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Sejak Pertamina menerbitkan global bond (obligasi), sering terdengar 
istilah “roadshow”. Singkatnya, “roadshow” adalah rangkaian pertemuan 
oleh Manajemen Perusahaan kepada calon investor (investor potensial) 
di berbagai negara dalam periode tertentu, untuk memasarkan 
instrumen pendanaan (obligasi atau saham). Tujuannya, membangun 
minat dan permintaan yang tinggi atas produk yang ditawarkan, 
sehingga dapat diperoleh biaya pendanaan (cost of money) lebih rendah. 
Komunitas pasar keuangan global juga menyebut “roadshow” sebagai 
“dog and pony show” karena Manajemen Perusahaan seakan-akan 
menunjukkan kebolehannya dalam suatu arena, di hadapan masyarakat 
keuangan global.  

Gambar: Contoh Investor Institusi Global

 
Lebih jauh, kegiatan ini merupakan sarana komunikasi yang serius 
dan penting guna mengukur sentimen pasar terhadap perusahaan 
yang akan menerbitkan obligasi. Pertemuan dapat berupa meeting 
secara langsung atau teleconference. Jumlah investor yang ditemui 
pun beragam, mulai dari ‘1-on-1’ meeting, small group meeting (3-4 
investor), atau presentasi dalam forum yang dihadiri puluhan analis, 
manajer investasi, dan potensial investor lainnya. 

Manajemen Perusahaan sebagai Spokesperson harus mampu 
menjelaskan kondisi dan prospek perusahaan dengan baik dan 
meyakinkan. Selain itu, menjawab pertanyaan investor yang umumnya 
mencakup aspek keuangan, operasional, perencanaan investasi 
perseroan, hingga sisi makro yang dapat mempengaruhi perusahaan. 

Ibaratnya, “roadshow” seperti melakukan ujian untuk memperoleh gelar 
S2, tetapi dilakukan hingga 8 kali sehari selama 3 hari terus-menerus, di 
hadapan 90-an ‘penguji ahli’ yang akan bertanya dari berbagai sudut. 
Manajemen Perusahan berhadapan dengan the best, the brightest, 
the smartest investor dan analis dari seluruh belahan dunia dengan 
karakter masing-masing. Karakter yang dimaksud, selain karena 
perbedaan budaya juga karena perbedaan jenis institusi sehingga 
memiliki karakter investasi berbeda. Pengalaman mengajarkan, kunci 
sukses “roadshow” adalah komunikasi yang konsisten dan jelas, untuk 
membangun kepercayaan pasar dan menghindari perbedaan informasi 
(Communicating Clearly Consistently, to build Confidence and avoid 
Confusion).  

Meski demikian, setelah “roadshow” berakhir permainan tetap terus 
berjalan sepanjang tahun. Layanan komunikasi yang tepat dan proaktif, 
menjadi upaya memelihara kepercayaan investor obligasi dan komunitas 
pasar keuangan terhadap Pertamina. Dituntut selalu siap, sigap, proaktif, 
profesional. This is what we do. This is our game.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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SPBG Eco Station Mampang 
Resmi Beroperasi

Jakarta – Peresmian SPBG 
Mampang di lakukan oleh 
Wakil Menteri ESDM Susilo 
Siswoutomo yang didampingi 
oleh Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan, Direktur 
Gas Pertamina Hari Karyuliarto, 
Di rektur  Pemasaran dan 
Niaga Hanung Budya, Deputi 
Gubernur Bidang Industri 
Perdagangan dan  Transportasi 
DKI Jakarta, Sutanto Soehodho 
dan Ketua Hiswana Migas Eri 
Purnomohadi, pada (16/5).  

R e v i t a l i s a s i  S P B G 
Mampang dilakukan sebagai 
bentuk dukungan Pertamina 
dan juga Pemprov DKI Jakarta 
da lam upaya membantu 
pemer intah mewujudkan 
hasil konvensi PBB terkait 
perubahan iklim, dengan salah 
satu komitmen yang menjadi 
perhatian pe merintah Indonesia 
adalah program penggunaan 
energi ramah lingkungan atau 
Program Langit Biru.  

Program Langit Biru yang 
pernah digerakkan sebelumnya 
merupakan program yang 
berkesinambungan dengan 
program diversifikasi BBM 
ke BBG yang dicanangkan 
pemerintah. Pertamina sebagai 

Pertamina secara resmi 
mengoperasikan stasiun 
Pengisian bahan bakar 
Gas (sPbG) Mampang. 
sPbG ini merupakan 
salah satu dari proyek 
revitalisasi Pertamina 
untuk mendukung 
program diversifikasi 
bbM ke bbG untuk 
keperluan transportasi.
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Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo yang didampingi oleh Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan melakukan 
pengisian CNG ke bis Transjakarta sebagai tanda dimulainya pengoperasian SPBG Eco Station Mampang.

BUMN energi nasional, men-
dapat tugas sebagai pelaksana 
penyediaan dan pendistribusian 
bahan bakar CNG tersebut. 

Menurut Wakil Menteri 
ESDM Susilo Siswoutomo, 
program konversi BBM ke 
BBG adalah sebagai salah 
satu cara untuk mengurangi 
ketergantungan masyarakat 
terhadap penggunaan BBM 
Bersubsdi. Untuk itu pentingnya 
dukungan penuh dari semua 
pihak dalam menyukseskan 
konversi BBM ke BBG ini.

“Revitalisasi SPBG meru-
pakan milestone dan langkah 
yang sangat penting untuk 
membuktikan bahwa kita 
memang serius untuk men-
jalankan konversi BBM ke 
BBG,” tegas Susilo.

Sementara Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menjelaskan, re vitalisasi SPBG  
merupakan pilot project yang 

dilakukan Pertamina dengan 
Pemprov DKI Jakarta dan 
Pemerintah Korea Selatan. 
Dengan revitalisasi, SPBG 
Mampang memi l ik i  tota l 
kapasitas gas sebesar 0.5 
juta standard metric kubbik per 
hari (MMSCFD). 

 “Kebijakan ini tepat di-
terapkan di wilayah DKI Jakarta 
karena sejalan dengan rencana  
penambahan jumlah armada 
bus Transjakarta oleh Pemprov 
DKI  yang membutuhkan 
ketersediaan BBG CNG dan 
infrastruktur SPBG yang 
memadai,” ungkap Karen.

S e l a i n  u n t u k  b u s 
Transjakarta yaga menjadi salah 
satu pilihan transportasi massal 
bagi warga ibukota,  keberadaan 
SPBG ini diharapkan  dapat 
memaks imalkan layanan 
transportasi untuk kendaraan 
lain berbahan bakar gas CNG 
yang diberi nama ‘Pertamina 

Envogas’, baik angkutan kota, 
taksi, bajaj, maupun kendaraan 
pribadi.

Deputi Gubernur Bidang 
Industri Perdagangan dan  
Transportasi DKI Jakarta, 
Sutanto Soehodho  juga 
merespon positif konversi BBM 
ke BBG sebagai program 
langit biru bagi kota DKI 
Jakarta sehingga mengurangi 
tingkat pencemaran udara dan 
menciptakan kota DKI Jakarta 
menjadi lebih bersih. 

“Pemprov DKI sangat 
bersyukur dengan adanya 
SPBG Mampang. Karena 
membantu kami dalam me-
ningkatkan pelayanan kepada 
publik.  Kami terus meng-
upa yakan konvers i  BBM 
ke BBG tidak hanya untuk 
angkutan umum tapi kami 
juga mencanangkan BBG bagi 
kendaraan dinas juga,” ucap 
Sutanto.•IrlI karMIla
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
ManaJeMen SENIOR VICE PRESIDENT CORPORATE GROWTH PERTAMINA
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

DaRI 
FunDaMEntal 
kE BISnIS

Pengantar redaksi :  
Breaktrhrough Project (BTP) sebagai salah satu produk 

transformasi yang dilakukan sejak 2008, memasuki tahun ke-5.  
Tentu semua ada plus dan minusnya.  Kami pun menyarikan 
pemaparan sVP Corporate strategic Growth Gusrizal pada 
Closing BTP 2012 dan Kick Off BTP 2013, serta  wawancara 
singkat setelah  acara usai, pada Selasa (21/5). 

dari tema fundamental ke tema bisnis 
Satu hal penting yang ingin kami sampaikan adalah 

transformasi kita dahulu dimulai tahun 2008. Ada dua tema 
transformasi yang kita perkenalkan pada waktu itu.  Pertama, 
yang kita sebut dengan tema Fundamental. Dan yang kedua,  
tema Bisnis. 

Tanpa kita sadari, kita ternyata sudah berada di tahun 2013. 
Jadi kita sudah melewati 5 tahun pertama  transformasi  dimana 
kita seharusnya sudah membangun fondasi untuk perusahaan 
tumbuh menjadi perusahaan kelas dunia. Kita bisa lihat apakah 
kita perusahaan nomor satu di Indonesia saat ini. Begitu juga 
apakah kita sudah menjadi role model. Keduanya sudah kita 
buktikan. 

Jadi kita sekarang sudah memasuki tahap kedua 5 tahun 
transformasi kita. Jadi sudah saatnya kita berubah untuk evolusi 
dari tema yang bersifat Fundamental menjadi tema  yang bersifat 
Bisnis. Lima tahun kedua kita adalah perusahaan minyak yang 
memimpin pasar Asia Tenggara. Direksi sudah menetapkan kita 
menjadi Asian Energy Champion  in 2025. Ini sebenarnya sudah 
merupakan road map juga. 

Kalau kita lihat dari perjalanan transformasi kita, tema-
tema BTP kita  memang dari awal lebih banyak tema yang 
Fundamental. Tanpa kita sadari di tahap awal hanya 13% tema 
kita yang bersifat Bisnis. Tetapi kalau kita lihat dari 2008  bergerak 
ke 2013, kita sudah bergerak ke tema  yang bersifat Bisnis.

Untuk tahun 2013 ini,  kita mencoba lebih fokus sekitar 
70% pada tema-tema yang  bersifat Bisnis. Ada tiga kelompok. 
Pertama, yang kita sebut dengan maksimalisasi nilai-nilai pada 
existing asset. 

Yang kedua kita bicara business development yang terkait 
dengan existing asset. Dan yang ketiga, barulah kita bangun 
business development  yang terkait dengan visi dan misi kita 
untuk  menjadi perusahaan kelas dunia.

Pada awalnya kita  banyak terlibat dengan existing asset. 
Maksimalisasi nilai aset eksisting. Sekarang kita mulai bergerak 
ke yang terkait dengan visi dan misi kita. Kita baru mulai masuk 
berupa satu BTP yang terkait dengan point tiga, yaitu business 
development dalam rangka mencapai Visi 2025.

Lagi-lagi kita melakukan evolusi. Satu,  tadi kita evolusi 
dari tema  Fundamental ke tema Bisnis. Tanpa kita sadari, ke 
depannya kita juga akan melakukan berevolusi dari yang fokus 
ke existing asset dan mulai bergerak ke fokus  pada visi dan misi 
kita, terutama yang menuju Visi tahun 2025. 

Gambaran  Program btP  
Nah, struktur  untuk tahun 2013, kita ingin melihat lebih 

besar lagi. Kita sudah ada  strategi menjadi world class national 
energy company. Jadi memang  disini kita akan membuat struktur 
dimana seluruh fungsi kita gabungkan di sini, termasuk anak 
perusahaan. Kita memang lebih banyak fokus pada core dan 
non core, tetapi kita juga mencoba memperluas lingkup BTP ini 
sampai ke anak perusahaan.

Kita punya  oil and gas, juga  ada energy, karena kita 
sudah menjadi energy company. Dan untuk 2013 ini, akan kita 
tambahkan yang bersifat non core. Bukan core atau non core-nya 
yang kita permasalahkan, tetapi kita mulai melibatkan anak-anak 
perusahaan. Bentuknya apabila tidak ada di BTP Corporate, 
mungkin ada di BTP Directorate.  Karena  mau tidak mau struktur 
besar Pertamina sebagai korporasi ini harus di-back up juga oleh 
anak-anak perusahaan. Sebab kekuatan kita ada di banyak  anak 
perusahaan, walaupun sifatnya non core. 

Kita juga masih butuh dukungan dari fungsi-fungsi yang 
bersifat support, apakah itu Keuangan, Umum, SDM, Sekper  
ataupun Legal. Nah, PIMR akan berperan sebagai business 
integration. 

Dalam pemilihan dan penetapan BTP 2013, kita melakukan 
proses business screening. Memang selalu kita lakukan BTP ini 
bersifat top-down maupun bottom up. Selanjutnya kita melakukan 
filtering atau screening.

