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Pada awal April, Ketua IMF Christine Lagarde, menilai bahwa 
terdapat ketidakseragaman dalam pemulihan ekonomi global 
di negara-negara dan mendesak para Pengambil Kebijakan 
Ekonomi untuk menentukan kebijakan ekonomi global yang 
mendukung pemulihan secara cepat (full-speed recovery). 
Permasalahan utama global seperti reformasi sektor keuangan, 
keseimbangan permintaan global, dan pertumbuhan ekonomi 
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi global sebesar 
3,3% pada 2013, sesuai prediksi IMF. Langkah kebijakan 
ekonomi yang dimaksud Lagarde bertujuan untuk menjauhi 
krisis ekonomi global. 

  

Lebih jauh, Lagarde membagi pemulihan ekonomi global 
menjadi tiga kecepatan, atau dikenal sebagai three speed 
economy. Kelompok pertama adalah negara berkembang dan 
emerging market yang memiliki pertumbuhan ekonomi baik. 
Kedua, kelompok negara yang tengah mengalami pemulihan 
ekonomi seperti Amerika Serikat, Swedia, dan Swiss. Ketiga, 
kelompok negara yang masih jauh dari pemulihan yakni 
kawasan Uni Eropa dan Jepang.

Bagi negara kelompok pertama, kebijakan ekonominya harus 
tetap mempertahankan kebijakan moneter yang mendukung 
pertumbuhan, penguatan kebijakan keuangan, serta investasi 
di infrastruktur dan perbaikan sosial. Sedangkan, kelompok 
kedua memfokuskan kebijakannya pada AS yang masih 
berkutat pada masalah penyesuaian anggaran. AS dipandang 
perlu mengambil kebijakan fiskal yang seimbang, sehingga 
dapat mempercepat pemulihan ekonomi. Negara kelompok 
ketiga harus menyelesaikan masalah sektor perbankan 
serta mengambil kebijakan yang mendukung pertumbuhan 
ekonomi.

Indonesia sebagai negara yang termasuk dalam kelompok 
emerging market, masih memiliki banyak ruang untuk 
menerapkan kebijakan ekonomi (moneter dan fiskal) yang dapat 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Walau pertumbuhan 
ekonomi Indonesia telah mencapai diatas 6%, namun bila tidak 
diambil kebijakan yang tepat, ekonomi Indonesia berpotensi 
melambat.  

Pertamina sebagai salah satu pelaku bisnis nasional yang 
memiliki profil pengaruh nasional dan regional, tentunya 
dapat menyikapi momentum-momentum dalam pertumbuhan 
ekonomi nasional yang positif dan pertumbuhan di emerging 
markets Asia ini, sebagai bagian dalam strategi korporasi untuk 
mewujudkan sasaran  “Pertamina, Energizing Asia”.•
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Three-speed Global economy

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz menunjukkan berita acara 
kesepakatan kerja sama yang dilakukan kedua belah pihak.

Pertamina Dukung 
Pembangunan Rusunami

jakarta – Pertamina 
sebagai BUMN terbesar di 
Negeri ini tak pernah letih 
mendukung upaya-upaya 
positif dari pemerintah. Kali ini 
Pertamina mendukung penuh 
upaya pemerintah untuk 
meningkatkan ketersediaan 
rumah susun hak atas milik 
(rusunami) dengan harga 
ter jangkau. Dukungan ter-
sebut diwujudkan da lam 
penandatanganan Me-
mo randum of Understan-
ding (Mou) antara Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan dan Menteri 
Perumahan Rakyat Djan 
Faridz pada (3/4), di Gedung 
Kementerian Perumahan 
Rakyat (Kemenpera), Ja-
karta.

“Kami sangat gembira de-
ngan kerja sama ini. Karena 
sa lah satu KPI Pertamina 
ada lah mengoptimalkan 
aset-aset perusahaan yang 
tidak dipakai untuk kegiatan 
operasi. Dan salah satu yang 
memang sudah menjadi  cita-
cita saya, bagaimana caranya 
Pertamina mendapatkan fa-
silitas perumahan seperti 

mengoptimalkan aset 
perusahaan yang 
tidak dipakai untuk 
kegiatan perusahaan, 
pertamina dukung 
penuh pembangunan 
rusunami di kawasan 
perkotaan.

layak nya perusahaan mi-
gas lainnya yang ada di 
Indonesia,” kata Direktur 
Utama Pertamina Ka ren 
Agustiawan.

Melalui MoU tersebut 
akan dilakukan kajian atas 
pemanfaatan aset berupa 
tanah milik Pertamina untuk 
disesuaikan dengan program 
Kemenpera, terutama untuk 
per cepatan pembangunan ru-
mah susun umum di kawasan 
per kotaan. Selain akan 
diman faatkan oleh pekerja di 
lingkungan Pertamina, rumah 
susun tersebut nantinya 
akan diperuntukkan bagi 
masyarakat umum.

Karen berharap kerja 

sama ini dapat dilakukan 
secara profesional. “Secara 
tidak langsung, kami men-
dukung penyediaan rumah 
untuk rakyat. Mudah-mu-
dahan ini adalah awal kerja 
sama yang akan diikuti de-
ngan kerja sama lainnya,” 
ujar Karen.

Sementara Menteri Pe-
rumahan Rakyat Djan Faridz 
memberikan apreasiasi yang 
tinggi kepada Pertamina. 
“Ini merupakan tonggak 
sejarah dimulainya kembali 
pembangunan rusunami di 
Indonesia.  Saya berterima 
kasih kepada Pertamina 
yang telah mendukung pro-
gram tersebut.  Meskipun 

pe manfaatan aset ini di-
prior itaskan untuk para 
pekerja Pertamina,  mereka 
pun termasuk bagian dari 
rakyat yang berhak men-
dapatkan tempat tinggal 
yang dekat dengan tempat 
kerjanya,” ujar Djan.

Menurutnya, mela lu i 
pem bangunan rumah susun 
bagi para pekerja yang dekat 
dari tempat kerja, diharapkan 
produktivitas SDM menjadi 
lebih baik sehingga akan 
dapat meningkatkan kualitas 
pelayanan publik. “Pada 
akhirnya berdampak pada 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat secara umum,” 
jelas Djan.•aji hutomo putra

Fo
to

 : 
W

A
H

Y
U

 N
U

G
R

A
H

A

SISIPAN SMP BBM

*) Projections

sumber: world economic outlook: hopes, realities, risks – IMF, April 2013
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMEDIKA

Dr. mardjo soebiandono, sp.b
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar redaksi :
PT Pertamina Bina Medika (Pertamedika) sebagai anak peru-

sahaan Pertamina berkeinginan menjadi Power House Indonesia 
yang bergerak di bidang kesehatan. Berikut wawancara dengan dr. 
mardjo soebiandono, sp.b, dirut pt pertamina bina medika 
(pertamedika) di ruang kerjanya di kompleks RSPP, Jl. Kyai Maja, 
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. 

bagaimana perkembangan pertamedika saat ini? Hing ga 
2012, Pertamedika memiliki 14 unit rumah sakit dan 1 unit STIKES. 
Di tahun 2013 direncanakan akan menambah tujuh unit rumah 
sakit, sehingga total yang akan dimiliki oleh Pertamedika adalah 
21 unit rumah sakit. Masing-masing unit rumah sakit ter sebut ada 
yang berupa kerja sama dalam hal operasi, kerja sama joint venture  
dan serah terima pengelolaan rumah sakit oleh Pertamina kepada 
Pertamedika. 

Pada bulan Juni 2013 ini kita akan me-launching RS 
Pertamedika Sentul City yang memiliki unggulan Cardiac Center 
dan Liver Center. Kita berencana akan melakukan transplantasi 
liver bekerja sama dengan Prof. Koichi Tanaka ahli Transplantasi 
Liver dunia dari Kobe University Hospital di Jepang. 

Sedangkan untuk Cardiac Center (Pusat Jantung) kita lakukan 
kerja sama dengan Prof. Dr. Med. Dr. H. C Reiner Koefer, M. D 
dari Jerman yang terkenal sebagai ahli jantung ternama di dunia 
dengan terobosan berupa Artificial Heart yang pertama di dunia. 
Dengan kerja sama ini maka transplantasi jantung yang pertama di 
Indonesia akan dilakukan oleh Pertamedika. Kita akan menargetkan 
1.000 operasi dalam 1 tahun.  

Selain kita mengoperasi orang-orang Indonesia, juga nantinya 
orang-orang Jerman akan melakukan operasi jantung dengan kita 
atas rekomendasi Dr. Koefer. Dalam pelaksanaannya nanti dila-
kukan oleh dokter Indonesia yang sudah belajar di Jerman yang 
sudah menjadi anggota tim dokter RSPP.

Untuk tahap berikutnya kita juga telah bekerjasama dengan 
Amerika untuk Neurosains (Sistem Saraf) sehingga pasien-pasien 
stroke, Cardiovasculer (gangguan pada pembuluh darah) bisa kita 
lakukan operasi  juga.

upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pertamedika 
agar perkembangan kemajuan rumah sakitnya dikenal luas 
masya rakat sehingga tidak ada lagi paradigma sebagai ru-
mah sakit ‘jadul’? Kita akan lakukan pengembangan system 
rumah sakit berstandar internasional yaitu dengan mempersiapkan 
akreditasi JCI (Joint Commision International). Jika kita memperolah 
predikat JCI ini maka RSPP akan diakui dan menjadi Rumah Sakit 
berstandar Internasional. 

Untuk menuju hal JCI banyak yang harus kita benahi karena 
semua aspek mesti disiapkan, mulai dari medical record, pelayanan, 
laboratorium, rawat jalan dan rawat inap. Ini akan kita lakukan 
bertahap. Rumah sakit  lain dibawah Pertamedika akan mengikuti 
arah ini. 

Yang terpenting bagi kita adalah Customer Focus, Customer 
Satisfaction dan Patient Safety. Patient Safety artinya kita tidak 
boleh sembarangan melakukan tindakan medis terhadap pasien 
karena keamanan dan keselamatan pasien harus kita nomor 
satukan. Terlebih sekarang ini banyak kita dengar di luar kejadian-
kejadian kesalahan pihak rumah sakit dalam melakukan tindakan 
medis terhadap pasien sehingga berujung kepada malpraktek. 

Di kala pasien datang membutuhkan tindakan medis maka 
kita segera berikan Pelayanan Prima (La Prima).  Ini menjadi motto 
kita yang meliputi Profesional, Ramah, Ikhlas, Mutu dan Antusias. 
Sehingga pasien yang telah sembuh dari penyakitnya akan merasa 
lebih puas lagi jika rumah sakit tersebut memberikan pelayanan 

yang baik. Namun jika pasien bisa sembuh dari penyakit tapi 
pelayanan yang diberikan kasar dan  tidak profesional maka si 
pasien tentunya tidak merasa puas, dan ia akan bilang rumah sakit 
tersebut jelek.

Kita akan lakukan tindakan tegas jika ada perawat atau dokter 
yang tidak memberikan Pelayanan Prima dan harus murah senyum 
juga. Itu menjadi komitmen kita. 

Semua anggota mesti profesional dan tidak hanya profesional 
saja namun juga bertanggung jawab dari dokter, perawat hingga 
driver. Jika ada yang melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas 
maka dia harus berani bertanggung jawab. 

Satu kali dua puluh empat jam (1x24)  jam tim medis,  terlebih 
yang bertugas di Unit Gawat Darurat (UGD) harus siap siaga tanpa 
alasan lelah dan ngantuk karena bertugas di malam hari. Jadi 
kapanpun tim medis kita harus siap. Kunci untuk menjadi profesional 
adalah teruslah belajar dan jangan malu untuk bertanya. 

