presentasi seputar kilang RU II oleh Taufik 
Basuki Hartopo yang diselingi dengan tanya jawab. 
Acara kemudian dilanjutkan dengan plant visi. Para 
guru dan siswa diberi kesempatan untuk melihat dari 
dekat kilang RU II.•RU II

PERGANTIAN TAhUN DI RU IV

CILACAP - Malam pergantian tahun 2012 me-
nuju 2013 di RU IV dijadikan momentum untuk 
bermuhasabah dalam sebuah acara malam 
kontemplasi 2012 – 2013 yang digelar di gedung 
Patra Graha. Kegiatan yang dihadiri oleh Tim 
Manajemen dan Section Head RU IV diisi dengan 
pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu 
yang tinggal di sekitar wilayah kerja RU IV. Selain itu, 
GM RU IV Teuku Khaidir  memaparkan kinerja RU IV 
pada 2012 dan tantangan pada 2013. Ustadz Hasan 
Makarim  pun didaulat untuk menyampaikan tausiah 
dan memimpin doa bersama. Selesai penekanan 
sirene yang menandai datangnya tahun 2013, GM 
beserta sejumlah Manajer mengunjungi pekerja 
yang tengah melaksanakan stock opname di area 
60 Oil Movement  dan dilanjutkan bersilaturahmi 
dengan para pekerja di beberapa control room untuk 
memberikan motivasi dalam bekerja.•RU IV

TIM VOLLY PUTRI 
PERTAMINA ENERGY SIAP 
BERLAGA DI PROLIGA 
VOLLY BALL 2013 

CILACAP - Pada 22 Januari 2013 bertempat 
di lapangan Volly Senayan Jakarta, Direktur 
Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya 
memantau persiapan Tim Volly Putri Pertamina 
Energy yang akan mengikuti kejuaraan 
Proliga Volly Ball 2013 yang berlangsung 
mulai Februari hingga Mei 2013 di beberapa 
kota Indonesia. Pada kesempatan tersebut, 
Hanung Budya memberikan motivasi kepada 
para pemain dan official team untuk dapat 
berjuang sekuat tenaga agar mendapatkan 
hasil yang terbaik di kejuaraan Proliga tahun 
ini. Seperti diketahui, prestasi yang dicapai 
pada tahun lalu, tim putera dan puteri 
menduduki posisi ketiga. Sebelumnya, tim 
puteri masih menggunakan nama Tim putri 
LNG Badak.•SOFYAN YUSUF  

RU V ADAKAN LOMBA JALAN SEhAT

PENAJAM  – RU V Balikpapan mengadakan lomba  Jalan 
Sehat  di Lawe-Lawe Penajam Paser Utara, pada akhir 
Desember 2012. Acara diikuti  oleh pekerja Pertamina, mitra 
kerja, serta masyarakat di sekitar operasional Terminal Lawe-
lawe. Rombongan Tim Manajemen RU V dipimpin Production 
Manager RU V Agus Dwiyanto didampingi PR Section Head , 
OM Section Head ,MA4 Section Head dan Head Off  Terminal 
Lawe-lawe. Bupati Penajam Paser Utara Andi Harahap 
didampingi Production Manager Agus Dwiyanto serta Head 
Off Terminal Lawe-lawe Edy Suryamadi melepas para peserta 
yang  menempuh jarak sekitar 2 km. Para peserta tampak 
antusias melangkah untuk mendapatkan hadiah yang sangat 
menarik. Tahun ini, panitia jalan sehat lawe-lawe memberikan 
hadiah 1 unit sepeda motor, 2 unit sepeda, kipas, dvd player,  
mesin cuci, dan masih banyak lagi.•RU VFo
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JAKARTA - Baituzzakah Pertamina (Bazma) 
bekerja sama dengan beberapa elemen masya-
rakat membantu korban banjir di Jakarta dan 
sejumlah daerah satelit dengan mendirikan 
posko penanganan bencana.

Kepala Tim Program Bazma Nur Komarudin 
me ngatakan, Bazma telah mendirikan posko di 
Masjid Al-Abror, Gang Tebu Cakung Tipar. “Kami 
dibantu remaja masjid dalam pengelolaannya,” 
katanya, Rabu (22/1).

Penanganan bencana mulai dilakukan 
dengan memetakan kebutuhan korban bencana 
di daerah tersebut. Di sana, terdapat 220 Kepala 
Keluarga. Mereka menghuni penampungan di 
SD Negeri 14 Pagi Cakung Barat.

“Tapi tidak semua warga mau mengungsi 
dengan berbagai alasan. Alhasil, tim relawan 
Bazma harus jemput bola mengantar bantuan 
ke rumah-rumah warga,” tutur Nur Komarudin 
seraya mengungkapkan ketinggian air di daerah 
itu mencapai pinggang orang dewasa.

Trai, Ketua RT 18, menyambut baik bantuan 
lembaga zakat bentukan Pertamina tersebut. 
“Bantuan ini sangat membantu warga kami,” 
tutur Ketua RT yang ikut menjadi bagian relawan 
Bazma ini.

Selain di Ibukota, Bazma juga membuka 
posko di Bekasi Utara, yaitu di Cabang Bungin 
dan Muara Gembong. Dijelaskan Nur, posko 
tersebut terletak sekitar 4 kilometer dari lokasi 
sumur Pertamina. Daerah ini terisolir karena 
diapit dua sungai yang meluap.

“Kami harus menempuh jalur sekitar 3 jam 
untuk mencapai lokasi. Karena itu, posko Bazma 
sangat berarti bagi korban di wilayah ini, terbukti 
ratusan warga berkumpul untuk menerima 
bantuan sembako dari Bazma,” ujarnya.

Pun demikian saat mendistribusikan bantuan 
ke Muara Gembong. Lokasi yang sulit dijangkau 
membuat tim harus menggunakan perahu untuk 
menyerahkan bantuan kepada korban. “Terima 
kasih untuk bantuanya semoga semakin berkah, 
sampaikan salam kami untuk para donatur” tutur 
Muhaimin, tokoh masyarakat setempat.

