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APQ Awards 2012 : 
Apresiasi untuk Insan Mutu Pertamina
Menteri Negara 
BUMN Dahlan Iskan 
mengapresiasi inovasi 
dan kreasi insan mutu 
Pertamina. Bukan hanya 
sekadar inovasi, tetapi 
terbukti memberikan 
kontribusi kongkrit bagi 
perusahaan.

Dalam World Oil Outlook 2012, OPEC memprediksi 
pengurangan permintaan minyak mentah global pada tahun 
2016 sebesar 1 juta barel per hari (bpd), atau menjadi 92,9 
juta bpd dibandingkan perkiraan OPEC dalam World Oil 
Outlook tahun sebelumnya. Penurunan prediksi tersebut terjadi 
karena pelemahan ekonomi dunia akibat krisis ekonomi global, 
terutama pada ekonomi negara-negara kawasan Eropa. Selain 
itu, juga dipicu oleh tren kenaikan harga minyak mentah yang 
diperkirakan terus terjadi, sehingga produsen energi mencari 
alternatif sumber energi baru seperti shale gas dan ekstraksi 
minyak mentah. Harga minyak mentah OPEC diperkirakan 
tetap berada pada kisaran US$100 per barel dalam jangka 
menengah, naik dibandingkan perkiraan sebelumnya yang 
hanya berkisar US$85-95 per barel. Organisasi pengekspor 
minyak internasional itu juga memprediksi adanya inflasi 
kenaikan harga minyak ke depan, sehingga minyak mentah 
berpotensi mencapai level US$120 per barel pada 2025 dan 
US$ 155 tahun 2035.

Sebagai upaya menjaga ketahanan energi nasional secara 
jangka panjang, Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi 
adanya perubahan sumber energi di kalangan global. Arah 
kebijakan energi ke depan dipusatkan pada konsep bauran 
energi utama (primary energy mix), yang tidak hanya terpaku 
pada minyak mentah, namun juga gas alam serta energi baru 
dan terbarukan, seperti biofuel, geothermal, tenaga angin, 
tenaga  matahari (solar), nuklir, dan lain-lain. Pemerintah 
menargetkan, penggunaan minyak mentah sebagai bahan 
energi utama di Indonesia pada tahun 2025 dapat berkurang 
hingga 17%, atau menjadi 20% dari total pemakaian sumber 
energi dibandingkan konsumsi minyak mentah pada 2010 
sebesar 47% (berdasarkan Kepres No. 5 Tahun 2006).

 

          Sumber: Dewan Energi Nasional, 2010

Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina tentunya 
memiliki peran penting dalam mendukung upaya bauran energi 
di dalam negeri. Perseroan kini tengah berupaya mencari dan 
mengembangkan berbagai energi baru dan terbarukan sebagai 
energi alternatif. Bahkan juga mengembangkan sumber 
energi yang sebelumnya tidak terpikirkan, seperti pengolahan 
sampah menjadi energi (waste to energy project) dan Solar PV 
(photovoltaic). Dua alternatif energi tersebut merupakan upaya 
Pertamina menciptakan energi baru. Pasalnya, kedua sumber 
energi tersebut ditemukan melimpah di Indonesia, namun 
belum dikelola secara optimal. Inilah salah satu kontribusi kita 
untuk Indonesia.•

OPtIMalISaSI BaUraN ENErgI

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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jakarta – APQ Awards 
harus dijadikan sebagai sarana 
untuk mewujudkan sasaran 
utama yang lebih besar ke 
depan, termasuk berprestasi 
di forum-forum internasional. 
Ajang ini juga harus dapat 
menjadi media bagi lahirnya 
inovasi dan peluang bisnis 
baru yang memiliki dampak 
kongkret yang positif bagi 
perusahaan dalam waktu 
singkat. Demikian disampaikan 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agust iawan pada 
penu tupan Annual Pertamina 
Quality Awards 2012 di Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Rabu 
(7/11).

“Saya sangat berharap 
prestasi yang sudah diraih tidak 
akan berhenti sampai di sini. 
APQ Awards harus  menjadi 
media bagi upaya menggulirkan 
dan meningkatkan budaya 
perbaikan berkelanjutan, ha rus 
mampu mengakselerasi pen-
capaian produktifitas, efisiensi 
bisnis dan kinerja tinggi,” tukas 
Karen.

Dengan tema “Menjadi 
I n s a n  M u t u  P e r t a m i n a 
Mampu Ber kompet is i  d i 
Tingkat Regional/Internasional 
dengan Budaya Per baikan 
Berkelanjutan dan Se mangat 
Terbarukan”,  APQ Award 
2012 menyeleksi 95 risalah 
lesson learned, success story, 

problem solving dan trouble 
shooting terbaik dari 1.241 
tema inovasi/krea tivitas yang 
telah dihasilkan selama tahun 
2012.

Menurut Quality Manage-
ment Manager Pertamina 
Faisal Yusra, dengan APQ 
dapat meningkatkan motivasi 
dan keterlibatan pekerja dalam 
menciptakan ide-ide dan inovasi 
serta mampu memberikan 
value creation yang signifikan. 
Agar memperkuat daya saing 
perusahaan baik secara re-
gional maupun internasional. 
“Serta meningkatkan budaya 
berbagi pengetahuan sharing 
knowledge tidak hanya di 
ling kungan pekerja namun di 
seluruh entitas bisnis peru sa-
haan,” tandasnya.

Sementara Menteri Negara 
BUMN Dahlan Iskan yang 
hadir pada pe nutupan PQA 
mengaku bang ga terhadap 
pencapaian yang telah dilaku-

kan oleh insan mutu Pertamina 
dalam APQ Awards 2012. 
Dia menyontohkan inovasi 
yang dilakukan oleh GKM 
Camar RU V Balikpapan de-
ngan tema “Pengembangan 
Produk LSWR-500 Menjadi 
Jenis Produk Baru” yang men-
datangkan hasil kongkret dan 
signifikan bagi perusahaan.

“Saya sangat surprise dan 
ikut bangga karena inovasi itu 
mampu menghasilkan kon-
tri busi profit rata-rata sekitar 
Rp 1,3 triliun selama setahun. 
Inovasi semacam ini sangat 
luar biasa dan layak untuk terus 
dikembangkan, tidak hanya di 
satu unit bisnis saja, tetapi di 
seluruh unit-unit bisnis yang 
ada di Pertamina,” katanya.

Dari seluruh inovasi ter-
sebut, terpilih 12 pemenang 
dari seluruh kategori yang 
ada. The Best Quality Board  
diraih Dewan Mutu Refinery 
Uni t  I I I  P la ju,  The Most 

Inspiring Leader diraih Tim 
Manajemen PT Pertamina 
EP, The Best Continuous 
Performance Improvement  
d i r a i h  T i m  M a n a j e m e n 
Pertamina Lubricants, The 
Most Productive CIP’er diraih 
PT Pertamina Gas, The Best 
Quality Agent diraih Fungsi 
Quality Man. RU VI Balongan, 
The Most Valuabble Innovation  
diraih GKM Camar RU V 
Balikpapan, The Best Komet 
Agent diraih PIC Komet RU IV 
Cilacap, The Best Komet’er 
diraih Sabar P. Simatupang 
RU V Balikpapan, The Best 
QCP CIP diraih PKM Gas 
PT Pertamina EP, The Best 
QCC CIP diraih GKM Smart 
PT Pertamina Hulu Energy, 
The Best SS CIP diraih Ifan 
Sri Widodo & Budi Mariyono 
dari M&T Region IV JBT, serta 
The Best Innovation Expo 
CIP  diraih PT Pertamina 
Gas.•NIlaWatI Dj

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam foto bersama Menteri BUMN Dahlan Iskan, Komisaris Utama Pertamina Sugiharto, 
dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan setelah menerima penghargaan best of the best APQ Awards 2012.



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

2No. 46POJOK
MaNajEMEN VICE PRESIDENT STRATEGIC PLANNING & TRANSFORMATION

gIgIH PrakOSO

PEMaNfaataN 
low rank coal 
PENggaNtI BBM
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Tahun XLVIII,  12 November 2012

PENgaNtar rEDakSI :
Berubahnya visi Pertamina menjadi perusahaan energi, 

membuat  Pertamina juga harus memberikan perhatiannya pada 
bentuk-bentuk energi baru dan terbarukan. Salah satunya batubara, 
untuk dikembangkan sebagai pengganti BBM. Berikut Energia 
Weekly berbincang dengan VP Corporate Strategic Planning & 
transformation  gigih Prakoso Soewarto tentang pemanfaatan 
low rank coal untuk energi baru. 

apa latar belakang Pertamina membuat ethanol dari 
batubara? Pertama-tama tentunya kami sedang membangun strategi 
juga untuk renewable energy, khusunya biofuel. Biofuel ini kita sudah 
melaksanakan khususnya biodiesel. Nah, dari mandat yang diberikan 
pemerintah sebesar 10 persen hingga tahun 2025, itu sampai sekarang 
kita belum bisa mencapainya. 

Karena memang pasokan ethanol yang bersumber dari nabati 
seperti jagung, singkong ataupun jarak kadang-kadang harganya 
diatas harga gasoline. Sehingga secara ekonomis kita tidak bisa 
melakukan blending dengan gasoline, karena subsidi pemerintah itu 
dibatasi. Jadi disitu tidak masuk.