“Knowledge is Power but Character is More“. Jadi banyak 
orang pintar tapi tidak ada jiwa sosial karena segala sesuatunya 
diukur dari uang. Dokter tidak boleh seperti itu. Bayar ataupun tidak 
bayar,  yang terpenting adalah menolong jiwa seseorang adalah hal 
yang utama. Hal inilah yang kita tanamkan di Pertamedika sebagai 
jasa layanan kesehatan. Kita tidak boleh membeda-bedakan 
golongan-golongan si pasien. Jika ada oknum yang melakukan hal 
seperti itu kita akan tindak tegas orang tersebut.  

hal apa saja yang menjadi unggulan pertamedika diban-
ding  kan rumah sakit lainnya di indonesia? Unggulan yang saya 
lihat adalah kebersihannya. Seperti halnya Rumah Sakit Pertamina 
Cirebon yang menjadi rumah sakit terbersih se-Jawa Barat karena 
tidak ditemukan tumpukan sampah dan puntung rokok. Walaupun 
Rumah Sakit Pertamina tergolong tua namun kita konsisten 
terhadap kebersihan dan kita terus lakukan pembenahan lainnya 
dengan merenovasi bagian-bagian dari rumah sakit. 

Begitupun alat-alat canggih lainnya juga telah kita miliki seperti 
ESMR (Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization) 
sebagai alat canggih untuk mendeteksi penyumbatan jantung. 
Selain itu kita juga memiliki alat Erectile Dysfunction Shock Wave 
Therapy (EDSWT). Kamar operasi yang dimiliki RSPP sudah 
berstandar internasional. Kita juga akan melakukan kerjasama 
dengan Korea dalam hal bedah plastik. Karena di Korea terkenal 
dengan para dokter yang concern  terhadap bedah plastik. 

Rumah Sakit Pusat Pertamina sudah dikenal sejak dulu 
dan telah memiliki nama besar karena banyak pejabat negara 
mempercayakan pelayanan kesehatannya kepada RSPP. Bahkan 
mantan orang nomor 1 Indonesiapun menjalani perawatan 
kesehatan di RSPP. Hal ini menjadi salah satu kebanggaan bagi 
RSPP.

apa harapan pertamedika ke depan sebagai perusahaan 
jasa layanan kesehatan? Pertamedika sebagai anak perusahaan 
Pertamina tentunya juga bercita-cita untuk menjadi Power House 
Indonesia di bidang kesehatan. Untuk itu kita perlu menjadikan 
rumah sakit yang canggih, yang terbaik dan menjadi panutan rumah 
sakit lain dan melayani orang banyak dengan motto La Prima.

La Prima bukan hanya sekadar tulisan saja tapi harus 
dilaksanakan. Saya selalu tekankan ke seluruh tim Pertamedika 
yang bertugas di rumah sakit agar senantiasa menerapkan La 
Prima. Dengan itu maka Pertamedika bisa mewujudkan rumah 
sakit terbaik dan menjadi panutan. 

Pada akhirnya Pertamedika harus menjadi Rumah Sakit 
Nasional yang mendunia dan senantiasa mengembangkan produk 
jasa layanan kesehatan yang Profesional, Efektif, Efisien dan 
Modern.•irli karmila/uhk
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bangkit dari kegagalan
Siapa sih yang tidak pernah gagal, hampir semua orang 

pernah gagal. Ketika target bulanan kita tidak sesuai yang 
diharapkan, ketika hasil kerjaan yang telah dilaksanakan 
tidak sesuai dari perkiraan bahkan perencanaan yang sudah 
dilakukan selama berbulan-bulan ternyata harus gagal karena 
pekerjaan kecil yang selama ini luput dari pantauan. Semua 
orang pernah gagal, kegagalan yang berdampak kecil atau  
sangat besar.

Kata orang bijak, tidaklah terlalu penting berapa kali 
anda gagal, yang terpenting adalah berapa cepat anda 
bangkit setelah kegagalan tersebut.  Ada juga yang 
mengatakan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Maka 
buang jauh kesedihan yang ada, habus air mata, jangan 
menyesali apa yang telah terjadi, 
lakukan sesuatu agar kondisi 
yang sudah terlanjur terjadi 
masih dapat diperbaiki dan 
ditingkatkan untuk kemajuan 
yang akan datang.

Berdasarkan beberapa 
sumber referensi yang telah 
dirangkum, ada lima langkah 
yang dapat dikerjakan agar 
kegagalan  t idak terulang 
kembali.

akui kalau kita telah 
gagal. Pengakuan bahwa kita 
telah gagal sangat penting sekali, 
karena dengan pengakuan tsb 
yang akan dilakukan adalah 
bagaimana cara agar pekerjaan 
yang sama dan pekerjaan 
lainnya tidak gagal di masa 
yang akan datang. 

evaluasi pekerjaan yang 
telah kita lakukan. Setiap 
pekerjaan selalu membutuhkan 
proses/ tahapan yang harus dilalui 
yaitu tahapan Perencanaan, 
Pengorganisasian, Pelaksanaan 
dan pengontrolan. Setiap fase 
pekerjaan tersebut kita evaluasi 
u lang, k i ta jabarkan, k i ta 
bandingkan antara perencanaan 
dan pelaksanaan yang telah dilakukan. Dari penjabaran dan 
evaluasi tersebut,  kita akan dapat memetakan problem 
yang ada dan apa yang harus dilakukan, apakah problem 
dari kegagalan pekerjaan tsb masih dapat diperbaiki, 
atau dampak negatif  dari kegagalan tsb dapat segera 
diminimalisir.  

diskusikan dengan atasan. Setelah kita evaluasi 
pekerjaan tsb, maka langkah selanjutnya adalah 
mendiskusikan dengan atasan kita, karena bagaimanapun 
kita tak pernah dapat menilai diri sendiri dengan obyektif, 
kita membutuhkan atasan untuk memberi masukan dari 
kondisi yang telah terjadi. Tim Transformasi Pertamina 

pernah membuat formula YMO, (Your Story, My Story dan 
Our Story). Dalam kondisi ini ternyata formula tersebut dapat 
juga diaplikasikan, yaitu:

a. Your story. sampaikan evaluasi yang telah dilakukan, 
mulai dari perencanaan apa saja yang telah dibuat sebelum 
pekerjaan tersebut dijalankan. Fasilitas apa saja yang 
dibutuhkan, Fungsi mana saja yang harus ikut terlibat dll, 
setelah itu, apakah kita telah melakukan organisir dengan 
fungsi lain yang terlibat dan berpengaruh pada pencapaian 
kesuksesan pekerjaan tersebut, dll. Pelaksanaan pekerjaan itu 
apakah telah dilakukan step by step sesuai dengan langkah2 
yang telah direncanakan dan telah dimitigasi resiko yang ada, 
dan apakah pekerjaan itu telah kita control sehingga tidak 
memberi celah kemungkinan kegagalannya. Dari evaluasi 

yang telah dilakukan akan terlihat 
situasi dan kondisi mana yang 
menimbulkan perbedaan dan 
merupakan “batu sandungan” 
dari pekerjaan tersebut. 

b. My story. Pendapat 
dari atasan tentang kondisi dari 
pekerjaan tersebut dan apa 
saja yang telah menimbulkan 
dan menjadikan penyebab dari 
kegagalan terhadap pekerjaan 
tersebut, dan apa saja yang 
harus dilakukan agar pekerjaan 
masih dapat diselamatkan, 
jika sudah terjadi bagaimana 
penyelesaian agar dampaknya 
tidak berlanjutan dan dapat 
segera diakhiri agar dampak 
negatif  tidak terbuka sehingga 
tidak dimanfaatkan oleh orang 
lain yang tidak bertanggung 
jawab.

c.  our story .  Set iap 
pekerjaan selalu berawal dan 
berujung pada kepentingan 
perusahaan. Jadi pekerjaan 
yang kita lakukan haruslah tetap 
mengacu pada kepentingan 
perusahaan, nama baik/citra dan 
pengembangan perusahaan.

tetap semangat dalam 
melaksanakan pekerjaan. 
Semangat menimbulkan pikiran 

positif, pikiran positif menggerakkan kita untuk tetap 
melangkah dan memperbaiki diri. Jadi kegagalan bukan 
penghalang kita untuk tetap semangat maju ke depan.

tetap berdoa di setiap pelaksanaan pekerjaan. 
Sebagai insan Indonesia yang mempercayai sila 1 Pancasila 
yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, maka kita selalu menyakini 
bahwa diatas segala usaha tetap dibutuhkan persetujuan 
Allah. Sehingga kita perlu berdoa di setiap pelaksanaan 
pekerjaan.

Kegagalan bukan akhir segalanya, ketika kita gagal, kita 
masih bisa bangkit, tegak dan berlari menuju keberhasilan. 
Ayo tetap Semangat!!!  Semoga Sukses selalu. Amin.•

Sejak pemerintah menggulirkan rencana 
kenaikan BBM bersubsidi dengan berbagai 
skenario, Pertamina telah menyiapkan 
segala kemungkinan yang akan terjadi dari 
kebijakan yang dikeluarkan tersebut.

Segala upaya dilakukan, agar saat 
kebijakan digulirkan, Pertamina bisa men-
jalankan amanat dengan baik sebagaimana 
yang telah dipersiapkan. Sebenarnya 
kunci dari pelaksanaan di lapangan adalah 
kepastian aturan dan sosialisasi kepada 
semua pihak. Baik itu dari pemerintahan, 
aparat, petugas lapangan dan masyarakat. 
Bagi Pertamina sebagai pelaksana di la-
pangan, hal tersebut menjadi hal yang 
perlu diprioritaskan, meski persiapan sudah 
dilakukan.

Karena bagaimanapun juga penerapan 
aturan baru, harus melihat siapa yang menjadi 
sasaran kebijakan tersebut dan bagaimana 
dampaknya. Karena bagaimanapun juga 
BBM subsidi secara langsung bersentuhan 
dengan masyarakat kecil. Segala hal yang 
bersentuhan dengan masyarakat kurang 
mampu terkadang dijadikan alat untuk 
memberikan reaksi atau penolakan atas 
aturan baru yang akan diterapkan. Padahal 
bisa jadi keberatan itu bukan merupakan 
suara dari mereka yang berhak menerima 
BBM subsidi.

Setiap apapun yang dilakukan Pertamina, 
seerat apapun Pertamina menggandeng 
berbagai pihak untuk memberikan dukungan 
dalam pelaksanaan pengendalian konsumsi 
BBM, tetap saja sosialisasi diperlukan. 
Apalagi Pertamina dan para operator 
SPBU di lapangan yang harus berhadapan 
langsung dengan masyarakat atas kebijakan 
yang akan dikeluarkan pemerintah.

Dengan sistem dua harga BBM subsidi di 
lapangan, sudah pasti akan banyak  hal yang 
diterapkan. Seperti penerapan empat jenis 
SPBU, menjelaskan secara detil kendaraan 
apa saja yang bisa mengisi di SPBU khusus. 
Ada juga SPBU yang menyediakan BBM 
subsidi dengan harga baru, SPBU kombinasi 
harga baru dan harga lama. Banyak detil 
kecil yang seharusnya disosialisasikan agar 
tidak terjadi kesalahpahaman di lapangan.

Pertamina sudah all out untuk melaksana-
kan kebiijakan baru pemerintah. Per tanggal 
26 April, segala sesuatunya sudah ready. 
Bahkan Pertamina telah membentuk 
Pusat Komando  Pengendalian (Puskodal) 
Implementasi Kebijakan BBM PSO di Kan-
tor Pusat, masing-masing Region, serta 
masing-masing lokasi Kantor Cabang 
dan Depo Pertamina di seluruh Tanah Air. 
Semoga apapun kebijakan yang diputuskan 
pemerintah, Pertamina bisa menjalankan 
dengan baik dan berjalan lancar.•
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pekan ini
SISteM PengenDaLIan 
bbM beRSubSIDI SIaP
jakarta  (Koran Tempo) – Pertamina memas-
tikan semua sistem pengendalian BBM bersubsidi 
siap dalam minggu ini. Skenario pengamanan 
distribusi BBM akan ditetapkan dalam standar 
operasional secepatnya. “Semua siap pada 26 
April 2013,” kata Direktur Pemasaran & Niaga 
Pertamina Hanung Budya. Hanung menjelaskan, 
setelah semua sistem siap, cip sistem Radio 
Frequency Identification (RFID) akan dipasang 
pada nozzle mobil di seluruh Indonesia. Untuk 
tahap pertama baru akan dilakukan di Jakarta. 
Pemasangan RFID ini dilandasi oleh Peraturan 
Menteri ESDM No. 1/2013 tentang kendaraan 
dinas dan kendaraan BUMN yang dilarang membeli 
BBM subsidi. Cip tersebut akan mendeteksi mobil 
mana yang berhak menggunakan BBM subsidi. 
Adapun untuk pengamanan distribusi BBM 
subsidi setelah penerapan dua harga, Pertamina 
menggandeng Bareskrim Polri untuk mencegah 
kericuhan di lapangan. Kepala Biro Pembinaan 
Operasi Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Achmad 
Hidayat mengatakan, pihaknya akan mengerahkan 
personelnya untuk berjaga-jaga di SPBU.•rianti 

oCtavia

Slack Wax WMo Ru IV Cilacap 
Rambah Pasar Internasional

Selalu Waspada terhadap 
Pembajakan kapal tanker
jakarta – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
mengingatkan untuk sela lu 
waspada terhadap kemung-
kinan-kemungkinan yang akan 
terjadi berkaitan dengan kasus 
pembajakan kapal angkutan 
minyak dan gas Pertamina. 
Karena mengingat situasi di 
perairan Somalia akan semakin 
berbahaya. 

