
Alur transaksi pasar internasional nyaris tidak pernah tidur. 
Ditandai dengan terbitnya matahari di Jepang, sebagai 
hari baru dalam kegiatan pasar uang global. Pelaku pasar 
“Negeri Matahari Terbit” ini tengah menyeruput kopi dengan 
tamagoyaki, onigiri dan tsumago (telur dadar, nasi ‘ kepel’ 
ikan wijen dan acar) untuk bersiap mengejar Dollar, Yen, dan 
Deustchemark, kala pelaku pasar di New York telah menutup 
komputer dan meninggalkan kantor untuk makan malam.

Ditemani oleh komputer, jaringan kecepatan tinggi, dan aplikasi 
analisa canggih, pelaku pasar internasional memperdagangkan 
surat obligasi pemerintah (seperti Obligasi Republik Indonesia 
/SUN), surat berharga / obligasi korporat (seperti Pertamina 
bonds), valuta asing (valas), komoditas, saham, serta instrumen 
investasi keuangan lainnya. Dengan cara ini, miliaran dolar 
melaju dengan cepat dari satu pasar uang ke pasar lainnya 
mengikuti perputaran matahari. 

Dalam perdagangan di pasar Jepang, instrumen saham, 
obligasi, dan valas mendominasi transaksi. Yang terjadi di 
Jepang akan menentukan arah pasar uang di Asia, juga 
mempengaruhi tren pergerakan pasar uang kawasan lain. 
Beberapa jam kemudian, pasar Hong Kong mulai buka. Disini, 
komoditas emas dan valas menjadi primadona. Bergerak ke 
arah timur, pasar Singapura, Jakarta, Sidney, dan India mulai 
menggeliat, dengan melihat tren pergerakan pasar regional 
Jepang dan Hong Kong. Berikut ilustrasi pergerakan pasar 
global. 

Sementara senja tiba di Asia, para pialang, analis, dan 
investment bankers Eropa mulai berdatangan ke meja kerja 
mereka di Frankfurt dan London, sembari serius membaca 
edisi analisa pasar global terbaru di koran maupun alat 
komunikasi portable masing-masing. Pergerakan pasar Eropa 
turut dipengaruhi oleh tren pasar Asia yang terjadi enam jam 
sebelumnya. Sedangkan, pergerakan pasar Eropa akan 
menentukan untung ruginya transaksi miliaran dolar di pasar 
Amerika Serikat (AS). Di tengah transaksi pasar Eropa, Wall 
Street di New York buka dengan energi tinggi. Sejalan dengan 
itu, sentra pasar uang di AS seperti Boston, Philadelphia, 
Chicago, dan Toronto juga bergerak.

Matahari terus berputar. Saat tiba waktunya pembukaan pasar 
Jepang, para pialang, analis, dan investment bankers Negeri 
Matahari Terbit kembali melihat dan mengambil posisi terhadap 
apa yang terjadi di pasar AS dan Eropa 12 jam sebelumnya.  
Begitulah alur perjalanan “the money game” di pasar uang 
global yang (hampir) tidak pernah tidur. •

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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The Market Follows The Sun

Pereli Indonesia Rifat 
Sungkar dari Fastron 
World Rally Team berhasil 
naik podium lagi di 
seri ke-5 Rally Amerika 
berdampingan dengan 
Ken Block dan David 
Higgins.  Bukti prestasi 
anak bangsa di kancah 
balap internasional makin 
nyata.

Naik 
Podium 
Lagi

NeWRy, MAINe - AMeRIKA 
SeRIKAT - Didampingi navi-
gator Steve Lancaster, Rifat 
berhasil menjadi Juara 3 di 
seri ke 5 Rally Amerika, New 
England Forest Rally. Rifat 
yang sehari sebelumnya 
ma sih berada di posisi 5 
memperlihatkan perjuangan 
yang gigih, penuh kesabaran 
serta ketenangan, untuk naik 

2 peringkat pada kejuaraan 
tersebut.

Rifat mempertahankan 
konsistensinya selama SS7 
Hampshire Hills CCW sampai 
dengan SS10 Lost Weekend 
CCW, dimana para pereli 
melalui lintasan-lintasan yang 
berkarakter high speed. Rifat  
selalu berhasil menjadi pereli 
keempat tercepat di setiap 

Special  Stage .  Di SS11 
Sturtevant Pond 2, juara New 
England Forest Rally tahun 
2012 mengalami kerusakan 
mesin, sehingga tidak dapat 
melanjutkan lomba. Dengan 
demikian posis i  Ri fat di 
klasemen umum naik lagi 
menjadi posisi ke 3.

Bersambung ke hal. 4
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Rifat Sungkar foto bersama pereli Ken Block 
setelah naik podium di peringkat 3.



VISI

Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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PoteNSI bISNIS 
NoN fueL

Pengantar Redaksi :  
Bicara bisnis di hilir, orang akan selalu bicara  BBM dan LPG, 

baik yang  PSO dan non-PSO. Namun ada bisnis lain di sektor hilir 
yang  jarang terlihat publik, padahal menghasilkan revenue dan 
profit yang  cukup besar untuk perusahaan. Kami menemui SVP 
Non Fuel Marketing Taryono untuk mengetahui lebih jauh tentang 
bisnis avtur, pelumas, petrochemical dan aspal.

Fungsi Non Fuel Marketing ini sebenarnya membawahi 
apa saja? Di bawah Non Fuel Marketing ini ada Fungsi Aviasi, 
Lubricants, Petrochemical Trading, Domestic Gas (LPG) dan 
terakhir Technical Services atau Jasa Teknik. 

Bagaimana prospek  bisnis  non fuel  Pertamina, se-
lain LPG? Prospek bisnisnya sangat bagus. Misalnya  di  Aviasi, 
pertumbuhan pasar sekitar 7% per tahun. Saat ini pasar avtur 
domestik sekitar 4 juta KL/tahun (setara Rp 36 triliun). Dan kita 
masih menguasai pasar domestik dimana hampir 100% dikuasai 
Pertamina. Disamping pasar domestik, bisnis aviasi Pertamina 
juga sudah merambah ke pasar overseas (internasional).  Kita 
menerapkan sistim Concodelco (Pertamina menggandeng partner 
supplier avtur yang kredibel) untuk melayani refueling di lebih dari 
15 bandara kota besar dunia.

Kemudian untuk bisnis pelumas, Pertamina masih menguasai 
60% pasar dalam negeri.  Saat ini volume penjualan pelumas 
sekitar 600 ribu KL per tahun (setara Rp. 11,5 triliun).  Di bisnis 
pelumas ini kita juga sudah memasuki pasar luar negeri. Saat ini 
sudah 23 negara dengan total penjualan sekitar  180 ribu KL per 
tahun.  Di antara 23 negara tersebut, terdapat beberapa negara 
maju yang menerapkan standar kualitas yang sangat ketat, seperti 
Jepang, Korea selatan, China, Singapura, Belgia, Swiss, dan lain-
lain.  Hal tersebut membuktikan bahwa kualitas produk Pertamina 
tidak kalah dengan produk unggulan lainnya.

Sementara bisnis petrochemical  adalah bisnis yang 
challenging. Pasar Indonesia sangat besar, sementara kita masih 
dibanjiri produk impor.  Untuk produk basic olefin dan aromat 
(produk plastik dan serat sintetis) pasar dalam negeri  saat ini 
sekitar Rp 120 triliun dengan pertumbuhan  5% per tahun, 
sementara masih  impor sekitar 30%. Market share Pertamina di 
bisnis petrochemical ini masih relatif kecil, sekitar 15%.  Direksi 
Pertamina juga sangat concern untuk mengembangkan bisnis 
petrochemical ini.  Saat ini Pertamina menggandeng partner 
PTTGC-Thailand untuk membangun olefin plant dengan kapasitas 
1 juta Ton/tahun.  Dengan terwujudnya pembangunan  olefin plant 
tersebut diharapkan akan meningkatkan revenue sekitar 8 miliar 
dolar AS.

Untuk produk aromatik, kita punya produk paraxylene dan 
benzene yang dihasilkan dari kilang Cilacap. Paraxylene untuk 
bahan baku industri serat sintetis (PTA) dijual  sebagian besar 
ke konsumen domestik. Ada 4 kilang PTA di Indonesia yang 
merupakan konsumen paraxylene Pertamina. Yaitu, Mitshubishi 
Chemical Indonesia, Amoco mitsui, Asia Pasific Fiber (dulu 
namanya Polysindo), dan Indorama. Kita juga punya kilang PTA 
di Plaju, tetapi di tahun 2006 kita stop operasinya karena alasan 
keekonomian. 

Kalau begitu,  non fuel ini  menjadi sumber pendapatan 
yang besar untuk Pertamina? Iya. Ada 3 unit bisnis kita yang 
selalu menghasilkan untung. Seperti Pelumas atau Lubricants, 
keuntungannya selalu meningkat, di tahun 2012 hampir Rp 2 
triliun. Di bisnis aviasi profit kita sekitar Rp. 2,2 triliun, sedangkan 
di bisnis petrochemical, profitnya sekitar  Rp 800 Miliar. Ini profit 
margin di tahun 2012 lalu.  

Kalau dari segi revenue, bagiamana? Kalau revenue ya 
relatif besar juga.  Revenue Aviasi  itu sekitar Rp  35 Triliun. Kalau 
Lubricants  sekitar Rp 11,5 triliun, dan  Petrochemical  sekitar Rp 
13 triliun.  

Apakah  bisnis non-BBM ini juga terpengaruh dengan 
naik turunnya harga crude oil? Tidak langsung terpengaruh   
harga crude oil. Masing-masing produk itu punya market sendiri. 
Naik turunnya harga dipengaruhi kondisi supply-demand.  Tetapi 
untuk jangka waktu panjang, iya, akan terpengaruh juga,  karena 
bahan baku produk Non BBM ini kan berasal dari olahan dari 
crude oil juga.

Seperti misalnya pelumas. Pelumas punya market sendiri. 
Keseimbangan harga ditentukan oleh supply-demand. Tetapi karena 
bahan bakunya LBO (lube base oil) merupakan hasil dari kilang 
minyak, otomatis juga akan terpengaruh  dalam periode tertentu. 