Seperti diketahui, sumber dana bantuan 
itu merupakan zakat insan Pertamina yang 
diamanahkan ke Bazma. Di luar kegiatan pena-
nganan bencana, Bazma aktif yang dalam ke-
giatan sosial lainnya. Di antaranya pemberian 
beasiswa pendidikan, santunan kesehatan dan 
pendampingan usaha.• SUKENDAR WPS

Bazma Dirikan 
Tiga Posko Banjir
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ANAK PERUSAhAAN
Ambulance untuk Desa Kutai Lama
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Secara simbolis, GM PEP UBEP Sanga sanga-Tarakan Herutama Trikoranto 
menyerahkan replika kunci ambulance kepada Kepala Desa Kutai Lama Endang 
Syahrudin.

PEP Field Subang Tajak Sumur Baru

Pertamina EP Cepu Serahkan 20.020 Bibit Pohon

Program Inspeksi, 
Perawatan, Perbaikan PHE 
ONWJ Selesai Dilakukan 
JAKARTA - Program tahunan PHE ONWJ 
dalam menjamin keandalan dan integritas 
aset bawah laut PHE ONWJ melalui Program 
Inspeksi, Perawatan dan Perbaikan – Subsea 
Campaign 2012 telah diselesaikan dengan 
aman dengan demobilisasi Diving Support 
Vessel (DSV) terakhir yang beroperasi 
di ONWJ. DSV Ullswater didemobilisasi 
pada (26/12/2012) ke Tanjung Priok untuk 
memulangkan personil dan proses kliring bea 
cukai sebelum kembali ke Singapura. 

Pekerjaan yang berhasil diselesaikan pada 
2012, antara lain penggelaran dan instalasi 
3.2 km kabel listrik bawah laut antara platform 
PCP dan platform PF, termasuk instalasi I-tube 
kabel baru di PCP dan PF. Penggantian sisip 
pipa bawah laut dengan panjang total 150 
m di tiga lokasi, 6” KKNA-KKNB, 24” KLXB-
MMC, dan 8” LLA-LLB, serta perbaikan Pipa 
bawah laut lainnya dengan metode clamp. 
Inspeksi bawah laut 36 platform dalam rangka 
sertifikasi ulang SKKP MIGAS. Inspeksi bawah 
laut baseline untuk 31 platform yang tidak 
aktif. Inspeksi bawah laut sebagai pengganti 
dry-docking (UWILD) Arco Ardjuna. Inspeksi 
4 buah pipa bawah laut, dengan panjang total 
100 km. Pemasangan 256 anode retropod 
pada 59 platform. Instalasi 16 buah mooring 
buoy baru. Inspeksi bawah laut 18 buah 
mooring buoy yang telah terpasang.

 Jika ditampilkan dalam angka, lebih 
dari 10 management visit dilakukan di area 
workshop ataupun  di offshore. Program ini 
telah menghasilkan lebih dari 5.000 STOP 
Card dan menyelesaikan lebih dari 500.000 
manhours dengan estimasi biaya total lebih 
dari 38 juta USD. Selain itu,  telah dilakukan 
lebih dari 2.000 kali penyelaman baik air diving 
maupun saturation diving, lebih dari 400 kali 
inspeksi dengan penyelaman menggunakan 
ROV (Remote Operated Vehicle), dan aktivitas 
pengangkatan material lebih dari 1.000 ton 
dengan aman selama Subsea campaign 
ini.Sebanyak 3.000 BOPD & 60 MMSCFD 
pun telah berhasil diamankan dari potensi 
kehilangan produksi akibat kebocoran pi pa 
bawah laut. 

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan 
penuh dan kerja sama yang  berharga dari 
berbagai fungsi di PHE ONWJ.•PhE ONWJ 
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CEPU – Dalam rangka men-
dukung program penanaman 
100 juta pohon yang tengah 
digalakkan oleh Pertamina, 
maka  PT Pertamina EP Cepu 
selaku anak perusahaan 
turut berpartisipasi dalam 
upaya pencapaian program 
tersebut pada tahun 2015.

Pertamina EP Cepu be-
kerja sama dengan Corporate 
Sosial Responsibility (CSR) 
P e r t a m i n a  m e l a k u k a n 
pananaman pohon sebanyak 
20.020 bibit pohon untuk 20 
desa sekitar sumur produksi 

SUBANG, (20/12).  Dalam 
rangka memenuhi target 
produksi yang telah ditetapkan 
manajemen, PT Pertamina EP 
Region Jawa pada akhir 2012 
kembali melakukan penajakan 
sumur PGD-A3. Kal i  in i 
berlokasi di Field Subang, 
tepatnya di Desa Jatimulya 
K e c a m a t a n  C o m p re n g 
Kabupaten Subang.

Sepert i  waktu-waktu 
sebelumnya, sebelum tajak 

KUTAI KERTANEGARA- 
PT Pertamina EP (PEP) 
UBEP  Sangasanga-Ta -
rakan mewujudkan pro gram  
Corporate Social Res ponsibility 
(CSR) dengan memberikan 
ban tuan mobil ambulans 
kepada Desa Kutai Lama, 
Anggana, Kutai Kartanegara 
(Kukar) dan berbagi kepada 
anak yatim piatu di sekitar 
wilayah operasi. Penyerahan 
bantuan dilakukan di Kantor 
Unit Pertamina Anggana pada 
akhir tahun lalu. 

GM PEP UBEP Sanga-
sanga-Tarakan Herutama 
Trikoranto mengatakan, pe-
nyerahan ambulans ini se-
bagai bentuk implementasi 
CSR Pertamina dalam bidang 
kesehatan. Selain itu, juga 
ada wujud dalam bentuk 
pelatihan, penanaman pohon, 
dan pendidikan.

 Dalam bidang pendidikan, 
SD Tunas Harapan Sanga-
sanga d i jad ikan b inaan 

Per  tamina .  Perusahaan 
m e m  b e r i k a n  b a n t u a n 
dana dan pendampingan 
kegiatan ekstrakurikuler. 
Sedangkan implementasi 
pada lingkungan, pihaknya 
melakukan penanaman 25 
ribu pohon. Rata-rata pohon 
yang ditanam di sekitar wila-
yah operasi sumur rig dan 
lingkungan permukiman ma-
syarakat. Pohon yang di tanam 
pun khas Kaltim, seperti ulin 
dan bengkirai. 

Tanggung jawab sosial 
ini, menurut Heru, dilakukan 
secara berkesinambungan 
sejak Pertamina mengelola 
lapangan minyakdi wilayah 
tersebut pada tahun 2008. 
Harapannya, dengan ter-
sambungnya tali silaturahmi 
ini dapat meningkatkan ki-
nerja dan produksi terus me-
ningkat.