“Bisnis pengangkutan 
kapal lintas samudera memang 
dihadapkan dalam kondisi 
yang seakan blankout karena 
perairan-perairan yang dilewati 
oleh kapal-kapal internasional 
tentunya banyak risiko-risiko 
buruk yang tidak terkira bisa 
saja terjadi,” ungkap Karen.

Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, Karen menginginkan 
agar ke depan pihak Tugu 
Pratama dan tim Integrated 

Supply Chain (ISC) bersinergi 
melakukan pemasangan 
sistem chip pada setiap kapal 
tanker Pertamina. Sistem 
chip ini sebagai teknologi 
yang mampu memberikan 
informasi posisi keberadaan 
kapal tersebut dan mampu 
mendeteksi volume muatan 
apakah berkurang atau tidak 
selama perjalanan di laut 
dan semua itu bisa terkontrol 
secara otomatis di Kantor 
Pusat.

Pada Mei tahun lalu, kapal 
tanker MT Smyrni bermuatan 
minyak mentah milik Pertamina 
yang dibajak oleh perompak 
bersenjata Somalia di perairan 
dekat pulau Masirah, Oman. 

MT Smyrni merupakan 
kapal tanker milik Dynacom 
Tanker Management Ltd 
Yunani berbendera Liberia 
yang disewa anak usaha 
Pertamina, PT Pertamina 
Energy Tranding Ltd (Petral) 

tersebut mengangkut 950.000 
barel minyak mentah Azeri dari 
Azerbaijan. Minyak mentah 
pesanan  Pe r tam ina  i t u 
dikapalkan ke Indonesia untuk 
selanjutnya diolah menjadi 
BBM di RU V Balikpapan. 

P e r o m p a k  S o m a l i a 
akhirnya membebaskan kapal 
tanker tersebut berikut para 
awak kapalnya pada bulan 
Maret 2013 setelah dilakukan 
negosiasi nilai uang tebusan 
yang diminta mulai dari USD 
75 juta dan akhirnya sepakat 
menjadi USD 14,5 juta. 

“Nilai uang dari muatan 
minyak mentah tersebut 
lebih besar dari harga kapal 
tanker MT Smyrni itu sendiri. 
Oleh karena itu dari USD 
14,5 juta tersebut, USD 10 
juta ditanggung oleh pihak 
Pertamina dan sisanya USD 
4,5 juta ditanggung oleh 
pemilik kapal,” ucap Yasril.

Uang tebusan tersebut 

dibayarkan oleh PT Tugu 
Pratama Indonesia sebagai 
pihak Asuransi yang memang 
dipersiapkan oleh Pertamina 
untuk menghadapi resiko-
resiko yang terjadi dalam 
industri migas. Saat ini Kapal 
tersebut sedang bersandar di 
Singapura dan direncanakan 
tiba di RU V Balikpapan pada 
24-25 April 2013. 

A t a s  b e b a s n y a 
kapal tanker tersebut, PT 
Pertamina (Persero) dan PT 
Tugu Pratama Indonesia 
(TPI) mengadakan syukuran 
di Executive Lounge Kantor 
Pusat Pertamina, Rabu (17/4). 
Hadir pula Direktur Keuangan 
Pertamina Andri T. Hidayat, 
Direktur Umum Pertamina 
Luhur Budi Djatmiko, dan 
President Direktur PT TPI Yasril 
Y. Rasyid yang didampingi 
seluruh jajaran direksi TPI.• 
irli karmila

CilaCap - Slack Wax MMO 
produk dari RU IV  Cilacap 
yang dapat dipergunakan 
sebagai bahan dasar dalam 
industri pabrik korek api, 
semir sepatu, lilin maupun 
kosmetik banyak diminati 
o leh  pasar  ba ik  da lam 
negeri maupun luar negeri.  
Demikian disampaikan oleh 
Oos Kosasih Asisten Manager 
Special Chemical Niaga  saat 
acara ekspor perdana Slack 
Wax MMO di kilang RU IV, 18 
April 2013. 

“ Ekspor kali ini menuju 
Korea Selatan dengan target 
400 ton perbulan. Produk ini 

juga akan dikirim ke sejumlah 
Negara seperti Malaysia, 
India, Thailand dan Belanda”, 
ujarnya. 

Menurut Oos, penjualan 
produk Slack Wax MMO ini 
sangat baik dibandingkan 
apabila komponen Slack Wax 
ini dijual dalam bentuk produk 
IFO. Ke depan pihaknya 
berharap pemasaran Slack 
Wax ini akan terus meningkat 
bukan hanya menggunakan 
iso tank car namun akan 
menggunakan kapal.

S e m e n t a r a  P j s  G M 
RU IV Nyoman Sukadana 
menjelaskan, RU IV memiliki 

potensi besar dalam mempro-
duksi Slack Wax hingga 3.700 
ton perbulan. “ Ekspor ini 
adalah titik awal. Nantinya 
pemasaran Slack Wax MMO 
dilakukan secara kontinyu 
dan akan dibangun fasilitas 
pendukungnya untuk loading 
menggunakan kargo yang 
lebih besar”, ujarnya. 

P e l e p a s a n  e k s p o r 
perdana ini ditandai dengan 
ayunan bendera start oleh 
Pjs GM Nyoman Sukadana 
bersama Asisten Manager 
Special Chemical Niaga Oos 
Kosasih dan Trada Trading 
Amrizal.•ru iv
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60 Ribu Pohon karet untuk 
kawasan ekosistem Leuser

Ru II Sukses bina kSM jamur tiram Putih

jakarta –  PT Pertamina (Persero) 
menggandeng TNI AD dalam pelaksanaan 
kegiatan sosial tahun 2013 di daerah operasi 
dan bedah desa Pertamina. Pelaksanaan 
tersebut disepakati dengan penandatanganan 
perjanjian kegiatan sosial yang ditandatangani 
oleh Direktur Keuangan Pertamina Andri T. 
Hidayat dan Asisten Teritorial KASAD, Mayjen 
Bachtiar di Lantai 9 Kantor Pusat Pertamina, 
Senin (8/4).  

Adapun kegiatan sosial yang akan 
dilaksanakan melingkupi bidang kesehatan, 

bidang infrastruktur, bidang lingkungan hidup dan bidang pendidikan. Dengan kontribusi besar 
Pertamina dalam kegiatan sosial tersebut maka turut berperan mewujudkan kemanunggalan 
TNI AD dengan rakyat.

 Dalam kesempatan tersebut, Bachtiar menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan 
Pertamina kepada TNI AD untuk melaksanakan kegiatan sosial yang diperuntukkan bagi 
kepentingan rakyat. Diharapkan upaya yang dilakukan Pertamina ini turut membantu 
mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya diwilayah-wilayah pedesaan.•irli karmila

nagan raYa, aCeh – Da-
lam meningkatkan peles ta rian 
lingkungan de ngan program 
“Pertamina Me nabung 100 
Juta Pohon”,  Pertamina 
melakukan aksi penanaman 
60.000 pohon di kawasan 
rehabilitasi lahan masyarakat 
di dua Desa Meunasah Kreung 
dan Desa Balang Banyu, 
Kabupaten Nagan Raya, 
Provinsi Aceh.

Menurut Marketing Branch 
Manager Aceh Marketing 
Operation Region I Ari Bawa, 
sa lah satu program pe-
nanaman pohon Pertamina 
yang sedang berlangsung 
saat in i  adalah Program 
Restorasi Kawasan Taman 
Nasional Gunung Leuser 
Langkat Sumatera Utara dan 
Rehabilitasi Lahan Masyarakat 
Nagan Raya, Aceh. Program 
ini  dilaksanakan bekerja sa-
ma dengan Yayasan Leuser 
Internasional (YLI). Tar get 
pena naman pohon sebanyak 
260.000 pohon.

Pemberian 60.000 pohon 
karet tersebut diserahkan 
kepada enam kelompok 
tani yang berperan sebagai 

Pertamina gandeng tnI aD 
untuk bakti Sosial

pendamping. Masing-masing  
kelompok terdiri dari 25  kepala 
keluarga.

Salah seorang Ketua 
Ke lompok Tani dari Desa 
Balang Banyu Usman sangat 
bersyukur atas bantuan Per -
tamina. Menurutnya, pem-
bibitan pohon karet yang dibe-
rikan ini, sangat menolong 

kelompok tani mereka dan 
juga masyarakat desa.

Sementara  As is ten I 
Nagan Raya Teuku Ar i f 
Sangat mengapresiasi upaya 
Pertamina yang peduli ke-
pada masyarakat Nagan 
Raya, khususnya di kawasan 
rehabilitasi lahan.•marketing 

operation reg. i
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dumai - Kelompok Swa-
daya Masyarakat (KSM) 
Ja mur Ti ram Putih Usaha 
Berkah binaan RU II Dumai 
menghasilkan Rp. 10 juta per 
bulan. Menurut Ketua KSM 
Usaha Berkah Suryanto, saat 
ini mereka bisa menghasilkan 
rata-rata 15 kg jamur se-
tiap harinya.  “Saya jual se-
nilai Rp25.000 per kg. Ja di 
rata-rata per hari saya men-
dapatkan Rp 375.000 dan 
satu bulan sekitar Rp.10 juta 
untuk enam anggota KSM 
Usaha Berkah,” tambahnya.

Sebelum dibantu Perta-
mina,  KSM Usaha Berkah 
masing-masing mengeluarkan 
iuran Rp. 100.000 sebagai 
modal awal usaha jamur 
tiram putih. Setelah hibah 
dari Pertamina, KSM tersebut 
menjadi berkembang pesat.

 Dengan  suksesnya 
KSM tersebut, Pertamina 
berharap di Kelurahan Tan-
jung Palas – Dumai dapat 
muncul KSM budidaya jamur 
tiram yang baru. Hal tersebut 

dikemukakan oleh Public 
Relations Section Head RU II, 
Yefrizon,  pada Kamis (18/4).

“J ika  ada ke lompok 
masyarakat Ring I Kilang RU 
II Dumai yang ingin sukses 
seperti KSM Usaha Berkah 
dan memiliki tekad yang 
sungguh-sungguh,  kami akan 
mendukung,” tambahnya.

Yefrizon menyebutkan, 
Pertamina telah membantu 
kumbung, rumah pembibitan 
jamur, rak tempat baglog, 
dan 5.000 buah baglog jamur 
tiram putih dengan total nilai  
Rp. 40 juta. 

Koordinator II Dumai – 
Bengkalis Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat 
(PNPM) Provinsi Riau, Rudi 
Rosyidi, selaku mitra kerja 
Program CSR Pertamina 
tersebut mengatakan masya-
rakat dapat melihat langsung 
pembukuan KSM Usaha 
Berkah secara transparan.