Mungkin karena itu bisa memberikan kontribusi kepada 
perusahaan ya? Sebetulnya, apapun situasi harga tersebut, 
kita berusaha memaintain pasar, berusaha untuk tetap bisa 
mendapatkan profit.

Apakah hal  ini juga terpengaruh karena segmen pasarnya 
yang berbeda? Ada yang fokus kepada retail, ada yang fokus 
ke  industri ?  Iya, bisa karena segmentasinya yang berbeda, di 
bisnis pelumas kita punya segmen retail dan industri.  Kalau Aviasi, 
itu konsumennya industri  penerbangan. Dan itu kita setting  harus  
untung. 

Begitu pula Petrochemical, semua untuk industri, tidak ada 
yang retail. Dan jenisnya banyak sekali. 

Bagaimana dengan aspal?  Aspal sampai saat ini kita masih 
produksi dari Cilacap. Sekitar 350.000 – 400.000 ton/tahun. 
Kebutuhan  pembangunan domestik  ini sekitar 900.000 ton/thun. 
Kita sendiri mensuplai ke market sekitar 600.000 ton/tahun. Jadi 
market share kita sekita 65 sampai 70%. 

Nah, tadi  saya sebutkan  kita supply 600 ribu, sedangkan 
produksi kita 350 ribu ton. Jadi sisanya itu kita impor. Bisnis aspal 
ini sudah kita lakukan trading sejak tahun 2005. Trading pertama 
kali justru di aspal ini. Kita impor lalu kita jual ke pasar domestik dan 
memperoleh margin yang cukup besar.  

Kalau  aspal ini,  konsumennya kan hanya proyek-proyek 
Pemerintah? Ya, sebagian besar memang proyek Pemerintah, yaitu 
infrastruktur jalan. bandara, termasuk jalan tol milik Jasa Marga.  

Mengapa  bisnis non fuel  ini tidak kelihatan? Hahaha... 
Begini.... Bisnis ini tidak kelihatan karena tidak bersentuhan langsung 
dengan konsumen yang retail. Produk non fuel ini kan  market-nya 
hampir semuanya industri. Berbeda dengan BBM atau LPG  yang 
langsung menyentuh ke konsumen retail, kecuali Pelumas, karena 
Pelumas juga punya retail. Sedangkan Aviasi dan Petrochemical, 
market-nya  memang industri, sehingga tidak populer. Tetapi kalau 
orang industri terkait, pasti mereka tahu. 

Jadi kita ingin membesarkan bisnis non fuel, karena ini salah 
satu pilar yang diharapkan menopang aspirasi Pertamina untuk 
Energizing Asia  tahun 2025. 

Dulu ada rencana Lubricants dan Aviasi akan menjadi 
anak perusahaan. Bagaimana kelanjutannya? Baik, sebenarnya 
yang terpenting sekarang ini adalah membesarkan bisnisnya terlebih 
dahulu. Seperti Aviasi, dulu kita hanya bergerak di domestik. Tetapi 
sejak 3 tahun yang lalu, kita sudah bergerak ke overseas. Ini tentu 
saja menambah revenue dan profit yang cukup signifikan. 

Begitu juga dengan Lubricants yang sudah ada di 23 
negara, Petrochemical suatu waktu juga mengarah ke sana? 
Betul. Untuk sementara ini pasar domestik masih sangat besar, 
sementara  market share kita masih kecil. Nanti kalau kita sudah  
menguasai  dalam negeri, kita juga akan ekspansi  ke luar. 

Kalau sudah begitu, pilihannya menjadi anak perusahaan? 
Kita lihat nanti situasinya.•URIP HeRDIMAN KAMBALI
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Memaknai Hadiah

Pasokan bbM dan LPG Aman

Sepekan menjelang Idul Fitri, Komisi Pemberantasan 
Korupsi menerima banyak laporan dugaan gratifikasi. 
Banyaknya laporan bisa diartikan kesadaran masyarakat yang 
meningkat terhadap tindak pidana korupsi. Bentuknya tidak 
hanya parcel berupa barang dan makanan. Tetapi meluas 
seperti voucher, tiket, paket wisata, dan lain-lain.

Dibalik tingginya kesadaran masyarakat melaporkan 
penerimaan gratifikasi, terdapat fakta bahwa masih banyak 
orang yang berusaha memberikan sesuatu kepada rekanan, 
atasan, atau siapapun dengan dugaan ada pamrih dibalik 
pemberian tersebut. Pemberian hadiah atau parcel pada 
hari besar keagamaan masih menjadi tradisi dengan ‘embel-
embel’ pamrih.

Menolak langsung pemberian hadiah menjadi cara paling 
mudah, agar kita tidak terbebani di belakang 
hari. Jika diberikan langsung oleh yang 
bersangkutan, segera tolak dan meminta 
dengan hormat untuk membawa kembali 
hadiah yang akan diberikan. Demikian 
halnya jika dikirimkan menggunakan jasa 
kurir dan kebetulan kita yang menerima. 
Segera tolak dan sampaikan kepada kurir 
agar menyampaikan kembali kepada 
pengirim. Tetapi bagaimana dengan 
yang dikirim dan kita tidak menerima 
sendiri, melainkan diterima oleh orang 
lain? Sebenarnya bisa diantisipasi dengan 
menyampaikan pesan kepada siapapun, 
sekretaris, petugas bagian mailbox di 
perkantoran. Sampaikan jika ada kiriman parcel yang ditujukan 
kepada  kita, agar ditolak dan dikembalikan kepada pengirim. 
Meski antisipasi sudah dilakukan, tetap saja masih ada yang 
‘nyangkut’. Tipsnya, Segera laporkan melalui gratifikasi online 
jika ada penerimaan atau dapat juga dititipkan ke Fungsi 
Compliance.

Saling berbagi hadiah sebenarnya tujuan awalnya untuk 
mempererat hubungan atau sebagai penghormatan, meski 
yang mendapatkan hadiah adalah golongan orang mampu. 
Bahkan menolak hadiah, tidak dianjurkan, karena sama saja 
menolak rezeki. Misalnya saja tradisi yang masih melekat di 
keluarga kita. Ketika berkunjung ke rumah kerabat, saudara, 
atau teman, kita sudah dibiasakan orang tua membawa buah 
tangan untuk tuan rumah. Terkadang membawa buah, kue, 
atau bahkan masakan dari rumah. Begitu sebaliknya, ketika 
kerabat pulang berkunjung kita berikan oleh-oleh buatan 
rumah untuk dibawa pulang. Sekalipun oleh-oleh tersebut 
hanya sebungkus permen, atau membawakan air minum 

untuk bekal di perjalanan.
Pemberian hadiah yang awalnya bermotif ketulusan hati, 

sebagai bentuk ikatan tali silaturahmi tersebut, belakangan 
mulai dicampuradukkan dengan pamrih. Hadiah telah 
berkembang menjadi motif untuk melancarkan urusan. 
Dampaknya,  orang yang menerima tersebut,  di kemudian 
hari akan mengalami konflik batin. Terlebih jika  hadiah 
diberikan oleh bawahan, vendor atau kontraktor proyek, klien 
dan pihak yang tengah berpekara. Hadiah diberikan karena 
jabatan penerima, dimana jika tidak menjabat apa-apa, hadiah 
tersebut tak akan dilayangkan kepada kita.

 Jika diterima, ujung-ujungnya profesionalitas dalam 
bekerja mulai tercemar. Pengkhianatan amanah sebagai 
pekerja yang harus menjalankan tugas dengan kacamata 

profesional, dimana akan berbuat sesuai 
keinginan pemberi hadiah. Kejujuran, etika 
dalam bekerja hanya sekedar menjadi 
polesan kalimat atau ikrar yang ditempel 
di ruang kerja. 

Di Pertamina, larangan menerima 
hadiah atau parsel Lebaran sudah ter tulis 
di dalam aturan perusahaan. La rangan 
tersebut sebagai wujud dari penerapan 
good corporate governance di perusahaan. 
Tidak perlu ada batasan minimal nilai 
yang boleh dan tidak boleh diterima. 
Sepanjang diketahui sifat pemberian ada 
motif dibaliknya, tentu saja sudah termasuk 
dalam gratifikasi. Karena itu, Pertamina pun 

secara tegas mengumumkan himbauan kepada masyarakat 
di media massa untuk tidak memberikan hadiah atau parcel 
lebaran di lingkungan Pertamina dan Anak Perusahaannya. 

Dengan dalil tata kelola perusahaan yang baik dan Etika 
Bisnis 24 X 7, Pertamina menetapkan kebijakan larangan 
menerima hadiah atau gratifikasi. Larangan itu berlaku 
kepada Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, dan seluruh anak 
perusahaan Pertamina. Jika ada pelanggaran, Pertamina 
meminta masyarakat dan seluruh insan pertamina untuk 
melaporkan melalui pengaduan whistleblowing system.

Karena itu jangan mencederai komitmen untuk tidak 
menerima ataupun meminta hadiah atau bingkisan dalam 
bentuk apapun kepada pemangku kepentingan dan pihak 
lain yang berhubungan dengan Pertamina, yang sudah 
berjalan selama beberapa tahun ini.  Bagiamanapun juga, 
sejak awal kita harus memiliki benteng diri, mentaati aturan 
dan menganggap setiap pemberian dari pihak luar kepada 
kita pasti ada motif dibaliknya.•

SeMARANG -  Direktur Pemasaran dan Niaga, Hanung Budya 
bersama GM MOR IV Rifky Effendy Hardijanto, SVP Non Fuel 
Marketing Taryono dan Corporate Secretary Nursatyo Argo 
melakukan pemantauan di salah satu tangki timbun LPG di 
Terminal LPG Tanjung Mas, Semarang, Jawa Tengah, Senin 
(29/7). Pemantauan ini dilakukan pada sarana-sarana operasi 
Pertamina termasuk DPPU, Terminal BBM, SPBU, SPBBE 
dan Agen LPG.

Pemantauan ini dilakukan karena di wilayah Jawa 
Tengah volume arus mudik dan balik kendaraan paling tinggi 
dibandingkan wilayah Jawa lainnya.

“Pertamina memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat dengan terus menjaga ketahanan stok dan 
mempersiapkan pengelolaan distribusi BBM dan LPG dengan 
baik untuk mengantisipasi peningkatan permintaan pada 
periode arus mudik dan balik Idul Fitri 1434 H,” tutur Hanung 
Budya.