“Awalnya, kami mengelola 
lapangan minyak ini hanya 
mencapai 3.900 barel per hari. 

Nah, tahun ini alhamdulillah 
terjadi peningkatan produksi 
hingga 7.500 barel per hari,” 
ucapnya.

K e p a l a  D e s a  K u t a i 
Lama Endang Syahrudin 
mengatakan, dengan memiliki 
a mb u l a ns ,  ma sy a r a ka t 
tak perlu repot-repot lagi 
mencari tumpangan untuk ke 
puskesmas terdekat maupun 
ke rumah sakit. “Selama 
ini, kalau ada warga yang 
kritis, susah cari mobil untuk 
membawa ke puskesmas. 

Kalau sudah parah terpaksa 
cari mobil pribadi warga,” 
terangnya.

Menurutnya, bantuan 
ambulans ini sangat didam-
bakan warga di desa ter padat 
kedua di Anggana ini. Jumlah 
penduduk Kutai Lama sekitar 
4.000 jiwa atau sekitar 700 
kepala keluarga. 

Seperti diketahui, di De sa 
Kutai Lama terdapat lapangan 
minyak terbesar dibanding 
Sangasanga dan Samboja.•PEP 

UBEP SANGASANGA-TARAKAN

pemboran dimulai selalu 
dilaksanakan syukuran dalam 
bentuk doa bersama yang 
diikuti oleh semua unsur, 
baik pemerintah, alim ulama, 
sesepuh, maupun warga 
masyarakat yang tinggal 
diseputar lokasi

Hadir mengikuti kegiatan 
tersebut diantaranya Field 
Manajer Subang Defr ian 
Basya,  Dian Hapsari Firasati 
dari Hupmas Region Jawa, LO 

Subang, Camat Compreng 
beserta jajarannya, Kades 
Jatimulya beserta jajarannya, 
s e s e p u h  d a n  w a r g a 
masyarakat yang di seputar 
wilayah kerja perusahaan, 
khususnya yang tinggal di 
desa Jatimulya.

FM Subang  De f r i an 
Basya menyampaikan rasa 
syukur dan terima kasih 
kepada masyarakat dan 
pemerintah  Subang yang 

telah mendukung kegiatan 
Pertamina di daerah tersebut, 
khususnya dalam kegiatan 
tajak sumur PGD-A3. 

Dalam kesempatan yang 
sama, Defrian menyerahkan 
santunan kepada 100 anak 
yatim yang tinggal di seputar 
lokasi perusahaan.  Secara 
simbolis juga diberikan oleh 
Camat Compreng beserta 
jajarannya.•PEP REGION JAWA

dan sepanjang jalur pipa 
distribusi Minyak Banyu 
Urip.

Bibit pohon tersebut di-
serahkan secara simbolis 
oleh Direktur Pengembangan 
PT Pertamina EP Cepu Amran 
Anwar kepada 20 kepala desa 
di enam kecamatan, pada 
(20/12/2012). PEP Cepu juga 
menggandeng pihak Kodim 
0813 Bojonegoro dalam 
pendistribusian bibitnya ke 
masing-masing Desa.

Selain itu, program ini juga 
bertujuan untuk mendukung 

gerakan menanam 1 miliar 
pohon yang dicanangkan 
pemerintah. Termasuk ikut 
mengurangi polusi udara, 
karena penghijauan dianggap 
merupakan salah satu cara 
yang efektif  dalam mengatasi 

global warming. 
Amran berharap agar 

bibit-bibit pohon tersebut 
dapat terpelihara dengan 
baik sehingga tujuan utama 
dar i  pengh i j auan  b isa 
tercapai.•IRLI KARMILA/PEPC
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Product Knowledge Solvent dan 
Site Visit ke RU III

Kerja Sama FRM Region VIII 
dengan Polda Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian, MA dan FRM Reg. VIII Manager Wahyu 
Riyadi berjabat tangan setelah menandatangani kesepakatan kerja sama.
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JAYAPURA - Pertamina 
Region VIII Maluku Papua 
dengan luas wilayah kerja 
berada di empat provinsi, 
yaitu Papua, Papua Barat, 
Maluku dan Maluku Utara, 
dimana sebagian wilayahnya 
berada di daerah remote 
dengan tingkat kesulitan 
kegiatan operasional yang 
bervariasi, khususnya dalam 
mendistribusikan BBM dan 
Non BBM. Sebagai BUMN, 
Pertamina dianggap sebagai 
obyek vital nasional karena 
memiliki nilai strategis yang 
berperan sebagai sumber 
pendapatan negara. Untuk  itu 
diperlukan sinergitas  dengan  
jajaran pemerintah lainnya, 
seperti Kepolisian Negara 
Republik Indonesia (Polri) 
dalam mengamankan aset dan 
kegiatan operasionalnya. 

Kesiapsiagaan menang-
gulangi dan menghadapi setiap 

bentuk ancaman, gangguan, 
hambatan, tantangan tersebut 
dibuktikan kedua belah pihak 
dengan penandatanganan 
kesepakatan kerja sama 
antara Pertamina Region VIII 
dengan Polda Papua, pada 
(21/1). 

Menurut  Fue l  Reta i l 
Marketing Region VIII Manager 
Ma luku Papua  Wahyu 
Riyadi, langkah koordinatif 

dan sinergitas ini tidak hanya 
bersifat mengawasi, tetapi  
melakukan berbagai hal 
yang dianggap perlu dalam 
pengamanan obyek vital 
nasional. 

“Langkah kerja sama ini 
sebagai upaya terciptanya 
pengamanan secara terpa du 
antara FRM Region VIII dengan 
Polda Papua,” ujarnya.•FRM 

REG. VIII

SDM Pertamina Harus Mampu 
Tingkatkan Performa Bisnis Fungsinya
JAKARTA -“Apa yang telah 
didapat di PPEP harus se-
gera di implementasikan 
di lapangan. Anda semua 
adalah pekerja pilihan, dan 
perusahaan telah meng-
investasikan banyak uang 
untuk meningkatkan kapasitas 
dan kapabilitas Anda melalui 
program ini. Oleh karena 
itu seluruh peserta PPEP 
saya minta secepat mungkin 
meningkatkan performa  bisnis 
di  unit masing-masing. “ 

Demikian dikatakan oleh 
Direktur SDM Pertamina Evita 
M. Tagor ketika menutup 
Program Pengembangan 
Eksekutif Pertamina (PPEP) 
Angkatan X tahun 2012. 
Penu   tupan berlangsung pada  
Selasa (15/1) di Lantai 21 
Gedung Utama.