Kita  punya 53 proposal yang masuk. Kita melakukan 
screening process maupun approval process di tingkat direksi. 
Jadi memang ada beberapa yang dipertimbangkan menjadi BTP 
Direktorat  karena begitu banyaknya BTP yang masuk. Menurut 
kita  BTP Direktorat lebih tepat. 

BTP Korporat akan dimonitor atu dipantau secara korporat, 
sementara untuk BTP Direktorat kami harapkan peran dari 
masing-masing direktorat untuk monitoring dan mendorong 
proses transformasinya. 

tidak ada yang diunggulkan
Sebenarnya kita tidak bisa membedakan satu dengan yang 

lainnya. Semua sudah kita pilih dari sekitar 50-an proposal yang 
masuk. Jadi ada beberapa yang kita masukkan ke BTP Direktorat, 
dan direktorat yang memonitor. Tetapi kalau yang terintegrasi dan 
bersifat lintas direktorat, itu masuk ke BTP Korporat. 

Artinya yang 50 itu semuanya, juga menjadi fokus bagi kita. 
Dua hal yang harus diperhatikan. Satu yang berimpact pada 
revenue atau  keuangan. Atau yang kedua, yang bersifat  efisiensi 
dan  koordinasi. 

Jadi  tidak ada yang kita fokuskan, walaupun Dirut Ibu Karen 
Agustiawan  mengatakan yang berimpact pada produksi ada di 
Hulu. Namun Ibu juga bilang M&A juga perlu,  Utilisasi aset juga 
perlu. Karena banyak sekali aset-aset kita yang belum terutilisasi. 
Dengan BTP ini  kami harapkan semuanya terutilisasi, dan 
berdampak kepada pemasukan pada pendapatan perusahaan.

 Mengukur Progress btP
Semuanya itu ada milestone, traffic light, dan workplan. Kita 

juga ada coach, dan di Korporat pun melakukan monitoring. 
Jadi kita tahu sudah sampai dimana, apa kendalanya, apa yang 
dibutuhkan dukungan dari direksi dan manajemen. Begitu caranya 
kita menjamin kesesuaian dengan target. 

Masalahnya, jika BTP-nya bersifat eksternal. Kalau eksternal, 
kita agak susah karena  di luar kontrol dari perusahaan. 

Kita tidak bicara penalti. Memang maksudnya itu ukuran 
kinerja yang bersangkautan. Tetapi kita juga harus maklum kalau 
ada faktor-faktor eksternal di situ.  Ada faktor-faktor seperti 
perizinan yang sulit. Misalnya BTP terkait Pertamina EP Cepu, 
kita harus menunggu keputusan pemerintah. 

Jadi artinya dengan BTP itu  kita berusaha membuat 
terobosan (breaktrough), namun kita juga punya kendala-kendala. 
Tetapi tetap ini jelas lebih baik.•urIP HerdIMan kaMbalI  
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Duta Perusahaan
“Mau kemana bu?”,
“Tolong antar saya ke kantor Pertamina”
“Ibu bekerja di Pertamina ya bu?”……. “Ya”
“Kenapa sih bu, kalau mobil saya pakai Oli Pertamina, 

kok mesin masih ngelitik, tapi kalau pakai oli lain kok nggak 
ngelitik lagi?”……. “Emang Bapak pakai Oli yang mana?”

Penggalan perca kapan di atas adalah percakapan 
antara saya dan sopir taxi ketika berangkat dari hotel 
ke kantor Pertamina Bandung saat saya dinas awal Mei 
2013. Pendapat sopir taxi tersebut bisa saja merupakan 
pengalaman pribadi, atau bisa juga hanya pendapat  
yang dikutip dari pendapat orang lain. Menurut saya, jika 
pendapat tersebut dibiarkan maka akan merusak citra 
mutu produk Pertamina secara keseluruhan.

Saya akan kilas balik tentang edukasi LPG pada saat 
pertama kali LPG dikenalkan pada masyarakat. Kita 
bersama-sama bergandengan tangan dan terjun langsung 
ke masyarakat untuk memperkenalkan spesifikasi, 
kegunaan dan bagaimana cara penggunaan dari LPG 
tersebut. Memang ada tim resmi yang ditandatangani 
oleh Dirut untuk pekerja  yang langsung datang ke 
masyarakat. Namun bukan hanya tim tersebut saja yang 
memperkenalkan tentang LPG,  kita semua terjun untuk 
mengedukasi. Bahkan ada juga yang harus terjun ke ibu-
ibu PKK di Jawa Timur untuk memperkenalkan tentang 
LPG agar masyarakat lebih familiar terhadap LPG dan 
bagaimana menggunakan LGP dengan baik dan benar.

Teman-teman pekerja yang sangat saya hormati,  saya 
yakin kita semua bertujuan untuk menjadikan Pertamina 
makin jaya. Kejayaan Pertamina didapatkan salah 
satunya dengan peningkatan pendapatan.  Dalam kondisi 
perekonomian saat ini, dimana produk oil, gas dan yang 
lainnya membanjiri Indonesia, persaingan  akan makin 
ketat baik dalam negeri maupun di tingkat Internasional. 
Sudah selayaknya kita makin peduli dan meningkatkan 
kemampuan untuk melakukan pengenalan produk. 
Promosi produk  bukan hanya tanggung jawab dari Fungsi 
Corporate Secretary atau Fungsi  Marketing & Trading saja, 
tetapi juga oleh seluruh insan pekerja Pertamina secara 
keseluruhan.  

Energia/Media Pertamina, sekitar dua tahun lalu 
menerbitkan booklet tentang produk Pertamina. Saya me-
nyarankan,  bagaimana jika booklet tersebut disebarkan 
lagi ke seluruh pekerja. Data yang ada dalam booklet 
tersebut dibuat ringkas, padat dan mudah dimengerti oleh 
pekerja dan masyarakat. Sampaikan juga tentang otomotif/
kendaraan yang mana yang cocok untuk memakai produk 
tersebut. Misalnya untuk produk pelumas/oli, oli yang 
mana yang cocok dipakai untuk mobil/motor. 

J ika yang mau diperkenalkan adalah BBM, 
diinformasikan juga tentang spesifikasi BBM baik 
Premium/Pertamax/Pertamax Plus/Solar dll yang cocok 
untuk kendaraan kita.Setelah kita cukup mendapatkan 
pengetahuan tentang produk Pertamina tersebut, maka 
kita dapat melakukan:
1. Mengenalkan produk Pertamina dan juga kegunaannya 

kepada keluarga dan teman-teman terdekat. Pengenalan 
tersebut akan penting sekali karena sering kali tetangga 
atau teman-teman kita jika ingin mengetahui tentang 
produk Pertamina juga menanyakan kepada keluarga 
terdekat kita.

2. Memberikan penjelasan dengan cara yang sederhana 
dan dapat dipahami oleh masyarakat luas apabila 
ada yang menanyakan tentang produk Pertamina 
maupun ketika ada kesempatan yang cocok untuk 
mengedukasi.

3. Mengajak atau menghimbau teman-teman, tetangga 
dan ma syarakat luas untuk lebih memilih produk 
Pertamina, apalagi jika spesifikasi produk sama atau 
hampir sama dengan produk lain.

Teman-teman yang saya sayangi, saya yakin bahwa 
isu di atas bukanlah merupakan isu  yang baru. Bahkan 
di beberapa Fungsi sudah ada yang melakukannya. 
Namun marilah kita sama-sama menyingsingkan lengan 
baju, sama-sama bergandengan tangan, sama-sama 
berkomitmen agar Pertamina makin tumbuh berkembang 
dan dapat manjadi Perusahaan Energi Nasional berkelas 
Dunia. 

Teman-teman pekerja, mulai hari ini, mulai diri sendiri, 
mulai dari yang kecil … Kita menjadi Duta Perusahaan.  
Ayooooo!!!!•

kinerja HSSE M & t Region I Membanggakan 
Medan - Dalam menerapkan penerapan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) di wilayah lingkungan kerja, PT Pertamina 
(Persero) Kantor Marketing Operation Region I menerima 
pengakuan baik di dalam maupun di luar Pertamina. M&T 
Region I mendapatkan Piagam Penghargaan K3 dari Walikota 
Medan serta plakat penghargaan kepada GM Maketing 
Operation Region I Gandhi Sriwidodo sebagai The Best of 
HSE Leadership.

 Piagam Penghargaan K3 ini diberikan dan ditandatangani 
oleh Walikota Medan pada 5 Maret 2013 lalu, sedangkan 
plakat penghargaan diberikan di HSE TC Sungai Gerong pada 
akhir peringatan Bulan K3.

 General Manager Marketing Operation Region I, Gandhi 
Sriwidodo mengucapkan terima kasih atas kerja keras yang 

diberikan seluruh pekerja. Gandhi juga mengatakan bahwa 
diharapkan dengan berbagai penghargaan yang diterima 
dapat menjadikan tambahan semangat dalam menerapkan 
best practices di lingkungan kerja agar tercapai visi dan misi 
Pertamina sebagai Perusahaan Energi Kelas Dunia.

 Beberapa waktu lalu, Marketing Operation Region I juga 
menerima beberapa penghargaan dalam pencapaian Proper, 
yaitu Proper Hijau: Terminal BBM Medan Group, Terminal BBM 
Teluk Kabung, Terminal BBM Siantar, Terminal BBM Krueng 
Raya, Terminal BBM Lhokseumawe, Depot LPG Tandem.

 Sedangkan Proper Biru, diraih  Terminal BBM Siak, Terminal 
BBM Dumai, Terminal BBM Kisaran, DPPU Minangkabau, dan 
DPPU Hang Nadim.• MarketInG oPeratIon reG. I

Beberapa minggu terakhir, kita sering 
disajikan dengan berita tentang krisis integritas 
para petinggi di negeri ini. Terlepas benar 
tidaknya berita yang diwartakan media massa 
nasional tersebut, masalah integritas memang 
selalu menjadi hal yang menarik untuk diulas 
bahkan dikuliti hingga kita dapat memahami, 
mematrinya dalam diri dan menerapkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 

Sebagai insan Pertamina, yang notabene 
bekerja dalam rangka mengabdi untuk bangsa, 
sudah seharusnya kita semua  mengambil 
pelajaran dari berbagai pemberitaan tersebut.  
Walaupun kita bukan para petinggi dan tidak 
diberi amanah berat seperti mereka, tapi 
sebagai individu, kita harus tetap memang teguh 
integritas. Karena di situlah letak pertaruhan 
martabat seseorang. Set inggi apapun 
jabatannya, sehebat apapun kemampuannya, 
sepintar apapun daya nalarnya, seluwes 
apapun cara bergaulnya, tak akan berarti apa-
apa jika tidak menomorsatukan integritas dalam 
bersikap. Semua yang dimiliki akan musnah 
dalam sekejap, jika integritas diabaikan.

Untuk itulah, Pertamina, sebagai sebuah 
entitas bisnis murni sangat berkepentingan  
membentuk seluruh insan yang berjuang 
di dalamnya membawa nama besar peru-
sahaan  agar memiliki integritas tinggi. Bukan 
hanya diterapkan saat bernegosiasi dengan 
pelaku bisnis lainnya, namun juga harus 
diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari 
dimanapun, kapanpun, dengan siapapun.

Tatanilai 6C (Clean, Competitive, Confident, 
Customer Focused, Commercial, Capable) 
harus menjadi barometer seluruh insan 
Pertamina dalam menjalankan tugasnya. 
Berbagai program digulirkan untuk melindungi 
dan menjadi ‘pagar’ agar insan Pertamina tetap 
menjunjung tinggi integritas dan tidak terjebak 
pada bujuk rayu ‘oknum’ nakal. Belum lagi 
kerja sama yang dilakukan perusahaan dengan 
institusi semacam KPK, PPATK, BPK, dan 
lain-lain. Ini semua untuk menunjukkan bahwa 
menomorsatukan integritas dalam menjalankan 
tugas adalah harga mati. Komitmen yang 
didukung penuh seluruh top manajemen 
Pertamina tersebut membuktikan  bahwa 
integritas adalah hal yang sangat penting dalam 
mewujudkan good corporate governance.

Memang tidak gampang. Tidak semua 
orang memiliki kecerdasan emosional dan 
kecerdasan intelektual yang sama. Karena 
itu, menyoal kembali integritas, perusahaan 
menguncinya dengan program whistle blowing. 
Saluran laporan baik melalui email, faksimil, 
telepon, dan lain-lain disediakan perusahaan. 
Tak boleh setengah-setengah menyikapi 
lunturnya integritas. Karena, jika dibiarkan, 
penyakit dunia yang menyengsarakan banyak 
orang ini dapat merusak seluruh tatanan bisnis 
yang sudah ditata lebih dari setengah abad. 