Pertamina menggandeng 
PNPM Provinsi Riau karena 
memiliki visi, pengalaman, 
dan jaringan dalam pro-
gram pemberdayaan ma-
syarakat.•ru ii
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tim knowledge Management (koMet)
Quality Management – Dit. ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Quality Management Awareness 2013 : 
Building organization Competitiveness 
Through Innovation and Knowledge 
sharing Culture

oleh  Hilda Yanti - Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Desy Puspitasari  - Quality Management, General Affairs Directorate

Launching webinar Lync  : 
sharing Knowledge tak lagi dibatasi ruang dan waktu

No. 17
Tahun XLIX, 29 April 2013

Sebagai salah satu rekomendasi dan agenda kegiatan yang telah disepakati 
dalam Quality Management Forum (QMF) akhir tahun 2012 , Insan Mutu telah 
berkomitmen untuk mendukung dan memberikan kontribusi nyata kepada 
Perusahaan melalui empat pilar kegiatan quality management yaitu continuous 
improvement program (CIP), standardization management (SM), quality 
management assessment (QMA) dan knowledge management (KOMET).

Rekomendasi QMF tersebut ditindaklanjuti dengan 
diadakannya perhelatan acara Quality Management 
Awareness (QM Awareness) yang diselenggarakan 
pada tanggal 25 April 2013 bertempat di lantai 
Mezzanine floor Kantor Pusat Pertamina.

Tujuan diadakannya QM Awareness antara 
lain memberikan pemahaman kepada peserta 
akan manfaat yang didapat dengan melibatkan 
diri dalam kegiatan quality management. QM 
Awareness yang mengangkat tema “Building 
Organization Competitiveness Through Innovation 
and Knowledge Sharing Culture”  ini dihadiri oleh 
Direksi Pertamina antara lain Direktur Umum, 
Direktur Keuangan, Direktur PIMR serta jajaran manajemen dari Kantor Pusat 
dan Anak Perusahaan. 

Opening speech diberikan oleh perwakilan 
fungsi Quality Management dan sekaligus 
dilakukan pemutaran video QM profile sebagai 
tanda dimulainya launching Webinar KOMET. 
Melalui webinar, acara QM Awareness tersebut di-
relay oleh seluruh Unit Operasi dan Unit Region.

Diawali dengan sharing session dari Presiden 
Direktur PT Microsoft Indonesia - Andreas Diantoro yang berbagi pengetahuan 
mengenai berbagai hasil inovasi dari Microsoft Research. Inovasi milik PT Microsoft 
Indonesia menitikberatkan kepada teknologi yang memberikan kemudahan  di 
masa  depan.

Pemaparan mengenai empat pilar 
Quality Management mulai dari filosofi, 
pencapaian, sampai target yang hendak 
dicapai di masa mendatang disampaikan 
oleh Faisal Yusra selaku Quality Management 
Manager.

Para undangan juga diarahkan untuk 
mengisi kuesioner QM Awareness untuk 
mengetahui sampai sejauh mana tingkat pemahaman terhadap empat pilar sesuai 
pemaparan yang disampaikan oleh Quality Management Manager dan dikemas 
dalam QM Profile Leaflet. Acara diakhiri dengan pemberian apresiasi atas kinerja 
para Expert Panel yang telah membantu Tim KOMET untuk melakukan review 
aset pengetahuan sejak tahun 2012. Berdasarkan rata-rata kinerja review, jumlah 
aset yang telah di-review, dan ketepatan dalam melakukan review maka terpilih 
tiga Expert Panel terbaik, yaitu T. Parningotan Pasaribu, Ernie D.Ginting dan Ch. 
Susianti Abd.

Dengan berakhirnya acara QM Awareness 2013, bukan berarti program 
awareness QM telah usai, namun acara tersebut merupakan kick off dari seluruh 
program awareness QM di tahun 2013. Setiap bulannya secara berkelanjutan, 
seluruh Fungsi QM dari setiap Direktorat akan bekerjasama untuk melaksanakan 
serangkaian awareness tersebut. Sampai jumpa di QM Awareness yang akan 
datang.

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

Seluruh undangan dalam acara Quality Management (QM) Awareness 
riuh bertepuk tangan saat video QM Awareness diputar pada Kamis/ 25 April 
2013. Pemutaran video tersebut sekaligus menandakan Webinar KOMET telah 
di-launching. 

Acara yang dihadiri oleh Direktur Umum, 
Direktur PIMR, dan Direktur Keuangan, 
jajaran Manajemen yang terdiri atas SVP, VP, 
dan Direksi Anak Perusahaan serta seluruh PIC kegiatan QM yang menjadi tamu 
undangan dapat terselenggara dengan sukses. Setelah launching, keseluruhan 
acara di-relay dari Ballroom KP ke seluruh Unit Operasi dan Unit Region mulai 
dari Marketing Operation Region I-VIII dan Refinery Unit II-VII dengan total 
peserta sejumlah 25 Users.

Dalam QM Awareness 2013 terdapat dua narasumber yang audio 
dan materi presentasinya di-relay ke seluruh unit yaitu Presiden Direktur 
PT Microsoft Indonesia - Andreas Diantoro dan Quality Management 
Manager - Faisal Yusra. Pertanyaan dari Audience di Unit Operasi dan Unit 
Region melalui chat box Webinar dijawab secara live oleh keduanya dari 
Kantor Pusat.

Overall pelaksanaan launching Webinar ini dapat terlaksana dengan 
baik dan lancar terindikasi dengan penerimaan presentasi, audio presenter, 
dan pemutaran video diterima baik di Unit Area yang tersambung. Respon 
manajemen Unit Operasi dan Unit Region juga bagus sesuai info dari General Manager dan para undangan hadir 
di Kantor Pusat yang diterima oleh Fungsi Quality Management. Walaupun beberapa kendala muncul selama 
pelaksanaan baik di Kantor Pusat maupun di Unit Area, namun dapat diatasi dengan baik dalam waktu singkat 
pada saat pelaksanaan tanpa mengganggu jalannya pelaksanaan launching webinar. 

Launching tersebut ditutup dengan polling kepada seluruh audience yang terhubung dalam webinar. Polling 
mengenai efektifitas webinar, kelengkapan menu/fitur, stabilitas akses, dan ketertarikan mengikuti Webinar kembali 
serta sejauh mana Webinar dapat membantu pekerjaan Pekerja di Unit Operasi maupun Unit Region haislnya 
sangat positif. 

Terimakasih kepada seluruh tim yang telah membantu kelancaran Launching Webinar yaitu Tim Microsoft 
Indonesia, MII, dan IT Operation terutama End User Support, DCOC, Network Support, dan Tim IT Unit Operasi 
yang telah bekerjasama dengan baik sebelum maupun selama berjalannya launching Webinar sehingga acara 
dapat berjalan dengan lancar. 

Seiring dengan launching yang telah dilakukan, implementasi webinar harus dilakukan dengan optimal melalui 
penyusunan jadwal utilisasi sharing knowledge webinar. Melalui webinar yang menggunakan Microsoft Lync ini, 
sharing knowledge dapat dilakukan secara live dari meja kerja atau dimanapun Pekerja yang menjadi Presenter 
maupun Audience berada.  

Kepada para PIC KOMET Unit Operasi dan Unit Region maupun Anak Perusahaan yang akan memanfaatkan 
webinar, sebelumnya diharapkan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Tim KOMET Korporat agar pemanfaatannya 
lebih efektif. Tahun ini pengelolaan Webinar akan terpusat terlebih dahulu dimaksudkan untuk menjaga stabilitas 
bandwith perusahaan. Ke depan di setiap Unit Operasi maupun Unit Region dapat menjalankan secara mandiri. 
Tertarik menjadi Narasumber atau peserta dalam Forum KOMET melalui Webinar? Hubungi Tim KOMET untuk 
informasi dan keterangan lebih lanjut.

The More You Share, The More You Get! Let’s Shared Knowledge!!! 

!
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SINOPSIS

judul : 
pancasila karya bersama 
milik bangsa
penulis : a.m Fatwa
penerbit  : the Fatwa Center

Pada tanggal 1 juni 2010 yang lalu. 
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 
menyelenggarakan upacara peringatan 
pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. 
Menurut sejarah, tanggal 1 Juni 1945 
memang untuk pertama kali istilah Pancasila 
dikemukakan secara resmi disertai uraian 
tentang sila – silanya oleh Bung Karno. 
Menjelang dan setelah upacara tersebut, 
baik secara terbuka di media massa maupun 
melalui curah pendapat dengan pesan 
dan diskusi dari mulut ke mulut, muncul 
kontroversi tentang acara tersebut dalam 
kaitanya dengan “hari Lahir” Pancasila. 
Apakah dengan acara itu berarti kita 
mengakui secara resmi bahwa tanggal 1 
juni merupakan Hari Lahirnya Pancasila? 
Tentunya ada yang setuju dan ada yang 
tidak setuju. AM Fatwa, penulis buku ini, 
adalah salah seorang yang mengakui peran 
besar Bung Karno dalam ikut membidani 
Pancasila tetapi tidak setuju jika dikatakan 
Pancasila secara kategoris lahir Tanggal 1 
Juni 1945.

Proses awal rumusan Pancasi la 
diperkenalkan oleh Ir. Soerkarno dalam 
rapat BPUPKI yan diketuai dr. Radjiman 
Widyodiningrat pada tanggal 1 juni 1945 
di Pejambon, Jakarta. Dengan rumusan : 
kebangsaan Indonesia, internasionalisme 
atau perikemanusiaan, mufakat, atau 
demokras i ,  kese jahterahan socia l , 
menyusun Indonesia merdeka dengan 
bertaqwa kepada Tuhan YME. Semula Ir. 
Soekarno menyebut Panca Dharma dan 
menurutnya atas satan seorang ahli bahasa 
yaitu M. Jamin, lalu dianggap lebih tepat 
dengan istilah Pancasila. Inilah proses awal 
yang dikemudian hari kita ketahui Pancasila 
merupakan dasar dan suatu indeologi 
bangsa Indonesia.

Dari awal perumusan Pancasila diketahui 
bahwa banyak terdapat kontroversi baik dari 
tanggal,hari lahir, maupun siapakah perumus 
Pancasila tersebut, namun perlu diketahui 
bahwa buku ini menjelaskan Pancasila 
merupakan karya dan milik bersema bangsa 
Indonesia.dari gambaran proses awal 
sampai disahkanya Pancasila sebagai dasar 
Negara, nyatalah bahwa Pancasila yang 
tercantum dalam pembukaan UUD Negara 
Republik Indonesia bukan karya satu orang 
tetapi merupakan karya bersama dan 
menjadi milik bersama bangsa Indonesia, 
dimana prosesnya melibatkan banyak 
orang. Bung karno sendiri menyatakan 
bahwa beliau penggali Pancasila yang 
sudah hidup dimasyarakat. 

Buku yang berjudul Pancasila Karya 
Bersama Mil ik Bangsa ini mencoba 
menjelaskan sejarah terbentuknya Pancasila 
yang meupakan dasar Negara Indonesia. 
Perjuangan para pahlawan dan para pejuang 
kemerdekaan amat lah luar biasa, sudah saat 
nya kita menghargai perjuangan mereka. 
Tentunya kita hanya dapat mengenang 
jasa mereka namun kita masih mampu 
meneruskan semangat kemerdekaan yaitu 
melalui dasar sila Pancasila, dengan kita 
memahami makna Pancasila tersebut dan 
juga menjalankanya maka kita merupakan 
penerus perjuangan dan keutuhan bangsa 
Indonesia.• perpustakaan

8PeRSatuan WanIta PatRa

bantuan PWP dalam kebaktian Paskah
No. 17

Tahun XLIX, 29 April 2013
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PWP Peduli Dunia Pendidikan
jakarta – Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Frida 
Hanung Budya, Diah T Hidayat dan Ketua YPKP (Yayasan 
Pendidikan dan Keterampilan Patra) Yeni Suhartoko beserta 
Persatuan Wanita Patra bidang sosial budaya bersiap untuk 
foto bersama dengan anak-anak dari Taman Bacaan Patra. 
Dengan tema “Mencerdaskan anak bangsa memberi gizi 
untuk anak-anak”, PWP menyalurkan bantuan uang tunai 
sebesar Rp40.400.000, pada  (28/3). Selain itu, untuk 
meningkatkan  kualitas pendidikan dan perkembangan 
anak yang baik, PWP Pusat memberikan bantuan gizi 
sosial berupa vitamin, susu, makanan dan  obat-obatan. 
Sedangkan Bidang Pendidikan PWP memberikan bantuan 
berupa buku-buku bacaan.•priYo widiYanto

jakarta – Persatuan Wanita Patra (PWP) Pusat bersuka cita 
dalam acara kebaktian Paskah dengan tema “Jangan Takut, Yesus 
Telah Bangkit (Matius 28 ; 1-10)”. Pada acara tersebut wakil dari 
PWP bidang Organisasi Sosial  & Budaya Lia Ginting menyerahkan 
bantuan sebesar Rp 25 juta kepada Pendeta A.R Saranggih, 
S.Th. sebagai pimpinan Yayasan Gereja Methodist Indonesia (GMI) 
Efrata – Sawangan, (10/4). Bantuan yang berasal dari dana PKBL 
Pertamina tersebut akan dialokasikan untuk perbaikan ruangan 
Sekolah Minggu.