P e n u t u p a n  d i h a d i r i 
juga oleh Direktur PIMR M. 
Afdal Bahaudin dan Direktur 
Gas Hari Karyuliarto, Dirut 
Pertamina Bina Medika Dr. 
Mardjo Soebiandono,   serta 
jajaran manajemen lainnya. 

“Perlu saya tekankan 

k e m  b a l i  b a h w a  t a r g e t 
perusahaan ini ke depan 
membutuhkan dukungan 
penuh dari seluruh pekerja 
untuk mencapainya. Aspirasi 
pada tahun 2025 menjadi 
Asian Energy Champions 
serta masuk  ke dalam 
posisi Fortune 100, bukanlah 
sesuatu yang mustahil jika 
kita bersungguh-sungguh 
dan yakin meraihnya,” lanjut 
Evita.

Evita juga berharap, ke 
depan  akan semakin banyak 
peker ja Pertamina yang 
menjadi high flyer, menjadi 
incaran head hunter. Bukan 
hanya diperebutkan di internal 
perusahaan saja, tetapi juga 
diincar oleh perusahaan   lain 
di tingkat nasional, regional 
dan juga global. “Namun di 
sisi lain, kita juga berharap 
bahwa mereka yang nantinya 
menjadi high f lyer,  akan 
tetap konsisten dan setia 
untuk memberikan kontribusi 
terbaiknya bagi Pertamina,” 
tegas Evita.

Sementara VP  PLC  Hasnil 

Rasyid mengungkapkan, 
PPEP berlangsung dari 11 
Juni 2012 s.d. 15 Januari 
2013, yang diikuti 37 peserta. 
Nilai rata-rata angkatan adalah 
84,42. Nilai tertinggi adalah 
87,59; dan nilai terendah 
adalah  81,66; dengan standar 
deviasi 1,53. 

Keluar sebagai peserta 
terbaik adalah  Eko Agus 
Sardjono, Bambang Wija-
narko, dan Ichsanuddin 
Usman.  Sementara tiga 
pe serta  dengan business 
project terbaik ialah Eko 
Agus Sardjono, Bambang 
Wijanarko, dan Wiyono. 

Penutupan juga di is i 
dengan pembacaan laporan 
kunjungan luar negeri ke 
New Zealand pada 9 – 14 
September 2012,  ser ta  
presentasi business project 
Optimalisasi Bisnis Panas 
Bumi untuk Peningkatan 
Keekonomian  Proyek Melalui 
Sinergi Potensi Lokal, dengan 
studi kasus Kamojang.•URIP 

hERDIMAN KAMBALI 

PALEMBANG – Pada 10 Januari 2013 di Hotel Arista Palembang berlangsung acara 
Product Knowledge Solvent & Site Visit ke RU III Plaju. Acara tersebut dibuka oleh Sigit 
Subiantoro mewakili Special Chemical & Biofuel Trading Manager dan diikuti oleh 12 
perusahaan end user Solvent Pertamina, khususnya produk SBP dan LAWS eks RU III 
Plaju, yang bergerak di industri ban, cat, thinner dan lem. Dalam acara tersebut, end 
user Solvent Pertamina memperoleh informasi mengenai update spesifikasi Solvent 
Pertamina, alur proses produksi serta rencana pengembangan produk SBP low benzene. 
Selain menerima penjelasan terkait produk dan proses produksi, peserta juga melihat 
secara langsung melihat kilang RU III Plaju. Hal ini merupakan salah satu bentuk apresiasi 
kepada end user Solvent Pertamina dengan melihat langsung ‘dapur produksi’ Solvent 
Pertamina. End user menginginkan adanya guarantee supply dan guarantee specification 
dari Pertamina. Mereka berharap kegiatan seperti ini dapat diadakan secara periodik di 
masa mendatang.•PETROChEMICAL TRADING
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Pertamina Dukung 
Pelaksanaan Jaminan 
Kesehatan Sosial
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JAKARTA – Pertamina sebagai BUMN terbesar 
di Indonesia konsisten mendampingi pemerintah 
dalam rencana merealisasikan  jaminan kesehatan 
sosial yang akan dilaksanakan oleh Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada 1 
Januari 2014. Pertemuan pun diadakan antara 
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Pertamina 
dengan beberapa wakil BUMN lainnya pada (9/1) 
di Gedung Kemenkes, Jakarta. 

“Pertamina sangat peduli terhadap kesehatan 
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat 
miskin. Karena itu, diperlukan suatu sistem yang 
mengatur pengelolaan biaya kesehatan agar tidak 
ada pihak yang dirugikan,” ujar Head Medical 
Management Pertamina Ugan Gandar.

Untuk kalangan Pertamina, Ugan mengakui 
BUMN ini telah menerapkan keputusan yang 
cukup kontroversial dalam mengelola biaya 
kesehatan dengan cara managed care. Keputusan 
itu dilakukan lantaran biaya kesehatan dan obat-
obatnya makin membengkak dari tahun ke tahun. 
“Kami memotong 50 persen lebih formularium 
obat yang kita punya saat ini. Dalam pelayanan 
kesehatan, ternyata obat termasuk yang paling 
tinggi biayanya di antar komponen-komponen 
lain. Pemangkasan biaya obat pastinya tidak 
mengganggu pihak-pihak terkait,” jelas Ugan.

Ugan menyadari, BUMN sebagai bagian dari 
pemerintah harus mampu bersinergi satu sama 
lain menata ulang sistem pelayanan di BUMN. 
Semoga penerapannya dapat diimplementasikan 
lebih cepat,” tambah Ugan.

Dalam pertemuan tersebut Wakil Menteri 
Kesehatan Prof. Ali Gufron juga berharap apa 
yang akan dilakukan BUMN nanti betul-betul 
bisa menjadi contoh yang baik untuk penerapan 
program di BPJS. “Saya berharap Pertamina 
dapat menjadi penggerak utama. Karena BUMN 
ini memiliki sebuah potensi untuk saling bekerja 
sama, dan potensi itu perlu digarap serius. 
Sistem pelayanan managed care yang telah 
diimplementasikan Pertamina secepat mungkin 
bisa dikembangkan. Dengan demikian diharapkan 
terbentuk sebuah sistem pelayanan kesehatan 
dengan biaya yang efisien dengan mutu bagus dan 
sistem integritasnya terjaga,” jelas Ali.