Menyoal integritas memang sama dengan 
menyoal masa depan perusahaan. Mari 
sama-sama kita berkaca dan kemudian terus 
memperbaiki diri agar tetap menjadi pribadi-
pribadi berintegritas tinggi. Amin.•
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Pekan InI
RI - PaPua nuGInI SEPakatI 
kERJa SaMa EnERGI
Jakarta (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
Indonesia menyepakati kerja sama dengan 
pemerintah Papua Nugini untuk mengembangkan 
sejumlah proyek energi di wilayah perbatasan 
kedua negara tersebut. Menteri ESDM Jero 
Wacik mengatakan wilayah pebatasan Indonesia 
dengan Papua Nugini memiliki cadangan 
migas yang besar. Dalam pertemuannya 
dengan Menteri BUMN dan Investasi Negara 
Papua Nugini, Jero mengaku telah sepakat 
untuk melakukan operasi bersama untuk 
mengembangkan sumber daya energi di wilayah 
perbatasan. Nantinya, kedua negara itu akan 
bekerja sama untuk memproduksi migas dan 
meningkatkan elektrifikasi. “Cadangan migas di 
perbatasan harus dikembangkan dari sekarang. 
Kalau dikelola saat ini, paling tidak akan ada 
produksi baru pada 10 tahun mendatang. Kami 
juga ingin mengembangkan elektrigikasi di Papua 
Nugini,” katanya. Ben Micah, Menteri BUMN 
dan Investasi Negara Papua Nugini meyakini 
wilayah perbatasan memiliki cadangan yang 
sangat ekonomis untuk dikembankan bersama-
sama.•rIantI oCtaVIa

Pertamina Dex Diakui 
Paling Ramah lingkungan

Pertamina Dex mendapatkan pengakuan sebagai Bahan Bakar Diesel Kualitas 
Tinggi yang Paling Ramah Lingkungan dalam acara ReBi (Rekor Bisnis) Awards 
yang ke-9.

Potensi losses Rp 1,269 Miliar 
Berhasil Diselamatkan
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Jakarta – Pertamina kembali 
mendapatkan pengakuan atas 
kinerjanya. Kali ini terwujud 
dari Pertamina Dex, salah 
satu bahan bakar khusus 
kebanggaan Pertamina, yang 
mendapatkan pengakuan 
sebagai Bahan Bakar Diesel 
Kualitas Tinggi Yang Paling 
Ramah Lingkungan pada 
Rabu (15/5), dalam acara 
ReBi (Rekor Bisnis) Awards 
yang ke-9, di Jakarta.

Senior Vice President 
Fuel Marketing & Distribution 
Pertamina Suhartoko dalam 
k e s e m p a t a n  t e r s e b u t 
memberikan apreasiasi yang 
setinggi-tingginya kepada 
seluruh pihak yang telah 
mendukung keberadaan 
Pertamina Dex selama ini. 

 “Produk kami yang diakui 

dengan kualitas tertinggi 
pada penghargaan ReBi 
ini adalah Pertamina Dex, 
bahan bakar diesel dengan 
kualitas superior. Karya anak 
bangsa untuk mesin diesel 
modern common rail ini telah 
mencapai standar emisi gas 
buang EURO 3. Dengan 
angka performa yang tinggi 
(cetane number minimum 
53) ,  Per tamina beker ja 
sama dengan perusahaan 
additive terkemuka di dunia 
berhasil memproduksi bahan 
bakar diesel yang memiliki 
kemampuan detergency 
untuk menjaga komponen 
mesin yang berhubungan 
dengan bahan bakar tetap 
bersih,” papar Suhartoko.

Per tamina Dex juga 
terbukti merupakan bahan 
b a k a r  d i e s e l  d e n g a n 
kandungan sulfur pal ing 
rendah di Indonesia, yaitu 
dibawah 300 ppm sehingga 

pengguna Pertamina Dex 
hanya mengkontribusi 1/5 
dari batas limit kadar sulfur 
yang diijinkan oleh pemerintah 
Indonesia (max.3500 ppm 
berdasarkan Dirjen Migas). 

Diikuti ratusan perusa-
haan, ajang ReBi ke-9 ini  
bertujuan memacu sema-
ngat para pelaku bisnis 

untuk terus berinovasi dan 
memberikan yang terbaik 
dalam menghasilkan produk 
d a n  j a s a n y a .  D e n g a n 
demikian,  dapat menciptakan 
persaingan usaha yang 
positif bagi produk Indonesia 
yang dapat diandalkan dan 
dapat bersaing di dunia 
internasional.•aJI HutoMo Putra

surabaya – T im Pen-
cegahan Losses dari S&D 
dan Marine Region V berhasil 
menye lamatkan potens i 
losses  seni la i  Rp 1,269 
miliar dengan menggagalkan 
rencana penyelewengan 127 
KL BBM oleh kapal-kapal 
sewaan Pertamina.

Potens i  losses  yang 
d i s e l a m a t k a n  t e r s e b u t 
merupakan hasil temuan tim 
di beberapa Terminal BBM, 
d imana se jumlah kapa l 
terbukti menyelewengkan 
BBM yang  d i an ta r nya . 
Modus yang digunakan pun 
bermacam-macam. Antara lain 
mengalihkan BBM dari COT 
(Compartement in Tanker) ke 
tanki ballast, menambahkan 
pipa sounding bunker untuk 
mengelabui, memindahkan 
BBM ke coverdum depan, 
dan lain-lain.

Selama bulan Februari 
hingga April 2013, tim ini 
berhasil menemukan lima 

kasus di TBBM Surabaya 
Group, TBBM Sanggaran-Bali 
(dua kali), TBBM Waingapu-
NTT, dan TBBM Tenau-NTT. 
Temuan ini melibatkan 4 
kapal yang berbeda, yaitu MT 
Adriana XX, MT Petro Marine 
1, MT Putri Jelita, MT Satria 
Satu dan MT Kerta Dua.

Ditemukannya sejumlah 
penyelewengan BBM ini 
membuktikan bahwa sinergitas 
fungsi S&D dan Marine di 
Region V dapat membuahkan 
hasil yang menguntungkan 
perusahaan.

Sebagai upaya untuk lebih 
menumbuhkan sinergitas 
yang lebih produktif, General 
Manager Marketing Operation 
Region V Afandi memberikan 
apresiasi kepada personil yang 
terlibat dalam tim pencegahan 
losses tersebut.

“Dalam kondisi yang se -
makin kompetitif, kita di tantang 
untuk lebih bekerja sama dan 
solid. Apa yang dilakukan 

T im Pencegahan Losses 
ini membuktikan sinergitas 
yang luar biasa dan dapat 
memberikan manfaat yang 
nyata untuk perusahaan,” 
ujar GM Marketing Operation 
Region V Afandi  da lam 
penyerahan apresiasi  d i 
Kantor Pertamina Surabaya, 
pada akhir April lalu.

S e l a i n  m e n e r i m a 
apresiasi, perwakilan Tim 
Pencegahan Losses juga 
berbagi pengalaman dan 
modus penyelewengan BBM 
yang ditemukan kepada 
pekerja lainnya melalui acara 
Knowledge Management 
(Komet) yang diselenggarakan 
bersamaan Coffee Morning 
pekerja, pada Jumat (26/4).

Dengan adanya sharing 
mengenai temuan ini, maka 
diharapkan dapat menjadi 
pembelajaran untuk semua 
pekerja dan dapat meningkat 
sinergi lain.•MarketInG oPeratIon 

reG. V
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Stand PkBl Pertamina 
Pukau Pengunjung 
Inacraft 2013
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Jakarta – Bertempat di 
Jakarta Convention Cen ter,  
stand-stand PKBL Perta mina 
ramaikan pameran ke rajinan 
terbesar, Inacraft 2013 terhitung 
seja awal dibukanya, 24 April-
28 April 2013. Berbagai produk 
hasil karya PKBL Pertamina 
yang khas dari berbagai daerah 
di pamerkan, dan berhasil 
menyedot perhatian pengunjung 
local mapun turis asing.

Sa l ah  sa tunya  s tand 
Got ro  Patung Ma japah i t 
yang menghadirkan ratusan 
rupa patung unik nan artistik 
yang terpahat di atas logam, 
perunggu, emas, kuningan 
dan perak. Di hari pertama 
Inacraft, banyak pengunjung 
yang mampir juga beberapa 
turis asing dari Jepang dan 
Eropa.

Wakil Presiden Boediono mengunjungi salah satu stand mitra binaan Pertamina di ajang Inacraft 2013.

Kebanyakan karya yang 
dipamerkan saat itu lebih 
banyak bercorak, oriental, etnik, 
Budha, klasik dan lainnya. 
Haganya pun bervariatif mulai 
dari 50 ribu rupiah hingga 
puluhan juta rupiah. Berbeda 
pengunjung lokal yang gemar 
pada corak-corak klasik, turis 
asing cenderung menyukai 
corak etnik dan oriental yang 
kecil namun detail.

Pemilik workshop pengrajin 
logam asal Mojokerto, Jawa 
Timur tersebut, Agus Kasiyanto 
mengatakan bahwa umumnya 
konsumen karya-karya mereka 
berasal dari Bali dan beberapa 
Negara Asia Tenggara. “Secara 
rutin kami kerap menerima 
order patung dewa-dewa dan 
patung etnik lainnya dari Bali,” 
katanya.

Dari 1.600 peserta yang 
turut  dalam pameran, Pertamina 
menghadirkan belasan stand 
PKBL nya dari berbagai daerah. 
Berbagai  produk mulai fashion, 
kain tradisional, keraj inan 
tangan, hingga perlengkapan 
rumah tangga dipamerkan.

Salah satu daya tarik utama 
dari pameran ini adalah produk-
produk kerajinan daerah sehari-
hari yang mungkin sulit ditemukn 
di Jakarta. Pengunjung umum-
nya betah menelusuri stan-
stan kain tradisional dari batik, 
rajut, bordir, tenun, hingga 
songket. Menariknya, berada 
di satu ruang pameran saja kita 
bisa melihat beragam kain dan 
pernak-pernik dari berbagai 
daerah.

Pada pameran Inacraft tahun 
ke 15 ini oleh Asosiasi eksportir 

dan pengraj in handycraft 
Indonesia bekerja sama dengan 
beberapa kementerian dan 
BUMN yang terkait dengan 
pembinaan pengembangan 
Usaha Kecil Menengah dan 
Koperasi (UMKM).

Pembukaan Inacraft di-
h a d i r i  W a k i l  P r e s i d e n 
Boediono, Gubernur DKI 
Jakarta Joko Widodo dan 
Wakil Menteri Perdagangan 

Bayu Khrisnamurti. Hadir juga 
Koordinator SME dan SR 
Partnership Program Pertamina, 
Wahyu Suswinto.

Dalam sambutannya Boe-
diono mengatakan industri 
kerajinan termasuk salah satu 
dari 14 bidang industri kreatif 
yang sangat berpotensi untuk 
terus dikembangkan karena 
memberikan kontribusi besar 
terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional.  Oleh karenanya 
Boediono mengaku optimis 
dengan masa depan industri 
kerajinan di Indonesia.

“Saya punya keyakinan 
akan para pengrajin untuk 
menghadapi persaingan yang 
semakin ketat di pasar global,  
karena saya l ihat mereka 
semakin kreati f  dan akan 
semakin kreatif,” katanya.•saHrul 

HaetaMy ananto
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To be Change Agent : Bentuk Sinergi 
& kontribusi Insan Mutu 

oleh Hilda Yanti - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar - Quality Management, General Affairs Directorate

Thinking with Portals: QM Website
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Hampir setiap organisasi atau perusahaan mempunyai Budaya Kerja sebagai 
salah satu cara untuk melakukan percepatan transformasi dan perbaikan kinerja 
berkelanjutan. Meskipun Budaya Kerja sangat penting, namun banyak juga 
perusahaan yang belum memberdayakan secara maksimal Budaya Kerja yang 
dimiliki, sehingga kontribusinya masih sangat minim atau hanya sekedar simbol 
semata.

Berdasarkan memorandum Direktur 
SDM No.059/K00000/2013-S0 tanggal 
14 Maret 2013 mengenai himbauan untuk 
melaksanakan “Program Budaya” yang terdiri 
dari 5 Program Budaya Serentak dan Program 
Budaya Khas yang bersifat “quick action” 
dan  adanya  keinginan serta tujuan yang 
sama untuk  memberikan kontribusi nyata 
bagi upaya membangun Budaya Perusahaan, maka insan mutu menyambut 
baik program yang digagas oleh fungsi Culture  & Transformation mengenai 
Program Budaya (5 program budaya serentak dan program budaya khas) dengan 
mengirimkan perwakilan sebagai Change Agent 2013.  Upaya membangun 
budaya perusahaan sebenarnya  bukanlah sesuatu yang baru bagi insan mutu 
karena melalui program CIP dan KOMET, insan mutu terus menerus secara aktif 
mengkampanyekan budaya perbaikan berkelanjutan dan berbagai pengetahuan 
di seluruh Unit Operasi/Unit Bisnis/Anak Perusahaan. 