Makanya untuk premium atau biopremiumnya tidak berkembang. 
Kesempatan ada teknologi yang ini yaitu khusus mengolah coal 
(batubara) menjadi ethanol. Dan coal yang dipakai betul-betul memang 
great-nya low rank atau kalori rendah. Jadi levelnya bukan yang tinggi, 
tetapi kalori rendah,  sehingga secara harga pasar jauh lebih rendah 
dibandingkan harga pasar pada umumnya.

Sekarang ini baru berapa persen yang terealisasi? Sekarang 
biodiesel dengan fame, itu maksimum baru 5 persen. Sedangkan 
untuk biopremium yang gasoline dengan ethanol hanya 1 persen. 
Jadi masih jauh. 

Untuk kalori massanya berapa? Kalau ukurannya dengan 
GAR sekitar 4.000 – 4.200 GAR. Kalau menurut referensi itu termasuk 
rendah. Memang kalau kita bisa menemukan teknologi gasifikasi 
batubara yang bisa mengolah lebih rendah lagi kualitas batubara tentu 
kita akan mengkonsider itu. Kita tidak akan memakai batubara yang 
tidak mempunyai nilai jual.

Dari kajian keekonomian yang sangat-sangat awal, itu kita bisa 
dapatkan harga ethanol dibawah harga gasoline. Sehingga praktis tidak 
dibutuhkan subsidi tambahan yang sekarang dilakukan pemerintah.

Maksimalnya diharga berapa? Sesuai dengan harga gasoline 
yang berada di pasar. Kita harapkan maksimalnya dibawah itu.

lalu bagaimana dengan efisiensi keekonomiannya? Itu 
belum kita kaji secara detail. Dengan partner yang kita tunjuk dan kita 
sudah bikin MoU dengan Celanese, yaitu perusahaan Amerika yang 
mempunyai teknologi untuk konversi coal ke ethanol.  Studi awal 
menunjukkan akan ada penghematan terhadap penggunaan alternative 
energy baru ini. Dibandingkan dengan yang konvensional penghematan 
cukup material sebenarnya. Tapi nanti kita akan melakukan penelitian 
lebih dalam.

kalau dari sisi teknologinya, apakah ini relatif baru? Untuk 
pengolahan menjadi ethanol-nya sendiri, Celanese adalah pemegang 
paten teknologi yang mereka namakan TCX.

Mungkin ini salah satu dari pilihan-pilihan teknologi yang sudah 
terbukti. Tapi dari sekian ini kita akan melakukan studi terlebih dahulu, 
kira-kira kelayakan penerapan teknologi itu dalam pembuatan ethanol 
berbasis batubara.

Mengapa  memilih Celanese sebagai partner? Ada beberapa 
kriterianya. Pertama, harus bisa memberikan value (nilai) lebih bagi 
perusahaan, salah satunya harus mempunyai teknologi, mempunyai 
pasar, mempunyai proses license atau punya financial resources. Nah 
untuk teknologi membuat ethanol ini adalah hak patennya Celanese.

Dan waktu kita perkenalkan Celanese kepada Dirjen Migas sangat 
mendukung untuk proyek ini, bahkan pemerintah akan mendukung dari 
segi regulasinya. Karena ini sangat penting ada policy, sebab setelah 
tahun 2014 ada larangan ekspor coal tanpa diproses lebih lanjut.

apakah ada perbandingan dengan negara lain yang memiliki 
teknologi serupa? Sebenarnya ada juga perusahaan lain seperti 
Sasole, coal  to liquid dan sebagainya untuk perbandingan. Dipilihnya 
Celanese karena sudah memenuhi dari segi teknologi, pasar dan 
sebagainya. Dan juga dari segi efisiensi.  Capital expenditure (capex) 
juga kalau kita bandingkan dengan teknologi sejenis ini jauh lebih rendah 
capex-nya Celanese. 

Hitungannya? Ini sih dari proses awal hingga selesai menjadi 
ethanol sekitar 1,5 billion. Ini merupakan total atau keseluruhan project 
dengan kapasitas 1,1 juta ton per tahun. Itu merupakan produksi 
ethanol-nya. 

Celanese hanya bermain di TCX. Sedangkan untuk mendapatkan 
ethanol ini mulai dari coal supply, gasifikasi, sampai methanol.

rencananya tahun berapa? Ini butuh tiga tahun. Untuk kontruksi, 
kita sekarang sedang mulai dan mungkin tahun depan mulai start. Jadi 
diperkirakan sekitar tahun 2017 ethanol siap.

Untuk teknisi di Pertamina sendiri, apakah sudah siap? Jadi 
begini, nantinya kita akan membuat JV (joint venture) karena Celanese 
juga dalam rangka melakukan alih teknologi. Sehingga diharapkan nanti 
ekspertis kita sendiri juga bisa memahami teknologinya dan juga bisa 
mengoperasikan pabriknya secara optimal.

Kalau proses yang lain seperti coal gasification methanol saya pikir 
kita sudah experience di methanol. Seperti di Bunyu kita sudah bisa. 
Coal gasification juga baru bagi Pertamina dan berpartner juga dengan 
yang sudah berpengalaman. 

Dimana lokasi yang potensial untuk pembangunan ethanol 
tersebut? Sebetulnya Celanese Corporation ini sebelum bertemu 
dengan Pertamina sudah lebih setahun di Indonesia. Pertamina baru 
bertemu dengan Celanese baru bulan Mei 2012. Sebelumnya mereka 
sudah melakukan survei lokasi-lokasi potensial di Indonesia dengan 
menggunakan konsultan. Dari survei mereka, konsultan menyarankan 22 
titik, kemudian difilter kembali menjadi tiga titik diantaranya Balikpapan, 
Palembang, dan Batam.

Pertamina diajak untuk meninjau lokasi. Saat ini tim Pertamina dan 
Celanese sudah mulai bekerja dengan membagi beberapa sub tim. 
Dalam kontek pemilihan lokasi tersebut  tentunya Pertamina juga akan 
mempertimbangkan faktor-faktor penting lainnya yang belum tercakup 
dalam pandangan Celanese.

Intinya  yang terpenting adalah lokasi harus dekat dengan sumber 
batubara atau dengan fasilitas blending yang ada di kilang dan 
doable.

kapan target dari kajian tersebut?  Desember 2012 harus sudah 
keluar hasil kajian yang harus diputuskan go atau tidak.

Bagaimana dengan distribusinya nanti?  Pencampuran akan 
dilakukan baik di kilang ataupun di depot. Dari depot lalu didistribusikan 
sesuai dengan seluruh fasilitas infrastruktur Pertamina yang ada 
di seluruh Indonesia. Jadi handlingnya akan sama dengan kondisi 
infrastruktur yang ada sekarang.

Berapa besaran campuran yang akan dilakukan?  Maksimal 
10 persen ethanol yang dicampurkan kedalam 90 persen gasoline. 
Dengan adanya pencapuran ini lebih baik performa dari produknya. 
Karena dengan ethanol menambah tinggi oktan.

Karena ethanol murni saja angka oktannya antara 120 – 130. 
Sedangkan gasoline atau premium angka oktannya hanya 88. Premium 
sendiri didapat dari Nafta dan HOMC. Nanti dengan ethanol komposisi 
campurannya 10 persen ethanol dan 90 persen gasoline. 

Yang jelas penggunaan ethanol ini bertujuan mengurangi biaya 
harga pokok produksi. Dengan catatan ethanol akan kita buat lebih 
murah. Dan dari segi emisi juga akan lebih bersih dan pembakarannya 
cukup sempurna.

Kampanyenya adalah pertama penggunaan low rank coal. Kita 
memanfaatkan coal yang tidak bisa dijadikan komoditas. Kedua, emisi 
dari knalpot lebih bersih dan bagus. Dan ketiga, akan mengurangi biaya 
subsidi BBM.•NIlaWatI Dj



  

Sama-sama 
Pahlawan
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Emirato Ivanotoya •Junior Analyst Culture & Change Management

konsisten Berpartisipasi dan Menilai jujur
November Rain, sepertinya judul lagu tersebut sangat 

cocok dengan kondisi pekerja Pertamina di akhir-akhir tahun 
seperti ini. Banyaknya dateline dan kerjaan demi memastikan 
pencapaian KPI di akhir tahun “hijau” layaknya hujan yang 
turun di Bulan November ini. 

Cukup bicara mengenai cuaca, salah satu kegiatan yang 
sudah rutin diadakan di Bulan November adalah Theme-
O-Meter Survey periode ke-2. Survey yang ditujukan untuk 
mengukur seberapa jauh tingkat Employee Engagement 
(keterikatan pekerja terhadap perusahaan) dan untuk 
mengetahui pendapat pekerja tentang praktik-praktik 
manajemen yang dijalankan para leader sebagai realisasi 
praktek Budaya Kinerja.

Mungkin ada yang bertanya kenapa survey ini perlu rutin 
dilakukan? Adakah hasil nyatanya yang bisa langsung terlihat? 
Validkah pertanyaan survey-nya? dan banyak pertanyaan 
lainnya. Sisi positif yang penulis lihat dari rutinnya survey ini 
dijalankan adalah kegiatan ini konsisten dijalankan. Tidak hanya 
konsisten pada penyelenggaraan survey-nya namun konsisten 
untuk ditindak lanjuti.