Ali juga menjelaskan lebih lanjut, pengurangan 
biaya memang diutamakan tanpa melupakan 
mutu. Ia juga berharap pemetaan posisi BUMN 
dapat dilakukan sesuai peran dan keunggulannya 
masing-masing.•AJI hUTOMO PUTRA

DUBAI - Pelumas Meditran 
330 tersebut diproduksi 
melalu i  LOBP (Lube Oi l 
Blending Plant) Sharlu National 
Lube Oil Company Ltd, UAE 
sesuai dengan formulasi dan 
kualitas Pertamina. Biasanya, 
VLCC MT Arenza yang meng-
angkut minyak mentah dari 
Rastanura - Saudi Arabia ini 
menggunakan pelumas non 
Pertamina. 

Modus  pengisian pelumas 

JAKARTA – Menyadari akan 
pentingnya aspek K3LL dalam 
kegiatan operasi perusahaan, 
Fungsi HSSE Direktorat 
Pengo lahan  Pe r tam ina 
menggelar Workshop Safety 
Leader, pada (21/1) di Gedung 
Utama Pertamina Pusat. 

W o r k s h o p  y a n g 
merupakan bagian dar i 
kegiatan “Safety Workshop 
for RU, Indentifying and 
Determining Strategies,” 
berlangsung selama tiga hari. 
Kegiatan tersebut diikuti para 
SVP, VP, GM, Manager dan 
staff HSSE seluruh Refinery 
Unit di Pertamina. 

Global Head of Sustai na-
ble Operation DuPont, Juan 
Aguiriano memaparkan materi 
tentang HSSE. Juan mengajak 
para peserta workshop untuk 

Safety Leader Demi Zero Accident
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Global Head of Sustai na ble Operation DuPont Juan Aguiriano memaparkan materi HSSE di hadapan peserta workshop.

Keselamatan, kesehatan 
kerja dan lindungan 
lingkungan (K3LL) adalah 
harga mati, terlebih 
lagi di unit-unit operasi 
hulu Pertamina. Di 
sinilah peran pemimpin 
menjadi sangat dominan 
demi keberhasilan zero 
accident di lingkungan 
kerjanya.

bertukar pikiran, membedah 
kasus terkait HSSE.  Para 
peserta sangat antusias 
membahas masalah HSSE 
diselingi dengan pertanyaan 
yang terus mengalir di antara 
mereka.

Salah satu peserta yaitu 
GM RU IV Cilacap, Teuku 
Khaidir mengatakan bahwa 
acara ini sangat bermanfaat 
d a n  b a g u s .  “ K a r e n a , 
bagaimanapun masalah 
safety itu adalah yang utama 
dan tidak ada toleransi untuk 
itu,” tegasnya.

“Di RU IV, kami akan lebih 

meningkatkan intervensi.
Karena pada dasarnya 
secara teori, kita sudah tahu 
banyak tentang K3LL. Cuma 
implementasinya yang kurang 
maksimal. Inilah yang harus 
kita tingkatkan, intervensi 
kepada mereka. Kita harus 
melakukan SWOT yang 
banyak, tool box meeting 
yang banyak, perhatian yang 
banyak dan implementasinya 
yang paling penting,”pungkas 
Teuku Khaidir.

Sedangkan Direktur Pe-
ngawas Norma K3, Direktorat 
Jenderal Pembinaan Penga-

wasan dan Ketenaga Kerjaan, 
Kementrian Tenaga Kerja 
dan Transmigrasi RI, Amri AK 
dalam kesempatan yang sama 
menyampaikan informasi 
me ngenai “Implementasi 
Kepd i r j en  PPK/No .84 /
PPK/2012 Tentang Tata 
Cara Penyusunan Dokumen 
Pengendalian Potensi Bahaya 
Besar dan Menengah”. 

Kegiatan yang bergulir 
selama tiga hari ini  berakhir 
dengan penyusunan program 
kerja HSE tahun 2013.•SAhRUL 

hAETAMY ANANTO

First Filling Pelumas Pertamina 
untuk VLCC MT Arenza
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Pertamina di Fujairah sebagai 
solusi pemenuhan kebutuhan 
VLCC MT. Arenza dan MT. 
Dewi Maeswara yang berlayar 
dari Saudi Arabia ke Kilang 
RU IV Cilacap secara regular. 
Mengingat ada keterbatasan 
fasilitas dan kondisi cuaca 
d i  C i l acap  a tau  Pu lau 
Sambu, maka Pertamina 
Lubricants berinisiatif untuk 
memproduksi pelumas di 
Dubai. Apalagi pengisian 
BBM kapal juga dilakukan 
di Fujairah. Melalui diskusi 
teknis dan komersial dengan 
beberapa LOBP, akhirnya 
Pertamina bermitra dengan 
Sharlu untuk memproduksikan 
pelumas Meditran series dan 
membantu pengangkutan 
serta pengiriman hingga ke 
konsumen.

Produksi pelumas di luar 

negeri ini merupakan modus 
kedua Pertamina setelah 
dilakukan di Singapura pada 
akhir 2011. Saat itu Pertamina 
Lubricants menyuplai pelumas 
bagi kapal-kapal yang singgah 
di pelabuhan Singapura, baik 
kapal Per tamina maupun 
yang lain. Strategi ini akan 
dilakukan di beberapa negara 

lain untuk mempercepat per-
tum buhan bisnis Overseas. 
Modus b isn is  pe lumas 
marine akan menambah ke-
mampuan Pertamina dalam 
mengembangkan bisnis 
pelumas dengan membangun 
marine networking sesama 
distributor yang telah ada di 
sejumlah negara.•PELUMAS 

Pertamina kembali 
meningkatkan 
kompetensi globalnya 
dalam bisnis pelumas 
melalui pengisian 
pelumas Meditran 330 
perdana ke kapal VLCC 
MT Arenza di Fujairah, 
Dubai pada 31 Januari 
2013. 