Kelima program budaya serentak 
terdiri dari : Visual Monitoring Board, 
5 Minutes Morning Talk, Impact Plan 
Discussion, Thank You Campaign & 
Values Day, dan program budaya 
khas berasal merupakan program 
yang tujuannya memunculkan 
ciri khas dari setiap fungsi dalam 
organisasi. Implementasi budaya 
bukanlah suatu hal yang mudah 

seperti membalikkan telapak tangan, oleh karena itu dibutuhkan seorang change 
agent di setiap fungsi. 

Change Agent bertugas sebagai role model untuk menjalankan nilai-nilai 6C, 
melaksanakan sharing session, dan membuat kesepakatan dengan unit kerja 
mengenai program khas sebagai implementasi budaya 6C serta berkoordinasi 
langsung dengan fungsi Culture & Transformation dalam memonitoring 
implementasi program budaya di fungsinya masing-masing berupa monthly 
monitoring (bulanan) dan quarterly (triwulan).

Sesuai imbauan Direktur SDM, setelah pelaksanaan program budaya disetiap 
fungsi menunjukkan hasil yang positif,  program budaya dapat didaftarkan menjadi 
CIP ataupun di-upload dalam portal KOMET, sehingga dapat diimplementasikan 
oleh fungsi lain. Hal tersebut menjadi opportunity bagi fungsi Quality Management 
untuk bersinergi dalam implementasi budaya perbaikan berkelanjutan dan budaya 
berbagi pengetahuan.

Program budaya yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan atau ide 
inovasi dalam fungsi diharapkan dapat diimplementasikan sebagai  continuous 
improvement program (CIP) dengan menggunakan konsep PDCA dan metode 
DELTA. Sedangkan hasil program budaya yang sudah terimplementasi yang 
memiliki kontribusi nyata bagi perusahaan dapat dituangkan sebagai aset 
pengetahuan  dan di-upload dalam Portal KOMET.

Seluruh Insan Mutu diharapkan mampu mendukung dan menjadi Change 
Agent  dalam melakukan implementasi Program Budaya Perusahaan (5 budaya 
serentak, budaya khas), kegiatan perbaikan berkelanjutan/CIP dan kegiatan 
berbagi pengetahuan/KOMET) demi mendukung dan mendorong Pertamina 
mewujudkan aspirasi 2025 – become a power that energizes asia by 2025. 

Insan Mutu !!!   Semangat ...Hebat !!!  
Pertamina !!!..Jaya..Jaya..!!!

Kebutuhan antar fungsi akan koordinasi dan bahkan informasi akan membuat kolaborasi menjadi semakin 
mumpuni. Kebutuhan bertukar informasi inilah yang mendasari fungsi Quality Management, untuk memfasilitasi 
serta mewadahi aspirasi dari seluruh insan mutu Pertamina melalui website QM. 

Website QM memiliki fungsi sebagai Portal Informasi untuk mendukung pelaksanaan-pelaksanaan kegiatan 
QM. Dengan adanya portal inidiharapkan dapat meminimasi sumber daya yang dikeluarkan dalam melaksanakan 
kegiatan QM.

Bersama dengan Fungsi Corporate Shared Service (CSS) Direktorat General Affairs, Fungsi QM harus 
menghadapi tantangan dalam rangka pemanfaatan media website. “Rumah-rumah” berupa website intranet yang 
hampir dimiliki oleh banyak Fungsi di Perusahaan ini memang sepertinya banyak dan belum dimanfaatkan secara 
optimal penggunaannya. Begitu pula website Fungsi QM, yang notabene jika ditelusuri tidak jelas alamatnya 
dimana. 

Lalu apa saja yang ada dalam website QM? Mari kita lihat penjelasan dibawah ini.
  
Sebagai pengejewantahan bahwa seluruh kegiatan QM di semua 

Direktorat, Unit Operasi/Bisnis dan Anak Perusahaan harus dapat 
dilaporkan dan disajikan secara up to date, informatif serta periodik, maka 
dibuatlah opsi-opsi informasi dalam website seperti terlihat pada ilustrasi 
di samping diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan informasi dan 
data dalam melaksanakan kegiatan Mutu. 

Dalam rangka menjaga kerahasiaan akses data, kemudahan 
operasional, dan flexibilitas pengguna, maka website QM dibuat dalam 
wadah intranet dan memiliki aksesibilitas untuk user-user terpilih dalam 
mengupload data-data yang masuk. Serta dalam memenuhi tuntutan 
Perusahaan yang lebih tinggi terhadap ketersediaan informasi dan 
kecepatan pengambilan keputusan yang tepat maka beberapa fitur 
tambahan seperti dashboard dan analisa data yang dapat dengan cepat 
disajikan dan diperbaharui secara real time (saat ini semua informasi terkini 
tentang kegiatan QM ter-update setiap minggu dalam Q-Corner). 

Rancangan website QM ini diharapkan menjadi sarana edukasi dan 
pusat informasi yang up to-date bagi seluruh kegiatan QM di Perusahaan. 
Semua orang (tidak hanya PIC QM) juga dapat memanfaatkan informasi 

yang dibutuhkan tentu saja dengan batasan-batasan kerahasiaan yang telah ditetapkan.

Saat ini, tim CSS dan QM telah berhasil menyusun 70% dari keseluruhan progres pembuatan website QM. 
Semua spesifikasi sesuai dengan Project Charter Website QM telah selesai disusun dan diselesaikan. 

Kami masih bergegas dalam menyelesaikan seluruh langkah pelaksanaan website QM ini. Kami berharap 
bahwa proyek ini dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat sebesar-besarnya pada seluruh insan mutu 
Pertamina.

Tantangan yang lebih besar bukan pada membuat, melainkan merawat. Pemilahan, perawatan, dan 
pemutakhhiran informasi dan fitur yang ada pada website ini adalah pe er yang mesti dijalankan oleh tim QM. Maka 
dari itu, kami sedang menyiapkan sumber daya yang kami miliki sehingga pada saat website go-online, user sudah 
siap dalam menggunakan fasilitas tersebut. 

We now thinking with portals.
Salam QM



SINOPSIS

Judul : Investor sibuk, solusi Investasi 
di bursa saham
Pengarang : ferdie darmawan
Penerbit : Gramedia Pustaka utama
kolasi : xlv/222p/il/21cm
Isbn : 9789792260588

Saat ini ekonomi Indonesia sudah 
berada pada peringkat pertama di Asia 
Tenggara dan 19 sedunia berdasarkan 
nilai total produk domestik bruto (PDB). 
Total PDB tahun 2009 diperkirakan telah 
melampaui Rp. 5000 tlilliun (US$ 500 miliar) 
dan PDB perkapita sudah mendekati angka 
US$ 2500. Tambahan pula, diproyeksi 
oleh banyak istitusi ekonomi internasional 
menempatkan Indonesia pada posisi 10 
besar dalam 25 tahun kedepan. Di tengah 
krisis ekonomi dunia yang cukup dalam, 
peringkat hutang internasional Indonesia 
justru dinaikkan (meski masih dibawah satu 
tingkat dari investment grade).

Di tengah berita positif tersebut, 
ternyata pasar saham di Indonesia masih 
jauh dari ideal. Jumlah investor di bursa 
efek Indonesia masih relative sedikit, yaitu 
kurang dari 0,25% dari jumlah penduduk 
Indonesia. Padahal, manfaat berinvestasi di 
bursa efek khususnya khususnya investasi 
saham sudah terbukti. Menggunakan 
indeks harga saham gabungan (IHSG) 
sebagai indikatornya, seorang investor 
yang konsisten berinvestasi jangka panjang 
pada saham-saham di BEI secara rata-rata 
akan mendapatkan return (imbal hasil) jauh 
diatas inflasi dan bunga deposito.

Asset financial atau paper asset 
adalah asset yang tidak berwujud dan 
diperdagangkan dalam sebuah pasar yang 
Anda kenal dengan pasar modal (Capital 
Market). Instrumen ini mencakup saham, 
obligasi, reksa dana dan sebagainya. 
Masing-masing instrumen tersebut 
memiliki profil risiko dengan tingkat return 
yang berbeda-beda pula. Instrumen 
investasi dengan profil risiko rendah, akan 
memberikan imbal hasil yang rendah pula. 
Sebaliknya, instrumen dengan profil risiko 
tinggi, akan memberikan imbal hasil yang 
tinggi pula. Sederhananya “High Risk = 
High Return”.

Akan tetapi, beberapa mitos beredar 
di masyarakat mengenai bursa saham 
membuat banyak orang semakin takut 
untuk memulai investasi sendiri di saham.
mitos yang paling utama yakni “anda harus 
memiliki berita dan rumor lengkap, anda 
harus terus menerus memantau pasar 
didepan komputer!” atau “Anda harus 
mempunyai pengetahuan yang sangat 
canggih dan pengalaman yang panjang, 
sebelum bisa menjadi fund manager buat 
uang Anda sendiri”.

Dalam buku Investor Sibuk ini terdapat 
segala sesuatu yang anda butuhkan 
untuk menjadi seorang investor yang 
sukses, yang mempunyai suatu portofolio 
kelolaan pribadi yang terus menunjukkan 
peningkatan nilai investasi dan semuanya 
dapat Anda capai tanpa perlu meninggalkan 
aktivitas serta kesibukan Anda sehari-hari 
dan tanpa perlu menggunakan cara-cara 
lama yang merepotkan.• PerPustakaan
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Jakarta – Berlangsung di Lantai 2, Kantor Pertamina Retail, Kamis 
(2/5) dilakukan penandatanganan kesepakatan pengelolaan iklan 
Energia Monthly antara PT Pertamina (Persero) dengan PT Pertamina 
Retail. Nota kesepakatan tersebut ditandatangani oleh VP Corporate 
Communication Pertamina Ali Mundakir dan Direktur Operasional 
Pertamina Retail  Romulo Hutapea yang disaksikan oleh Corporate 
Secretary Pertamina Nursatyo Argo dan Direktur Utama PT Pertamina 
Retail Giri Santoso. 

Kesepakatan ini dilatarbelakangi oleh banyaknya permintaan 
iklan dari para stakeholder Pertamina yang ingin mengiklankan diri 
mereka mulai dari produk, event dan lain-lainnya untuk di terbitkan 
di Media Internal Pertamina yaitu “Energia Monthly” yang terbit 
setiap satu bulan sekali, dimana Pertamina Retail ditunjuk sebagai 
pihak agency. 

“Kerja sama sebagai pintu masuk bisnis baru sebagai bentuk 
win win solution di Corporate Secretary. Kita akan lihat profit dan 
income dalam satu tahun ini dan nantinya akan kita lakukan langkah 
ke depannya untuk dikembangkan lagi setelah melihat hasil dalam 1 
tahun ke depan ini untuk itu saya harap kita bisa bekerja profesional,” 
ucap Argo. 

Lebih lanjut Giri Santoso menyampaikan apresiasinya atas 
terjalinnya kerja sama dengan pihak Corporate Secretary sebagai 
mitra bisnis dalam promosi advertising untuk menyukseskan 
kemajuan “Energia Monthly”. Pihaknya berjanji akan menjaga 
komitmen untuk memaksimalkan langkah nyata dari kerja sama 
win-win solution tersebut.  

“Kami di tim Energia terus berbenah diri. Adanya kerja sama 

Bangkitkan Cinta dan Banggamu 
pada Produk Pertamina

ini akan lebih memacu kami untuk melakukan perbaikan sehingga 
media ini memang benar layak untuk dikonsumsi tidak hanya internal 
tapi juga eksternal. Dengan demikian para stakeholder pun merasa 
layak mengiklankan produk mereka melalui Energia,” tambah Ali 
Mundakir.

Dengan adanya kerj asama win-win solution ini menjadikan 
sebuah energi yang positif karena telah mengantarkan Media 
Pertamina “Energi Monthly” dari Cost Center di Pertamina menjadi 
Zero Cost  bagi Pertamina dan ini sebuah langkah maju bagi 
Pertamina.• IrlI karMIla

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir dan Direktur Operasional Pertamina 
Retail  Romulo Hutapea menunjukkan Energia Monthly setelah menandatangani 
kesepakatan bersama  yang disaksikan Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo 
dan Direktur Utama PT Pertamina Retail Giri Santoso.