Hasil Theme-O-Meter Survey disampaikan kepada seluruh 
pekerja khususnya para management yang berkepentingan 
untuk menanggulangi isu-isu di fungsinya masing-masing. 
Dari fungsi Culture sebagai fungsi yang bertanggung jawab 
atas pelaksanaan survey Theme-O-Meter membuat program-
program yang bersifat general dan bisa diimplementasikan oleh 
semua fungsi lainnya. Untuk isu-isu yang perlu digali detail 
masalahnynya, fungsi-fungsi disarankan untuk melakukan 
group discussion di internalnya agar program penggulangan 
yang dijalankan tepat sasaran. Seperti yang kita tahu survey 
hanya bisa memetakan dan mengelompokkan isu/masalah 
sedangkan detail masalahnya sendri harus digali kembali 
menggunakan media seperti Focus Group Discussion 
(FGD).

Kembali pada kata “konsisten” yang penulis sempat 

singgung, kalaupun ternyata hasil dari Theme-O-Meter 
Survey masih dibiarkan dan tidak ada tindak lanjutnya oleh 
para management. Penulis berkeyakinan akan ada masanya 
management tersebut mulai memperhatikan pada isu-isu 
yang muncul pada hasil survey (awareness) dan itu bisa 
terjadi ketika kita konsisten. Survey konsisten dijalankan, 
Pekerja konsisten mengisi dan memberikan penilaian fakta 
di lapangan secara jujur. Hingga suatu saat suara pekerja 
melalui survey ini di perhatikan.

Menarik jika penulis perhatikan pada salah satu Direktorat 
yang menangkap isu-isu yang terdapat pada hasil Survey 
Theme-O-Meter, dimana salah satu isunya adalah mengenai 
pekerja muda. Sadar akan potensi pekerja muda bagi masa 
depan Pertamina di masa mendatang, Direktorat tersebut 
mengadakan kegiatan yang intinya mengembangkan dan 
memberdayakan para pekerja mudanya.

Lakukan Survey, isi survey-nya, share hasil survey-
nya, tangkap isunya, cari akar permasalahan, solusikan 
masalahnya. Sesungguhnya itulah design dari sistem 
Theme-O-Meter menurut penulis. Dengan kontribusi yang 
dapat kita lakukan yah…setidaknya 50% dari permasalahan-
permasalahan yang kita miliki sudah coba kita selesaikan 
dan 50% nya lagi adalah mau tidaknya pihak-pihak yang 
terlibat dan para pengambil keputusan mau menangkap 
dan mensolusikan isu/masalah tersebut.

Terkait Theme-O-Meter Survey bagi penulis bukan 
seberapa cepat hasil/perubahan itu terjadi namun 
konsistensi atas kontribusi dan penilaian secara jujur menjadi 
hal yang terpenting dari tercapainya perubahan itu. Jadikan 
Theme-O-Meter Survey sebagai media pekerja memberi 
sinyal kepada management bahwa ada isu-isu di pekerja 
yang perlu mereka tangani dan jangan jadikan hal ini sekedar 
angka pencapaian saja. Mari kita konsisten berpartisipasi 
dan menilai jujur, dan kita lihat siapa yang lebih “tahan”…kita 
atau mereka para pengambil keputusan yang masih acuh 
untuk menangkap isu-isu yang ada di pekerja Pertamina.•

jakarta – Pertamina Indonesia All Star Team 2012, kembali 
memboyong piala di turnamen Intesa San Paolo 2012 di Milan, 
Italia, 1-5 November 2012. Indonesia sukses mempertahankan 
gelar di turnamen ini tiga musim berturut-turut. Tiba di tanah 
air, Tim Indonesia All Star langsung disambut Direktur Utama 
Pertamina, Karen Agustiawan, di bandara Soekarno-Hatta, Selasa 
(6/11), didampingi Corporate Secretary Nursatyo Argo dan VP 
Corporate Communication Ali Mundakir.

Dalam sambutannya, Karen bangga melihat perjuangan 
anak bangsa tampil menjadi yang terbaik di turnamen bertaraf 
Inter nasional tersebut, dengan raihan 3 kali  juara berturut-turut. 
Pencapaian tersebut, menurut Karen telah berha sil menuntaskan 
mimpi Perta mina yang ingin turut serta membina prestasi olahraga 
Indonesia terutama di ca bang olahraga Sepak bola. “Prestasi ini 
saya harapkan tidak hanya berhenti disini tapi bisa diteruskan 
hingga anak-anak tersebut mampu masuk ke PSSI (Persatuan 
Sepak Bola Seluruh Indonesia) dan berprestasi di tim nasional,” 
ujar Karen.

Kemenangan Indonesia All Star Team 2012 diraih setelah 
melewati babak penyisihan grup yang melelahkan. Tim Merah 
Putih berhasil melangkah ke partai puncak melawan tim gabungan 
dari Italia, Lithuania, dan Kroasia. Di final, Indonesia memetik 
kemenangan 2-1, dengan gol yang dicetak M. Ananda dan M. 
Krisna Setiawan.

Menang di Italia, 
Milan junior Disambut Dirut Pertamina
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Turnamen ini diikuti le bih dari 30 negara yang tergabung 
dalam AC Milan Junior Camp. Pelatih Indo nesia All Star, 
Danang Suryadi antusias melihat kerja keras pasukannya. 
“Kami berharap ke depan tim bisa dipersiapkan lebih panjang 
lagi agar memi nimalisasi kesalahan yang beberapa kali terjadi 
saat melakoni pertandingan di Milan, Italia. 

Usai memenangi grand slam di Milan, beberapa anak dari 
tim tersebut akan kembali melanjutkan pembinaan di Pertamina 
Soccer School. Pertamina berharap garuda muda 13-16 tahun 
itu ber peluang untuk bermain di klub-klub besar Eropa, “Tapi 
mereka harus bisa mem bang gakan timnas Indo ne  sia dulu 
sebelum ke Eropa,”pungkas Karen.•DEWI SrI UtaMI

Bicara tentang pahlawan, sepertinya sudah  
merupakan suatu hal yang sangat lumrah ketika 
masyarakat awam meyakini bahwa pejuang 
yang mengangkat senjata melawan penjajah 
negerinya adalah seorang pahlawan. Ia dengan 
gagah berani membela harga diri bangsanya 
dengan  mempertaruhkan seluruh jiwa raga. 
Mungkin sebagian dari kita, insan Pertamina, 
memiliki persepsi yang sama.

Sebenarnya, sah-sah saja setiap orang 
mendefinisikan arti pahlawan sesuai dengan 
cara pandangnya masing-masing. Di zaman 
globalisasi seperti sekarang, semua yang 
berkaitan dengan “pembela kebenaran” bisa 
dikatakan pahlawan. Masing-masing individu 
punya peluang yang sama untuk menjadi  
‘pahlawan’ bagi dirinya sendiri maupun orang 
lain. 

Contoh yang paling mudah melihat sosok 
‘pembela kebenaran’ di era informasi ini adalah 
profesi wartawan. Masyarakat memandang 
hormat kepada insan pers yang membela 
kebenaran. Menyuarakan keinginan rakyat agar 
diketahui penguasa, dan menjadi pengontrol 
kehidupan bernegara. Posisinya sebagai 
salah satu pilar demokrasi sebuah bangsa 
menjadikan profesi wartawan begitu strategis 
saat ini. Bahkan mungkin jauh lebih strategis 
dibandingkan posisi aparat keamanan maupun 
pejabat negara. Karena dari hasil hentakan 
ketikan di keyboard, tersuratlah tulisan yang 
dapat membuka cakrawala baru masyarakat. 
Opini publik yang terbentuk dari buah pena sang 
kuli tinta tersebut dapat menghasilkan sesuatu 
yang dahsyat. Bisa positif dan negatif. 

Dari sudut pandang bisnis, posisi wartawan 
juga sangatlah penting. Apa yang diwartakannya 
melalui media massa, baik cetak, cyber, maupun 
elektronik, sudah dapat dipastikan dapat 
mempengaruhi  citra sebuah entitas bisnis. 

Dan Pertamina sebagai salah satu entitas 
bisnis sangatlah menyadari peran penting 
wartawan dalam mensyiarkan kepada seluruh 
stakeholder-nya bahwa BUMN terbesar di 
Indonesia ini telah bertransformasi.  Untuk itulah, 
sebagai salah satu bentuk apresiasi kepada 
insan pers, perusahaan mengadakan Anugerah 
Jurnalistik Pertamina (AJP). 

AJP merupakan bukti kesungguhan 
Perta mina dlam mengapresiasi para jurnalis 
pengusung kebenaran yang dengan kritis 
dan berani mewartakan berbagai hal tentang 
BUMN ini. Dengan tetap menomorsatukan etika 
jurnalistik yang elegan, insan pers secara tidak 
langsung menjadi salah satu penyemangat bagi 
Pertamina untuk terus menjadi lebih baik dari 
waktu ke waktu. 

Pertamina menyadari bahwa para jurnalis 
yang menjunjung tinggi kebenaran adalah 
salah satu ‘pahlawan’ baginya. Tanpa mereka, 
masyarakat tak akan pernah tahu dan memahami 
bahwa Pertamina sekarang telah berubah. 
Tanpa mereka, masyarakat tak akan pernah 
menyadari bahwa peran Pertamina begitu besar 
untuk bangsa ini. 