Di wilayah Jawa Tengah, disiapkan 37 titik lokasi penjualan 
BBK dalam kemasan, mencakup Brebes, Tegal, Pemalang, 
Pekalongan, Kabupaten Semarang, Kendal, Batang, Pati dan 
Rembang.•WAHyU NUGRAHA
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Ada yang menarik dari jenis dagangan 
yang dibawa para penjual bendera merah 
putih keliling di sekitar Jakarta. Jumat terakhir 
sebelum libur cuti bersama, selintas terlihat 
penjaja bendera tak sekadar menjual bendera 
dengan berbagai ukuran. Seperti yang terlihat 
di halaman Masjid Istiqlal. Pedagang bendera 
dikerubuti pembeli, karena menjual ketupat 
merah putih. Dalam hati saya, cerdas juga para 
pedagang musiman itu. Mengawinkan dua 
peristiwa penting di bulan Agustus ini, dalam 
simbol ketupat merah putih.

Ketupat merah putih, dibuat dari anyaman 
pita merah dan putih. Diberi aksen gantungan 
di ujungnya, serta digandeng sepasang-
sepasang. Lumayan, bisa dijadikan hiasan 
sebagai gantungan di mobil, atau koper 
mudik. Sang penjual mungkin berpikir, kalau 
hanya menjual bendera merah putih saja, tidak 
akan laku. Apalagi nuansa waktu itu masih 
kental dengan persiapan mudik dan lebaran. 
Kalaupun berharap bendera bisa terjual, harus 
menunggu sepekan lagi. Setelah orang-orang 
kembali ke Jakarta. Range waktunya untuk 
mencari pembeli hanya lima hari saja. Setelah 
itu, tutup warung menunggu setahun lagi.

Bisa dimaknai ketupat  merah putih sebagai 
bentuk ungkapan rasa syukur atas karunia yang 
diberikan kepada bangsa ini. Dimana mayoritas 
masyarakat Indonesia tengah merayakan 
hari kemenangan dan  kemerdekaan. Idul 
Fitri dan Hari Kemerdekaan jatuh pada bulan 
yang sama. Merayakan hari kemenangan 
dan kemerdekaan dalam satu waktu yang 
membawa kita untuk merenungkan kembali 
dua hari penting itu.

Idul Fitri sebagai simbol kemenangan lahir 
dan batin umat muslim setelah satu bulan 
lamanya berpuasa, menahan lapar dan hawa 
nafsu, meningkatkan ibadah dan sodaqoh. 
Saat itulah manusia kembalinya pada fitrahnya 
(suci) dan wajib menjaganya hingga Ramadan 
tahun depan. Karena itu selepas Ramadan, 
sudah seharusnya mempertahankan bahkan 
meningkatkan hal-hal baik yang telah dilakukan 
selama sebulan sebelumnya.

Baga imana  dengan  makna  Ha r i 
Kemerdekaan? Hari Kemerdekaan ada-
lah hari dimana para pejuang bangsa ini 
memproklamasikan kemerdekaan, mem-
bebaskan  dari belenggu  penjajahan dan 
berhak menentukan nasib bangsa. Semangat 
pantang menyerah, rela berkorban penuh 
keikhlasan menjadi modal para pendiri bangsa 
ini dalam mengusung cita-cita menjadi bangsa 
yang berdaulat.

Karena itu, tak ada salahnya mari kita 
memulai aktivitas kerja setelah cuti panjang 
dengan semangat ketupat merah putih. 
Semangat untuk mempertahankan dan 
meningkatkan hal baik yang telah dilakukan 
selama bulan Ramadan, yang dilingkupi rasa 
ikhlas, rela berkorban dan pantang menyerah 
untuk menggapai aspirasi Pertamina menjadi 
Asian Energy Champion 2025.•
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JAKARTA - “Direksi Pertamina 
sangat concern, memberikan 
perhatian bagaimana bisa 
mensejahterakan seluruh 
pekerja di Pertamina. Tetapi 
itu tidak mungkin, karena ada 
realita yang kita hadapi bahwa 
tidak semua bisa menjadi 
pekerja Pertamina,” ujar 
Direktur Marketing  & Trading 
Hanung Budya ketika me-
launching Program Mandiri 
Asuransi Pesangon Sejahtera 
(MAPS)  untuk tenaga  kerja  
jasa penunjang di Pertamina. 

Launching ditandai dengan 
penandatanganan antara Dirut 
PTC Djoko Prasetyo dan Dirut 
Asuransi jiwa Tugu Mandiri  
(AJTM) Lilis Handayani, di 
Marketing Operation Region 
III, Jakarta,  (5/7).  

Sementara Dirut AJTM 
Lilis Handayani  mengatakan, 
program MAPS ini dirancang 
khusus untuk para pekerja 
jasa penunjang (PJP)  di 
lingkungan Pertamina yang 
berdasarkan pada UU No. 
13/2003 dan Peraturan 
Mennaker No. 19/2012. 
“Tujuannya untuk memberikan 
perlindungan kepada para 
PJP di lingkungan Pertamina, 
karena memang kita rasakan 

Masih tersisa 2 Special Stage lagi yang harus 
dijalani, yaitu SS12 Hampshire Hills South dan 
SS13 North Road. Dan  disinilah ketegangan 
semakin meningkat. Pereli di posisi 4, David 
Sterckx terus membuntuti dan memberikan 
tekanan kepada Rifat. Pereli Fastron World 
Rally Team ini tidak diberikan sedikitpun ruang 
untuk melakukan kesalahan. Kesalahan sekecil 
apapun, maka posisi 3 akan dapat direbut oleh 
pesaingnya ini. Tetapi dengan pengalaman sebagai 
pereli yang sudah makan asam garam berbagai 
pertandingan dari tingkat lokal hingga dunia, Rifat 
Sungkar memperlihatkan ketenangan luar biasa, 
tanpa melakukan kesalahan, Rifat terus dapat 
mempertahankan posisinya. 

“Alhamdullilah, kami dari Fastron World Rally 
Team berhasil naik podium sebagai juara 3 di New 
England Forest Rally 2013. Terima kasih banyak 
untuk dukungan dan doa dari semua pihak. Sekali 
lagi kami membuktikan bahwa “Indonesia memang 
Keren”. Dan sebenarnya bangsa kita bisa bersaing 
di dunia, khususnya di cabang olah raga reli. 
Insya Allah hasil positif ini bisa berlanjut di seri-seri 
selanjutnya,” kata Rifat. 

Selanjutnya, Fastron World Rally Team akan 
kembali berjuang membuktikan “Indonesia Keren” 
di 2 seri Rally America tersisa, yaitu Ojibwe Forests 
Rally, 23-24 Agustus 2013 dan Lake Superior 
Performance Rally pada 18-19 Oktober 2013.•BmW-

PeLUMAS

Naik Podium Lagi...
Sambungan dari halaman 1

JAKARTA – Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral, 
Jero Wac ik  d idamping i 
Komisaris Utama Pertamina 
Sugiharto, Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan, 
Dirjen Migas Edy Hermantoro, 
Kepala BPH Migas Andy 
Noorsaman, beserta jajaran 
Direksi Pertamina melakukan 
kunjungan kerja ke Terminal 
Bahan Bakar Minyak (TMMB) 
Plumpang Pertamina, Rabu 
(31/7).

Kun jungan  ke r j a  i n i 
ber tu juan untuk meninjau 
secara langsung sejauhmana 
kesiapan Perta mina dalam 
menghadapi libur panjang 
jelang Idul Fitri 1434H yaitu 
mulai dari keandalan pasokan, 
sisi operasional dan langkah-
langkah yang dilakukan untuk 
menjaga keamanan pasokan 
BBM.

Berdasarkan data yang 
disampaikan oleh Jero Wacik 

MeDAN  - Marketing Ope-
ration Region 1 Sumatera 
Bagian Utara (Sumbagut) 
berupaya menjaga persediaan 
bahan bakar minyak (BBM) 
untuk transportasi maupun 
r u m a h  t a n g g a  s e l a m a 
Lebaran mencukupi. Wilayah 
Kerja Pemasaran Sumbagut 
meliputi lima Provinsi yakni 
Propinsi Sumatera Utara, 
Aceh, Sumatera Barat, Riau, 
dan Kepulauan Riau.

Pertamina telah mengambil 
langkah-langkah persiapan 
guna mengantisipasi timbulnya 
lonjakan pemakaian BBM 
dan Non BBM. Kesiapan 
ini dilakukan dengan tujuan 
agar kebutuhan BBM dan 
Non BBM untuk masyarakat 
konsumen selama merayakan 

Menteri eSDM tinjau Kesiapan Pertamina 
Jelang Lebaran

usai meninjau TBBM bahwa 
pada masa puasa dan lebaran 
diperkirakan pemakaian BBM 
Premium naik 14 persen, 
Avtur naik 8,6 persen, dan 
LPG naik 6,6 persen.  Namun 
untuk So lar  menga lami 
penurunan 4,9 persen. “Hal 
ini karena pada hari libur 
lebaran angkutan umum atau 
truk-truk banyak yang libur 
juga,” kata Jero.

Pertamina terus menjaga 
stok BBM dan LPG Nasional 
dalam kondisi aman selama 
arus mudik dan balik Idul 
Fitri dengan rata-rata stok 
Premium 17,45 hari; Minyak 
Solar 21,27 hari, Avtur 27,63 
hari; Pertamax 40,89 hari, 

Pertamax Plus 37,62 hari dan 
LPG 14,6 hari.

Sementara Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
men je l askan  bebe rapa 
langkah yang dis iapkan 
Pertamina dalam menjamin 
kelancaran distribusi BBM dan 
LPG. Antara lain, menyiapkan 
mobil tangki isi BBM stand 
by di SPBU yang berada di 
jalur rawan kemacetan total 
di 30 lokasi SPBU kantong, 
switching tangki pendam di 
SPBU dari Solar ke Premium/ 
Pertamax dan menunjuk agen 
dan pangkalan siaga dengan 
memaksimalkan SPBU dan 
minimarket sebagai etalase 
dan stabilisator harga LPG 

3kg dan 12kg. 
Sedangkan untuk meng-

anti sipasi antrian di SPBU, 
Karen mengatakan pihaknya 
juga menyediakan Bahan 
B a k a r  K h u s u s  s e p e r t i 
Pertamax, Pertamax Plus dan 
Pertamina Dex dalam bentuk 
kemasan 5 liter, 10 liter, dan 
20 liter yang tersedia di outlet 
SPBU.