SISIPAN
Senin, 4 Februari 2013

PELUMAS PERTAMINA

Tahun 2012 menjadi tahun emas Pelumas Pertamina. Banjir prestasi dan pengakuan atas performance 
fungsi di bawah Direktorat Pemasaran itu, semakin membuktikan Pelumas Pertamina sangat serius 
mendukung visi perusahaan. Ragam produk Pelumas Pertamina yang menjadi kebanggaan bangsa, 
tetap mempertahankan pamornya di tengah persaingan pelumas yang kian membanjiri pasar nasional.

Raihan prestasi disempurnakan dengan langkah pelumas yang tiada henti ekspansi ke berbagai negara. 
Tak hanya di pasar regional, bahkan kian mantap “go international” dengan menjangkau kawasan Timur 
Tengah. Berbagai approval dari pabrikan mesin tingkat dunia pun juga terus mengalir. Seperti dari 
Wartsila, Mercedes Benz, Cummins, Catterpillar, BMW dan Original Equipment Manufactur (OEM) seperti 
MTU (Meditran SX Plus, Engine oil), Flender (Masri Industrial Gear Oil), Alstom (Turbolube XT, Turbine 
Oil), Honda (Genuine Oil 5W-30). 

Bukti nyata bahwaPertamina Lubricants maju di semua lini. Mulai dari mempertahankan dan terus 
meningkatkan mutu, juga pengelolaan bisnisnya - yang terus dibenahi dan disempurnakan sebagaimana 
target yang akan diraih, yakni menjadi perusahaan berkelas dunia.•BmW/DSU
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“Bila pada tahun 2012 lalu - untuk pelumas high teer di pasar domestik mencapai 25 ribuan, tahun ini 
akan ditingkatkan menjadi sekitar 30 ribuan lebih, “ kata Vice President (VP) Lubricants PT Pertamina 
(Persero), Supriyanto D.H. 

Untuk merealisasikan peningkatan target pasar domestik pada pelumas high teer tersebut akan dilakukan 
berbagai langkah dan terobosan oleh Retail Marketing. Di antaranya adalah bagaimana Pertamina 
Lubricants melakukan komunikasi untuk pelumas high teer tersebut supaya betul-betul semakin dikenal 
oleh masyarakat Indonesia.

Sedangkan di Industrial Marketing, ada beberapa wilayah yang potensial untuk dibidik dan dilakukan 
akuisisi. Sementara pada Overseas Marketing, adalah pengembangan pasar di beberapa negara yang 
tahun lalu sudah dilakukan pendekatan.

“Bisnis pelumas Pertamina Lubricants yang paling besar adalah dari pasar domestik. Karena wilayah 
domestik ini sudah lama digarap, sementara overseas atau pasar luar negeri baru mulai digarap sekitar 
lima tahun yang lalu. Dari 596 juta liter target total penjualan pelumas, sekitar 420 juta liternya diserap 
pasar domestik, sisanya dari overseas, “jelas Supriyanto.

Lambatnya perkembangan pasar luar negeri, karena untuk bisa masuk ke sebuah negara dibutuhkan 
persiapan. “Untuk sampai launching membutuhkan waktu panjang dan energi yang banyak. Bukan 
karena ada kendala, tapi setiap kali memasuki pasar luar negeri,  banyak hal harus dipelajari diluar 
unsur bisnis. Culture dan market-nya juga harus kita pelajari, agar bisa masuk ke celah pasar dengan 
strategi yang tepat, “ jelasnya.

Di pasar luar Pertamina bermain di high tier karena didukung bahan baku oil group 3 yang kualitasnya 
sangat bagus. “Jadi kita sangat confidence untuk bisa memasarkan produk-produk high tier yang 
bersaing -- disamping tentu strategi harga juga berperan. Itu sebabnya kita juga akan berikan yang 
terbaik,”tambahnya.

Keberhasilan ini diakui membuat kinerja keuangan sangat luar biasa. Data keuangan sampai dengan 
akhir Desember 2012, Pertamina Lubricants sudah membukukan revenue Rp 10.001 triliun, jauh 
melampaui target. Tak heran bila kemudian Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero) 
Hanung Budya  menganugerahkan penghargaan “The Best Business Unit in Achieving 2012 Sales and 
Profit Target”.

Komunikasi di dunia internasional akan semakin digencarkan dan disinkronkan dengan negara yang 
menjadi sasaran ekspor berikutnya. “Karena yang dijual kategori high teer, maka gebrakannya pun 
juga berkelas dunia. Seperti Fastron World Rally Team yang mendukung Rifat Sungkar di World Rally 
Championship (WRC), maka tahun ini akan mengikuti Rally Amerika termasuk Rio Haryanto di GP 2. 
Demikian halnya untuk kegiatan ekspedisi, tahun ini tujuannya ke Timur Tengah (Mekah), “ jelas Syafanir 
Sayuti.

Dipilihnya Mekah sebagai negara tujuan ekspedisi, adalah untuk membantu “membuka pintu” ekspor 
kita diskarena Benua Eropa sudah dalam genggaman, sementara Amerika “dibuka” oleh para pembalap 
Pertamina Lubricants yang akan mengikuti rally disana. Hal ini sekaligus untuk membuka pintu ekspor 
kita ke negara-negara tersebut.• (BmW) Marketing Manager Pertamina Lubricants

Tetap Optimis 
Lampaui Target

Pencapaian dan Target Tahun 2013

Sampai kini, pelumas Pertamina masih tetap menguasai pasar pelumas, dengan market 
share 60 persen. Penguasaan pasar tersebut pada tahun 2013 ini akan lebih ditingkatkan 
lagi - khususnya untuk pelumas high teer.

Pelumas Pertamina Mendulang Prestasi
16 AWARD UNTUK PERTAMINA LUBRICANTS DI TAHUN 2012



Pelumas Pertamina Mendulang Prestasi
16 AWARD UNTUK PERTAMINA LUBRICANTS DI TAHUN 2012

Tahun 2012 menjadi tahun penuh prestasi bagi PT Pertamina (Persero) Unit Lubricants. Yang membanggakan, pengakuan yang diperoleh Pertamina 
Lubricants datang dari berbagai pihak. Baik oleh para pabrikan mesin-mesin terkenal di dunia, lembaga independen, lembaga survei, media, perorangan, 
hingga lembaga swasta maupun pemerintah. Berikut rangkuman prestasi yang diraih Pelumas Pertamina.