Jakarta - Dalam rangka memaknai Hari Kebangkitan Nasional 
yang jatuh pada 20 Mei 2013, fungsi Internal 
Communication memanfaatkan momentum 
tersebut utk membangkitkan rasa cinta dan 
bangga pekerja Pertamina terhadap produk-
produk perusahaan. Usaha ini diwujudkan dengan 
digelarnya Pameran Produk Pertamina pada 20-22 
Mei 2013 yang berlokasi di lantai Ground Gedung 
Utama KP Pertamina.

Dengan sasaran menjadikan para pekerja dan 
pekarya Pertamina sebagai loyal customer sekaligus 
brand ambassador dari produk perusahaan, pa-
meran ini menggandeng 3 fungsi dengan produk yang memiliki 
pelanggan individu (bukan industri) yakni Lubricant, Fuel Retail 
Marketing serta Domestic Gas. Berbagai kegiatan dilakukan untuk 
meramaikan pameran ini. Di antaranya edukasi mengenai produk, 
penjualan produk dengan harga promo, penukaran tabung gas, 
talkshow dengan bintang tamu ternama, photo booth dengan cetak 
gratis, kesempatan untuk mengikuti undian Pertamax-Fastron Go to 
Europe hingga pengundian doorprize. Bahkan di booth Fuel Retail 
Marketing, ada pengundian hadiah setiap hari.

Pada kegiatan tersebut, para pengunjung  dapat membeli produk 
Pertamina dengan reward yang menggiurkan. Untuk produk pelumas, 
pembelian 3 liter diberikan gratis 1 liter. Pembelian bahan bakar 
khusus (BBK) senilai Rp 250 ribu mendapatkan voucher Bright Rp 25 
ribu, pembelian BBK Rp 500 ribu, mendapatkan voucher BBK Rp 50 
ribu, dan pembelian Rp 1 juta mendapat  1 tiket Kidzania.  Bahkan di 
event ini, bisa dilakukan penukaran tabung gas 12 kg warna biru ke 
tabung Bright Gas yang baru di-launching pada 15 Mei lalu. 

Sedangkan talkshow pada hari  pertama diisi oleh Rifat Sungkar 
dan Alexandra Asmasoebrata yang membahas safety driving, Tukul 
Arwana pada hari kedua sekaligus melakukan pengundian tahap I 
Pertamax Fastron Go to Europe, serta Chef Aiko yang memberikan 
tips healthy cooking pada hari ketiga. 

Selain itu, sebagai apresiasi terhadap pembeli produk, ada 
doorprize berupa Blackberry yang dimenangkan Lenny A. Ruff  dari 
Internal Communication, Tri A (Teknik), dan Arifin (HDCI Teknik). Eva 
dari HSE mendapatkan Iphone 5, dan Haris P mendapatkan Samsung 
S4.•MIlla suCIyanI



ralat
Pada Energia Tahun XLIX No. 20 edisi 20 Mei 2013 hal. 

10 dalam berita  nusantara regas raih 20 Juta dolar as, 
terdapat kesalahan penyebutan jabatan. Pada paragraf kedua 
tertulis “Direktur Marketing & Trading Pertamina Hanung Budya 
selaku Komisaris”. Seharusnya Direktur Marketing & Trading 
Pertamina Hanung Budya sebagai wakil Pemegang Saham PT 
Pertamina (Persero).

Demikian koreksi dari kami, mohon maaf atas kesalahan 
penulisan tersebut.

     redaksi 
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Sharing Session Perguruan 
tinggi pada HR Expo 2013
Jakarta — Dengan memaparkan informasi terkait  
civitas akademika di Universitas Gajah Mada (UGM), 
pada Sabtu (27/4),  Direktur Kemahasiswaan UGM,  
Dr. Senawi  mengajak para peserta sharing session 
edukasi di Perguruan Tinggi,  untuk mengukir prestasi di 
kampus nomor satu di Indonesia itu.  Para  peserta yang 
notabene nya putra-putri para pekerja Pertamina tersebut  
terlihat antusias dengan berbagai pertanyaan yang terus 
mengalir.  Selain UGM, dalam acara yang merupakan 
bagian dari HR Expo 2013 ini beberapa kampus lain  
juga ikut berpartisipasi seperti Universitas Indonesia 
dan Institut Teknologi Sepuluh November.•saHrul HataMy 

ananto

MoHon dIrI
Sehubungan dengan berakhirnya  masa 

pengabdian kami di perusahaan tercinta ini 
pada 25 Mei 2012, dengan kerendahan hati 
serta rasa hormat, kami beserta keluarga 
memohon dibukakan pintu maaf sebesar-

besarnya atas segala kesalahan, kekhilafan, tutur sapa 
dan perbuatan yang tidak berkenan baik dalam kedinasan 
maupun di luar kedinasan, baik disengaja ataupun tidak 
disengaja selama bekerja di perusahaan ini.

Semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua.

Joko susilo
Vice President HSSE Corporate

Direktur utama Pertamina 
Sebar Bibit Ikan 
CIkaMPek – Senin (20/5) Direktur Utama Pertamina 
melakukan penyebaran bibit ikan patin di Kolam 
Binaan Corporate Social Responsibility (CSR) 
Pertamina Pondok Pesantren Al Hasan, Cikampek 
yang lokasinya berdekatan dengan wilayah kerja 
Pertamina  Terminal BBM Cikampek. Kegiatan 
tersebut berlangsung usai pelaksanaan Gerakan 
Direksi Mengajar, salah satunya di SMUN 2 Cikampek 
yang dilakukan oleh Karen Agustiawan.•IrlI karMIla
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Direktur Hulu Pertamina 
pada talkshow 8 to Eleven
 
Jakarta –  Direktur Hulu Pertamina, M.Husen menjadi 
salah satu pembicara di acara talkshow  8 to eleven  
Metro TV yang disiarkan langsung pada Rabu (8/5). 
Talkshow yang disiarkan langsung tersebut membahas 
tentang “Eksplorasi Minyak dan Gas di Kawasan Timur 
Indonesia” yang juga dihadiri oleh Kepala Litbang 
Kementrian ESDM, JX Sutijastoto, Kepala IAGI, Rovicki 
Dwi Putrohari.•saHrul HaetaMy ananto

Pertamina Diapresiasi 
kementerian BuMn
Jakarta — Kementerian BUMN memberikan 
penghargaan kepada PT Pertamina (Persero) 
atas pencapaian kinerja dan terobosan yang 
dilakukan. Penghargaan diterima Direktur 
Utama Pertamina, Karen Agustiawan dalam 
kesempatan Pertemuan Akbar antar Direksi 
BUMN di Auditorium Pertamina, Lantai Mezzanine, 
Minggu (19/5). Dalam kesempatan tersebut 
Pertamina meraih enam penghargaan, yaitu untuk 
kategori Mendukung Ketahanan Energi malalui 
Pembangunan Geothermal PLTU dan Penyumbang 
Kontribusi Dividen Terbesar; Pelaksana Program 
Kemanfaatan Umum Non Perintisan; Standar 
Proses Produksi Bersih Terbaik dengan Proper 
Hijau; Penetrasi Pasar Global, BUMN Donatur 
Pelaksana Program BUMN Peduli, dan BUMN 
Pendukung Inisiatif Mobil Listrik.•IrlI karMIla
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Jakarta - Para pimpinan 
Satuan Kerja Khusus Pelaksana 
Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas) 
melakukan kunjungan kerja 
ke beberapa wilayah operasi 
Kontraktor Kontrak Kerja Sama 
(KKKS) sejak Maret 2013. 
Kegiatan itu melibatkan 35 
KKKS eksplorasi dan 17 KKKS 
eksploitasi.  Pemantauan SKK 
Migas dilakukan guna melihat 
langsung pelaksanaan rencana 
kerja dan anggaran (work 
program & budget/WP&B) 
yang telah disetujui akhir 
tahun 2012 lalu. Termasuk 
untuk mewujudkan target zero 
decline terhadap produksi 
minyak.

 Kunjungan kerja yang 
dilakukan hingga ke wilayah 
remote area itu untuk mencari 
tahu hambatan dan mencari 

Jakarta - Setelah dilaksanakannya penan-
datanganan Memorandum of Understanding 
dengan Tong Yeong Tug Co. Ltd pada 5 November 
2012, maka pada 30 April 2013 dilaksanakan 
perjanjian consortium untuk bekerja sama dalam 
pengadaan kapal di PT Donggi Senoro LNG. 
Penandatanganan dilakukan oleh President 
Director PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) 
Ahmad Bambang dan President & CEO Tong 
Yeong Tug Co. Ltd Jang Seokhyo. 

PTK bekerja sama dengan Tong Yeong Tug Co. 
Ltd  untuk pelaksanaan operasionalisasi proyek 
PT Donggi Senoro LNG Terminal. Kerja sama ini 
menunjukkan itikad baik kedua perusahaan untuk 
melaksanakan kerja sama dalam penanganan 
potensi-potensi bisnis PTK ke depan.

Bertempat di ruang rapat President Director, 
turut menyaksikan Operation Director Joni 
Harsono, Deputy of Director Commercial Indra Edi 
Santoso, GM Marketing & Branch Coordinator Ary 
Ramadhan, Direktur PKG Indra Putera, Manager 
Strategic Plan & Business Development A. Zainullah 
Santoso  serta beberapa perwakilan dari pihak 
Tong Yeong Tug Co. Ltd.•Ptk

boJoneGoro -  Setelah 
melewati proses pembuatan 
rig di CTE Batam selama 
14 bulan, maka pada (30/4) 
Kepala Satuan Kerja Khusus 
Pelaksana Kegiatan Usaha 
Hulu Minyak dan Gas Bumi 
(SKK Migas) Rudi Rubiandini 
m e r e s m i k a n  k e g i a t a n 
Tajak Sumur Pengeboran 
Banyu Ur ip, Blok Cepu, 
Bojonegoro, Jawa Timur yang 
menggunakan dua rig kembar 
jenis skidding rig kapasitas 
2.000 HP. Rig kembar DS 
9 milik PDSI dan rig DS-8 
milik AOS yang berkolaborasi 
dalam JO PDSI-AOS mulai 
beraksi. 

Kecanggihan rig ini antara 
lain tidak perlu direbahkan 
(rig down ) ketika hendak 
dipindah ke sumur berikutnya, 
karena dilengkapi semacam 
“robot” yang memungkinkan 
rig “berjalan” ke arah depan 
dan samping serta berpindah 
secara cepat dari satu titik 
pemboran ke titik lainnya.  
Rig  in i  dibangun melalui 
penerapan program al ih 
teknologi dengan beberapa 
perusahaan Internasional 
seperti Lee C. Moore, Lee 
Tourneau dan NOV. Dengan 
teknologinya yang  canggih, 
rig mampu mengebor hingga 

kedalaman 6.000 meter. “Ini 
adalah loncatan teknologi 
yang membanggakan karena 
anak bangsa sudah bisa 
membangun rig berteknologi 
baru dan cukup canggih. 
Mudah-mudahan produksi 
minyak awal sebesar 90.000 
ribu barel per hari dapat dicapai 
Agustus 2014,” ujar Rudi. 

Rig baru ini rencananya 
me lakukan  pengeboran 
42 sumur yang  terdiri dari 
29 sumur produksi dan 13 
sumur injeksi. Tahap pertama 
dibor delapan sumur baru di 
tapak (well pad) B. Setelah itu 
secara berurutan dibor sumur 
baru di well pad C. “Dengan 
tahapan ini produksi puncak 
blok sebesar 165.000 barel 
minyak per hari dapat dicapai 
di akhir tahun 2014,” ungkap 
Rudi lebih lanjut.

Rudi menegaskan, proyek 
ini penting dan strategis untuk 
ketahanan negara dalam 
bidang energi. Apabila proyek 
ini dapat berjalan seperti 
yang direncanakan, lapangan 
Banyu Urip dapat memberikan 
kontribusi produksi minyak 
sekitar 16,5 persen dari target 
produksi minyak nasional pada 
akhir 2014.

“Angka ini merupakan 
hal yang sangat berarti bagi 

pendapatan negara. Karena 
itu, proyek Banyu Urip harus 
dapat terlaksana sesuai de  -
ngan sasaran proyek,” ha-
rapnya.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut Direktur Hulu Perta-
mina M. Husen, Direktur 
Utama PDSI Faried Rudiono, 

Direktur Utama Pertamina 
EP Cepu Amril Thaib, Asis-
ten Perekonomian dan Pem-
bangunan Kabupaten Bojo-
negoro Nono Purwanto, 
dan Vice President Public 
and Government Affairs, 
Mo  b i l  Cepu Ltd. ,  Erwin 
Maryoto.•PdsI
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solus inya.  Dalam set iap 
pertemuan, para pimpinan 
SKK Migas melakukan dialog 
yang cukup intens dan selalu 
menekankan agar para KKKS 
jangan ragu minta bantuan 
untuk menyelesaikan masalah 
yang dihadapi. Kewajiban 
KKKS memenuhi target yang 
telah ditetapkan mengandung 
konsekuensi bahwa SKK 
Migas harus ikut memfasilitasi 
penyelesaikan hambatan 
tersebut.