Karena itu, sinergisitas antara Pertamina 
dan wartawan harus terus ditingkatkan. Karena, 
bagaimanapun, Pertamina dan wartawan sama-
sama ‘pahlawan’ bagi bangsa ini.•
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PEkaN INI
kONtraktOr DIMINta 
tEraPkaN EOr
jakarta (kontan) – Demi meningkatkan 
produksi minyak yang saban tahun terus menurun, 
pemerintah meminta kontraktor kontrak kerja 
sama (KKKS) migas untuk menerapkan teknologi 
EOR (Enhanced Oil Recovery). Maklum, sebagian 
besar lapangan migas di tanah air kondisinya 
sudah tua atau mature. Dirjen Migas Evita H. 
Legowo mengatakan lapangan yang mature itu 
menyebabkan prakiraan produksi minyak dalam 
beberapa tahun ini selalu meleset. Karena itu, 
Evita meminta seluruh KKKS untuk menerapkan 
teknologi EOR di lapangan-lapangan tua. Menurut 
Evita, potensi minyak yang bisa diproduksi dengan 
penerapan EOR masih cukup tiggi. Karena dari 
kegiatan produksi primer dan sekunder, minyak 
yang bisa dikuras dari lapangan migas baru 
mencapai 35% hingga 45% dari potensi yang ada. 
Artinya, lapangan tua pun sebenarnya masih punya 
banyak minyak di dalamnya.

atUraN kONVErSI BBg PErlU 
DIrEVISI
jakarta (kompas) – Kementerian ESDM 
mengusulkan revisi aturan mengenai program 
konversi BBM ke BBG. Revisi itu diperlukan 
agar pemerintah bisa menjalankan skema tahun 
jamak untuk pengadaan perangkat konverter dan 
SPBG yang diperkirakan baru rampung tahun 
2013. Menurut Dirjen Migas Evita Legowo, untuk 
mencairkan dana program konversi BBG, harus 
ada revisi aturan. Dalam Peraturan Presiden No. 64 
Tahun 2012 tentang penyediaan, pendistribusian, 
dan penetapan harga BBG untuk transportasi 
jalan disebutkan, untuk tahun 2012, pelaksanaan 
penyediaan dan pemasangan konverter dilaksa-
nakan Menteri ESDM berkoordinasi dengan 
Menteri Perindustrian. “Dengan peraturan itu, 
tu gas Kementerian ESDM dalam pengadaan 
konverter hanya sampai tahun 2012,” ujarnya. 
Jika pengadaan 14 ribu konverter tidak bisa 
dilak sanakan tahun ini, anggarannya akan hangus 
karena pada tahun depan pengadaan konverter 
tersebut menjadi tanggung jawab Kementerian 
Perindustrian bekerja sama dengan swasta.•rIaNtI 

OCtaVIa

Pertamina awasi ketat
Pendistribusian BBM Subsidi

Pertamina aviation raih 
Dua Sertifikat terintegrasi
SUraBaya - PT Pertamina 
(Persero) meraih sertifikat 
s i s tem mana jemen  te r-
integrasi  ISO 9001:2008 
dan ISO 14001:2004 dari 
British Standard Institution 
Management System. Ser-
tifikasi ini diraih oleh Per-
tamina Aviation Region III yang 
mencakup wilayah Jawa Timur, 
NTT, NTB, Kalimantan Tengah, 
Kal imantan Selatan, dan 
Kalimantan Timur. Ter ma suk 
di dalamnya Depot Pengisian 
Bahan Bakar Pe sawat Udara 
(DPPU) Bandara Internasional 
Juanda dan DPPU Bandara 
Internasional Lombok.

“Sertifikasi kepada Aviation 
Region III merupakan milestone 
untuk menuju sertifi kasi Unit 
Aviation secara keseluruhan. 
Sertifikasi bukanlah tujuan, 
melainkan hanya alat untuk 
membantu mencapai tujuan itu 
sendiri,” ungkap Vice President 
Av iat ion,  W isnuntoro,  d i 
Surabaya, Rabu (24/10).

Sertifikasi yang diterima 
BUMN Migas ini semakin 
mengukuhkan tujuan Perta-
mina Aviation menjadi ope-
ra t iona l  exce l lence  dan 
commerc ia l  exce l l ence . 
Sasaran dalam unit bisnis 
Aviation untuk mewujudkan 
visi menjadi pemasar dan 
penyedia layanan bahan bakar 
penerbangan kelas dunia 
dengan jaringan global dan 
untuk menjadi perusahaan 
energi kelas dunia.

ISO 9001:2008 ada-
l a h  s t a n d a r i s a s i  u n t u k 

VP Aviation PT Pertamina (Persero) Wisnuntoro menyerahkan sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO 14001:2004 kepada Aviation 
Region III Manager Agus S Nugroho (kanan) didampingi seluruh Kepala DPPU di wilayah Aviation Region III.

j a k a r ta  –  S a n g a t 
penting bagi perusahaan 
u n t u k  m e w a r t a k a n 
kegiatan Corporate Social 
Responsibil ity (CSR) nya 
di media massa. Karena 
p e m b e r i t a a n  t e r s e b u t  
m e m b u a t  k h a l a y a k 
mengetahui kiprah perusahaan 
yang peduli mayarakat sekitar. 
Disini peran public relations 
officer untuk membuat berita 
yang akan meningkatkan nilai 
dan citra perusahaan tersebut 
melalui aksi CSR.”

Demikian dipaparkan  
Direktur Eksekutif Lembaga 
Studi Pers dan Pengembangan 
(LSPP) Ignatius Haryanto 
pada Workshop Tekn ik 
Penulisan CSR di Morrissey 
Hotel Jakarta, Rabu (17/10). 

jakarta – Pertamina telah melakukan pendistribusian BBM bersubsidi dengan pengawasan 
internal secara berlapis  untuk mencegah terjadinya upaya penyalahgunaan BBM bersubsidi. 
Demikian dipaparkan Rama Sinaga dari Fuel Retail Marketing, di Ruang Media Center Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, Jumat (12/10).

Rama juga memaparkan tentang BBM yang telah diperoleh dari hasil pengolahan kilang 
dan juga impor masuk ke terminal transit utama (TTU) menggunakan transportasi laut. Dari 
TTU, BBM dialirkan menuju terminal BBM dengan transportasi laut maupun sungai dan 
disalurkan ke SPBU menggunakan mobil tangki BBM yang dimiliki dan dikelola oleh penyedia 
mobil tangki BBM.

Pengawasan secara ketat dilakukan oleh Pertamina selama proses pengisian BBM ke mobil 
tanki di terminal BBM, di mana BBM baik Premium maupun Solar berpindah kepemilikan dari 
Pertamina kepada pelanggan. Pada terminal BBM yang telah dilengkapi automation system, 
seperti di Terminal BBM Plumpang, Cikampek, Boyolali, Tuban, Surabaya dan Bau-bau 
pengawasan telah dilakukan secara otomatis berbasis IT.

Pengawasan dilakukan sejak di pintu masuk hingga keluar terminal. Di antaranya melalui 
penggunaan button atau proximity card untuk verifikasi siap isi di pintu masuk dan siap jalan di 
pintu keluar. Verifikasi Loading Order (LO) dan detail pelanggan, penggunaan filling ticket, hingga 
pemasangan segel pada bagian manhole dan manifold tangki untuk menghindari pembongkaran 
secara ilegal. Adapun, untuk terminal tanpa automation system verifikasi dilakukan secara 
cermat khususnya terhadap data LO dan nomor polisi mobil tangki dan dipastikan mobil tangki 
BBM dalam keadaan tersegel ketika keluar dari terminal BBM.

Adapun, untuk memastikan pasokan BBM sampai ke SPBU dan serta monitoring 
ketersediaan stok di SPBU, Pertamina melakukan pengecekan melalui Fuel Sales Distribution 
Management System, dengan jalan memantau stok pelanggan, ketersediaan LO, status 
pengiriman dan konfirmasi penerimaan. Pertamina juga menggunakan GPS Tracking System 
untuk memonitor pergerakan mobil tangki secara realtime untuk mobil yang mengambil BBM 
dari Terminal BBM Plumpang, Tanjung Gerem, Bandung Group, Balongan, Tasikmalaya, dan 
Cikampek. Pertamina juga berencana memperluas penggunaan GPS Tracking System untuk 
seluruh terminal BBM di Tanah Air dalam beberapa waktu ke depan untuk meningkatkan 
keandalan sistem pendistribusian BBM bersubsidi oleh Pertamina.

Ketika sampai di SPBU,  dilakukan pemeriksaan surat jalan, nomor segel, sopir dan kondektur 
serta pemeriksaan untuk memastikan jenis BBM dan volume yang dikirimkan sesuai dengan 
permintaan. Pembongkaran hanya dapat dilakukan apabila dokumen dinyatakan lengkap dan 
benar oleh petugas yang sebelumnya melakukan cross check ke terminal BBM.

Pertamina berkomitmen untuk bekerja sama dengan Badan Pengatur Hilir Migas untuk 
memastikan BBM bersubsidi terjamin ketersediaannya di tengah masyarakat.•NIlaWatI Dj
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manajemen mutu, sementara 
ISO 14001:2004 ada lah 
standarisasi untuk pengelolaan 
lingkungan dalam operasional 
unit bisnis.

Salah satu standar dari 
I SO  9001 :2008  ada l ah 
consumer focus. Diraihnya 
ISO 9001:2008 menunjukkan 
bahwa Pertamina mampu 
menjaga sistem manajemen 

mutu dan operasional dalam 
rangka memenuhi ekspektasi 
pelanggan.