Pada kesempatan tersebut,  Pendeta RM. Stevanus Sumardiono, 
PR. menyampaikan firman dan diikuti kesaksian Grace Simon. Acara  
juga diisi dengan puji-pujian Yayasan Elsafan Indonesia – Klender 
yang dipimpin oleh Pendeta Ritson Manyonyo, S.th.•wahYu
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tangerang - Puluhan orang tua tampak bahagia mengikut 
serangkaian acara bakti sosial paskah yang diadakan Persatuan 
Wanita Patra Pusat Bidang Kerohanian Kristen yang bekerja sama 
dengan PKBL Pertamina di Panti Wredha Yayasan Bina Bhakti, 
Babakan, Setu, Tangerang Selatan, pada  ( 27/3). 

Dalam kesempatan tersebut Ketua PWP Tingkat Pusat Direktorat 
Keuangan Diah Andri T. Hidayat menyerahkan bantuan berupa alat 
kedokteran gigi, obat-obatan, dan kursi lipat beserta meja. Diah 
bersama dengan anggota PWP Pusat lainnya mengunjungi kamar-
kamar pasien di Panti Wherda. Ia berharap bantuan yang diberikan 
dapat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan.•wahYu

PWP adakan bakti Sosial ke Panti Wredha
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medan – Dalam rangka meningkatkan penjualan dan mempererat 
konsolidasi antar fungsi sales, M&T Marketing Operation Region I 
mengadakan Sales Force Consolidation pada 20 – 23 Maret 2013 
kemarin. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Sales Executive (SE), Branch 
Manager, dan Region Manager di wilayah Region I mengambil tema 
“Winning The Competition Through Powerful Sales Team”.

Kegiatan konsolidasi ini terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah 
Rapat Konsolidasi yang dipimpin oleh GM Marketing Operation Region I 
pada hari Rabu, (20/3). Di Rapat Konsolidasi, setiap SE menyampaikan 
update bisnis di wilayah masing-masing, untuk mencari potensi penjualan 
dan melaporkan kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

 Pada setiap pemaparan, GM Marketing Operation beserta para 
Region Manager dan Branch Manager melakukan pendalaman materi 

konsolidasi Pemasaran 
di Marketing operation Region I

dengan memberikan tantangan dan masukan kepada setiap SE 
untuk program kerja 2013.

Hari kedua,  seluruh SE dihadapkan pada kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD). Dibagi menjadi lima kelompok, setiap kelompok 
dihadapkan pada studi kasus yang berbeda, yaitu : Bundling Product 
untuk Peningkatan Penjualan, Optimalisasi Peraturan Menteri ESDM 
No 1/2013 dalam Peningkatan Penjualan BBK, Perubahan sistem 
SPBE ke SPEK, Upaya Winback Customer Industri & Marine, dan 
Optimalisasi Keagenan Pelumas. Dan di hari ketiga, diadakan 
outbond dan arung jeram.

GM  Marketing Operation Region I  berharap  para Sales Force 
selain harus capable dalam melakukan bisnis, kerja sama antar fungsi 
penjualan juga dapat terjadi di lapangan.•marketing operation reg. i



ralat
Pada Energia Tahun XLIX No.16 edisi 22 April 2013 hal. 

4 terdapat kesalahan penulisan nama  pada caption foto “Dari 
Pangkalan Brandan, Migas Indonesia Mendunia”.  Di situ tertulis 
Hadi Daryanto, seharusnya tertulis suyitno patmosukismo.

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

     redaksi 
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Sekuriti harus jadi 
Mata dan telinga

 
parepare - Dalam rangka peningkatan kompetensi 
sumber daya manusia tenaga sekuriti, Operation 
Security Sulawesi Slamet Dwi Laksono menggelar 
sharing session yang dilaksanakan di Terminal BBM 
Parepare pekan ketiga Maret. Slamet memaparkan 
tugas sekuriti mengemban peran penting dalam 
kelangsungan operasional Pertamina. Mengingat 
tugasnya yang sangat penting, sekuriti Pertamina harus 
memiliki skill yang mumpuni sesuai standar tenaga 
pengamanan sehingga di lapangan bisa diandalkan. 
“Petugas pengamanan harus menjadi mata dan telinga 
dalam menghadapi setiap ancaman yang mungkin 
terjadi. Selain itu bertugas sebagai penindak awal 
dalam pencegahan, mengatasi dan menghancurkan 
kemungkinan bahaya di objek vital perusahaan,” urai 
Slamet.•marketing operation reg. vii
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anggota baru 
komisaris Pertamina
jakarta  –  Dewan Komisaris Pertamina mendapat 
tiga anggota  baru, menggantikan  empat anggota 
lama yang habis masa jabatannya. Ketiganya ialah 
Mahmuddin Yasin (Wakil Menteri Negara BUMN), 
A. Edy Hermantoro (Dirjen Migas) dan Bambang 
PS Brodjonegoro (Kepala Badan Kebijakan Fiskal - 
Kementerian Keuangan). Ketiganya menggantikan  4 
anggota lama yang habis masa tugasnya, yaitu Harry 
Sesetyo Nugroho, Luluk Sumiarso, Evita H. Legowo 
dan Anny Ratnawati.  Ketiga anggota baru  tersebut  
diterima Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, yang 
didampingi  Staf Dewan Komisaris Pertamina. Mereka 
mendapat penjelasan  tentang  Pertamina, struktur 
organisasi dan tugas-tugasnya.•urip herdiman kambali

PWP Peduli Dunia Pendidikan

SOROT

ancaman terhadap 
ketahanan energi 
nasional
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Marine Region III adakan 
Pelatihan table top
balongan - Selama tiga hari Marine Region III 
mengadakan pelatihan Table Top  yang diikuti oleh 
Marine Region III, Sekurity RU VI, Public Relation RU VI, 
HSE RU VI, Pol Air Polda Jabar, Lanal Cirebon, Kantor 
Syahbandar Indramayu, Polisi Laut Polres Indramayu, 
TBBM Balongan dan EP Region Jawa. Marine Region 
III Manager Eko Bambang mengharapkan  latihan ini 
dapat memberikan  wawasan tambahan kepada para 
peserta sehingga apabila ada kejadian yang tidak 
diinginkan seluruh fungsi terkait dapat bersinergi dan 
siap, dan peran security serta Lanal & Pol Air sangat 
menentukan keberhasilan kegiatan dimaksud. Tahun 
ini kegiatan table top akan diulang lagi melalui Exercise 
yang lebih lengkap dengan praktik langsung.•ru vi
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etios Valco Diuji 
Menggunakan Pertamax
makassar— Toyota Etios Valco kali Pertama 
diuji coba menggunakan bahan bakar beroktan 
92, Pertamax. Keluaran terbaru Kalla Toyota 
selaku dealer utama mobil pabrikan Jepang itu 
menyedot perhatian masyarakat kota Makassar 
saat launching berlangsung di Lapangan Karebosi,  
penghujung Maret lalu. Selain untuk menguji 
keunggulan dan kenyamanan mobil tipe city 
car tersebut, peserta test drive juga digiring 
merasakan keunggulan berkendara menggunakan 
Petamax. “Testimoni peserta test drive rata-rata 
mengatakan performa berkendara sangat nyaman, 
tarikan mesin ringan menggunakan Pertamax,” 
ujar Mardian, Sales Representative Wilayah 1 
Makassar.•marketing operation region vii

jakarta - Seiring dengan pertumbuhan ekonomi 
yang stabil antara 6% – 7%, menyebabkan 
kebutuhan energy nasional juga meningkat tajam. 
Karena itu diperlukan kebijakan energy yang juga 
mendukung perekonomian nasional. Namun 
persoalan menjadi rumit karena sebagian besar 
BBM harus impor, dan dijual di dalam negeri 
dengan harga subsidi  yang akhirnya membebani 
APBN. 

Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, 
Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis dan Ilmu 
Komunikasi  Unika Atmajaya menyelenggarakan  
dialog dengan tema Kebiojakan Energi yang 
Mandiri Dalam Memperkuat Perekonomian 
Nasional. Dialog berlangsung di Kampus Unika 
Atmajaya pada Kamis (18/4). 

Dialog menghadirkan empat pembicara, yaitu 
Ir. Effendi Sirajuddin (Ketua Asosiasi Perusahaan 
Migas Indonesia), DR. A. Prasetyantoko (Dekan 
FIABIKom  Unika Atmajaya), DR. Pri Agung 
Rakhmanto (Direktur Eksekutif  Reforminer) dan 
VP Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir. Bertindak sebagai moderator ialah Dr. 
Y. Eko Widodo.  

Ali Mundakir menyatakan bahwa masyarakat 
sepertinya sudah sangat egois ingin menghabiskan 
seluruh sumber daya alam yang ada di bumi 
Indonesia, tanpa memikirkan generasi yang 
akan datang. Ali Mundakir mengakui adanya 
kekhawatiran dari jajaran direksi Pertamina  akan 
ketergantungan Indonesia pada minyak.  Hal yang 
sebenarnya sangat berisiko tinggi karena  mungkin 
saja suatu waktu tidak ada lagi minyak yang bisa 
diimpor. “Bicara minyak dan gas, keduanya adalah 
komoditas global. Bukan cuma Indonesia yang 
perlu, tetapi semua negara  memerlukan minyak 
dan gas,” tegas Ali.  Untuk itu, Ali mengajak semua 
pihak untuk melakukan penghematan energi dan 
beralih ke energi lainnya.

Pada intinya, keempat pembicara sama-
sama mencemaskan ketergantungan Indonesia 
yang tinggi pada minyak dan gas. Bukan saja  
memberatkan APBN, namun   membuat Indonesia 
kehilangan daya saingnya. Sementara  harga 
BBM yang murah, tidak memberi ruang untuk 
pengembangan energi baru dan terbarukan.•urip 

herdiman kambali 
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PWP adakan bakti Sosial ke Panti Wredha
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anak perusahaan
a

Pertamedika dan 
PtC bersinergi
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RuPS PePC tahun buku 2012
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Stasiun Pengumpul Mini 
di Lapangan Linda

pendopo - Fungsi Supply 
Chain Management (SCM) 
PEP Region Sumatera Field 
Pendopo mengadakan pela-
t ihan “Defensive Driving” 
sebagai usaha preventif pe-
nang gulangan kecelakaan 
kendaraan di l ingkungan 
kerja, pada (19/3). Kegiatan 
yang diadakan  di Gedung 
Arsendora Komperta ini  berkat 
kerja sama PEP Field Pendopo 
dan PT Oriental Pri ma sinergy 
Engineering (PT OPE).

Pelatihan yang dibuka 
oleh  M Nur tersebut diisi 
dengan coach ing  c l i n ic 
tentang hal-hal penting dalam 
mengemudi, teknik-teknik 

jakarta - PT Pertamina Bina Medika (Perta-
medika) dan PT Pertamina Training & Consulting 
(PTC), dua anak perusahaan Pertamina,  se pakat 
menandatangani nota kesepahaman di Gedung 
H RSPP, Kantor Pusat Pertamedika, pada Selasa 
(2/4).  Penandatanganan dilakukan oleh Dirut 
Pertamedika Dr. Mardjo Soebiandono dan Dirut 
PTC Djoko Prasetyo, serta  dihadiri  jajaran direksi 
dan manajemen kedua pihak. 

Dr. Mardjo menyatakan, antar BUMN dan 
antar anak perusahaan  harus bersinergi satu 
sama lain. “Kita ingin menjadi rumah sakit kelas 
dunia, dan ternyata PTC bisa membantu kita 
untuk merealisasikannya,” kata Mardjo.  