Wakil Kepala SKK Mi-
gas Johanes Widjonarko 
melakukan kunjungan ke Pulau 
Bunyu untuk bertemu dengan 
manajemen dan pekerja Aset 
5 Pertamina EP, serta ke 
fasilitas pengolahan gas di 
Lapangan South Sembakung, 
Blok Simenggaris, Kabupaten 
Nunukan, Tarakan, Kalimantan 

Timur. “Kunjungan ini untuk 
mengidentif ikasi kendala-
kendala di lapangan, sehingga 
SKK Migas dapat langsung 
m e n g a m b i l  k e p u t u s a n 
atau tindakan untuk dapat 
mengatasi kendala-kendala 
tersebut. Dengan begitu, 
para pekerja di lapangan 
bisa bertugas dengan baik. 
Diharapkan dengan adanya 
komunikasi dan koordinasi 
yang baik antara SKK Migas 
dan KKKS, target zero decline 
produksi minyak tahun 2013 
dapat tercapai,” katanya.

Sementara Kepala SKK 
M igas  Rud i  Rub iand in i 
mengatakan, “Dalam rangka 
usaha pencapaian produksi, 
SKK Migas akan mengevaluasi 
pencapaian kinerja KKKS tiap 
tiga bulan.  Termasuk meng-
evaluasi pencapaian rasio 

cadangan terhadap produksi 
(reverse replacement ratio/
RRR), kinerja pengadaan, dan 
besaran cost recovery. SKK 
Migas juga akan mempercepat 

proses persetujuan melalui 
pembahasan makro. Agar 
tujuan tercapai secara efek tif, 
KKKS diminta untuk mem-
percepat proses internal. 

KKKS juga diminta membantu 
realisasi kegiatan closed out 
AFE, dilakukan paling lambat 
pada akhir kuartal berikutnya,” 
tegas Rudi.•PHe
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Irto Petrus Ginting memaparkan perkembangan infrastruktur sebagai dampak dari 
program konversi di Indonesia pada acara Argus LPG Asia 2013.

upskilling Protokol audit CSMS & 
SM HSSE Direktorat Hulu

sInGaPura - Pertamina 
turut hadir dalam International 
Conference yang diseleng-
garakan oleh Argus Media 
dengan tema Changing Tides 
Asian LPG, di Singapura 13-14 
Mei 2013. Peserta konferensi 
berasal dari ber bagai latar bela-
kang mulai dari trader, analysts, 
industri perbankan, perkapalan, 
petrokimia maupun perusahaan 
migas. 

Acara yang dihadiri lebih 
dari 75 peserta ini membahas 
tentang  LPG Market Outlook, 
perkembangan LPG di pasar 
Asia,  LPG Shipping & Storage, 
serta perkembangan industri 
petrokimia. Perubahan supply 
dan demand diakibatkan pe-
nemuan Shale Gas di Ame rika 
serta peningkatan demand 
di  Cina d imana Propane 
digunakan sebagai bahan baku 
untuk pembuatan propylene 
melalui teknologi Propane 
Dehydrogenation (PDH).

Salah satu yang men-
jad i  pe rha t i an  pa ra  pe-
serta konferensi, yaitu per-
kembangan LPG di pasar Asia, 
dengan negara yang dijadikan 
narasumber yaitu Indonesia, 
F i l ip ina,  Ind ia ,  C ina dan 
Pakistan. Perubahan demand 
LPG di negara-negara Asia 
Pasifik telah mempengaruhi 
pasar LPG di region lainnya. 

Pertamina hadir dengan 

Jakarta - Pada 25 – 26 
April 2013 Direktorat Hulu 
be r  sama dengan  Anak 
Perusahaan Hulu antara lain 
PT Pertamina EP, PT PDSI, PT 
PGE, dan PT Pertamina EP 
Cepu, mengadakan Upskilling 
Protokol Audit CSMS dan SM 
HSSE Upstream Directorate 
2013. Adapun peserta tidak 
hanya melibatkan  fungsi HSE 
akan tetapi juga Operasi dan 
lain-lain. Forum ini diikuti lebih 
dari 25 peserta dari tingkat 
Manager, Asmen dan Staf 
yang dilaksanakan di Hotel 
Hilton, Bandung.

Untuk meningkatkan 
upaya pencegahan insiden, 
perlu dilakukan suatu pro-
gram untuk mengevaluasi/ 
me- rev iew  pe laksanaan 
as pek HSSE melalui Audit 

presentasi yang memfokuskan 
perkembangan infrastruktur 
LPG. Para pembicara umum-
nya juga menyinggung tentang 
keberhasilan Indonesia dalam 
program konversi minyak 
tanah ke LPG, yang telah 
meningkatkan kebutuhan 
LPG lima kali lebih besar dari 
kebutuhannya pada 2007. 
Sebagaimana yang disampaikan 
Nick Black – VP LPG Naphta 
and Petro chemical – Argus 
Media, bahwa Indonesia telah 
menun juk kan peningkatan 
konsumsi LPG yang sangat 
fantastis melalui program 
konversi minyak tanah ke LPG.  
Irto Petrus Ginting dari fungsi 
Domestic Gas memaparkan 
perkembangan infrastruktur 
sebagai dampak dari program 
konversi. Hingga saat ini sudah 
terkonversi lebih dari 54,1 juta 
pengguna minyak tanah dan 
diharapkan bisa diselesaikan 

pada tahun 2013. Peningkatan 
yang sangat signifikan dapat 
terlihat dari jumlah filling plants, 
dari jumlah 66 pada tahun 
2007, saat ini sudah beroperasi 
395 filling plants. Didukung 
dengan VLGC dan Terminal 
LPG baru, Pertamina mampu 
mengamankan supply se-
hingga program konversi ini 
dapat dirasakan oleh seluruh 
masyarakat Indonesia.

Program konversi minyak 
tanah ke LPG di Indonesia 
merupakan role model bagi 
beberapa negara berkembang 
yang memi l ik i  kesamaan 
kondisi. Mengkonversi bahan 
bakar dari minyak tanah, kayu 
bakar/arang menjadi bahan 
bakar LPG merupakan bentuk 
perhatian berbagai negara untuk 
memberikan bahan bakar yang 
lebih bersih dan lebih sehat bagi 
dunia.•Gas doMestIk-IPG   

CSMS dan SM HSE. Dengan 
demikian hasil audit tersebut 
dapat dijadikan referensi 
untuk memperbaiki sistem 
pengelolaan HSE dan dapat 
menekan angka kecelakaan.

Audit CSMS dan SM 
HSSE akan digunakan untuk 
mengimplementasikan dan 
penyeragaman persepsi di 
antara semua unit operasional 
Anak Perusahaan Hulu dalam 
menangani HSSE kontraktor 

maupun Sistem Manajemen 
HSSE dengan surat perintah 
Direkturat Hulu No.Prin-011-
D000000-2013-S0-tentang 
Tim Audit CSMS dan No.Prin-
012-D000000-2013-S0-ttg 
Tim Audit HSE MS tanggal 19 
April 2013 tentang Tim Audit 
CSMS Direktorat Hulu dan 
Tim Audit HSE SM. 

Audit dilaksanakan pada 
Mei s.d Juni 2013.•Hsse dIt. 
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Panas bumi yang menjadi garapan Brigade 100K adalah energi yang bersifat terbarukan. 

Berbeda dengan minyak dan gas bumi atau disebut juga sebagai energi fosil, energi geothermal 
tidak akan pernah habis selama ada sumber panas karena aktifitas gunung api dan zona aquifer 
di atasnya. Kandungan air yang berada dalam lapisan aquifer terpanaskan oleh sumber panas 
akibat aktifitas gunung api pada temperatur tertentu sehingga menghasilkan uap. Manakala 
tingkat kejenuhan air dalam lapisan aquifer berkurang baik karena penurunan curah hujan maupun 
suplai air tanah lainnya menyusut maka kandungan uap geothermal yang dihasilkan pun bakal 
menipis. Kondisi demikian terjadi di lapangan panas bumi Geyser, yang berlokasi di San Fransisco, 
California (USA).

Lapangan ini telah dikembangkan sejak 1960 dan mencapai puncak produksi uap sebesar 
112 miliar kg pada 1987 atau 1.500 MWe per tahun. Setelah beberapa tahun kemudian, terjadi 
penurunan produksi karena tingkat injeksi air ke reservoir menurun.

“Sekali tepuk tiga kesuksesan”
Sementara itu, Lake County, kota terdekat dengan lapangan tersebut, telah lama mencari 

cara untukmengatasi masalah lokasi pembuangan limbah cair. Mengetahui hal ini maka dilakukan 
kerja sama antara pemerintahan kota Lake County dengan pengelola lapangan panas bumi 
Geyser.

Realissi dari kemitraan tersebut, pada 1997 Lake County membangun pipa sepanjang 42 
km yang akan menyalurkan1,01 juta kg/bulan limbah cair yang sudah diolah untuk diinjeksikan 
kedalam reservoir lapangan geothermal Geyser sebagai upaya menambah kadar kejenuhan air 
dalam formasi yang akan meningkatkan jumlah uap terproduksi.

Melihat kesuksesan pola kemitraan itu dalam mengatasi masalah pembuangan limbah cair 
perkotaan maka pemerintahan kota Santa Rosa, tetangga lain dari area panas bumi Geyser juga 
membangun pipa yang sama sepanjang 65 km. Kota ini menyuplai limbah cair yang telah diolah 
sebesar 1,25 juta kg/bulan. Upaya pengiriman limbah cair dari kedua kota itu telah menambah 
uap panas bumi yang terproduksi hingga menghasilkan tambahan pasokan listrik sekitar155 
MWe/tahun.

Sinergisitas pengusahaan panas bumi model Geyser yang berkolaborasi dengan pe-
merintahan kota Lake County dan Santa Rosa tersebut mampu memasok 25% kebutuhan 
energi listrik seluruh negara bagian California. Lewat kemitraan ini, juga menjadi solusi untuk 
pemerintahan kedua kota tersebut dalam mencari tempat pembuangan limbah cair. Kreatifitas 
dan terobosan yang melahirkan pola kerjasama dimaksud membawa keberuntungan ganda, yakni 
di satu  sisi mengatasi problem kekurangan air dalam reservoir lapangan panas bumi Geyser, 
sementara dari sisi yang lain masalah pembuangan  limbah cair perkotaan pun teratasi. Di atas 
kedua sukses tersebut, pengelola lapangan panas bumi Geyser tentu sangat gembira karena 
kemitraan itu memberikan tambahan pasokan listrik yang berkelanjutan.

Itulah cara kerja brigade, yang berpijak pada pola tindak out of the box dan prilaku di luar 
business as usual, namun memberikan eskalasi kesuksesan.•MIs/rnb

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala Staf TNI AD Pramono 
Edhie Wibowo berbincang dengan anggota TNI AD yang ikut berkontribusi dalam 
bakti kesehatan di Sanggau.

Bakti Sosial untuk Masyarakat 
di Daerah Perbatasan dan terpencil
bakti sosial di wilayah 
perbatasan dan terpencil 
menjadi salah satu 
langkah nyata pengabdian 
dan pemberdayaan 
terhadap masyarakat di 
wilayah tersebut.

sanGGau –  Pertamina 
bekerja sama dengan TNI AD 
melaksanakan bakti sosial di 
daerah perbatasan negara 
dan terpencil. Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dan Kepala Staf TNI AD 
Pramono Edhie Wibowo hadir 
dalam acara bakti sosial yang 
dilaksanakan di Pontianak dan 
Sanggau, Kalimantan Barat

Kegiatan tersebut menjadi 
tanda dimulainya kegiatan 
bakti sosial di 15 Komando 
Distrik Militer (Kodim) dan 
20 Komando Resor Militer 
(Korem)  yang terletak di  dae-
rah per  batasan, terpencil dan 
ra wan konflik. Beberapa di 
antaranya Kodam XII/Tanjung 
Pura, XVII/Cendrawasih, dan 
Kodam I/Bukit Barisan.

Kegiatan bakti kesehatan 

dan bakti pendidikan di 15 
Kodim terdiri dari pendirian 
pos kesehatan, pemberian 
alat kesehatan termasuk mobil 
ambulans. Selain itu diadakan 
pengobatan gratis, seperti 
operasi bibir sumbing, operasi 
hernia, dan operasi katarak 
bagi masyarakat di wilayah 
tersebut.