9. Otomotif Choice Award dari Tabloid Otomotif
 Kategori Pelumas Mesin Mobil.

10. Penghargaan dari Toyota 
 Sebagai “Best Supplier of Non Component Contribution”.

11. Otomotif Choice Award dari Tabloid Otomotif
 Kategori Pelumas Mesin Motor.

12. Rekor Bisnis (ReBi) 
 Sebagai Produsen Pelumas dengan Market Share Tertinggi untuk   
 Pabrikasi dan Pasar Mobil di Indonesia

13. AutoBild Award 2012 dari Majalah Autobild 
 Kategori Favourite Lubricants.

14. BUMN Marketing Award

15. SNI Award 
 Kategori Perusahaan Besar Barang

16. The Best Business Unit in Achieving 2012 Sales and Profit Target,  
 dari Direktorat Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero)

1.  Indonesia Brand Champion 2012 Untuk Pertamina
 Sebagai : The Best Brand Champion of Most Widely Used Car Lubricants
 Category : Car Lubricant.

2.  Indonesia Brand Champion 2012 Untuk Pertamina dari Mark Plus
 Sebagai : The Best Brand Champion of Most Widely Used Motorcycle Lubricants
 Category : Motorcycle Lubricant

3. Corporate Image Award 2012 Untuk PT Pertamina (Persero)
 Sebagai : The Best in Building and Managing Corporate Image
 Category : Lubricant.

4. Indonesia Original Brands 2012 Untuk Prima XP
 Product Category : Car Lubricant.

5. Satria Brand Award Untuk Mesran Super dari Harian Suara Merdeka - Semarang
 Category : Pelumas Motor.

6. Satria Brand Award Untuk Prima XP
 Category : Pelumas Mobil.

7. Rekor Muri Untuk Enduro Matic
 Category : Ganti Oli Motor Matic serentak di Kota terbanyak.

8. Top Brand Award Untuk Prima XP
 Category : 4 Wheel Engine Lubricants.

Sebagaimana Retail Marketing dan Overseas Marketing, Industrial Marketing Pertamina 
Lubricants juga mengalami kemajuan yang cukup signifikan. “Tahun 2012 Industrial 
Marketing mengalami kenaikan penjualan sebesar 6 persen dibandingkan tahun 
sebelumnya. Penguasaan pangsa pasar pelumas di wilayah industri dalam negeri  juga 
masih tetap mendominasi, yakni di atas 60 persen, “ jelas Andria Nusa, Industrial Marketing 
Manager Pertamina Lubricants.

Konsumen-konsumen besar di sektor pertambangan di antaranya Pama Persada, Dharma 
Henwa, SIS (Sapta Indra Sejati) dan lain-lain. Ada juga perusahaan-perusahaan di bidang 
energi, seperti Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta Sewatama (pembangkit listrik 
swasta) yang sudah menggunakan pelumas Pertamina. Beberapa Pembangkit Listrik 
Tenaga Air (PLTA) sudah menggunakan pelumas turbin Pertamina.

“Bahkan perusahaan-perusahaan besar migas multinasional, seperti Chevron, Total, Vico, 
Petrochina serta perusahaan perkapalan, seperti PT SPIL, Tempuran Mas, Tanto Intim, dan 
Meratus juga sudah menjadi pelanggan kita, “ lanjutnya.

Tak hanya itu, di bidang transportasi, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), Blue Bird, Trac, 
Mayasari, Damri, dan Hiba, juga sudah menjadi pelanggan pelumas Pertamina. Belum lagi 
industri besar seperti PT Krakatau Steel, Gunung Garuda Group, Pupuk Sriwijaya dan lain-
lain.

“Tahun ini, paling tidak kita menaikkan target penjualan hingga 3 persen. Tapi biasanya pada 
realisasinya, Insya Allah, akan bisa melampaui target yang sudah kita patok, “ tambahnya. 

Untuk itu pihaknya sudah siap mengakuisisi perusahaan-perusahaan lain dan lebih fokus 
pada Key Account Management untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan-
pelanggan pelumas Pertamina.

“Jadi di tahun 2013 ini kita akan lebih fokus lagi untuk melayani customer kita, key 
account-key account kita. Kita sudah set up key account management . Dan itu sudah 
harus berjalan di awal tahun ini. Fokus pada peningkatan layanan (total solution). Kami 
juga lebih berkonsentrasi pada penjualan pelumas-pelumas high teer, pelumas premium, 
dan pelumas specialties, ” lanjut Andria Nusa.

Industrial Marketing juga telah melahirkan pelumas-pelumas baru untuk memenuhi 
kebutuhan pelumas mesin-mesin baru dan melengkapi variant pelumas yang telah 
ada. Variant baru itu seperti Metal Working Fluid, Knitto Oil (untuk industri tekstil), Refro 
(untuk alat pendingin), Rubsol (untuk processing), dan lain-lain.

Peningkatan pelayanan akan menjadi fokus utama pada tahun 2013 ini. Bahkan pihaknya 
telah membantu mengelola pelumas bekas dari beberapa perusahaan. Dengan sistim 
konsinyasi, kemudian Lubricating Oil Management System (LOMS) – yakni membangun 
sistem pelumasan. Mulai dari membangun tankinya, pompanya dan seterusnya. Intinya 
adalah semakin meningkatkan value added pada customer. • (BmW)

Industrial Marketing
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Overseas Marketing

Pelumas Pertamina sudah terbukti berjaya di negerinya, dengan menguasai hampir semua market share  atau lebih dari 
60 persen pasar pelumas di Indonesia. Namun yang lebih membanggakan lagi, Pelumas Pertamina telah merambah ke 
berbagai belahan Negara. Tercatat hingga tahun 2012 kemarin, sudah lebih dari 23 negara di dunia menjadi negara tujuan 
ekspor Pelumas Pertamina dengan volume penjualan yang terus meningkat.

Tak heran bila kemudian tema bisnis dan action plan yang ditancapkan oleh Overseas Marketing Pertamina Lubricants untuk 
tahun 2013 ini adalah “Expanding the Journey”. Kenapa begitu? “Karena kami merasa sudah punya modal yang cukup 
selama tahun 2012 untuk melebarkan sayap lebih jauh lagi. Milestone dari 2012 antara lain, dengan bertambahnya negara 
atau market baru, seperti Vietnam, South Africa, dan Switzerland. Disamping itu juga distribusi di Jepang yang meluas atas 
keberhasilan rekan-rekan region A, “ungkap Redesmon Munir, Overseas Marketing Manager Pertamina Lubricants.