“Ini belajar dari pengalaman 
tahun lalu. Banyak pengemudi 
yang tidak bisa tembus ke 
SPBU karena banyaknya 
antrian di SPBU jalur mudik.
Karena itu kita siapkan dalam 
bentuk kemasan untuk me-
ngurangi antrian,” ungkap 
Karen.•IRLI KARMILA
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Menteri ESDM Jero Wacik didampingi Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Komisaris Utama Pertamina 
Sugiharto memberikan penjelasan mengenai keamanan pasokan BBM menghadapi libur panjang menjelang Lebaran dan 
arus mudik tahun ini.

Marketing operation Region I Amankan 
Pasokan bbM Lebaran di Medan

Idul Fitri 1434 H/2013 M 
senantiasa terpenuhi dengan 
lancar, dan dalam jumlah yang 
cukup. 

Dari data tahun 2012 
di Sumbagut, peningkatan 
kebutuhan BBM  sektor 
transportasi yaitu Premium 
diperkirakan akan terjadi 
pada H-7 s/d H+7, yang 
rata-rata akan mencapai 
11% dari kebutuhan per hari. 
Sedangkan pada puncak arus 
mudik (H-2) dan arus balik 
(H+2), diperkirakan kebutuhan 
akan mengalami kenaikan 
hingga 20%.

 Konsumsi Elpiji tahun 
2012 kemarin di Sumbagut 
tercatat naik sebesar 8 % 
dari kebutuhan rata-rata per 
hari menjelang Ramadan 

dan Idul Fitri. Tahun 2013 ini, 
diperkirakan konsumsi untuk 
periode yang sama akan naik 
sebesar 10 % dari kebutuhan 
rata-rata. 

 Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, Marketing Operation 
Region I membentuk Tim 
Satgas/Posko pemantauan 
distribusi BBM dan Non BBM 
selama Idul Fitri. Mereka 
bertugas antara lain, menjaga 
dan memantau kelancaran 
pelayanan serta persediaan 
BBM dan non-BBM, menjaga 
kesiapan sarana dan fasilitas 
operasi di Terminal BBM/Depot 
LPG/DPPU, berkoordinasi 
dengan lembaga/instansi 
terkait apabila terjadi gejolak 
permintaan di masyarakat, 
dan lain-lain.•MOR I

ada kegelisahan diantara PJP 
ini mengenai penghargaan 
terhadap ma sa kerjanya dan 
jaminan setelah purna tugas, 
dan apabila terjadi hal-hal di 
luar dugaan.”

“Karena itu kita patut 
bersyukur, Direksi Pertamina 
memberikan  perhatian pada 
para PJP di lingkungannya,” 
tambah Lilis.  “Dan mudah-
mudahan semua yang telah 
dirancang ini bisa menjadi role 
model bagi BUMN maupun 
perusahaan-perusahaan  
lainnya.”  

Usai acara, Dirut PTC 
Djo ko Prasetyo  menjelaskan 
program ini dirancang oleh 
Pertamina untuk para pekerja 
perusahaan tenaga kerja jasa 
penunjang, atau outsourcing, 
yang bekerja di lingkungan 
Pertamina. Pengelo laan 

program ini dipercayakan 
pada PT AJTM, sementara 
PTC  d i tun juk  sebaga i 
perwaki lan dar i  se luruh 
perusahaan jasa penunjang 
(PJP) yang jumlahnya sekitar 
500 perusahaan, sebagai 
pemegang polis induknya.

“ Int inya, program in i 
m e m b e r i k a n  j a m i n a n 
k e s e j a h t e r a a n  k e p a d a  
para tenaga kerja yang kita 
kenal sebagai outsourcing.  
Nanti kalau mereka sudah 
selesai bekerja di lingkungan 
Pertamina, mereka bisa 
me nerima pesangon yang 
dikelola oleh Tugu Man-
dir i  in i ,”kata Djoko usai 
penandatanganan. 

Program MAPS ini akan 
berlaku selama 10 tahun.•URIP 

HeRDIMAN KAMBAL
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tempat Penggemukan 
Sapi Potong tarik 
Minat Pengunjung

Launching 3R Hadirkan bank Sampah
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Launching Bank Sampah, sebagai implementasi program 3R (Reuse, Reduce 
dan Recycle).INDRAMAyU – Tempat pembelajaran peng-

gemukan sapi potong serta rumah kebun bibit 
yang baru diresmikan oleh GM RU VI Budi 
Santoso Syarif pada 9 Juni 2013 lalu ternyata 
mengundang banyak perhatian dari berbagai 
kalangan untuk mengunjunginya. Santri dan 
Ustad dari Pesantren Al-Ishlah Tajug merupakan 
rombongan yang pertama mengunjungi tempat 
pembelajaran penggemukan sapi dan kebun 
bibit milik Pertamina RU VI Balongan, Rabu 
(12/6).

Sekitar 80 santri dari pesantren yang berada 
di Jalan Sudimampir, Indramayu ini terlihat 
antusias menimba pengetahuan tentang cara 
pemeliharaan serta penggemukan sapi. Hal 
ini terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang 
diutarakan para santri kepada pengurus.

Di hadapan santriwan dan satriwati, Yudi 
Nugraha yang saat itu menjabat Public Relation 
Section Head menjelaskan, tujuan dibangunnya 
tempat pembelajaran penggemukan sapi ini 
adalah sebagai sarana untuk memberikan 
kemudahan bagi siapa saja yang ingin belajar 
cara pemeliharaan sapi dan penggemukannya, 
mulai dari proses pemberian pakannya yang 
cocok serta sistem kebersihan kandangnya.

Ditegaskan Yudi, bisnis peternakan sapi 
merupakan salah satu bisnis yang cukup 
menguntungkan, sebab selain harga jual sapi 
yang cukup mahal,  juga  permintaan daging sapi  
yang terus meningkat terutama saat hari raya Idul 
Adha. “Bahkan Indonesia juga harus mengimpor 
sapi hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 
daging sapi,”ujarnya.

Sementara itu, Ustad Baharudin Sua’ef 
selaku salah satu pembimbing di Pesantren Al-
Ishlah Tajug mengatakan bahwa kunjungannya 
ke tempat pembelajaran sapi dan kebun bibit 
ini bertujuan untuk memberikan pembelajaran 
kepada para murid untuk memiliki jiwa usaha 
khususnya di sektor pertanian dan peternakan. 

Tak hanya penggemukan sapi, pada 
kunjungan tersebut para santri juga mendapat 
penjelasan tentang  bagaimana mengelola limbah 
padat dan cair menjadi pupuk organik yang 
juga dapat dimanfaatkan dan memberikan nilai 
tambah. Dari 10 ekor sapi yang berada di tempat 
pembelajaran penggemukan sapi ini, jenis-jenis 
sapi tersebut sengaja didatangkan dengan ras 
yang berbeda dengan harapan bahwa perbedaan 
tersebut juga bisa memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat yang ingin mengetahui 
bagaimana perawatan atau pemeliharaan setiap 
sapi yang berbeda jenisnya.•RU VI

MAKASSAR— Pertamina 
kembali menggelar penca-
nangan program sekolah 
berbasis 3R (Reuse, Reduce 
dan Recycle )  d i  SMP 8 
Makassar akhir Juni lalu. 
Seperti tahun sebelumnya 
program tersebut digarap 
Yayasan Peduli Negeri (YPN) 
sebagai lembaga pemerhati 
lingkungan dan Pemerintah 
Kota Makassar.

Pada even itu sekaligus 
di-launching bank sampah 
sebagai salah satu program 
3R. Direktur YPN Saharuddin 
Ridwan mengungkapkan 
kehadiran bank sampah 
guna mengatasi salah satu 
persoalan persampahan 
perkotaan yang dimulai dari 
tingkat sekolah.

“Bank sampah sebuah 
sistem pengelolaan sampah 

anorganik. Mekanisme seperti 
bank pada umumnya hanya 
saja objek depositnya adalah 
sampah yang akan diolah dan 
bernilai materi,” ujarnya.

Sampah-sampah yang 
terkumpul oleh jar ingan 
pengumpul, kata Saharuddin 
diteruskan ke bank untuk 
di t imbang. “Selanjutnya 
sampah tersebut didaur ulang 
menjadi barang ekonomis 
tinggi,” ungkapnya.

Meski  program bank 
sampah  d ia tu r  me la lu i 
Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup Nomor 13 
Tahun 2012, namun program 
3R yang diselengarakan oleh 
Pertamina Makassar yang 
pertama di Indonesia timur 
dan menjadi pilot project bagi 
wilayah lainnya. 

M a n a g e r  B u s i n e s s 
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Ru VI Serahkan bantuan 5 truk Pasir urup
BALONGAN  -   Mela lu i 
Pro gram Community De-
velopment (Comdev), RU 
VI Balongan memberikan 
bantuan berupa 5 t ruk 
pasir urup guna menimbun 
lapangan sepak bola di 
perumahan Griya Asri Desa 
Pekandangan yang kondisinya 
cukup memprihatinkan .

Desa Pekandangan meru-
pakan desa yang wilayahnya 
cukup dekat dari Ki lang 

RU VI Balongan. Publ ic 
Relations RU VI Balongan 
Muslim Dharmawan yang 
m e n y e r a h k a n  b a n t u a n 
tersebut mengatakan, sudah 
menjadi kewajiban RU VI 
untuk membantu mem-
perbaiki infrastruktur di daerah 
sekitar kilang. Apalagi ini 
merupakan komitmen RU 
VI Balongan untuk peduli 
terhadap lingkungan.

Bantuan berupa 5 truk 

pasir urup tersebut diserahkan 
langsung kepada Kuwu Desa 
Pekandangan Nono Karnoto 
di lapangan bola Perumahan 
Griya Asri.