Hasil survei selama ti ga 
tahun berturut-turut menun-
jukkan terdapat lima nilai utama 
harapan pelanggan dalam unit 
bisnis Aviation. Semuanya ada 
lima target zero sehingga untuk 
memudahkan mengingatnya 
disebut FIVE ZERO. Yaitu, zero 

accident, zero off-spec, zero 
tolerance, zero delay, dan zero 
mistake. 

Saat ini Pertamina telah 
mengisi 1.400 pesawat per 
hari di lebih 50 bandar udara 
di seluruh Indonesia dan Asia 
Tenggara, serta memiliki lebih 
dari 80 jaringan penjualan di 
seluruh dunia.•frM rEg. V

Penting, kegiatan CSr Diwartakan
Haryanto mengingatkan, 

tu l i san yang d ihas i lkan 
menggunakan bahasa yang 
sederhana, mudah dipahami, 
dan menghindari penyebutan 
istilah yang terlalu asing bagi 
masyarakat awam. 

“Dan yang wajib di ingat, 
berita layak untuk dipub-
l i  kas ikan ,  mengandung 
unsur actual, significance, 
magnitude, the unusual, 
conflict, proximity/kedekatan, 
prominence (public figure), dan 
human interest,” ujarnya. 

Sementara itu, Dosen 
dan Senior Public Relations 
Eduard Depari menjelaskan,  
menjalankan corporate social 
responsibility memang bukan 
suatu tuntutan normatif. 
Namun secara et is dan 

moral, perusahaan harus 
menyadari dalam kehidupan 
sosial, etika dan moral sering 
jauh lebih penting daripada 
hal-hal yang secara hukum 
dianggap benar.

“Dalam era good corporate 
gove r nance ,  t anggung 
jawab sosial perusahaan 
merupakan tuntutan yang 
tidak dapat diabaikan dan 
cenderung ditentukan oleh 
dua hal, yakni value dan 
image. Citra dan reputasi 
merupakan aset yang sangat 
bernilai bagi perusahaan.
Karena citra dan reputasi yang 
baik merupakan cerminan 
dari keberhasilan tanggung 
jawab sosial perusahaan di 
terima masayarakat luas,” 
tu kasnya.•NIlaWatI Dj
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Infrastruktur Distribusi BBM
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DPPU BIl Sukses layani  
Penerbangan Haji

Uji kompetensi BfO di rU IV

Pertamax apaidemu Dukung 
kreativitas anak Muda

Uji kompetensi pengoperasian boiler dan furnace (BFO) untuk 55 pekerja RU IV Cilacap.
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SUraBaya - Pemasaran Jat imBal iNus 
membuktikan komitmennya untuk melayani 
penerbangan haji tahun 2012, yang diberangkatkan 
melalui Bandara Internasional Juanda-Surabaya 
dan Bandara Internasional Lombok. Berhasilnya 
pelayanan penerbangan haji tersebut karena 
kesiapan dalam penyediaan sarana dan fasilitas 
dalam kondisi baik, serta ketersediaan avtur dalam 
jumlah yang mencukupi. 

P e l a k s a n a a n  H a j j  F l i g h t  P h a s e  I 
(pemberangkatan) di Bandara Internasional Juanda 
dilaksanakan pada 21 September – 20 Oktober 
2012. Dalam kurun waktu 30 hari tersebut, terjadi 
kenaikan kebutuhan Avtur rata-rata 260 KL/hari. 
Pada kondisi normal, penyaluran rata-rata Avtur 
di DPPU Juanda sebesar 900 kl/hari.

Kenaikan terbesar, terjadi pada 13 Oktober, 
sebanyak 435 KL (naik 48%) dan pada 15 Oktober 
sebesar 411 KL (naik 46%). Total kebutuhan 
Avtur untuk melayani pemberangkatan 82 kloter 
jamaah calon haji di Bandara Internasional Juanda 
sebanyak 7.831 KL, yang seluruhnya dilayani oleh 
Saudi Arabia Airline, dengan pesawat berbadan 
lebar tipe Boeing 747.

Sementara  i tu ,  Haj j  F l igh t  Phase I 
(pemberangkatan) di Bandara Internasional 
Lombok pada 21 September – 18 Oktober 
2012. Dalam kurun waktu 28 hari tersebut, terjadi 
kenaikan kebutuhan Avtur rata-rata 40 KL/hari. 
Pada kondisi normal, penyaluran rata-rata Avtur 
di DPPU BIL sebesar 60 KL/hari. 

Kenaikan terbesar di Bandara Internasional 
Lombok (BIL), terjadi pada tanggal 21 September, 
sebanyak 87 KL (naik 145%) dan 4 Oktober 
sebesar 82 KL (naik 136%). Total Avtur yang untuk 
melayani 15 kloter yang diberangkatkan dari BIL 
sebanyak 1.137 KL.

Untuk selanjutnya, Pertamina akan menyiapkan 
kebutuhan Avtur untuk Penerbangan Haji Phase II. 
Pemulangan jamaah haji ini, direncanakan pada 
31 Oktober – 27 November 2012 di Bandara 
Internasional Juanda, dan pada 31 Oktober – 27 
November 2012 di BIL.

Penjualan avtur dengan jaminan ketersediaan 
ini diharapkan mampu memenuhi peningkatan 
kebutuhan di bandara tersebut. Pertamina 
berkomitmen untuk terus hadir melayani kebutuhan 
BBM dalam negeri dengan meningkatkan 
pelayanan serta kehandalan sarana dan fasilitas 
infrastruktur yang ada demi kelangsungan usaha 
dan peningkatan ekonomi nasional.•frM rEg. V

jakarta - “Saat ini Perta-
mina menjadi backbone-nya 
ketahanan energi nasional, 
yang memiliki kegiatan dari 
hulu sampai hilir,” kata SVP 
Fuel Marketing & Distribution 
Suhartoko. “Di hi l ir kami 
mempunyai 2 tugas. Secara 
bisnis mencari profit dan 
penugasan dari pemerintah, 
dalam hal ini  penugasan 
dari BPH Migas,” jelas SVP 
Fuel Marketing Pertamina 
Suhartoko dalam acara Media 
Gathering Press for Pertamina 
& BPH Migas, di Jakarta pada 
(29/10).

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
bincang-bincang tersebut 
selain SVP Fuel Marketing 
Suhartoko, ialah  VP BBM 
Retail M. Iskandar, GM FRM 
Region  IV   Rifky E. Hardijanto, 
VP Corporate Communication 
Ali Mundakir, Manajer Media 

Wianda Pusponegoro, dan 
Manajer  PSO Fuel Retail 
Manager Jumali, serta Wakil 
Ketua BPH Migas Fahmi 
Harsandono. 

Dalam kesempatan ter-
sebut Suhartoko pun me-
maparkan kesiapan  Per-
tamina di sektor hilir, yang 
didukung antara lain dengan  
lima unit pengolahan yang 
aktif  dan 8 region pemasaran 
beserta jaringannya ke seluruh 
pelosok Indonesia.  

Dan untuk menjamin  
penyaluran BBM PSO ini, 
Suhartoko melanjutkan, 
P e r t a m i n a  p u n  t e r u s 
membangun  infrastrukturnya, 
seperti terminal-terminal di 
berbagai tempat. Antara 
lain    Terminal  Pulau Sambu 
yang akan punya kapasitas 
300 .000  KL  dan  akan 
ditingkatkan ka pasitas setiap 

tahunnya.   “Tujuannya agar 
sesuai dengan sasarannya, 
yaitu tepat kuantitasnya, tepat 
kualitasnya, tepat sasarannya, 
tepat harganya dan tepat 
lokasinya.”

Te rakh i r,  Suha r toko 
mengungkapkan  Pertamina 
akan menerapkan point of 
sales (POS) atau  Sistem 
Monitoring dan Pengendalian 
BBM yang sedang diujico-
bakan.  “Harapannya ke de-
pan, mulai 2013, seluruh 
SPBU sudah memakai sistem  
ini. Dan janji Pertamina kepada  
pemerintah,  nantinya cukup  
melihat data pengeluaran 
nozzle  yang menjadi dasar 
untuk membayar BBM PSO 
pada Pertamina.” 

Sementara VP Corporate 
Communication Pertamina 
Ali Mundakir yang bertindak 
sebagai moderator juga 

mengingatkan distribusi BBM 
yang dilakukan Pertamina 
merupakan  distribusi yang 
paling rumit dan kompleks 
di dunia, karena faktor-faktor 
geografis Indonesia sebagai 
negara kepuluan.     

Wakil Ketua BPH Mi-
gas Fahmi Harsandono 
menyatakan ha rapan ja-
jarannya bahwa keberadaan 
BPH Migas sebenarnya tidak 
lepas dari UU Migas No. 
22/2001 yang diperdebatkan. 
Dan ia pun memuji dengan 
apa yang sudah dilakukan 
Pertamina selama ini.  

Ia menyatakan, dengan 
semangat UU No. 22/2001, 
ketika  pemerintah  membuka 
pintu bisnis migas di hulu dan  
hilir, diharapkan Pertamina 
juga tumbuh  dan dewasa 
dalam iklim bisnis yang kom-
petitif.•UrIP HErDIMaN kaMBalI

j a k a rta  –  P e r t a m a x 
memfasilitasi para pemuda 
Indonesia yang memiliki ide 
kreatif untuk merealisasikan 
ide tersebut bagi kemajuan 
Indonesia di berbagai bidang. 
Salah satu wujud nyata dari 
du  kungan ini  dengan men-
sponsori film 5 CM yang me-
rupakan karya anak bangsa.