Mardjo  menambahkan bahwa Pertamedika 
sekarang membawahi sekitar 20 rumah sakit, 
termasuk RSPP. “Kita ingin kerja sama ini  segera 
direalisasikan as soon as possible,” tegas Mardjo. 
“Tidak perlu pembahasan lagi, sudah jelas  kita 
butuh  pengembangan  sum ber daya kita, 
termasuk corporate culture dan sikap perilaku 
menuju world class.”

Sementara Djoko Prasetyo menjelaskan, 
sebelumnya sudah ada kerja sama antara ke dua 
belah pihak, namun belum dalam wadah yang 
resmi. “MoU ini sebenarnya lebih memantapkan 
kembali kerja sama PTC dengan Pertamedika 
dan memperluasnya,”kata Djoko. 

Nota kesepahaman akan mengatur kerjasama 
Pertamedika dan PTC yang meliputi  6 bidang, 
antara lain pelatihan pekerja, medical check up 
pekerja,  pengadaan tenaga kerja, pelayanan 
kesehatan berbasis managed care, event 
organizer, dan konsultasi serta bidang-bidang 
lainnya sesuai kebutuhan para pihak.•urip herdiman 

kambali

jakarta - Pada Kamis, 4 
April 2013 PT Pertamina EP 
Cepu melaksanakan RUPS 
(Rapat Umum Pemegang 
Saham) Tahun Buku 2012. 
RUPS in i  d ip impin o leh 
Komisaris Utama PEPC Andri 
T Hidayat. Direktur Utama 
PEPC Amril Thaib Mandailing 
bertindak sebagai Wakil dari 
Perseroan, Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 
sebagai wakil Pemegang 
Saham dari PT Pertamina 
(Persero) dan Direktur Utama 
PDV Agus Baharudin sebagai 
waki l  Pemegang Saham 
dari PDV. Turut hadir pada 
kesempatan tersebut BOC 
PEPC, team management 
PEPC, SJV Management 
PT Pertamina (Persero) dan 
notaris.
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sorong, papua barat – 
Stasiun pengumpul mini pada 
lapangan Linda diresmikan 
pada Selasa (2/4). Peresmian 
tersebut dilakukan oleh Field 
Manager Papua yang baru 
Gunawan Zafr i ,  bersama 
Field Manager Papua periode 
sebelumnya, Subli Ibrahim. 

S t a s i u n  p e n g u m p u l 
mini tersebut menampung 
fluida yang diproduksikan 
oleh satu-satunya sumur 
di lapangan Linda. Stasiun 

pengumpul akan memisahkan 
minyak dari fluida sehingga 
diperoleh hasil bersih (nett) 
minyak. Kemudian, airnya 
akan diinjeksikan kembali 
ke dalam sumur sehingga 
tidak mencemari lingkungan 
(zero discharge). Hal ini sudah 
menjadi komitmen Field Papua 
untuk menjunjung nilai-nilai 
health, safety, security, dan 
environment (HSSE). Produksi 
bersih minyak lapangan Linda 
sebesar 8 bopd.•pep Field papua

Pada TW III 2012, pen-
ca paian produksi  sebe-
sar 106.35 persen di atas 
target, keberhasilan akan 
mendapatkan peran sebagai 
Operator Unitisasi Jambaran 
– Tiung Biru dan hasil Audit 
Report Laporan Keuangan 
PEPC Tahun 2012 dengan 
pendapat wajar dalam semua 
hal  yang mater ia l  serta 
predikat SEHAT A untuk 
Tingkat Kinerja Perusahaan 
menjadi point penting dalam 
RUPS kali ini. 

Beberapa penghargaan 
pada 2012 yang diperoleh 
PEPC, di antaranya Zero 
Accident, penghargaan Men-
teri Kehutanan atas Program 
CSR Penanaman 20.020 
pohon dan predikat “Early 
Improvement” dengan score 

403 juga dipaparkan dalam 
Materi RUPS.

RUPS PEPC Tahun Buku 
2012 berjalan dengan lancar 
dan tidak ada keberatan 
yang disampaikan oleh para 
pemegang saham atas La-
poran Tahunan Perseroan 
yang dijelaskan oleh Direktur 
Utama PEPC Amril Thaib 

Mandailing.
Direksi mengucapkan 

terima kasih kepada tim 
manajemen dan seluruh 
pekerja sehingga RUPS PEPC 
Tahun Buku 2012 terlaksana 
dengan baik. Semoga PEPC 
menjadi lebih baik lagi di tahun 
2013.• pepC

Ptk adakan townhall MeetingPelatihan Defensive Driving 
di  PeP Field Pendopo

mengendarai di area-area 
sulit seperti lubang, miring, 
area lumpur, juga otonomi 
mobil, pengetahuan tentang 
penyebab kecelakaan, serta 
teknik penanganan kondisi 
darurat saat mengendarai 
mobil. 

Selain itu, pelatihan di-
i s i  p rak t i k  mengemud i . 
Para peserta satu per satu 
meng implementasikan teori 
yang telah didapat. Mereka 
mengendarai mobil pada lokasi 
yang telah dipersiapkan tim. 

Kondisi jalan yang berbatu, 
lumpur, miring, berlubang, 
ataupun menanjak dan me-
nu run, memang identik de-

ngan lokasi operasi usaha 
pertambangan. Bagaimanapun 
kondisi lingkungan dan jalan, 
kegiatan operasi keseharian 
tetap harus berjalan. 

J i k a  p e n g e n d a r a 
menguasai teknik mengemudi 
yang baik, maka keselamatan 
pengemudi, keselamatan 
penumpang, serta keselamatan 
pengguna jalan lainnya akan 
terjaga. Selain itu perawatan 
kendaraan secara rutin juga 
menunjang keamanan dan 
kenyamanan berkendara. 

Dari pelatihan ini, diharap-
kan semua pengendara mobil 
Field Pendopo menjadi smart 
driver.•pep Field pendopo
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beli Pertamax dan Fastron, 
bisa Dukung Rio di eropa

Sosialisasi aplikasi Material balance

jakarta - Demi memanjakan 
konsumen setia Pertamax dan 
Pelumas Fastron, Pertamina 
kembali menyosialisasikan 
Program Pertamax & Fastron 
Go To Europe, kali ini sosialisasi 
dilakukan kepada puluhan 
awak media yang sedianya 
dapat kembali menyampaikan 
informasi tersebut kepada 
masyarakat  luas  untuk 
mengikuti program undian 
ini. Sosial isasi di lakukan 
pada Rabu (17/4) di pusat 
perbelanjaan EX, Jakarta.

“Ini sudah tahun ketiga 
Pertamina menjadi sponsor 
utama Rio Haryanto di GP2.
Pertamina membuat program 
setiap pembelian Pertamax 
150.000 untuk mobil dan 
20.000 untuk sepeda motor 
dalam satu struk bisa diikutkan 
di dalam undian,” ujar VP 
Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir.

Program undian tersebut 
juga ditujukan untuk memberi-
kan kesempatan pelanggan 
setia produk-produk Perta-
m i n a  i k u t  m e n d u k u n g 
penampilan Rio Haryanto, 
berlaga di sirkuit Monza, Italia. 
”Kemudian akan dipilih 15 
orang pemenang yang akan 

jakarta – Pada 16 - 17 April 2013 
di Aula Lan tai Ground Gedung Utama 
Pertamina ber langsung Sosialisasi 
Aplikasi Material Balance berbasis 
ERP bagi Unit Pemasaran dan Niaga 
untuk produk fuel dan aviasi yang 
diikuti oleh para peserta dari perwakilan 
Fungsi Supply and Distribution seluruh 
Region  serta Aviation Region/Area. 
Acara dibuka oleh VP Management 
Accounting Muhammad Syahid. Hadir 
pula  VP Supply and Distribution Alfian Nasution dan VP Aviation Wisnuntoro. 

Sosialisasi ini dilakukan untuk memperkenalkan dan sekaligus uji coba bagi user, sebagai 
pengganti Laporan Material Balance manual.  Manfaat yang didapat dari penggunaan 
aplikasi ini adalah : informasi atau laporan dapat diakses lebih cepat, mengurangi human 
error pada saat pembuatan laporan, single source data (ERP), paperless, standarisasi 
laporan, dan meningkatkan kontrol atas transaksi arus minyak.

“Peningkatan monitoring dan pengawasan  atas transaksi arus minyak perlu dilakukan 
secara kontinu sebagai upaya penurunan losses  dan menjaga kualitas pelaporan yang 
reliable dan accountable.  Hal tersebut diharapkan  dapat dihasilkan dari implementasi 
aplikasi ini sehingga mendukung pencapaian  visi menjadikan perusahahaan kita menjadi 
world class energy company,” ujar Muhammad Syahid.    

Setiap peserta sosialisasi ini diharapkan dapat menyampaikan hasil pembekalan 
tersebut  kepada seluruh rekan-rekan di Lokasi masing-masing sehingga diharapkan go 
live aplikasi ini pada 1 Mei 2013 dapat berjalan dengan baik.

Tim penyusun aplikasi ini, Quantity Accounting dan Corporate Shared Service (CSS) 
terus berupaya untuk  melakukan pengembangan dengan harapan aplikasi ini dapat menjadi 
one stop information web report MMH bagi seluruh user.•

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir memberi penjelasan kepada 
insan pers tentang Program Pertamax & Fastron Go To Europe 2013.

pergi ke Eropa dan sekaligus 
menyaksikan Rio Haryanto  
berlaga di Monza, ada GP2 
ada F1,” jelas Ali.

Dalam kesempatan yang 
sama Ali juga mengajak awak 
media supaya menggunakan 
Pertamax dan Fastron, karena 
bisa saja memenangkan 
undian tersebut.

S e b e l u m n y a ,  p a d a 
( 10 /4 )  Pe r t am ina  j uga 
menyosialisasikan program 
yang sama d i  hadapan 
ratusan pengelola SPBU, 
di Lantai M, Kantor Pusat 
Pertamina, Jakarta.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Commercial Retail 
Fuel Marketing Manager 
Waljiyanto mengharapkan, 
pengelola SPBU juga dapat 
m e m b e r i k a n  m a s u k a n 

langsung kepada Pertamina 
dan berkontribusi maksimal 
t e rhadap  p rog ram i n i . 
“Tolong para operatornya 
di-briefing untuk menjelaskan 
tentang program tersebut 
kepada konsumen,” Jelas 
Waljiyanto.

U n t u k  m e n g i k u t i 
program in i ,  konsumen 
dapat mengirimkan SMS 
d e n g a n  f o r m a t  u n t u k 
Pertamax: PERTAMAX#Nama 
Pembeli#Nomor Polisi#No.
SPBU#TAnggal Pembelian(tgl/
b l n / t a h u n # N o m i n a l 
Pembelian.

Sedangkan untuk Fas-
t r o n :  F a s t r o n # N a m a 
P e m b e l i # N o m o r 
Polisi#Kode Produk#Nama 
Outlet#Kota.•aji hutomo putra

jakarta - Menyambut perayaan Hari Kartini, fungsi Gas Domestik ikut meramaikan 
dengan menyelenggarakan  acara Be A Master Chef with Ease Gas, yang menghadirkan chef 
terkemuka Aiko. Acara demo masak tersebut berlangsung Senin (22/4) di Plaza Gedung 
Utama, Kantor Pusat Pertamina. 

Demo masak sekaligus juga memperkenalkan  produk baru Ease Gas, elipiji unggulan 
Pertamina non-subsidi yang tersedia dalam tabung 9 kg, 12 kg dan 14 kg. Produk unggulan 
ini menjanjikan keamanan  lebih di dapur para pelanggannya, terutama dalam pergantian 
tabung. Sehingga diharapkan akan membuat para ibu nyaman. 

Dalam acara  yang disaksikan puluhan pekerja Pertamina, termasuk Direktur SDM 
Pertamina Evita M. Tagor,  Aiko mendemokan dua resep masakan. Di setiap akhir demo, ia 
membagikan hasil masakannya.•urip herdiman kambali

Demo Masak aiko dengan ease gas
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aSolphy 2 Raih 
Sertifikat Internasional

buMn butuh Lebih banyak kartini 

jakarta –  Dari 141 BUMN 
di Indoesia, terdapat sekitar 
600-an  eksekutif setingkat 
direksi yang memimpin. Dari 
sekitar jumlah yang 600-an 
itu, ternyata hanya sekitar 
30 orang saja yang  diduduki 
wanita. Artinya, hanya sekitar 
5% dari jumlah wanita direksi 
BUMN.