Nono menjelaskan, kondisi 
lapangan bola di Griya Asri 
sudah sangat lama kondisinya 
cukup mempr ihat inkan, 
seperti permukaan tanah 
yang bergelombang, serta 
banyak terdapat lubang 
sehingga jika hujan turun maka 

lapangan bola tersebut akan 
becek bahkan tergenang air 
sehingga tidak bisa digunakan 
untuk sarana olahraga oleh 
warga setempat.

“Dengan adanya bantuan 
ini, kondisi lapangan bola 
di Griya Asri akan menjadi 
lebih baik sehingga anak-
anak serta warga sekitar 
bisa menggunakannya untuk 
bermain bola atau kegiatan 
lainnya,” ujar Nono.•RU VI

ReWULU - Larasati kecil berlindung manja di bawah induknya, 
sedangkan sang Induk dengan sabar melindungi sang buah hati 
sebagi tanda kasih sayangnya.

Larasati adalah nama yang diberikan kepada Rusa Jawa / 
Rusa Timor (Cervus Timorensis Russa) betina yang baru lahir 
pada 4 Juni 2013 di lokasi penangkaran rusa Terminal BBM 
Rewulu.

Kelahiran rusa betina ini  merupakan kesuksesan kecil dari 
program perlindungan keanekaragaman hayati Terminal BBM 
Rewulu yang diinisiasi bersama BKSDA DI Yogyakarta.

Program yang dimulai pada Oktober 2012 ini diawali dengan 
rusa yang berjumlah 3 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 
2 ekor betina yang didatangkan oleh BKSDA Yogyakarta ke 
Terminal BBM Rewulu.  Program ini cukup menantang karena 
harus disupervisi, mulai dari standar kandang yang disediakan 
oleh Terminal BBM Rewulu, jumlah pakan dan vitamin, 
pemeriksaan kesehatan rutin hingga pelaporan wajib setiap 
bulan kepada BKSDA.

Untuk memastikan kesehatan rusa terjaga dengan baik, 
Terminal BBM Rewulu bekerja sama dengan RSH Dr. Soeparwi 
UGM untuk memastikan pemeriksaan kesehatan rusa setiap 

Support Area Manager Su-
lawesi Muhammad Jafar 
mengatakan program 3R 
khususnya bank sampah 
sangat  s ine rg i  dengan 
program Pertamina dalam 
hal kepedulian lingkungan.

“Kegiatan pencanangan 
kegiatan 3R ini termasuk 

konsep Makassar Green 
School yang telah ada sejak 
2010 dengan disponsori pro-
gram CSR Pertamina, kerja 
sama dengan Pemerintah 
kota Makassar dengan Dinas 
Pendidikan, Yayasan Peduli 
Negeri dan juga beberapa 
rekan media,” ujarnya.•MOR VII

Larasati, Penghuni baru terminal bbM Rewulu

bulannya yang meliputi pemeriksaan umum, feses bahkan 
hingga USG. Bahkan untuk rusa yang baru lahir tersebut 
langsung dicek kesehatannya oleh tim dokter hewan dan satuan 
Polisi Hutan BKSDA Yogyakarta untuk memastikan kondisi 
hewan dilindungi tersebut.

Untuk kedepannya kegiatan ini akan tetap dilanjutkan dan 
dipertahankan dimana pada waktu yang tepat rusa-rusa ini akan 
dikembalikan lagi ke alam liar sebagai salah satu penunjang 
rantai makanan dalam ekosistem.•MOR IV
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Tidak dapat dipungkiri bahwa di berbagai Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan banyak sekali 
sistem standar manajemen yang telah diadopsi sesuai kepentingan dan kebutuhannya. Masing-masing 
Unit Operasi/Bisnis/Anak Perusahaan memiliki cara/metoda dan pertimbangannya sendiri dalam 
mengusulkan bahkan melakukan proses sertifikasi. 

Hal ini berlangsung sejak sistim standar ISO diperkenalkan di Perusahaan pada tahun 2000-an. 
Sejak itu mulailah bermunculan sertifikasi ISO di seluruh sentra operasi perusahaan seperti ISO 9001 
– 2000 dengan berbagai alasan yang tidak cukup signifikan terkait dengan kebutuhan dan kejelasan 
tujuannya.  Secara umum, hanya terpengaruh pada ekspektasi untuk sekedar update terhadap suatu 
sistim baru yang berkembang. 

Beberapa indikasi penyebab dapat disebut antara lain: belum 
adanya panduan, pengaruh trend manajemen terkini, pengaruh 
informasi global, atau pengaruh konsultan. Kondisi ini selanjutnya 
menjadi topik bahasan di kalangan penggiat mutu khususnya 
para insan pengelola sistem standar. Perlu dibentuk suatu Komite 
yang bertugas dalam pengelolaan dan pengendalian proses 
implementasi sistem standar secara korporat. 

 
Proses implementasi sistim manajemen dalam satu dasawarsa 

ini dapat dikatakan tidak dikelola melalui mekanisme proses 
pengendalian atau pengkajian yang terstruktur. Penerapan dan 
sertifikasi sistim standar manajemen dilakukan tanpa proses 
pengendalian. Akhirnya pada tanggal  22 April 2013  dibentuklah 
suatu satuan tugas dalam bentuk Surat Perintah Direksi untuk 
suatu gugus tugas yang bernama Komite Manajemen Sistim 
Standar. Komite ini bertugas mengendalikan dan mendukung 

efektifitas penerapan sistim standar di Perusahaan sesuai amanat Direksi Perusahaan yang telah 
ditetapkan dalam Code of Quality Management System. 

 Sebagai perwujudan dari 
realisasi proses tersebut, di awal 
Bulan Juli 2013 ini Komite telah 
mulai menerima suatu tugas untuk 
mengkaji ulang terhadap semua 
sistim standard yang diterapkan di 
Pertamina EP. Termasuk didalamnya 
evaluasi terhadap kebutuhan dalam 
asesmen atau penilaian rating 
safety ISRS7 di beberapa field/area/
unit bisnis. Dengan jumlah sertifikasi 
sistim standard manajemen ISO 
hampir 60-an akan menjadi tan-
tangan tersendiri bagi semua 
anggota Komite. 

Tahap awal proses tentunya 
akan segera diatur. Dimulai de-
ngan pengumpulan data yang 
diperlukan, pengaturan jadwal, 
pembentukan sub tim komite 
dan pada gilirannya akan meng-
hasilkan suatu rekomendasi yang 
memastikan efektifitas proses bisnis 
di  PT.EP serta mampu mendorong 
pencapaian kinerja dan target perusahaan. Hal ini akan berhasil bila 3 (tiga) unsur dalam proses ini 
saling bersinergi yaitu management/pimpinan UO/UB/AP, anggota Tim Komite MSS dan data yang 
lengkap.

Kita mulai, kita capai …..Let’s do continous  improvement action.

7DINAMIKA
TRANSFORMASI

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

Komite Manajemen Sistem Standar: 
Memulai tugas Pertama, Memulai existensi

oleh Adriwal - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Susanti Chandra -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Road to forum Presentasi CIP Direktorat 
Non teknis & Kantor Pusat 2013 : 
Are You Ready… ???

No. 32
Tahun XLIX, 12 Agustus 2013

Tak terasa kita sudah memasuki triwulan III tahun 2013. Sebentar lagi Fungsi Quality Management 
akan kembali melaksanakan Forum Presentasi Continuous Improvement Program (CIP), Direktorat 
Non Teknis & Kantor Pusat. 

Sejak pertama dilaksanakan pada tahun 2009, Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis 
& Kantor Pusat dijadikan wahana untuk memberdayakan Pekerja Pertamina Kantor Pusat 
menyelesaikan permasalahan pekerjaan dan ide inovasi melalui kegiatan CIP. 

Keterlibatan aktif para Pekerja dari tahun ke tahun menjadi peningkatan seiring dengan 
meningkatnya jumlah risalah yang mengikuti Forum Presentasi tersebut. Tahun lalu tercatat 17 
risalah mengikuti Forum Presentasi CIP Dit. Non Teknis & Kantor Pusat dengan jumlah keterlibatan 
Pekerja sebanyak 78 orang.

BAGAIMANA DeNGAN TAHUN INI? 
Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor 

Pusat tahun 2013 renacananya akan dilaksanakan pada 
tanggal 25 September 2013 di Kantor Pusat Pertamina. 
Hingga Minggu I Juli 2013 sudah terdaftar sekitar 33 tema 
risalah dari seluruh Fungsi di area Kantor Pusat Pertamina 
dengan melibatkan sebanyak 160 Pekerja. Jumlah yang 
cukup fantastis bukan?

Dengan terkumpulnya ke-33 tema tersebut Fungsi QM 
berharap seluruh risalah akan dapat terselesaikan sehingga 
mampu berkontribusi dalam Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat 2013. 
Tunjukkan bahwa Pekerja Kantor Pusat juga mampu memberikan kontribusi terbaik bagi Perusahaan 
seperti yang dilakukan para Pekerja Unit Operasi / Produksi strategis Perusahaan . 

Kami tunggu Anda di Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat 2013.

Insan Mutu! Semangat… Hebat…!!! 
Pertamina! Jaya… Jaya… !!!
 

 

Para Jawara Forum Presentasi CIP Direktorat Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2012



  
SINOPSIS

Judul Buku : Mendidik Anak Menjadi  
      Pengusaha
Penulis : Wiji Suprayogi 
Penerbit : Pustaka Bina Swadaya
Klasifikasi : 338.040 92 Sup m

Mendidik anak menjadi pengusaha 
disadari bukan hanya mengajarkan anak 
mengelola uang, peluang, dan organisasi.
di sisi lain hal ini merupakan suatu 
pembelajaran karakter seumur hidup. 
Kemampuan belajar dan karakter yang 
bertumbuh harusnya mendasari sebuah 
keinginan untuk berwirausaha. 

Kemampuan dan keterampilan juga 
diajarkan untuk mencapai kehandalan 
teknis, tapi juga kehandalan karakter. 
Karakter yang baik membuat orang bisa 
tahan banting, tabah, sabar, dan pada 
akhirnya bertanggungjawab. Dengan 
karakter bertumbuh itu, semua usaha 
entrepreneur akan dijalankan dengan 
penuh kebijaksanaan.