Film 5 CM adalah fi lm 
bertemakan cinta tanah air 
yang diangkat dari sebuah 
novel best seller  yang ditulis 
oleh Donny Dirghantoro dan 
disutradarai oleh Rizal Man-
tovani. Rencananya Film 5 
CM ini ditayangkan di bioskop 

pada 12 Desember 2012. 
Dalam proses pembuatan 

film ini juga Pertamax meng-
gandeng PT Soraya Fi lm 
karena memiliki visi dan misi 
yang sama, yaitu menjadikan 
Indonesia lebih baik. Film ini 
dibintangi oleh Herjunot Ali, 
Fedi Nuril, Denny Sumargo, 
Agor Saykoji, Raline Shah dan 
Pevita Pearce.

Dikatakan oleh Manager 
Fuel Retail NPSO Pertamina 
Waljianto, Pertamina sangat 
mendukung aktif i tas seni 
anak bangsa yang bermakna 
bagi negeri. Menurutnya, 
f i lm ini berni la i  mendidik 

dan sangat inspiratif sekali. 
“Pertamax percaya, banyak 
sekali pemuda Indonesia yang 
mempunyai ide kreatif dan 
terobosan-terobosan baru 
untuk membangun bangsa ini. 
Mereka perlu difasilitasi untuk 
ide kreatif demi Indonesia yang 
lebih baik,” ujar Waljianto saat 
ditemui dalam konferensi pers 
perdana film 5 CM di Jakarta, 
Kamis (25/10). 

Sementa ra  P roduser 
Soraya Film Sunil Soraya 
menyatakan, pihaknya senang 
Pertamax mau bekerja sama 
untuk menjadi sponsor dalam 
mengembangkan karya anak  

bangsa ini. “Film ini dapat 
membuat kaum muda yang 
menonton akan semakin men-
cintai Indonesia dan men-
junjung tinggi nilai sebuah 
persahabatan,”ucap Sunil.

Komitmen Pertamax untuk 
membangun Indo nesia menjadi 
lebih baik juga diwujudkan 
da lam sebuah  p rogram 
kompetisi apaidemu melalui 
situs www.Apaidemu.com. 
Ini sebagai sarana bagi para 
pemuda untuk menyampaikan 
dan mewujudkan ide cerdas 
dan kreatif mereka dalam 
membangun Indonesia menjadi 
lebih baik.•IrlI karMIla

CIlaCaP - Pengoperasian 
Boiler dan Furnace (BFO) 
dalam proses pengolahan 
minyak bumi sangat signifikan 
baik dari sisi operasi mau-
pun safety sehingga diper-
lukan pekerja yang me miliki 
kompetensi untuk meng-
operasikannya. Terkait  hal 
tersebut pada akhir Sep tember 
lalu digelar uji kompetensi 
bagi 55 pekerja operasi di 
RU IV Cilacap. Acara dibuka 

oleh Pjs GM RU IV Eko Wahyu 
Laksmono, di gedung Patra 
Graha Cilacap.

Uji Kompetensi kali ini diikuti 
oleh pekerja yang sebelumnya 
telah mendapatkan upskilling 
mengenai BFO. Uji kompetensi 
yang dilakukan yakni  berupa 
wawancara dengan penguji 
dari tim manajemen RU IV 
dan perwakilan dari Refining 
Technology Jakarta.

Tahun ini, RU IV me nar-

getkan 173 pekerja harus 
men dapatkan upsk i l l ing 
BFO dan mengikuti uji kom-
petensi. Bagi peserta yang 
mendapatkan n i la i  ba ik 
dan dinyatakan lulus akan 
men dapatkan kehormatan 
sebagai praktisi BFO dengan 
mendapatkan ser t i f i ka t 
dari Refining Technology 
dan berkesempatan untuk 
menularkan ilmunya kepada 
pekerja lainnya.•rU IV
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tUBaN -  Pertamina melalui anak perusa-
haannya PT Pertamina Hulu Energi kembali 
memenuhi komitmennya dalam melaksanakan 
tanggung jawab sosial perusahaan kepada 
masyarakat khususnya disekitar wilayah 
operasi. Salah satunya lewat program Bright 
With Pertamina yang bertujuan memperbaiki 
kualitas penglihatan para generasi muda 
melalui kegiatan pemeriksaan kesehatan 
mata dan pemberian kacamata baca. 

Di wilayah kabupaten Tuban dan Bojo-
negoro 1.980 siswa SD, SMP dan sederajat 
menerima kacamata baca, setelah melalui 
tahap pemeriksaan mata. Mereka berasal 
dari  sekolah berada di sekitar daerah ope-
rasi lapangan Mudi di Kabupaten Tuban 
dan lapangan Sukowati di Kabupaten Bo-
jonegoro.  

Acara penyerahan kacamata dihadiri 
oleh Perwakilan Dinas Pendidikan dan Dinas 
Kesehatan Kabupaten Tuban dan Bojo negoro, 
JOB Pertamina-Petrochina East Java, CSR 
Pertamina (Persero) dan Perwakilan dari PHE, 
pada (11/10). Penyerahan kacamata secara 
simbolis juga dimeriahkan dengan hadirnya 
Nia Zulkarnaen dan Ari Sihasale, produser film 
yang peduli dengan pendidikan anak.

Dalam sambutannya Field Manager JOB 
Pertamina-Petrochina East Java, Junizar 
Harman menyampaikan program Bright With 
Pertamina merupakan wujud kepedulian 
Pertamina terhadap masa depan generasi 
muda khususnya bagi para pelajar yang 
berada di daerah sekitar operasi. “Diharapkan 
dengan adanya bantuan kacamata ini, para 
siswa dapat termotivasi untuk terus belajar 
lebih giat lagi, sehingga di tahun-tahun 
mendatang muncul pemimpin Pertamina dari 
Tuban dan Bojonegoro” ujar Junizar.

Sementara itu Senior Officer Health 
Pertamina Julian Iskandar Muda menyampai-
kan,  program Bright With Pertamina meru-
pakan bentuk dukungan perusahaan kepada 
masyarakat Bojonegoro dan Tuban, dalam 
rangka meningkatkan kualitas SDM. “Lewat 
program  ini kita diajarkan untuk peduli ter-
hadap generasi muda yang merupakan 
tulang punggung bangsa serta dapat me-
numbuhkan sikap optimis demi meraih masa 
depan yang cerah.”ujar Julian.  

Sejak tahun 2009, program Bright 
W i th  Per tamina  te lah membagikan 
11.000 kacamata baca kepada pelajar 
yang membutuhkan. Distribusi kacamata 
mencakup wilayah Medan, Palembang, 
Plaju, Prabumulih, Bekasi, Indramayu, 
Cilacap, Surabaya, Malang, Makasar dan 
Tomohon. Sementara di tahun 2011-2012 
jumlah penerima kaca mata baca mencapai 
20.106 siswa, dimana sebelumnya dilakukan 
pemeriksaan terhadap 175.313 siswa dari 
501 sekolah di 33 kota Indonesia.•PHE/DSU

BalIkPaPaN - Pertamina 
berkontribusi memberikan 
bantuan lemari pendingin ASI 
serta puluhan pot tanaman 
dalam memberikan dukungan 
nyata pada pelaksanaan 
program Perilaku Hidup Bersih 
dan Sehat (PHBS) (26/9). 
Penyerahan bantuan yang 
diserahkan oleh Abdul Malik, 
CSR Officer Pertamina RU 
V Balikpapan kepada Ketua 
TP PKK Kota Balikpapan, Hj. 
Arita Rizal, dan disaksikan 
oleh Lurah Margasari Priyono  
dan Camat Balikpapan Barat 
Hasanuddin didampingi ketua 
TP PKK Balbar Armansyah. 

Dalam kesempatan ter-
sebut, Abdul Malik menyam-
paikan dukungan perusahaan 
terhadap program PHBS 
di kelurahan Margasar i . 
“Pertamina menyakini program 
PHBS mampu mengubah 
perilaku manusia, apalagi 
kondisi wilayah pemukiman 
atas air Margasari sangat 
berbeda dari sebelumnya.
Dukungan ini setidaknya 
dapat menambah perubahan 
yang ada di kawasan ini,” ujar 

Abdul Malik. 
Lemari pendingin ASI 

in i  d imaksudkan untuk 
mendukung penyediaan 
ASI Eksklusif kepada bayi 
dapat terlaksana dan ibu-
ibu pekerja tidak khawatir 
dengan bayi-bayi mereka 
akan kebutuhan ASI. Para ibu 
bisa menyimpan ASI mereka 

dalam lemar i  pendingin 
tersebut. Sedangkan bantuan 
pot di pemukiman atas air 
Margasari dimaksudkan untuk 
menambah hijau kawasan 
yang ada di wilayah ini. 