 Fakta tersebut diung-
kapkan o leh Pemimpin 
Redaksi BUMN Track Hadi 
M. Djuraid yang juga adalah 
Ketua Panitia Anugerah Kartini 
BUMN 2013,  di dalam malam 
Anugerah Kart ini  BUMN 
2013 yang berlangsung di 
Hotel Borobudur, Jakarta, 
Rabu (24/4)  malam. Malam 
pemberian anugerah dihadiri 
Menteri Negara BUMN Dahlan 
Iskan.

 Hadi mengatakan, peng-
hargaan ini bertujuan untuk 
mengapresiasi keber adaan 
perempuan di puncak ke-

Kriteria penerima Anu-
gerah Kartini BUMN 2013 
adalah BUMN yang dipimpin 
menunjukkan kinerja yang baik 
atau tren kinerja yang terus 
membaik; mengembangkan 
kepemimpinan yang kuat, 
inovatif, mampu memecahkan 
masalah, dan menggerakkan 
perubahan ke arah yang lebih 
baik; serta telah menjabat 
selama lebih dari satu tahun. 

Penerima  penghargaan 
terbagi dalam lima kategori, 
yaitu bidang Keuangan,  

dua pemimpin wanita 
pertamina mendapatkan 
anugerah kartini bumn 
2013. bukti bahwa 
keberadaannya sebagai 
top leader  pertamina 
berdampak besar pada 
peningkatan kinerja 
bumn.
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Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor menerima penghargaan Anugerah Kartini BUMN 2013 bidang SDM dan Umum 
dari Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan.

pemimpian BUMN. “Keber-
adaan mereka member i 
dam pak besar bagi pening-
katan kinerja BUMN se-
kaligus berkontribusi bagi 
perekonomian nasional,” kata 
Hadi.

Hal senada juga disampai-
kan Menteri   Negara BUMN 
Dahlan Iskan. “BUMN yang 
dipegang perempuan umum-
nya prestasi dan labanya 
me ningkat, misalnya Perta-
mina,” katanya seusai peng-
hargaan. 

genta300k
“Saya sangat menghargai tekad baru Pertamina untuk menengok kembali kekayaan lamanya 

itu. Memang harus kerja keras, belepotan dan mandi keringat, tapi itulah inti dari sebuah 
kebangkitan,” demikian ucap Menteri Negara BUMN, Dahlan Iskan hampir satu semester yang 
lalu ketika menyambut kehadiran Brigade 200K dan Brigade 100K, atau keduanya disebut 
Brigade 300K. Yakni dua gugus kerja dalam jajaran Direktorat Hulu yang diamanatkan untuk 
menggali potensi dan menambah produksi dari aset-aset hulu yang notabene sudah depleted, 
itu sebesar 300 ribu barel ekuivalen minyak per hari (BOEPD) selama dua tahun ke depan dengan 
cara out of box thinking. 

Jika kita berkaca pada fakta angka-angka produksi 2012 kemarin sekitar  500 ribu BOEPD, 
maka dengan lompatan tambahan produksi lewat strategi brigade dimaksud produksi Pertamina 
akan melonjak ke posisi 800 ribu BOEPD ketika mentari 2015 memulai tugasnya. Asa yang 
digantung untuk perolehan tambahan produksi sebesar 300 ribu BOEPD itulah yang dipikulkan 
kepundak Brigade 300K. Rinciannya, 200 ribu BOPD berasal dari program improved oil recovery 
(IOR) dan enhanced oil recovery (EOR) yang menjadi tugas dari Brigade 200K. Sedangkan 
Brigade 100K, ditugasi untuk mencari dan menggali tambahan produksi tenaga listrik dari 
operasi geothermal, yang bila dikonversikan akan menghemat pemakaian migas setara 100 
ribu BOEPD.

Pertanyaannya, siapakah para jawara yang bekerja di luar kiprah rata-rata keseharian dewasa 
ini. Mereka adalah tenaga-tenaga muda, berusia maksimal 29 tahun, yang dijaring dari para 
pekerja di anak-anak perusahaan di lingkungan aktifitas hulu Pertamina. Mereka disebut juga 
dengan istilah U-29. 

gantung asa Wujudkan karya

 Direktur Utama, Karen Agustiawan kepada Tim U-29 tersebut berpesan: “Jangan bekerja 
biasa untuk mencapai hal luar biasa,” ucapnya dalam arahan ketika launching Upstream 
Integrated Transformation Program, Februari 2013 yang lalu. Lewat karya Brigade 300K atau 
Tim U-29, itu asa untuk menambah lompatan pencapaian produksi sebesar 300 ribu BOEPD 
pada akhir 2014 melalui program-program I/EOR (200 ribu BOPD), serta pengembangan panas 
bumi (100 ribu BOEPD) akan diwujudkan. Dengan tambahan sebesar itu maka  Pertamina akan 
tampil selaku pemain utama di regional Asia dengan produksi sebesar 800 ribu BOEPD di akhir 
tahun tersebut. Semoga...•bC/rnb

bidang Marketing dan Pe-
ngembangan Bisnis, bidang 
SDM dan Umum, bidang 
Produksi dan Operasi, ser ta 
untuk  Kepemimpinan Ins-
piratif.

Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dinobatkan 
sebagai salah satu pemimpin 
inspiratif. Sedangkan di bidang 
SDM dan Umum, Direktur 
SDM Pertamina Evita M. Tagor  
didaulat menjadi salah satu 
penerima penghargaan.•urip 

herdiman kambali

jakarta - Sebagai wujud keseriusan Pertamina 
dalam mengembangkan produk berkualitas dan 
berstandar internasional, baru-baru ini produk 
Solphy-2 berhasil meraih sertifikat Mil PRF 680 
Type 1. Sertifikat tersebut merupakan jaminan 
produk Solphy-2  telah memenuhi spesifikasi US 
Department of Defense Military Performance  untuk  
“Degreasing Solvents”.  Sertifikat Mil PRF 680 
merupakan salah satu requirement internasional 
agar produk Solvent bisa dipergunakan sebagai 
media pembersih (degreasing solvent) pada 
peralatan/senjata militer,  mesin kendaraan, alat 
berat, mesin-mesin pesawat terbang. Sertifikasi 
Solphy-2 memenuhi Mil PRF 680 Type 1 dilakukan 
oleh lembaga/laboratorium independen, PT Intertek 
Utama Services dengan mengacu pada spesifikasi 
standard yang dikeluarkan oleh US Department of 
Defense.

Keberhasilan Solphy-2 meraih sertif ikat 
internasional ini disambut positif oleh industri 
pengguna (end-user) Solphy-2 yang sebagian besar 
bergerak di bidang perawatan pesawat terbang yang 
dikenal dengan Aviation Maintenance, Repairing 
& Overhaul (MRO) Company seperti PT Garuda 
Maintenance Facilities Aero Asia. Menurut Manager 
Engineering & Development  PT.GMF Aero Asia, Erri 
Rusli, “Keberhasilan meraih sertifikat Mil PRF 680 
Type 1, memberikan guarantee standard bagi kami 
sebagai user  Solphy-2 mengingat sertifikat tersebut 
menjadi salah satu requirement dalam manual 
produsen pesawat komersial, seperti Boeing, Airbus 
SAS, Sukhoi maupun Antonov”. Ditambahkan pula, 
dengan sertifikat tersebut juga akan memudahkan 
perusahaannya dalam mengedukasi  pemilik/
operator pesawat di luar Garuda Indonesia untuk 
menggunakan Solphy-2 dalam kegiatan perawatan 
pesawatnya.• oos kosasih/petrochemical trading
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SISIPAN
Senin, 29 April 2013

Dalam waktu dekat ini, pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan 
penetapan dua harga BBM bersubsidi. Penetapan dua harga yang 
diskenario kan Rp 4.500/liter untuk kendaraan roda dua dan angkutan 

umum,  serta kisaran Rp 6.500 – Rp 7.000/liter untuk kendaraan roda empat 
plat hitam, tentu saja akan berimplikasi pada penerapan di lapangan. Mulai dari 
persiapan SPBU khusus dan sistem monitoring serta pengendalian BBM (SMP) 
BBM.

terkait SPBU khusus, Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya 
menjelaskan telah mematangkan pembagian 4 SPBU. “Ada empat jenis SPBU yang 
akan kita bagi dari 5.027 SPBU yang ada saat ini di seluruh Indonesia,”jelasnya 
pada Jumat, (26/4).

Sementara itu, terkait dengan penerapan sistem monitoring dan pengendalian BBM, 
Pertamina yang diberi amanat terbesar dalam mendistribusikan BBM bersubsidi, 
senantiasa menjaga agar kuota BBM subsidi bisa cukup hingga akhir tahun 2013. 
Banyak hal yang menjadi tantangan perusahaan energi terbesar di Indonesia dalam 
melaksanakan amanat tersebut. Karena peranan Pertamina dalam pendistribusian 
BBM begitu luas dan rumit cakupan wilayahnya. Sehingga dalam pelaksanaannya 
perlu payung hukum yang jelas, agar penerapan sistem monitoring pengendalian 
BBM bisa terlaksana dengan baik, dan tidak menimbulkan banyak persepsi. 

Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak juga perlu dilakukan agar 
jika kebijakan diberlakukan, seluruh pihak baik pemerintah pusat, BPH Migas, 
pemerintah daerah serta aparat keamanan memiliki pemahaman yang sama 
terkait kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Bagaimana kesiapan Pertamina atas 
rencana kebijakan dual price BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pemerintah, 
kami rangkum dalam sisipan pekan ini.•DSU

SISteM 
MonItoRIng & 
PengenDaLIan

bbM

Petugas SPbu Cikini tengah menutup totem  SPbu khusus motor dan kendaraan plat kuning yang menjual bbM Rp 4.500,-.



Pt Pertamina (Persero) telah melakukan persiapan secara maksimal terhadap 
kemungkinan diberlakukannya kebijakan subsidi dua harga oleh pemerintah. 
“Rencana kebijakan dua harga pada BBM bersubsidi merupakan situasi yang 

tidak biasa karena belum pernah diterapkan sebelumnya. oleh karena itu, diperlukan 
persiapan yang benar-benar matang dan sempurna untuk mengantisipasi kemungkinan 
pemberlakuan kebijakan tersebut oleh pemerintah,” kata Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina Hanung Budya.

Langkah-langkah persiapan yang telah dilakukan Pertamina hingga saat ini meliputi 
pengelompokan SPBU, penyiapan identitas SPBU, sosialisasi, koordinasi dengan 
stakeholder terkait, dan pembentukan Posko Satgas.

Kegiatan pengelompokan SPBU telah tuntas dengan empat kombinasi, yaitu SPBU BBM 
Subsidi Premium dan Solar seharga Rp4.500, SPBU BBM Subsidi Premium Rp4.500 
dan Solar harga baru, SPBU BBM Subsidi Premium harga baru dan Solar Rp4.500, serta 
SPBU BBM Subsidi Premium dan Solar dengan harga baru.

Direktur utama Pertamina karen agustiawan dan Direktur Pemasaran dan niaga Pertamina  hanung budya, 
menggelar konferensi pers di ruang Pusat komando  Pengendalian (Puskodal) Implementasi kebijakan 
bbM PSo di kantor Pusat Pertamina.PeRtaMIna 

SIaP
Dengan kombinasi tersebut, dari total 5.569 lembaga penyalur yang terdiri dari APMS 
dan SPBU, sebanyak 3.053 lembaga penyalur atau 54% akan menyediakan Premium 
Rp4.500, dan 2.477 lembaga penyalur dengan harga baru. Adapun, lembaga penyalur 
yang akan menyediakan Solar Rp4.500 sebanyak 3.218 atau 57,8% dan 2.248 
lembaga penyalur menyediakan Solar dengan harga baru. “Pengelompokan SPBU 
tersebut mempertimbangkan kondisi wilayah dan perbandingan permintaan per sektor 
pengguna BBM bersubsidi,” ungkap Hanung di ruang Puskodal Pertamina, Jumat 
(26/4).