Adapun target di 2013 tambah Redesmon, selain memperluas penetrasi ke beberapa negara yang sudah confirm, seperti 
Philipina, Nigeria, dan Italy, juga negara-negara yang saat ini sudah dalam taraf negosiasi. Seperti New Zealand, Turkey, 
Slovenia, dan Egypt.

Ditambahkan oleh Nugroho Setyo Utomo, Asistant Manajer Overseas Marketing Region B, bahwa untuk menunjang 
ekspornya yang semakin menggurita ini, Overseas Marketing sedang melakukan proses improvement di sisi proses bisnis 
dengan pemanfaatan teknologi digital.  “Hingga saat ini yang sudah diaplikasikan adalah interaktive company profile yang 
sudah terbukti beberapa kali membuat calon customer jatuh hati dan percaya dengan kapabilitas kita. Kemudian juga 
pengembangan ‘Performance in Hand’, yaitu aplikasi order dan monitoring performance dengan web base, “ tutur Nugroho 
- yang akrab disapa Nugie ini.

Di tahun 2012, Pertamina Lubricants divisi Overseas telah merambah ke 5 negara baru yaitu : Afrika Selatan, Swiss, Dubai, 
Vietnam, dan Thailand. Sedangkan Di tahun 2013, beberapa negara yang sudah dalam proses eksekusi, di antaranya 
Filipina, Malaysia, Nigeria, dan Afganistan. 

Menurut Budi Suharyanto, Ast. Manager Overseas Marketing Regional A Pertamina Lubricants, bahwa dalam melakukan 
penetrasi pasar Global, Pertamina pelumas melakukan berbagai Marketing Activity yang mencakup Above The Line Activity 
(ATL) dan Below The Line Activity (BTL).

Mulai dari beriklan di berbagai media massa bertema global termasuk melalui media luar ruang. Disamping itu juga terlibat 
dalam berbagai event. Sebut misalnya TRAVERSING GOBI DESERT JEEP SAFARI di China, ATA Convention di Sydney, 
mengadakan Customer Gathering di Jepang dan negara-negara yang telah menjadi tujuan ekspor pelumas Pertamina, 
dan semacamnya.

Aktivitas Ekspor dan kegiatan marketing yang dilakukan Overseas Marketing Pertamina Lubricants menghasilkan 
peningkatan awareness pasar global akan eksistensi Pertamina Lubricants. Seiring dengan hal tersebut, kesempatan 
untuk melakukan penetrasi pasar di negara lainnya pun semakin membesar. Bahkan Pertamina Lubricants mendapatkan 
kesempatan besar untuk memperoleh beberapa new market, diantaranya pasar Eropa dan Afrika. Hal ini terlaksana lebih 
cepat dibandingkan long-term plan yang telah disusun sebelumnya.

Pasar Jepang, Australia dan Singapore memperlihatkan pertumbuhan yang cukup signifikan, dan hal ini dapat dijadikan 
contoh untuk mendorong pertumbuhan pasar di negara lainnya. Adapun total volume target tahun 2013 adalah 235.262. 
Sedangkan realisasi revenue (IDR) Overseas tahun 2012 adalah 2.071.570.479.952 – jauh meningkat dibanding tahun 
sebelumnya, yakni 1.956.510.695.067.

Jelaslah  bahwa Pelumas Pertamina bukanlah “Jago Kandang”. Pelumas Pertamina tidak hanya menang dan menguasai 
pasar pelumas di negerinya sendiri, Indonesia. Tapi pelumas produk dan milik anak bangsa ini telah mendapat pengakuan 
dunia dan telah tersebar serta diminati oleh masyarakat di berbagai belahan dunia.• (BmW) 

Menjaga, meningkatkan mutu serta loyal terhadap 
konsumen – menjadi dua hal yang tak terpisahkan 
dari Pertamina Lubricants. Berbagai program dan 
kegiatan sebagai bentuk perhatian dan ucapan 
terimakasih terus dilakukan oleh Pertamina 
Lubricants. Dari sayembara berhadiah produk 
hingga ikut nonton rally di Spanyol.  

Program panen pulsa merupakan salah satu 
bentuk penghargaan dan ucapan terima kasih 
Pertamina Lubricants kepada jaringan pengecer  
pelumas Pertamina.  Hadiah pulsa gratis total 
nilai ratusan juta pulsa, puluhan motor, dan Grand 
Prize mobil Toyota Avanza dipersembahkan 
Pelumas bagi para pemilik outlet - mulai dari 
bengkel, toko oli, toko sparepart, hingga mekanik 
serta frontliner-nya diseluruh wilayah Indonesia. 
Program ini diikuti oleh kurang lebih 7.000 outlet,  
15.000 mekanik dan frontliner bengkel dari seluruh 
penjuru tanah air. 

Tiket nonton gratis rally Spanyol diberikan 
kepada para pengunjung IIMS  yang membeli 
produk Pelumas di ajang pameran otomotif 
terbesar di Indonesia itu. “Pelanggan diberi 
kesempatan untuk bisa menyaksikan Rifat 
Sungkar, lewat Fastron World Rally Team pada 
event World Rally Championship di Spanyol,” 
tutur Christina C.H.Simorangkir, Ass.Man Brand & 
Communication. Selain program untuk konsumen, 
Pertamina juga membuat program promo 
penjualan kepada pemilik bengkel dan mekanik 
yang telah berhasil melakukan penjualan Fastron 
dalam volume tertentu.

Di Hari Pelanggan Nasional, 4 September 
2012 Pertamina Lubricants menyapa langsung 
pelanggannya, dengan memberikan apresiasi 
tebar ”bunga berhadiah” di Bundaran Hotel 
Indonesia, sebagai bentuk dari ucapan terima 
kasih atas kepercayaan para pelanggan 
terhadap produk-produk Pertamina Lubricants. 
Kegiatan tahunan mudik bareng, juga dilakukan 
Pelumas Pertamina sebagai apresiasi terhadap 
para pelanggan setia, termasuk para pegawai 
outsourcing yang hendak merayakan Lebaran di 
kampungnya. Sementara bagi pemudik motor, 
Pos Lesehan Enduro senantiasa memberikan 
tempat istirahat yang nyaman dengan beragam 
games dan fasilitas lainnya.•BmW/DSU
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