Kontribusi RU V dalam 
program CSR sudah dila-
kukan dalam berbagai pro-
gram kegiatan, baik sosial, 

lingkungan hidup, hingga 
kesehatan dan pendidikan. 
“Bantuan CSR Pertamina 
RU V yang diberikan kepada 
warga jangan dinilai dari 
jumlahnya. Namun manfaat 
yang dirasakan oleh war ga 
pe mukiman atas air Mar-
gasari,” ujar Abdul Malik.•rU 

V BalIkPaPaN 

CSR Officer Pertamina RU V Balikpapan Abdul Malik secara simbolis menyerahkan bantuan kepada Ketua TP PKK Kota 
Balikpapan, Hj. Arita Rizal, dan disaksikan oleh Lurah Margasari, Priyono S.Sos dan Camat Balikpapan Barat, Hasanuddin 
didampingi ketua TP PKK Balbar, Armansyah. 

yOgyakarta - Pertamina 
terus berupaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat 
melalui Program Corporate 
Social Responsibility (CSR). 
Beberapa in is ia t i f  yang 
dila ku kan adalah dengan 
mela kukan pemberdayaan 
kelompok masyarakat Dusun 
Watu, Yogyakarta melalui 
Sekolah Lapang Pengendali 
Hama Terpadu (SLPHT) Padi 
Organic dan Pengembangan 
Jamu Tradis ional  untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
hidup.

Program yang dilaksana-
kan sejak 2011 mela lu i 
pendampingan oleh  Terminal 
BBM (TBBM) Rewulu ini mem-
perlihatkan hasil yang ditandai 
dengan panen perdana padi 
organik di lokasi pelaksanaan 
SPLHT yang berada di lahan 
seluas  16.000 m2 milik petani 
di Bulak Gunung Putat Dusun 
Watu (22/9).

Kegiatan panen per-
dana ini dihadiri oleh Wakil 
Gubernur Daerah Istimewa 
Yogyakarta KGPA Pakualam 
IX, Gusti Kanjeng Ratu Pem-
bayun. GM Pertamina FRM 
Region IV Jateng & DIY Rifky 
E. Hardijanto, serta jajaran 
Muspida Provinsi DIY.

“Kegiatan ini merupakan 
contoh  sinergitas antara 
ma syarakat, pemerintah, dan 
perusahaan sehingga kegiatan 
community development di 
sekitar unit operasi Pertamina 
berhasil,” ujar Rifky.

P r o g r a m  S L P H T 
Padi Organik merupakan 
sarana dalam mengatasi 
beberapa kendala dalam 
berbudidaya padi di wilayah 
Watu, seperti pola tanam, 
jenis varietas, pemberian 
saprotan, serta pengendalian 
h a m a  d a n  p e n y a k i t . 
Wilayah Watu merupakan 
endemik tikus, wereng, dan 

penggerek batang. Sebelum 
dilakukannya program ini, 
tiga musim berturut-turut 
petani wilayah tersebut tidak 
menghasilkan panen karena  
tanaman diserang hama.

“Peningkatan kearifan 
berbudidaya tani melalui 
penanaman padi organik 
ini juga merupakan bagian 
dari program pemberdayaan 
masyarakat yang sejalan 
dengan tema ulang tahun 
Pertamina ke 55 “Sobat 
Bumi”.  Petani bersikap arif 
dalam pemberian pupuk 
sehingga penurunan kualitas 
tanah akibat hal tersebut bisa 
dikurangi,” tambah Rifky.

Selain itu dilakukan juga 
program pemberdayaan 
masyarakat melalui program 
pengembangan industri rumah 
tangga jamu tradisional yang 
diwadahi dalam kelompok 
Seruni Putih di Dusun Sengon 
Karang dan Jati Mulya di 

Dusun Watu.  Sedangkan 
program pemberdayaan 
masyarakat industri rambak 
cakar ayam melibatkan 20 
anggota kelompok ekonomi 
produktif Tunas Melati.

Pengembangan potensi 
pertanian merupakan salah 
satu fokus CSR Pertamina 
di sekitar TBBM Rewulu. 
Sebe lumnya  Ke lompok 
Tani Pedukuhan Watu dan 
Plawonan Argomulyo di 
daerah Rewulu memperoleh 
bantuan berupa empat buah 
traktor tangan dan benih padi, 
serta renovasi saluran irigasi 
yang mengaliri persawahan 
setempat khususnya di area 
lahan kelompok tani Ngudi 
Makmur. Sehingga masa 
panen yang semula hanya dua 
kali dalam setahun berhasil 
meningkat menjadi tiga kali 
panen dalam setahun.•frM 

rEg. IV
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yOgyakarta –  Un i t 
Pengolahan Ikan (UPI ) 
KPI Mino Ngudi Lestari di 
Dusun Nayan Maguwoharjo 
Depok Sleman diresmikan, 
pada (9/9). Program ini 
m e r u p a k a n  p r o g r a m 
pemberdayaan masyarakat 
CSR Pertamina DPPU 
Adisutjipto bekerjasama 
d e n g a n  K e m e n t e r i a n 
Kelautan Perikanan. 

Peresmian dilakukan 
ber sama oleh Dirjen Pengo-
lahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan RI 
Saud Hutagalung, Bupati 
Sleman Sri Purnomo, dan 
Pertamina Aviation Region 
II Manager Surya Tri Harto 
serta dihadiri oleh Senior 
Off icer Infrastructure & 
Di saster CSR Pertamina 
Ponco Koeswantoro yang 
kemud ian  d i l an j u t kan 
dengan peninjauan UPI. 

Ban tuan  da r i  CSR 
P e r t a m i n a   m e l i p u t i 
pakan,  b ib i t  ikan Ni la 
Merah, pelat ihan serta 
pendampingan kepada KPI 
Mino Ngudi Lestari agar 
dapat melakukan budidaya 
dengan cara yang lebih baik 
dan benar.  Hasilnya, panen 
budidaya ikan nila Na yan  
meningkat hingga 43,85 
% dan angka penjualan 
meningkat hingga 60,06%. 

“Tujuan utama program ini 

adalah agar tercipta multiplier 
effect dari keberadaan UPI. 
Sehingga tercipta suatu 
pemberdayaan masyarakat 
yang terintegrasi, membuka 
lapangan pekerjaan masya-
rakat, khususnya untuk 
ke luarga t idak mampu, 
ibu-ibu, dan anak-anak 
usia produktif,” Pertamina 
Aviation Region II Manager 
Surya Tri Harto.

 KPI. Mino Ngudi Lestari 
(MNL) adalah Kelompok 
Pe ternak Ikan (KPI) nila 
merah yang bertempat di 
dusun Nayan Maguwoharjo 
Depok Sleman. Produk yang 
dihasilkan dari UPI KPI MNL 
berupa fresh frozen fish 
(ikan segar beku) jenis nila 
untuk kebutuhan restoran 

berkonsep waralaba dan 
katering. Jumlah produksi 
yang dihasilkan sebesar 
100 kg per hari atau setara 
dengan 2.500 kg per bulan. 
Selain produk basah, UPI ini  
juga menghasilkan  baby nila 
crisipy (keripik nila) dengan 
volume produksi se besar 
20 kg per hari atau setara 
dengan 500 kg per bulan 
dan akan dipasarkan melalui 
sistem waralaba dan pasar 
retail.

“Unit Pengolahan Ikan 
(UPI) skala kecil  bermanfaat 
untuk menampung hasil 
panen dari para peternak 
ikan d i  dusun Nayan. 
Secara ekonomis ju ga 
dapat berdampak positif 
bagi masyarakat setempat 

karena  terbukanya lapangan 
pekerjaan baru  di dusun 
Nayan,” Ujar Ponco.

Inisiasi pemberdayaan 
ikan nila merah dan unit 
pe ngolahan produk ikan 
n i l a  me rah  d i  Nayan 
mendapat respon positif dari 
masyarakat dan dukungan 
D i n a s  K e l a u t  a n  d a n 
Perikanan di tingkat Provinsi 
maupun Kabupaten.  Terbukti 
UPI ini dipilih oleh Dinas 
Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Sleman menjadi 
pilot project pengembangan 
ikan nila merah di kabupaten  
tersebut karena selaras de-
ngan pro gram serupa yang 
akan dikem bangkan pada 
2013.•frM rEg. IV

Penyerahan bantuan secara simbolis kepada KPI Mino Ngudi Lestari.

jayaPUra -  Dalam rangka menyambut 
Hari Ulang Tahun ke-55 PT. Pertamina 
(Persero),  Health Medical Area Maluku 
– Papua bekerja sama dengan SME & 
SR Partnership Program Region Maluku 
– Papua, menggelar sunatan massal 
untuk 300 anak, pengobatan umum dan 
pemeriksaan gigi gratis untuk 542 warga 
kota Jayapura, di Argapura Jl. Vietnam 
Kecamatan Jayapura Selatan pada 3 
November 2012.Kegiatan ini dibantu oleh 
petugas medis dari RS Marthen Indey.  Acara 
dihadiri oleh Walikota Jayapura Benhur 
Tommy Mano, tim manajemen Fuel Retail 
Marketing Region VIII dan KESDAM VXII 
Trikora Kolonel CKM Dr. Gagu Prasetyo. 

Kegiatan tersebut sangat dipadati oleh 
warga sekitar Argapura Kelurahan Jayapura 
Selatan maupun warga dari Kelurahan 
Jayapura Utara. Mereka sangat antusias 
mengikuti kegiatan yang menurut mereka 
sangat membantu dalam meringankan 
beban hidup, khususnya pada masalah 
kesehatan. 