Buku ini berusaha menjelaskan 
mengenai cara mendidik anak menjadi 
entrepreneur. Pengertian  Entrepreneur 
atau Wirausaha adalah jenis usaha 
mandiri yang didirikan oleh seorang 
wirausahawan, atau sering pula disebut 
sebagai pengusaha. Wirausahawan adalah 
seseorang yang mampu menciptakan 
lapangan kerja baru dan mencari cara-
cara atau teknik yang lebih baik dalam 
pemanfaatan sumber daya, memperkecil 
pemborosan , serta menghasilkan barang 
atau jasa dalam upaya memuaskan 
kebutuhan orang lain. 

Didalam buku ini juga terdapat 
beberapa cara untuk para orangtua dalam 
mendidik anak untuk berwirausaha, cara 
tersebut yaitu :
  1. Ajari anak anda memiliki hati yang siap 

(bersedia/available and able)
  2. Tanamkan sikap tabah
  3. Tanamkan sikap sabar
  4. Tanamkan sifat rajin
  5. Pupuklah sifat jujur
  6. Ajarkan tanggungjawab sejak dini
  7. Pupuklah sifat pemberani dan percaya 

diri
  8. Ajarkan cara bergaul
   9. Ajarkan agar anak anda bisa 

menyesuai kan diri
10. Ajarkan anak anda ,melihat peluang 

di setiap kesempatan
11. Ajarkan anak berinvestasi

Kewirausahaan sangat dipengaruhi 
oleh mimpi dan ide, kreativitas, keberanian, 
kerja keras, dan kemampuan melihat 
peluang. Modal uang bukanlah yang 
utama. Pertama dan yang utama adalah 
hati, kemudian relasi, fisik, uang, dan 
otak.

Cara-cara diatas merupakan sebuah 
proses pembelajaran pembiasaan 
untuk para orangtua, jadi jalankan cara-
cara tersebut dengan penuh cinta dan 
kesabaran. Mulailah dari hal-hal kecil 
dengan penuh cinta dan kesabaran dalam 
mendidik anak untuk menjadi seorang 
pengusaha.• PeRPUSTAKAAN
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JAKARTA – Guna meningkatkan pelayanan dan kelancaran 
penyaluran produk yang tepat waktu serta tepat kelola kepada 
konsumen, Direktorat Pemasaran dan Niaga Pertamina menggelar 
pelatihan “Integrated Channel Management” yang digelar selama tiga 
hari di Pertamina Learning Center (PLC).

Kegiatan yang bertautan dengan program Pertamina Corporate 
University ini diikuti oleh puluhan Sales Representative (SR) Pertamina.  
Pembukaan  program ini berlangsung di Kantor Pusat Pertamina pada 
Senin, (1/7) dan dihadiri oleh Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina 
Hanung Budya, Senior Vice Presiden Fuel Marketing and Distribution 
Pertamina, Suhartoko serta jajaran managemen lainnnya. 

Direktur Pemasaran & Niaga Pertamina Hanung Budya mengatakan,  
secara mendasar silabus yang dijalani para peserta adalah bagaimana 
meningkatkan level servis dan produk yang bisa tepat waktu dan 
tepat  kelola ke konsumen. “Gunakanlah kesempatan ini untuk belajar 
dan jadilah beda dengan konotasi yang baik,” katanya di acara yang 
merupakan pilot project integrated channel management itu. 

Ia juga menekankan perlunya perbaikan kinerja logistik (supply and 
distribution) dan pentingnya channel distribution. “Implementasi itu 
penting untuk mengetahui berapa banyak kebutuhan agen dan SPBU. 
Kita tidak bisa menindak agen bila dari kita sendiri  pasokannya masih 
berantakan, makanya harus dibuat lebih baik,” ungkap Hanung.

Disebutkan pula pentingnya mengubah mindset di benak para 
SR, terlebih mereka yang bekerja hanya mengkhidari KPI merah. 

“Harus diubah mindset seperti ini. Kita harus bisa pas dan mantap,” 
ucapnya.

Pada hari pertama pelaksanaannya, para peserta mendapatkan 
pemaparan dari Tim Axia,  berupa studi kasus dan berbagai hal yang 
berkaitan dengan aspek komersial. Program lanjutan atau fase kedua 
dari program ini digelar pada waktu mendatang dengan jeda waktu 
satu bulan dari program sekarang, yakni pada 19-21 Agustus dengan 
para peserta yang sama. Dalam program ini akan ada job assignment, 
dan penilaian dengan kriteria khusus bagi setiap peserta.•SAHRUL HAeTAMy 

ANANTO

Sosialisasi Information Security Awareness
BALONGAN-Bertempat di Gedung Pertemuan Patra Ayu, diseleng-
garakan sosialisasi Information Security Awarness bagi pekerja RU VI 
Balongan, pada Mei lalu. Hadir pada kesempatan tersebut GM RU 
VI Budi Santoso Syarif, Tim Manajemen,  tim dari CSS Jakarta dan 
konsultan Glidas Deograf Lumi selaku pembicara.

Manager IT Region Jawabalinus Gunawan Badarul Zaman 
menyampaikan, keamanan informasi perusahaan sangat penting dalam 
kompetisi memasuki dunia global. Globalisasi menuntut perubahan.  
Fungsi Corporate Shared Service selaku pengelola Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (TIK) Pertamina selalu berusaha mempersiapkan diri 
dengan terus meningkatkan kemampuan serta kehandalan sistem 
TIK. ”Walaupun harus diakui, operasional perusahaan yang menyebar 
ke seluruh Indonesia merupakan tantangan yang memerlukan 
penanganan komprehensif,” tegasnya.

Untuk itu, lanjut Gunawan,  keamanan informasi perlu dikelola 
dan menjadi bagian dari kerangka pengelolaan perusahaan secara 
keseluruham. Praktik-praktik terbaik (best practices) pengelolaan 
keamanan informasi seharusnya berada dalam kerangka SMKI (Sistem 
Manajemen Keamanan Informasi) yang merupakan penerapan ukuran-
ukuran yang tepat untuk mengeliminasi atau meminimalisir  dampak 
ragam ancaman dan kerentanan keamanan informasi perusahaan.

Secara umum, penerapan keamanan informasi juga melibatkan 

tiga komponen, yaitu people,  process dan technology. Dari sisi people, 
apakah kita sudah siap sebagai insan Pertamina yang memiliki perilaku 
keamanan informasi berkelas dunia. Apakah proses yang berlaku 
di lingkungan kita sudah mempertimbangkan keamanan informasi 
yang mengacu pada standar internasional. Penerapan teknologi yang 
sudah maju di lingkungan, agar diikuti dengan menerapkan teknologi 
keamanan sistem yang meningkatkan keandalan bisnis.•RU VI

BALIKPAPAN – Pada (8/7), diadakan serah terima jabatan General 
Manager RU V Balikpapan di Ruang Solar. Michael Ricardo Sihombing 
menyerahkan jabatannya kepada Achmad Fathoni Mahmud 
disaksikan oleh SVP Refining Operation, Suhaimi dan Manager HR 
Pengolahan, Amirsyal Umar beserta tim manajemen RU V.•RU V

Achmad fathoni 
Jadi GM Ru V balikpapan
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Kunci Efisiensi Energi
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Luwu Raya Jawara Domgas futsal 
Competition
MAKASSAR — Tim Futsal Luwu Raya tampil sebagai juara Domestic 
Gas (Domgas) Futsal Competition pekan terakhir Juni di D’Bolana 
Futsal, Makassar. Sementara tim intenal Pertamina Domgas harus puas 
bertengger di peringkat empat, dibawah Pare Elpiji juara runner up dan 
Global di posisi ketiga. Luwu Raya merayakan selebrasi kemenangan 
setelah resmi menyabet piala bergilir GM Marketing Operation Region VII. 
Tim asal kota Palopo dan sekitarnya ini  selain membawa pulang trofi, 
mendapat uang pembinaan prestasi dari Domgas sebesar Rp2,4 juta. 
Panitia penyelenggara, Aripin mengungkapkan event tersebut terdiri dari 
16 tim, 2 tim internal Pertamina 1 tim Domgas, 1 tim Depot LPG, 14 tim 
mitra kerja, 13 tim SP(P)BE dan 1 tim retester tabung.•MOR VII

Kunjungan Mahasiswa Pakuan bogor
JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian terhadap dunia pendidikan, PT 
Pertamina (Persero) menerima kunjungan mahasiswa dari Universitas 
Pakuan Bogor Fakultas MIPA jurusan Ilmu Komputer. Kedatangan 
mahasiswa yang didampingi oleh para dosen pembimbing disambut oleh 
Senior Officer International Relation, Korfi Prita di Auditorium Gedung 
Kwarnas, Kamis (27/6). Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa 
diberikan pengenalan mengenai bisnis Pertamina dan juga pembekalan 
materi oleh Manager Program Management Office-Business Demand 
CSS, P.V Atihuta mengenai Corporate Share Services (CSS) terkait 
fungsi, peranan dan layanan-layanan CSS yang ada di Pertamina.•IRLI 

KARMILA

yOGyAKARTA - Pertamina mengadakan 
“Bootcamp Energy Management System” di 
Royal Ambarukmo Yogyakarta. Kegiatan ini 
diharapkan dapat meningkatkan margin kilang.
Acara yang didukung oleh Pertamina Production 
System (PPS) ini sekaligus menjadi upaya 
Pertamina mencapai visi 2025 untuk menjadi 
“Asian Energy Champion”. 

Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto 
mengatakan, banyaknya permasalahan yang 
dialami di kilang-kilang Pertamina, seperti masalah 
furnace dan boiler akan sangat berpengaruh 
dengan margin kilang. 

Dijelaskan, saat ini, posisi kilang Pertamina 
masih berada di kuartil ke-4 dengan nilai skor 
lebih dari seratus (104-105). Sedangkan skor 
untuk World Class Oil Company berada pada 
kuartil 1 atau dengan skor 60 hingga 70. Karena 
itu, para peserta melalui  focus group discussion 
diharapkan dapat menggali ide-ide inisiatif agar 
kilang Pertamina ini dapat bergerak ke kuartil 3, 
2 dan 1 dalam pengelolaan energi.