Pertamina telah melakukan sosialisasi kepada pengusaha SPBU (Hiswana Migas) 
dan juga kepada operator SPBU dengan penekanan pada pemahaman operator 
SPBU terhadap siapa konsumen yang dapat dilayani untuk tiap-tiap kategori harga 
sesuai ketentuan pemerintah. Kesiapan hingga di tingkat operator sangat menentukan 
keberhasilan pencapaian objektif dari rencana kebijakan dua harga BBM bersubsidi 
oleh pemerintah.

Selain itu, koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Instansi terkait 
lainnya sangat diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan pada saat 
implementasi kebijakan dua harga tersebut. Untuk memastikan kelancaran pasokan 
BBM bersubsidi kepada masyarakat, Pertamina telah membentuk Pusat Komando  
Pengendalian (Puskodal) Implementasi Kebijakan BBM PSo di Kantor Pusat, masing-
masing Region, serta masing-masing lokasi Kantor Cabang dan Depo Pertamina di 
seluruh tanah Air. “Namun demikian, bila pemerintah mengambil keputusan lain di 
samping kebijakan 2 harga tersebut, Pertamina akan tetap siap untuk melaksanakannya 
sebaik mungkin,” ujar Hanung.• rudi ariFFianto/dsu

PengeLoMPokan eMPat jenIS SPbu
Pertamina telah mengelompokkan SPBU menjadi 4 jenis, jika pemerintah memutuskan penerapan 
dua harga untuk BBM bersubsidi. Pengelompokan tersebut bisa dilihat dari warna selubung totem 
yang terpasang di SPBU yang telah ditandai dengan warna biru, putih biru, dan putih. Berikut 
deksripsi totem 4 jenis SPBU.

SPbu tipe 1 

Yakni SPBU yang 
melayani penjualan 
BBM bersubsidi 
premium dan solar 
harga Rp 4.500/
liter, khusus untuk 
kendaraan roda dua, 
juga angkutan umum 
plat kuning dan 
kendaraan sosial.

SPbu tipe 2

Yakni SPBU yang 
melayani penjualan 
BBM bersubsidi 
premium dan solar 
harga baru.

SPbu tipe 3 

Yakni SPBU yang 
melayani penjualan 
Premium subsidi 
harga baru dan Solar 
harga Rp 4.500/liter

SPbu tipe 4 

Yakni SPBU yang 
melayani penjualan 
Solar subsidi harga 
baru dan Premium  
harga Rp 4.500/liter.



Pertemuan tersebut membahas persiapan pengamanan Stasiun Pengisian 
Bahan Bakar Umum yang menjual BBM bersubsidi. “Karena adanya 
disparitas harga, maka potensi penyimpangan sangat besar dan itu sudah 

terjadi. Kita berkoordinasi dengan kepolisian, utamanya untuk mengamankan 
pendistribusian BBM bersubsidi,” kata Hanung.

Lebih lanjut Hanung menuturkan bahwa sistem dua harga baru pertama kalinya 
diterapkan di Indonesia. Nantinya, ada kelompok konsumen yang dilarang 
membeli BBM dengan harga pertama dan didorong membeli dengan harga 
kedua yang lebih mahal. 

Melalui sistem tersebut Pertamina dan Polri berupaya untuk menidentifikasi 
permasalahan yang mungkin terjadi, termasuk solusi penanganannya. 
“Permasalahannya adalah kita belum pernah pengalaman 1 produksi bersubsidi 
2 harga, kita perlu antisipasi pengamanan pemerintah, apalagi kalau nanti 
diberlakukan ada sekelompok konsumen tidak boleh menggunakan BBM subsidi, 
kita belum bisa memprediksi bagaimana responnya nanti,” ucap Hanung.

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Biro Pembinaan operasi Bareskrim 
Polri, Ahmad Hidayat. “Skenario pengamanan barangkali seperti saat ada antrian 
yang panjang ada masyarakat yang tidak terima, kemudian memaksa, dan tensi 
menjadi tinggi. Nah disitulah mungkin peran kami, terlebih dimana Pertamina 
menempatkan SPBU yang Rp 4.500 misalkan, kita akan memperhitungkan 
tingkat kerawanan akan terjadi disitu” katanya. 

Hanung menyebutkan bahwa Pertamina telah siap dalam menetukan lokasi 
SPBU yang  menjual BBM bersubsidi dengan harga Rp.4.500 per liter dan harga 
kedua Rp.6.500 per liter. Lokasi-lokasi tersebut akan ditentukan oleh operasional 
Pertamina, BPH Migas dan Kementrian ESDM.

Sementara itu untuk memantapkan penerapan 4 jenis SPBU, jika kebijakan 
dua harga BBM subsidi diberlakukan, Pertamina juga melakukan koordinasi 
dan sosialisasi di Polda Metro Jaya. Pertemuan yang dihadiri GM Marketing 
operation Region III Hasto Wibowo dan Kapolda Metro Jaya Irjen (pol) Putut 
Bayu Seno beserta jajarannya tersebut membahas tentang teknis penerapan di 
lapangan. “Jadi ada 4 tipe SPBU yang akan dibuat, yaitu SPBU tipe 1 menjual 
premium 4500 dan solar 4500. SPBU tipe 2 menjual premium maupun solar 
6500. SPBU tipe 3 menjual premium 6500 dan solar 4500. Sementara SPBU tipe 
4 menjual premium 4500 dan solar 6500,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Rikwanto, Jumat (26/4/2013).

Selain berkoordinasi dengan Kepolisian, Pertamina juga akan merangkul tNI AL 
untuk menindak berbagai pelanggaran dan penyelundupan Bahan Bakar Minyak 
melalui perairan. Hanung mengatakan bahwa saat ini Pertamina dan tNI AL 
sedang mempelajari kemungkinan-kemungkinan kerjasama kedua belah pihak 
untuk mengamankan BBM yang merupakan aset negara saat bertemu dengan 
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana tNI Dr. Marsetio, awal April lalu.  “Kita 
kerja sama dengan Pertamina dalam hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang 
banyak seperti BBM subsidi. Sudah merupakan kewajiban tNI Angkatan Laut 
yang dilengkapi dengan alutsista untuk memberantas kebocoran-kebocoran 
ini, sedangkan untuk bentuk kerja samanya masih akan dibahas,” ucap orang 
nomor satu di Angkatan Laut ini.•sha/dsu

aMankan 
bbM SubSIDI, 
PeRtaMIna 
ganDeng PoLRI

jelang  pelaksanaan kebijakan 
pengendalian bbM bersubsidi dengan 
skema dua harga, Pertamina melakukan 
koordinasi dengan badan Reserse dan 
kriminal (bareskrim) kepolisian Republik 
Indonesia, Senin (22/4). Direktur Pemasaran 
dan niaga Pertamina hanung budya beserta 
jajarannya mengikuti pertemuan tertutup 
dengan komisaris jenderal Drs. Sutarman 
di kantor bareskrim, Markas besar Polri, 
jakarta. 

Direktur Pemasaran & niaga Pertamina hanung budya memberikan keterangan pers setelah melakukan 
pertemuan dengan  komisaris jenderal Drs. Sutarman di kantor bareksrim, Markas besar Polri, di jakarta.

Direktur Pemasaran & niaga Pertamina hanung budya dan kepala Staf 
angkatan Laut Laksamana tnI Dr. Marsetio berbincang akrab.

gM Marketing operation Region III hasto Wibowo didampingi Manajer 
Media Wianda Pusponegoro dan Manajer external Communication jekson 
Simanjuntak melakukan sosialisasi dan koordinasi jelang penerapan 
kebijakan dual price bbM subsidi di hadapan kapolda Metro jaya Irjen 
(pol) Putut bayu Seno beserta jajarannya.



Fase Monitoring
Yakni fase dimana seluruh data transaksi dapat direkam melalui SMP BBM. Pada fase ini, pengendalian 
konsumsi BBM bersubsidi sudah berjalan secara terbatas. Beberapa data yang bisa direkam di fase 
monitoring meliputi :
a. Data transaksi penjualan BBM : transaksi penjualan per produk, per dispenser, per nozzle, per 

periode waktu, lokasi SPBU  dan jumlah transaksi. 
b. Data transaksi pelanggan : terdiri dari identitas kendaraan pelanggan (nomor polisi kendaraan/

NoPoL), identitas pelanggan (nama dan alamat),  perilaku pembelian pelanggan (volume, waktu, 
frekuensi pembelian, lokasi SPBU) dll.

Fase Pengendalian 
Pada fase pengendalian bisa dipantau berapa banyak jatah BBM subsidi yang sudah dikonsumsi oleh 
setiap kendaraan. Bagiamana sistem penegndalian tersebut bisa berjalan tahapannya sbb:
a. Setiap kendaraan mendapat “smart card” yang berisi volume kuota konsumsi BBM bersubsidi 

bulanan.
b. Top-up kuota  akan dilakuan secara otomatis oleh sistem setiap bulan.
c. Jika kuota sudah habis sebelum masanya, konsumen tidak bisa mengisi BBM bersubsidi, tetapi 

dapat mengkonsumsi BBM Non Subsidi.
d. Pemda dapat melakukan pengaturan volume dan frekuensi dalam pengisian BBM.

Dalam penerapannya SMP BBM akan didukung dengan sejumlah alat teknologi penunjang seperti RFID 
(Radio Frequency Identification), Smart Card, Smart Card Reader, Ring Sticker dll.• pso retail marketing/dsu

aPa Itu
SMP bbM?

belakangan ini seringkali kita dengar istilah SMP bbM, 

seiring dengan rencana pemerintah mengeluarkan 

kebijakan dua harga bagi bbM bersubsidi. Mungkin 

banyak yang bertanya apa arti SMP bbM? SMP bukan 

sekolah menengah pertama, tetapi singkatan dari 

Sistem Monitoring dan Pengendalian  bbM yang akan 

diterapkan Pertamina dalam upaya memonitor dan 

mengendalikan penggunaan bbM bersubsidi di setiap 

kendaraan.

SMP bbM akan merekam data – data transaksi bbM 

di SPbu secara real time. bagaimana caranya? tentu 

saja ada sistem dan tools khusus guna menunjang 

pelaksanaan SMP bbM ini.  ada dua fase dalam sistem 

ini, yakni fase monitoring dan fase pengendalian.

PeRaLatan SMP bbM yang akan DIPaSang DI kenDaRaan Dan SPbu

RFID (Radio Frequency 
Indentification) Tag
Adalah ring yang dipasang 
pada kendaraan, dimana 
dapat menyimpan data 
identitas kendaraan, baik itu 
nomor polisi dan kategori 
pemakaian BBM. RFID tag 
melekat permanen pada 
kendaraan (akan rusak jika 
dilepas) sehingga tidak dapat 
dipindahtangankan.

Sistem RFID dan Smart Card 
terintegrasi dengan pompa 
dispenser sehingga dapat 
dilakukan pengontrolan terhadap 
volume BBM yang dikeluarkan 
melalui nozzle (locking system 
sesuai alokasi). Baik Smart 
Card dan RFID merupakan 
satu kesatuan sistem untuk 
pengendalian dan pencegahan 
penyalahgunaan BBM, yang 
memiliki fitur continuous  reading 
(BBM tidak dapat mengalir 
ketika reader dijauhkan dari 
RFID tag) sehingga mencegah 
penyalahgunaan BBM.• pso retail 

Marketing/DSU

!
!

RFID Reader dapat 
melakukan recording data 
transaksi secara otomatis 
(tidak memerlukan proses 
key-in manual) pada saat 
pengisian. RFID Reader 
menempel pada nozzle.

RFID Reader

!

Kartu pintar yang dapat 
menyimpan identitas 
kendaraan dan kuota BBM 
setiap kendaraan.

Smart Card Perangkat pembaca 
kartu, atau perangkat 
penerimaan data 
konsumen dimana 
nantinya informasi dalam 
kartu konsumen akan 
teridentifikasi berapa 
besar kuota bulanan 
kendaraan konsumen. 

Smart Card Reader