Bakti pendidikan berfokus 
pada penyediaan alat-alat 
Pendidikan Anak Usia Dini 
(PAUD) serta buku-buku 
perpustakaan di 96 PAUD. 
Pertamina juga memberikan 
beasiswa bagi siswa SLTA 
berprestasi dan beasiswa 
pendidikan SLTA dan maha-
siswa bagi putera daerah serta 
dana bantuan prestasi sepak 
bola untuk siswa SD/SMP di 
beberapa lokasi.

Bakti Lingkungan bersama 
TNI sebagai penggerak pena-
naman bersama dengan ma-
sya rakat 20 juta pohon selama 
2013 di lokasi 20 Korem.

Dalam bakti  sosial  di 
Pontianak pada Jumat (17/5)  
kegiatan yang dilakukan di 
Kesehatan Daerah Mil iter 

(KESDAM XII Tanjung Pura) 
meliputi operasi bibir sumbing, 
katarak, dan hernia. 

“Bagi Pertamina, aksi 
nyata ini merupakan bagian 
dari tanggung jawab sosial 
perusahaan,” tutur Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan.

Sehari kemudian, (18/5), 
bakti sosial dilaksanakan di 
Desa Lubuk Sabuk, Kecamatan 
Sekayam, Kabupaten Sanggau 
yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia. Meliputi 
peresmian pos kesehatan 

beserta semua kelengkapan, 
termasuk penye rahan mobil 
ambulans 4x4. Pemeriksaan 
kesehatan gratis juga dilakukan 
untuk 1.000 warga sekitar.

Penyerahan alat pendidikan 
usia dini termasuk buku-buku 
perpustakaan. Pertamina ber-
sama TNI AD juga melaksana-
kan penghijauan di lokasi 
dengan penanaman 13 ribu 
bibit pohon, di antaranya pohon 
Gaharu yang merupakan 
pohon asli Kalimantan.•IMaM 

rIsManto
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Raih Sertifikat OHSAS
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Medan – Sebanyak 12 Terminal BBM Region 
I mendapatkan sertifkat Occupational Health 
and Safety Assesment Series (OHSAS) 18001 
: 2007 atas pengelolaan aspek kesehatan dan 
keselamatan kerja (K3) di lokasi lingkungan 
kerja.

Penyerahan ini diberikan oleh perwakilan 
BSI (British Standard Institution) Supriadi ke GM 
Marketing Operation Region I Giri Santoso, di 
Medan (17/5), dan disaksikan oleh S&D Region 
Manager I, Muji Pangestu. Selanjutnya, Giri 
menyerahkannya kepada Terminal BBM Region 
I yang mendapatkan sertifikat OHSAS. 

Ke-12 Terminal BBM Region I yang 
mendapatkan sertifikat OHSAS 18001:2007, 
yaitu Terminal BBM Medan Group, Terminal BBM 
Tanjung Uban, Terminal BBM Pulau Sambu, 
Terminal BBM Teluk Kabung, Terminal BBM 
Dumai, Terminal BBM Sei Siak, Terminal BBM 
Krueng Raya, Terminal BBM Lhokseumawe, 
Terminal BBM Meulaboh, Terminal BBM Sibolga, 
Terminal BBM Pematangsiantar, Terminal BBM 
Kisaran.•MarketInG oPeratIon  reG. I

SkemaCumulative Injection & Productiondi Lapangan Geyser, California



SISIPAN
Senin, 27 Mei 2013

Senin pekan lalu, tepat 20 Mei 2013 
seluruh jajaran Direksi Pertamina 
mendadak menjadi guru SMA 

di sejumlah wilayah Pulau Jawa serta 
Sumatera Selatan. Bersamaan dengan 
peringatan Hari Kebangkitan Nasional, 
seluruh Direksi BUMN diwajibkan oleh 
Menteri BUMN Dahlan Iskan berbagi 
kisah suksesnya kepada para siswa 
SMA. “Bukan memberi khutbah atau 
mempresentasikan thesis, tetapi memberi 
motivasi,” ujar Dahlan dalam pengarahan 
di depan Direksi BUMN sehari sebelum 
kegiatan mengajar digelar. 

Dalam program ini, Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan mengajar di SMAN 2 
Cikampek, Jawa Barat yang berada di sekitar 
Terminal BBM Pertamina Cikampek. Lima 
Direktur lainnya juga mengajar di sekolah yang 
berada di sekitar daerah operasi. Diantaranya, 
Direktur SDM Evita M. Tagor mengajar di 
SMAN 5 Kosambi, Kabupaten Tangerang, 
Direktur Gas, Hari Karyuliarto  mengajar SMA 
dan SMK BOPKRI Wates, Direktur Hulu M. 
Husen mengajar di SMK At Taqwa, Babelan, 
Bekasi, Direktur Keuangan Andri T. Hidayat 
mengajar di SMAN 2 Padalarang, Jawa 
Barat dan Direktur PIMR, M. Afdal Bahaudin 
mengajar di SMA Yayasan Al Ma’soem, 
Sumedang, Jawa Barat.

Adapun Direktur Pemasaran dan Niaga 
Hanung Budya mengajar di SMAN 2 
Cepu tempat dimana Ia pernah tinggal 
bersama kakenya. Sedangkan Direktur 
Pengolahan Chrisna Damayanto dan 
Direktur Umum Luhur Budi Djatmiko 
mengajar di SMA tempat mereka pernah 
menuntut ilmu,  yakni di SMA YKPP 
Pendopo, Sumatera Selatan dan SMAN 
1 Kediri, Jawa Timur. 

Selain mengajar, para Direksi juga 
membeirkan bantuan sebagai wujud 
tangguang jawab sosialnya di sekolah 
yang menjadi sasaran kegaitan Direksi 
Mengajar.•DSU

DIREkSI 
MEnGaJaR



Jangan 
Sia-siakan 
kesempatan
CIkaMPek – Kehadiran Direktur Utama PT Pertamina (Persero) 
Karen Agustiawan disambut meriah siswa-siswi dan para guru 
SMUN 2 Cikampek. Kegiatan Direksi mengajar mencair, ketika 
Karen dan para siswa bersama-sama menyanyikan lagu “Ibu 
Pertiwi” dan “Congratulation and Celebration”. Tepuk tangan 
dan sorak sorai para siswa-siswi menambah semarak suasana 
di ruang kelas.

“SMA kelas 1 dan kelas 2 memang waktu yang terbahagia 
dan waktu yang banyak juga godaannya itu adalah masa 
terindah bagi saya. Saya pikir nakal itu wajar dikala puber 
tetapi ingat bahwa adik-adik disini harus punya cita-
cita. Siapa yang ingin menjadi Dirut Pertamina ?”, sapa 

Karen mengawali pertemuannya. Spontan para siswa menyahut 
“Saya..!,”sambil mengangkat tangan mereka.

Di hadapan para murid, Karen berbagi cerita masa-masa yang dilewatinya mulai 
dari menimba ilmu hingga meniti karir. Karen mengakui bahwa dirinya dilahirkan 
dalam keluarga yang serba berkecukupan,  namun bukan berarti tak banyak godaan. 
“Kenikmatan yang berlebihan itu bisa membawa kita kearah yang tidak benar, kita harus 
pandai-pandai memanfaatkan kalau kita memiliki kenikmatan yang berlebihan. Tapi 
kesengsaraan atau kekurangan itu juga bisa membawa kita putus asa. Jadi pada saat kita 
kekurangan jangan pernah putus asa. Selama kita fokus dan tahu apa yang ingin dicapai 
dalam hidup, semua ada jalannya. Jangan berkecil hati,  jika kita mau pasti berhasil,” ucap 
Karen penuh semangat.
Zaina, siswi Kelas XI IPS merasa kehadiran Direktur Utama Pertamina menjadi inspirasi 

bagi dirinya untuk senantiasa belajar dari kegagalan dan tidak putus asa. “ Kata Ibu Karen, 
orangtua juga faktor pendorong yang paling penting yang bisa buat kita maju. Kalo ibu Karen 
kan berasal dari keluarga yang punya dan kalo kita bukan dari keluarga punya tapi kita juga 
harus bisa seperti Bu Karen asalkan kita punya kemauan dan cita-cita” ucap Zaina.• (Ik/dsu)

Bahagiakan Orangtua 
Selagi Masih ada

Direksi Mengajar

Never Give Up
suMedanG – Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina 
(Persero), M. Afdal Baharudin menggugah semangat ratusan siswa SMA Al-Ma’soem, Desa 
Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa barat, pada Senin (20/5), lewat “Program 
Direksi Mengajar” yang dilakukan serentak di beberapa kota.

Dihadapan 400 orang lebih siswa yang hadir Afdal menyampaikan materi-materi inspiratif 
yang memotivasi para siswa untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Materi disampaikan dengan 
cara yang renyah, tidak menggurui, tidak kaku, malah cederungn interaktif. Alhasil para 
siswapun terlihat sangat antusias.

Materi yang disampaikan mulai dari pengenalan bisnis Pertamina hingga sharing 
pengalaman pribadi yang inspiratif.  Afdal menyerukan kepada para siswa untuk memiliki 
keinginan yang tinggi, terpandang dan bisa menjadi pemimpin dengan cara-cara yang positif.

“Tidak mudah memang untuk menjadi pemimpin dengan cara yang positif, tapi saya 
punya mindset yang saya pegang sejak SMA, bahwa saya harus menjadi yang terbaik dengan 
perjalanan yang ada. Nggak boleh give up dan nggak  boleh bilang ini hambatan, kalau ada 
dipikiran kita sudah bilang suatu hal susah, maka akan susah,” kata Afdal.

Afdal juga melempar challange nya kepada para siswa lembaga pendidikan yang dikelola 
Yayasan Pendidikan Al-Ma’soem (YPAM) ini untuk menjadi pemimpin masa depan. beliau juga 
optimis kalau siswa-siswi Al-Maso’em akan menjadi pemimpin untuk kelompok, bangsa.

Menanggapi penyataan tersebut, beberapa siswa tidak segan untuk maju dan bertutur 
tentang mimpi mereka di depan kelas. Seperti Cinthya, siswi kelas X IPA yang bercita-cita ingin 
menjadi dokter dan kepala rumah sakit. “Aku pengen bikin rumah sakit buat anak-anak nggak 
mampu,” ucap siswi berjilbab asal Majalaya dengan semangat, yang kemudian disambut riuh 
tepuk tangan sobat-sobatnya.•saHrul HaetaMy ananto

bekasI - Husen tak kuasa 
membendung air matanya 
saat menceritakan pe nga  -
la man nya dalam me raih 
cita-cita di depan puluhan 
siswa SMK  At-Taqwa 03, 
Kedung Jaya, Babelan, 
Bekasi (20/5). Direktur 
Hulu Pertamina itu, 
menceritakan beta pa 
besar doa dan ha-
rapan orangtua da lam 
mendorong pria kela-

hiran Bandung itu meraih sukses.
Husen mengisahkan semasa SMP saat ia dan sang ibu naik becak. Ketika itu 
ibunya mengatakan agar kelak Husen bisa membawa sang ibu naik mobil. Doa 
dan harapan tersebut yang memacu anak ke delapan dari sembilan bersaudara itu 
menggapai cita-cita menjadi orang sukses agar bisa mewujudkan keinginan sang 
ibu. “Sekarang saya sudah jadi direktur, mobil saya ada. Tapi tak satupun dari 
mobil itu yang bisa membawa ibu saya jalan-jalan. Ibu saya lebih dahulu meninggal 
sebelum saya sukses. Jadi belajarlah yang bener, saatnya kita menyenangkan 
orangtua khususnya ibu semasa masih ada, jangan menyesal seperti saya,”ucap 
Husen sembari menahan nafas. 

Sontak suasana haru menyelimuti ruangan. Puluhan siswa dan hadirin yang ada 
di ruangan terdiam. “Bapak menangis,”bisik seorang siswi. Mereka tak lama 
terhanyut dalam kesedihan, tetapi kisah Husen justru memicu dan melecut 
semangat anak-anak untuk giat belajar dan menyayangi orangtua. “Semoga apa 
yang disampaikan Bapak, bisa memberikan inspirasi bagi anak-anak kami agar 
senantiasa menghormati orang tua,”pungkas Abdul Halim, Kepala Sekolah SMK 
At Taqwa.•(aJI HutoMo Putra/dsu) 



Filosofi Jari Tengah
CePu - Hidup 

harus punya tujuan, 
mau prihatin, berdoa 
kepada Tuhan  dan 
satu hal yang paling 
penting adalah 
menghormati kedua 
orang tua,  demikian 
yang disampaikan 

oleh Direktur Pemasaran 
dan Niaga Hanung Budya saat memberikan arahan kepada anak-anak 

SMA 2 Cepu, Jawa Tengah (20/5). 
Dalam kegiatan Direksi Mengajar, Hanung mengisahkan masa-masa sekolah dahulu, 

yang kondisinya sangat jauh dari kondisi sekarang. Saat SD ia sempat dititipkan ikut sang 
Kakek di Kedungtuban, tak jauh dari SMA tempat mengajar. “Makanya lingkungan SMA 2 
Cepu ini sudah tidak asing lagi bagi saya, banyak kenangan indah saat kecil karena kakek 
nenek saya berasal dari sini”.