Process Technology Manager Safei mengamini 
pernyataan tersebut. Diungkapkan juga bahwa 
berdasarkan benchmarking yang dilakukan pada 
2008 dan 2010, kinerja energi efisiensi kilang 
Pertamina masih berada pada Q-4. Berdasarkan 
hal tersebut, “Kita masih punya peluang besar 
untuk dapat melakukan efisiensi energi meskipun 
hal tersebut harus dilakukan dengan upaya yang 
kuat dan fokus serta konsisten” ujar Safei.

Safei mengakui kunci sukses dari program 
EMS ini  adalah keterlibatan semua pihak dalam 
menyusun system management energy dan 
sustainability dalam melaksanakannya oleh  
semua pihak.

“Dengan adanya EMS ini kita mempunyai 
suatu sistem pengelolaan energi yang benar-
benar dapat diaplikasikan hasilnya dan mampu 
meningkatkan energi efisiensi kilang sehingga 
pengelolaan energi tidak tergantung pada 
seorang pemimpin,” ujarnya.

Adapun pembahasan materi seputar EMS 
(salah satu brick utama PPS) yang dilakukan yakni 
tentang sistem yang memungkinkan Pertamina 
untuk berproduksi secara efisien, bagaimana 
agar memiliki system management yang lebih 
baik untuk menjadi Asian Energy Champion. 
Selain membahas tentang energy value chain, 
theoretical limit, energy loss framework, equipment 
readness, KPI & KAI cascading dan performance 
management, bootcamp juga banyak diisi dengan 
kegiatan diskusi dan motivasi dalam bentuk 
game-game kolompok.•RU IV 

bisnis Aspal Pertamina
JAKARTA - Fungsi Media melaksanakan  workshop media pada 
Jumat (28/6) di Media Center, Perwira 2, dengan mengangkat 
tema tentang bisnis Aspal Pertamina. Berbicara pada kesempatan 
tersebut Bitumen Manager-Petrochemical Joko Pitoyo, didampingi 
VP Corporate Communication Ali Mundakir.  Joko mengakui 
banyak yang tidak mengetahui Pertamina  juga memproduksi  
dan memasarkan aspal, sebagai salah satu turunan dari produk 
BBM. Aspal diproduksi dari Kilang RU IV Cilacap dan Pabrik Aspal 
Gresik milik Pertamina. Menurut Joko, aspal kurang dikenal publik, 
karena  demand dan supply-nya seasonal. Artinya, tergantung 
proyek-proyek pembangunan dan perbaikan jalan pemerintah, 
baik pusat maupun  provinsi/kabupaten/kotamadya.  Namun ke 
depan, Joko meyakini bisnis aspal akan tetap cerah.•UHK
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Dialog Kerjasama Indonesia-Irak
JAKARTA – Dalam rangka mewujudkan ketahanan energi 
nasional, Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
didampingi segenap jajaran direksi Pertamina, Perwakilan 
Kementerian ESDM dan Kementerian Perekonomian Indonesia 
melangsungkan pertemuan dengan Kementerian Perminyakan 
Irak dan perusahaan minyak nasional Irak, Midland Oil Company 
untuk berdialog terkait tindak lanjut rencana kerja sama 
pembangunan kilang dan suplai minyak mentah dari Irak. 
Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Banda Hotel 
Borobudur, Senin (1/7) tersebut dipaparkan mengenai rencana 
pambangunan tiga kilang minyak baru dengan kapasitas 300 
MBSD (Milion Barel Stream Day) dan berharap Irak dapat 
memberi dukungan untuk desain kilang dan suplai minyak 
mentah.•IRLI KARMILA
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branch Sumbar Partisipasi dalam 
Padang fair
PADANG - Pertamina Marketing Branch Sumbar berpartisipasi 
dalam acara Padang Fair, yang diselenggarakan oleh Pemko 
Padang pada 7 – 23 Juni 2013 di GOR Agus Salim, Padang. Acara 
Tahunan ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan besar, menengah, 
dan kecil di wilayah Sumatera Barat. Dalam event tersebut, 
Pertamina Marketing Branch Sumatera Barat menampilkan 
informasi mengenai produk-produk unggulan seperti Pertamax, 
Pertamina DEX, Musicool, Pelumas Fastron dan Enduro, produk 
Petrochemical, serta memperkenalkan produk-produk BBM untuk 
Industri dan Marine.•MOR I
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PeP field Pendopo Serahkan bantuan 
Gedung Serbaguna Desa Jirak
MUSI BANyUASIN - pjs Field 
Manager PEP Field Pendopo 
Roesmanto menyerahkan 
bantuan gedung serbaguna 
Desa Jirak, Kecamatan Sungai 
Keruh, Kabupaten Musi Ba-
nyuasin, pada (18/4). 

Bantuan ini merupakan 
program kepedulian sosial 
perusahaan dalam bidang 
in f rast ruktur.  PEP F ie ld 
Pendopo memandang gedung 
ini dibutuhkan masyarakat 
setempat, mengingat selama 
ini masyarakat Desa Jirak 
be lum memi l i k i  tempat 
pertemuan yang memadai un-
tuk melaksanakan kegiatan-

JAKARTA - “Kami dari PTC menyatakan terima 
kasih karena terpilih  sebagai perusahaan yang 
memperoleh manfaat tambahan dari Jamsostek. 
Mudah-mudahan kegiatan ini akan berkembang 
terus.”  

Hal tersebut dikatakan oleh Dirut Pertamina 
Training Consulting (PTC) Djoko Prasetyo  dalam 
acara Medical Check Up kerja sama PTC dan 
Jamsostek di Gedung YPKP,  PLC, Simprug, 
pada  (4/7). Acara dihadiri juga Direktur Keuangan 
PTC Etom Katamsi dan Sekper PTC Yuli. 
Sementara dari Jamsostek, hadir Kepala Kanwil 
Jakarta Nur Aina dan Kepala Kantor Cabang 
Kebayoran Lama 

Djoko mengatakan, PTC mengelola  hampir 
sekitar 10.000 tenaga kontrak yang  dituntut 
untuk selalu sehat dan bugar.  “Dengan medical 
check up ini,  mereka bisa mengetahui kondisi 
kesehatan masing-masing. Setelah itu bisa 
menentukan bagaimana pola makan dan kerja 
selanjutnya,” kata Djoko. 

Djoko berharap, MCU yang merupakan 
manfaat tambahan dari Jamsostek ini bisa 
dilakukan di seluruh Indonesia untuk para pekerja 
dibawah PTC. 

Sementara Kepala Kanwil Jakarta  Jamsostek 
Nur Aina mengatakan, MCU diberikan Jamsostek 
kepada PTC karena laporan PTC yang memenuhi 
persyaratan sesuai UU Jamsostek. “Sebagai 
hadiahnya, kami memberikan  MCU ini sebagai 
manfaat tambahan,” kata Nur Aina. 

MCU dilaksanakan untuk pekerja di atas usia 
40 tahun, dan berlangsung dari pukul 09.00 – 
12.00. Pemeriksaan meliputi 10 item, meliputi 
tes darah sebelum makan dan sesudah makan, 
urine,  tensi, mata,  pemeriksaan dokter,  EKG,  
rontgen.•URIP HeRDIMAN KAMBALI

kegiatan desa.
P e r e s m i a n  g e d u n g 

serbaguna berukuran 24x13 
meter ini dilakukan dengan 
simbolisasi pembukaan tirai 
papan gedung serbaguna 
oleh Camat Sungai Keruh 
didampingi oleh Babinsa 
Jirak.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, PEP Field Pendopo 
melakukan sedekah adat 
dengan menyembelih satu 
ekor sapi dan dibagikan ke 
warga desa sebagai bentuk 
rasa syukur. Diserahkan pula 
perlengkapan mushola dari 
PEP Field Pendopo kepada 

10 masjid yang berada di se-
kitar Desa Jirak. 

Roesmanto berharap 
gedung serbaguna ini dapat 
menjadi wadah pertemuan 

fogging dan Penanggulangan 
Leptospirosis di Pejambon
JAKARTA - CSR Pertamina 
dan Pertamedika bekerja sama 
melakukan fogging  untuk 
mencegah penyakit demam 
berdarah  serta  pengendalian 
tikus untuk mengatasi penyakit 
leptospirosis (penyakit akibat 
kencing tikus). Kegiatan ber-

PHe WMo Juara umum 
the 2nd PHe Convention & exhibition

Direktur Utama PHE Ign. Tenny Wibowo memberikan piala Juara Umum kepada 
General Manager (GM) PHE WMO Bambang H. Kardono. 

SURABAyA - PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) menjadi 
Juara Umum dalam The 2nd 
PHE Convention & Exhibition 
yang berlangsung di Hotel 
Shangri-La, Surabaya 3-5 
Juni 2013. Pencapaian ini 
diraih setelah PHE WMO 
mendominas i  be rbaga i 
kategori penjurian diacara 
yang diikuti seluruh Anak 
Perusahaan (AP) PHE. Acara 
dua tahunan ini sebagai tolak 
ukur prestasi kinerja dalam 
pencapaian produksi PHE.

Direktur Utama PHE Ign. 
Tenny Wibowo memberikan 
langsung piala juara umum 
kepada GM PHE WMO 
Bambang H. Kardono. 

Tenny mengucapkan 
se lamat kepada seluruh 
jajaran Direksi dan Pekerja 
WMO. “Selamat kepada PHE 

WMO yang telah menjadi 
juara umum dalam berbagai 
kategori di acara ini. Namun 
yang tidak kalah pentingnya, 
saya rasakan pemenang 
acara ini adalah kita semua 
yang telah hadir disini selama 
beberapa hari,” ujarnya.

Menurut Tenny, prestasi 
yang juga patut dibanggakan 
adalah kinerja yang baik telah 
dihasilkan oleh seluruh tim yang 
berhasil memproduksi minyak 
tertinggi dalam tahun 2013 ini. 
‘Saya harapkan sinergi seperti 
ini dapat terus ditingkatkan 
sehingga mencapai hasil 
yang membanggakan bukan 
hanya kita, tapi juga Bangsa 
Indonesia,” tegasnya.

Sementara  GM PHE 
WMO Bambang H Kardono 
mengucapkan rasa syukur 
dan terima kasihnya kepada 
seluruh tim. “Terima kasih 

kepada semuanya, baik yang 
bekerja mempersiapkan acara 
ini maupun tim di lapangan 
yang terus memproduksi. 
Berkat kerja keras semua 
pihak acara ini bisa sukses 
dan berjalan dengan lancar. 

Dan yang paling penting 
adalah pencapaian produksi 
kita (PHE WMO) yang telah 
mencapai 25.000 BOPD. Saya 
harapkan ini bermanfaat buat 
semuanya,” katanya.•PHe
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masyarakat  Desa J i rak 
dan dapat meningkatkan 
tali silaturahmi bagi masya-
rakat, perusahaan, dan pe-
merintah.•PeP FIeLD PeNDOPO
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lang sung di  kawasan Pe-
jambon RW 02 Kelurahan 
Gambir, Jakarta Pusat. Ke-
giatan berlangsung 5 hari, 
dar i  Senin (15/7)-Jumat 
(197). Sasarannya adalah  
9 RT dengan sekitar 1.000 
KK. Hal ini dilakukan karena 

meningkatnya  pasien  DBD 
dari kawasan-kawasan padat 
penduduk,  seperti Pejambon, 
Cempaka Putih, dll. Demikian  
keterangan Dodi Ismanto dari 
Unit Layanan  Kesehatan Ling-
kungan Pertamedika) yang 
ditemui di lapangan.•URIP
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Pelayanan Pembuatan SIM untuk 
Pekerja dan Mitra Kerja di Ru VI

Customer Overseas tambah 
Pengetahuan Pelumas Pertamina
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JAKARTA – Dalam rangka 
pengembangan  marke t 
pe l umas  P e r t am in a  d i 
l ua r  nege r i ,  Pe r tam ina 
Lubricant melaksanakan 
Training Product Knowledge 
Customer Overseas  yang 
diikuti oleh 11 customer dari 
beberapa negara dan benua. 
Yaitu Myanmar, Thailand, 
Cape Town-Afrika Selatan, 
Nigeria, Eropa-Switzerland, 
China-Shanghai, Banglades, 
Philipines, Singapore,Dili-
Timor Leste dan Australia, di 
Jakarta (24/6).

Da l am  pe l aksan aan 
t ra in ing  te rsebut ,  para 
customer mendapatkan 
pendalaman mater i  dan 
pengetahuan mengena i 
produk Pelumas Pertamina 
seperti Fastron, Mesran, 
Enduro, PrimaXP. Termasuk  
p e m b e k a l a n  t e n t a n g 
keunggulan dan spesifikasi 
yang dimiliki oleh pelumas 
Pertamina dibandingkan 
dengan pelumas kompetitor 
lainnya. 

Asisten Manager Over seas 
Marketing Reg.B Pertamina 
Lubricant, Nugroho Setyo 

Utomo mengatakan, training 
ini menjadi kegiatan rutin 
tahunan sebagai komitmen 
Perta mina Lubricant untuk 
membina distributornya dalam 
mengembangkan market.

D i h a r a p k a n  d e n g a n 
Training Product Knowledge 
Customer Overseas ini maka 
confidency level customer 
lebih meningkat dan tentunya 
akan lebih mudah untuk 
mengembangkan  market 
dengan basic knowledge 
yang telah didapatkan dari 
training. 

“Kita secara rutin melak-
sanakan product knowledge 
ini karena mereka harus kita 
berikan pembekalan teknologi 

pelumas yang setiap tahun 
ada perkembangan baru. 
Tu juannya agar  mereka 
semakin mahir menjelaskan 
tentang produk pelumas 
Pertamina, sehingga secara 
know ledge  t i dak  ka lah 
bersaing dengan kompetitor,” 
papar Nugroho.

Di samping pelaksanaan 
t ra in ing,  para customer 
juga mengunjungi pabrik 
pembuatan pelumas di Gresik 
yang telah dimodernisasi dan 
ke Jakarta untuk melihat ba-
gaimana Pertamina Lubricant 
mem produksi pelumas, pelak-
sanaan quality control se-
suai dengan standar yang 
berlaku.•IRLI KARMILA

Ru III Rangkul Warga Sekitar Adakan 
Pelatihan Safety Representatif
PLAJU  –   HSE RU I I I 
mengadakan Pelatihan Safety 
Respresentatif  bagi warga 
sekitar operasi perusahaan.  
Acara berlangsung di Diklat 
HR Development Plaju dibuka 
Manajer HSE RU III Achmad 
Muslimin, pada (1/7).

Manajer HSE RU III Achmad 
Mus l im in  men je l askan , 
pelatihan  diikuti 28 peserta 
dari kalangan pekerja dan 
indiv idu dan merupakan 
kepedu l ian  perusahaan 
t e r h a d a p  k e s e l a m a t a n 
kerja di lingkungan operasi 
perusahaan. 

D i k a t a k a n  A c h m a d 
Musl imin, selama ini  di 
perguruan tinggi yang ada 
di Palembang belum ada 
Fakultas Keselamatan Kerja. 
Oleh sebab itu pelatihan ini 
sangat penting karena dalam 

pelatihan ini akan diberikan 
tentang pemahaman aspek 
keselamatan kerja.

Musl imin yakin, para 
p e s e r t a  a k a n  s u k s e s 
mengikuti pelatihan ini, karena 
materi yang diberikan sangat 
lengkap dan praktis. 

Muslimin mengatakan, 
nan t i nya  pese r ta  akan 
diberikan sertifikat, tetapi 
sertifikat yang dikeluarkan 
HSE RU III  hanya berlaku di 
lingkungan RU III.  

Kepada para peserta 
diharapkan lulus semua dan 
nantinya dapat berperan dalam 
setiap kegiatan maintenance, 
turn around, dan lain-lain yang 
ada di RU III. 

Sementara itu Act. Public 
Relation Section Head RU 
III Makhasin mengatakan, 
pelatihan yang diberikan 

ini merupakan bagian dari 
Community Development  
b idang  pembe rdayaan 
p e r u s a h a a n ,  s e h i n g g a 
keberadaan perusahaan 
ini dapat dirasakan oleh 
masyarakat sekitar. “Mudah-
mudahan pelatihan ini dapat 
menyerap dan meningkatkan 
wawasan dalam keselamatan 
kerja di l ingkungan kerja 
masing-masing,” ujarnya.

Para peserta merupakan 
lulusan D3 di l ingkungan 
K e c a m a t a n  P l a j u  d a n 
Banyuasin I  serta perwakilan 
perusahaan-perusahaan  
dengan instruktur berasal dari 
fungsi HSE RU III. Sedangkan 
materi yang diberikan meliputi  
basic safety, basic fire, basic 
environmental & pengelolaan 
B3, SIKAJS, Inspeksi dan 
observasi.•RU III
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Prima XP, Merek Pelumas  Asli Indonesia terunggul
Prima XP, salah satu 
produk pelumas terbaik 
Pertamina kembali 
dianugerahi “Indonesia 
Original Brand” untuk 
kategori Car Lubricant 
Oil. Menjadi bukti kualitas 
Prima XP diandalkan oleh 
konsumen dalam negeri.

Penghargaan “Indonesia Original Brand” kategori Car Lubricant Oil diterima oleh Retail Marketing Manager Lubricant Business 
Oil Pertamina, Andria Nusa.

JAKARTA – Penghargaan 
“Indonesia Original Brand” 
kategori Car Lubricant Oil 
untuk Prima XP diberikan oleh 
Majalah Swa pada  Kamis 
(4/7) malam di Grand Ballroom 
A Hotel  Intercont inental 
Jakarta.

Penghargaan diterima 
o l e h  R e t a i l  M a r k e t i n g 
Manager Lubricant Business 
Oil Pertamina, Andria Nusa 
beserta jajaran manajemen 
Pertamina Lubricant. Andria 
Nusa mengaku bangga de-
ngan penghargaan ini, karena 
hal tersebut menunjukkan 

brand  Prima XP masih sangat 
disenangi dan digandrungi 
oleh masyarakat Indonesia 
dan diakui bisa bersaing 
dengan produk luar.

“Ke depannya kami akan 
mengedepankan  brand 
Prima XP ini. Kita juga akan 
t e r u s  m e m p ro m o s i k a n 
dan memberikan layanan-
layanan yang terbaik kepada 
k o n s u m e n - k o n s u m e n 
kita. Hal ini agar pelumas 
Pertamina bisa tetap melekat 
di hati masyarakat luas,”kata 
Andria.

Ia juga menambahkan, 
Pertamina akan senantiasa 
men i ngka t kan  kua l i t a s 
produknya, termasuk kualitas 
layanan. Hal tersebut meliputi 
ketersediaan produk di pasar, 
seh ingga mudah untuk 
diperoleh masyarakat.

“Kami berharap produk-
produk pelumas Pertamina 
akan tetap mendapat tempat 

teratas diantara pelumas-
pelumas kompetitor. Semoga 
konsumen kami juga akan 
tetap setia menggunakan 
produk kami,”imbuhnya.

In i  merupakan peng-
hargaan keempat kalinya yang 
diterima oleh produk pelumas 
Pertamina. Penilaian dalam 
penghargaan ini merujuk pada 
hasil survei IOB yang dilakukan 
oleh Majalah SWA bersama 
lembaga survei Business 
Digest pada April sampai Mei 
2013. Survei ini melibatkan 
5312 orang responden di 
enam kota besar, yaitu Medan, 
Jabodetabek, Bandung, 
Semarang, Surabaya, dan 
Makassar.

Adapun beberapa poin 
penilaian dalam survei, yakni 
satisfaction, loyalty, advocacy, 
dan local brand competitive 
level. 

Prima XP berada di posisi 
teratas mengungguli pelumas 

Mesran (Pertamina) dan Motul 
(Motul Oil). Point yang berhasil 
didapat oleh Prima XP dalam 
penghargaan ini adalah 7,50 
(satisfaction), 7,61 (loyalty), 
7,45 (advocacy), 7,47 (local 
brand competitive level) dan 

IOB index sebesar 7,51. 
Penghargaan ini membuk-

tikan bahwa Prima XP sebagai 
produk dalam negeri berkinerja 
bagus dengan pangsa pasar 
yang signifikan. Prima XP 
memiliki brand  awareness/

brand equity tinggi, dan telah 
survive dari dekade ke dekade. 
Hal tersebut menjadi angin 
segar di tengah fenomena 
maraknya merek dan penetrasi 
asing di Indonesia.•SAHRUL 

HAeTAMy ANANTO
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