Never Give Up
suMedanG – Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko PT Pertamina 
(Persero), M. Afdal Baharudin menggugah semangat ratusan siswa SMA Al-Ma’soem, Desa 
Cipacing, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Jawa barat, pada Senin (20/5), lewat “Program 
Direksi Mengajar” yang dilakukan serentak di beberapa kota.

Dihadapan 400 orang lebih siswa yang hadir Afdal menyampaikan materi-materi inspiratif 
yang memotivasi para siswa untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Materi disampaikan dengan 
cara yang renyah, tidak menggurui, tidak kaku, malah cederungn interaktif. Alhasil para 
siswapun terlihat sangat antusias.

Materi yang disampaikan mulai dari pengenalan bisnis Pertamina hingga sharing 
pengalaman pribadi yang inspiratif.  Afdal menyerukan kepada para siswa untuk memiliki 
keinginan yang tinggi, terpandang dan bisa menjadi pemimpin dengan cara-cara yang positif.

“Tidak mudah memang untuk menjadi pemimpin dengan cara yang positif, tapi saya 
punya mindset yang saya pegang sejak SMA, bahwa saya harus menjadi yang terbaik dengan 
perjalanan yang ada. Nggak boleh give up dan nggak  boleh bilang ini hambatan, kalau ada 
dipikiran kita sudah bilang suatu hal susah, maka akan susah,” kata Afdal.

Afdal juga melempar challange nya kepada para siswa lembaga pendidikan yang dikelola 
Yayasan Pendidikan Al-Ma’soem (YPAM) ini untuk menjadi pemimpin masa depan. beliau juga 
optimis kalau siswa-siswi Al-Maso’em akan menjadi pemimpin untuk kelompok, bangsa.

Menanggapi penyataan tersebut, beberapa siswa tidak segan untuk maju dan bertutur 
tentang mimpi mereka di depan kelas. Seperti Cinthya, siswi kelas X IPA yang bercita-cita ingin 
menjadi dokter dan kepala rumah sakit. “Aku pengen bikin rumah sakit buat anak-anak nggak 
mampu,” ucap siswi berjilbab asal Majalaya dengan semangat, yang kemudian disambut riuh 
tepuk tangan sobat-sobatnya.•saHrul HaetaMy ananto

tanGeranG – Tiga susun tumpukan buku ‘Pertamina Top Stories’ setinggi dudukan kursi, 
menanti antrian tanda tangan dari Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor. Ardian dan dua orang 
temannya, dengan sabar menata buku berisi kisah inspiratif mantan Direktur Utama Pertamina dan 
menyodorkan satu per satu kepada ibu guru ‘dadakan’ yang mereka idolakan.  

Dengan sabar dan sesekali bercanda, Evita melayani permintaan tanda tangan untuk ratusan buku 
yang dibagikan kepada siswa saat kegiatan Direksi Mengajar. “Saya rasa tanda tangan ini bisa menjadi 
pendorong semangat mereka,”ujar Evita.

“Cerita Ibu Evita telah membangkitkan semangat kami untuk rajin belajar dan mengukir prestasi. 
Kalau nanti sukses, pengin jalan-jalan ke luar negeri seperti Ibu,”ujar Ardian yang kembali menyodorkan 
buku agenda untuk dituliskan pesan motivasi dari Evita.

Lain lagi dengan komentar Dwi, siswi kelas XII yang ikut serta dalam kegiatan Direksi Mengajar. 
“Semoga mutiara-mutiara dari Teluk Naga kelak menjadi orang sukses seperti Ibu Evita, karena selain 
diasah para guru juga dipoles Ibu Direktur SDM agar kian bersinar,”ujarnya.

Kegiatan Direktur SDM Pertamina mengajar di SMAN 5 Kab. Tangerang, ternyata memberi kesan 
tersendiri bagi anak-anak. Mereka yang bersekolah di tempat terpencil, meski berada di perbatasan 
ibukota, merasa tersanjung mendapat kesempatan dikunjungi Direksi. “Biarkan anak-anak menemukan 
idola barunya, yang bisa memompa semangat mereka untuk meningkatkan prestasi,”pungkas Endang 
Suparman, Kepala Sekolah yang telah mengantarkan anak didiknya menjadi pemenang Olimpiade 
Penelitian Ilmiah se Kab. Tangerang.•(dsu)

Hanung Budaya berpesan bahwa anak anak harus punya cita cita yang 
tinggi, sedari kecil Hanung sudah memiliki cita cita untuk menjadi orang yang 
sukses, oleh karena itu selepas SMA langsung mendaftar ke berbagai perguruan 
tinggi,  ada cerita yang mengharukan saat mendapat pengumuman bahwa dia 
diterima di ITB orang tuanya sempat bingung karena minimnya biaya, akhirnya 
dengan modal keteguhan tekad hanung ke bandung dengan menumpang rumah 
saudaranya, sampai akhirnya lulus dan diterima di Pertamina.

Begitupun saat bekerja di Pertamina, Hanung tak pernah membayangkan 
menjadi seorang Direktur, dia  hanya berusaha memberikan yang terbaik, dan 
satu filosofi hidup yang penting jadilah orang seperti jari tengah,  artinya selalu 
menonjol prestasinya, jangan mau jadi yang ke dua tapi jadilah yang pertama, 
“Berbuat lah yang terbaik, kelak kalian akan mendapatkan yang terbaik pula 
“tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut Hanung Budya juga menyerahkan bantuan 
CSR kepada SMA 2 berupa peralatan olah raga volley dan peralatan multimedia 
berupa laptop, proyektor dan screen.• (kuntoro/dsu)

ketika Evita Jadi Idola

PendoPo – “Saya ingin anak-anak Pendopo 
menjadi generasi emas,”ujar Direktur 
Pengolahan Pertamina  Chrisna Damayanto 
saat mengajar di SMA YKPP Pendopo. Alumni 
SD dan SMP YKPP Pendopo ini mengajar di 
sekolahnya yang dahulu belum memiliki SMA. 
“Dahulu kami anak Pendopo harus sekolah 
SMA di Palembang, karena disini belum ada 
SMA,”kenang Chrisna. 

Menjadi emas, adalah filosofi yang 
senantiasa dipegang Chrisna dalam menggapai 
cita-cita dan menjalankan pekerjaannya. Pesan 
yang disampaikan sang Ayah saat Chrisna 
gagal melanjutkan kuliah di Pulau Jawa, karena 
keterbatasan ekonomi orangtua.  “Waktu itu 
ITB dan UGM sedang ngetopnya. Saya sedih tak bisa kuliah disana, karena Ayah harus membagi biaya untuk kuliah adik-
adik,”kenangnya. “Saya merasa down dan akhirnya pasrah untuk melupakan angan-angan saya untuk sekolah ke pulau Jawa 
dan saya putuskan untuk sekolah dan belajar dengan baik di Teknik Kimia Universitas Sriwijaya,”ungkap Chrisna.

Melihat Chrisna kecewa, sang ayah pun menasihati dengan kata-kata yang sampi saat ini diingatnya. “Jadikanlah dirimu 
itu seperti Emas. Karena Emas jika jatuh di tempat manapun pasti akan diambil orang bahkan diperebutkan, dibersihkan, 
disimpan dan ditaruh ditempat yang terhormat, minimal di jari manis,”jelasnya.• (dsu)



Seimbangkan Belajar 
dan Bermain

Direksi Mengajar

PadalaranG - Andri T Hidayat menceritakan kisah hidupnya saat masih duduk di 
bangku SMA hingga menjadi Direktur Keuangan Pertamina Persero saat ini, kepada 
siswa-siswi SMA 1 Padalarang, Jawa Barat (20/5).  Andri melihat perbedaan pada 
masa ia sekolah dulu dengan saat ini. “Pada masa itu, tugas dan PR tidak begitu 
banyak. Sehingga hari-hari bersekolah selalu bersenang-senang,”ceritanya dengan 
bahasa khas anak muda.  Andri sangat merasakan perbedaan pendidikan  di masanya 
dan saat ini.  “Ternyata memang jaman sudah berubah ya, jaman sekarang sepertinya 
tekanannya besar sekali. Saya sampai bilang ke anak saya, kamu harus bermain dan 
bergaul dengan teman-teman, jangan terlalu serius belajar. Menurut saya main itu 
penting, sama pentingnya dengan belajar. Karena nanti sewaktu bekerja kepandaian 
kita bergaul sangat terasa besar manfaatnya,”jelas Andri.

Ketika memasuki bangku kuliah Andri diterima di UI dan Universitas Padjajaran, 
Bandung. Karena keinginannya untuk mencari teman sebanyak-banyaknya, Andri 

memilih kuliah di Bandung. “Saya sengaja kuliah di Bandung supaya tidak ada yang ngawasin,  
bisa mencari banyak teman. Tapi kog lama-lama teman saya habis ? Ternyata saking asyinya 
berteman saya kuliah sampai 7 tahun,”kenang Andri yang disambut senyum siswa. Sadar 
tertinggal jauh, Andripun segera menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ekonomi Universitas 
Padjajaran, Bandung dan akhirnya diterima di Pertamina.   “Kita boleh bermain, tetapi harus 
tetap konsisten untuk menggapai cita-cita,”pungkasnya. Usai mengajar, Andri membagikan 
buku Pertamina Top Stories yang berisi kisah inspiratif para Direktur Pertamina.• (Wnr/dsu)

yoGyakarta - Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto mengajar 
di hadapan siswa SMA dan SMK Bopkri di SMK BOPKRI Wates, Senin (20/5). 
Hari yang mengajar di kampung halamannya berbagi kisah suksesnya. “Harapan 
kami anak-anak akan termotivasi dan mendapat penyegaran.  Setidaknya 
kegiatan ini  dapat membantu guru serta orangtua untuk membangun kembali 
kesadaran anak-anak untuk menggapai cita-citanya,”papar Hari. 

Hari yang alumnus SMA 1 BOPKRI Yogyakarta, diminta mengajar di Wates 
yang berada di wilayah pinggiran. “Dengan memasukan tema kerohanian, 
saya rasa lebih pas motivasi ini saya sampaikan kepada siswa SMA dan SMK 
BOPKRI Wates,”jelas Hari. Menjalani hidup sebagaimana air mengalir menjadi 
tema motivasi yang disampaikan mantan Corporate Secretary Pertamina itu. 
“Jalan hidup kita rahasia Tuhan. Tak seorangpun tahu, tetapi kita harus yakin 
Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi umatnya,”papar Hari yang tidak 
menyangka menjadi Direktur Gas meski berlatar belakang pendidikan sebagai 
Sarjana Hukum. 

Kepala Sekolah SMK BOPKRI Wates Harsoyo Supriyadi menyatakan terima 
kasih atas kesediaan Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Hari Karyuliarto 
berkesempatan untuk memberikan pembelajaran kepada siswa SMA dan SMK 
BOPKRI. “Ini merupakan langkah maju dan ini tidak pernah diduga. Sehingga 
diharapkan akan dapat menjadi motivasi bagi kita semua untuk belajar yang 
lebih luas,”kata Harsoyo.•dsu

kedIrI - Direktur Umum PT Pertamina (Persero) Luhur Budi Djatmiko menjadi 
pengajar dadakan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Kediri, Jawa Timur 
(20/5) di sekolah tempat ia pernah menimba ilmu. 

Di aula SMAN 1 Kota Kediri, Luhur mengawali materi pelajaran di depan ribuan 
siswa dengan memutar film dokumenter soal Pertamina. Film yang diputar di 
layar besar itu mengisahkan upaya perusahaan mengeksplorasi minyak bumi 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Selama ini anak-anak hanya tahu 
produknya, tetapi tidak mengetahui bagaimana eksplorasi dilakukan,” kata 
Luhur.

Film soal minyak menjadi pengantar agar para pelajar mengenal Pertamina 
lebih jauh. Kepada para adik kelasnya, Luhur berkisah tentang perjuangannya 
menggapai kesuksesan. Ia ingin memberikan spirit kepada para pelajar dalam 
rangka memaknai peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

Di tempat yang sama, Direktur Risk Compliance and Human Capital Bank 
Tabungan Negara (BTN) Mas Guntur Dwi Sulistiyanto juga mengajar. “Kebetulan 
kami satu alumni, dan sengaja mengajar bersama disini sekaligus reuni,”ujar 
Mas Guntur Dwi Sulityanto.•dsu

Mengajar 
Sekaligus Reuni

Hidup Bagaikan 
air Mengalir