Acara dibuka oleh Soeheri TBBM 
Area Manager Maluku-Papua selaku Pjs. 
Koordinator Region VIII Fuel Retail Marketing 
Region VIII. Soeheri menyampaikan, 
Pertamina tidak semata-mata hanya 
bergerak di bidang bisnis migas tetapi 
sekaligus turut serta memberi manfaat sosial 
bagi lingkungan. Salah satunya, melayani 
masyarakat dalam bidang peningkatan 
kesehatan.  Soeheri juga mengapresiasi 
semua pihak yang ikut menyukseskan bakti 
sosial tersebut.

Sementara itu Walikota Jayapura  Benhur 
Tommy Mano menyambut baik kegiatan 
ini. Menurutnya, kegiatan ini merupakan 
bentuk wujud kebersamaan, kedekatan 
antara Pertamina dengan masyarakat. 
“Kami berharap kegiatan-kegiatan seperti 
ini ke depannya dapat dilakukan karena 
masyarakat juga  membutuhkannya. Kami 
sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan 
PT. Pertamina Region VIII Maluku-Papua,” 
tegasnya.•CP/ Er frM rEg. VIII

Acara Pemeriksaan Kesehatan disaksikan langsung oleh 
Walikota Jayapura, Ka. Kesdam serta Tim Manajemen FRM 
Reg. VIII.

PraBUMUlIH- Waki l 
Walikota Prabumulih Ridho 
Yahya d idamping i  GM 
Region Sumatera Tubagus 
Nasiruddin melakukan pele-
takan batu pertama pem-
bangunan jembatan Karang 
Raja, Selasa (16/10).

J e m b a t a n  y a n g 
ber lokasi di  Kelurahan 
Karang Raja Kecamatan 
Prabumulih T imur kota 
Prabumulih merupakan 
perwujudan CSR Pertamina 
di bidang infrastruktur dan 
telah menjadi komitmen 
ma najemen perusahaan 
kepada pemerintah kota 
Pra bumulih. Nilai total pem-
bangunan jem batan sekitar 
Rp.5 miliar dan di harapkan 

dapat selesai pa da akhir 
2012.

GM PEP Region Su-
matera Tubagus Nasiruddin 
me nyampaikan, dengan 
dibangunnya jembatan 
Karang Raja, diharapkan 
a k t i f i t a s  m a s y a r a k a t 
dapat  ber ja lan  lancar 
sehingga perputaran roda 
perekonomian masya rakat   
men ingkat .  Dan pada 
akhirnya visi kota Prabumulih 
menjadi Prabumulih PRIMA 
(Prestasi, Religius, Inovatif, 
Mandi r i ,  Aman)  dapat 
terwujud.

 S e m e n t a r a  Wa k i l 
Walikota Prabumulih Ridho 
Yahya  menyampa ikan 
apresiasi yang tinggi atas 

peran serta Pertamina 
dalam membantu program 
pembangunan di Prabumulih.  
Ridho mengakui, Pertamina 
telah banyak memberikan 
bantuan infrastruktur untuk 
dinikmati masyarakat. 

Tu r u t  h a d i r  d a l a m 
acara seremonial tersebut  

Asisten II Ahmad Sobri, 
Lurah Karang Raja A. Faisal, 
Muspika Prabumulih Timur, 
Manajer TPF M. Nurandi, 
Manajer SCM M. Akbar 
Amin, Manajer LR Agustinus 
didampingi Ast. Man. Humas 
M.Echman.•PEP rEg. SUMatEra
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aPQ awards 2012 – Yes …. we are The champion !!! 

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 

9

Annual Pertamina Quality (APQ) Awards 2012 yang menjadi acara tahunan terbesar bagi seluruh 
insan mutu Pertamina dimulai sejak 04 Nopember 2012 dimana para juri terpilih mulai melakukan 
penilaian terhadap 12 kategori penghargaan APQ Awards 2012 berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan. Selain juri APQ Awards 2012, pada hari yang sama juga dilakukan penjurian terhadap 
95 risalah Continuous Improvement Program (CIP) terpilih dari ribuan tema inovasi kreatifitas pekerja 
tahun 2012. Penilaian risalah tersebut dilanjutkan dengan proses wawancara anggota gugus pada 
hari Minggu, 04 Nopember 2012. Tidak berhenti di situ, para peserta harus mempresentasikan risalah 
improvement-nya pada 05 Oktober – 06 Nopember 2012.

 Acara yang tahun ini mengusung tema “Menjadikan Insan Mutu Pertamina Mampu Berkompetisi 
di Tingkat Regional/Internasional dengan Budaya Perbaikan Berkelanjutan dan Semangat Terbarukan”, 
diawali dengan pengguntingan untaian bunga yang diwakili oleh Luhur Budi Djatmiko – Direktur Umum 
maka “Innovation Expo APQA 2012” resmi dibuka. Dalam pameran ini ditampilkan karya-karya inovasi 
dari masing-masing Unit/Region dan Anak Perusahaan. Sejumlah 19 (sembilan belas) stan berpartisipasi 
dalam acara ini. Para peserta memberikan presentasi singkat mengenai inovasi yang ditampilkan kepada 
para Direksi yang berkunjung ke setiap stan peserta.

 Kemudian acara berturut turut dilanjutkan dengan laporan Ketua Panitia APQA 2012, sambutan 
Direktur Utama yang pada kesempatan ini diwakilkan oleh Direktur Umum dan penekanan tombol sirine 
sebagai tanda bahwa acara APQ Awards 2012 resmi dibuka. Rangkaian acara dilanjutkan dengan 
menghadirkan Dirjen Pembinaan Pengawasan Kenetagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja, Drs. Mudji 
Handaya, MSi sebagai keynote speech.

Rabu, 7 Nopember 2012 adalah puncak dari seluruh kegiatan Insan Mutu Pertamina. Pada hari 
tersebut jajaran Direksi dan Komisaris menjadi saksi dalam pemberian penghargaan kepada para Insan 
Mutu yang telah berkontribusi terhadap kinerja Perusahaan. Kriteria penilaian diambil berdasarkan 
keterlibatan aktif seseorang atau sekelompok orang dalam kegiatan mutu yaitu Continuous Improvement 
Program (CIP), Standardization Management (SM), Quality Management Asesmen (QMA), dan 
Knowledge Management Pertamina (KOMET).

Wawancara Peserta Gugus CIP, 4 Nop 2012 – Kantor Pusat Presentasi Peserta Gugus CIP, 6 Nop 2012 – Kantor Pusat

Peresmian “Innovation Expo” oleh Direksi PT Pertamina Kunjungan Direksi PT Pertamina ke Innovation Expo

Drs. Mudji Handaya, MSi. Keynote Speech, 5 Nop 2012 – KP Pertamina

Berikut ini pemenang 
dan nominasi dari setiap 
kategori :

Untuk mengapresiasi 
Unit Operasi/Unit Bisnis/
Anak Perusahaan yang 
berprestasi di hampir setiap 
p i l a r  Mana jemen Mutu 
dan dari 12 kriteria yang 
dipertandingkan, maka pada 
APQ Awards Tahun 2012 ini 
ditetapkan kategori Best of 
The Best APQ Award 2012. 
Berdasarkan hasil keputusan 
seluruh dewan juri, ditetapkan 
bahwa PT Pertamina EP yang 
paling layak memperoleh 
gelar Best of The Best APQ 
Award 2012, karena selain 
berhasil menjadi pemenang pada dua kategori dan masuk dalam nominasi pada lima kategori, 
manajemen PT Pertamina EP menunjukkan komitmen, dukungan, dan keterlibatan yang luar biasa 
terhadap inovasi dan manajemen mutu. 

Suatu kehormatan bagi Insan Mutu Pertamina karena pada akhir acara tersebut Menteri Negara 
BUMN – Dahlan Iskan, turut menyaksikan prosesi penganugerahan APQ Award 2012. Beliau juga 
menyampaikan pesan-pesan penyemangan bagi seluruh Pekerja dan Manajemen Pertamina untuk 
terus berinovasi dan berprestasi demi mewujudkan cita-cita perusahaan.

Semoga APQ Award 2012 ini bukan hanya acara selebrasi semata, namun menjadi pemicu 
semangat Insan Mutu Pertamina untuk memberikan yang terbaik pada  Perusahaan …

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

Sambutan Direktur Umum Pertamina

Meneg BUMN, Keynote Speech, 7 Nop 2012 Dirut PT Pertamina EP Menerima Penghargaan dari Dirut Pertamina, 
Komut dan Meneg BUMN

The Most Valuable Innovation – GKM Camar, RU V Balikpapan The Best Quality Board – RU III Plaju



PERSATUAN WANITA PATRASINOPSIS

judul : 
Dua Bangsawan laskar kesultanan 
yogyakarta
Pengarang : 
IkH (Ikatan keluarga Hadinegoro)
kolasi : 
vii/129p/il/24cm
No.klasifikasi : 
920.009 3.Sol.d

Di abad ke-21 ini, masihkah nilai-
nilai yang terkandung dalam budaya 
Jawa, khususnya Kesultanan Yogyakarta, 
tetap dapat diimplementasikan kedalam 
kehidupan sehari-hari, ataukah nilai-nilai 
tersebut terpaksa hanya tinggal cerita tanpa 
relevansi dalam mendukung pekerjaan dan 
kehidupan. Isi dari Buku Dua Bangsawan 
Laskar Kesultanan Yogyakarta adalah 
dimana seorang ajudan yang setia mengawal 
Sultan dari Sultan Hamungkubono VIII hingga 
Hamungkubono IX dan ajudan ini sangat 
dipercaya oleh Sultannya sehingga ajudan 
ini terus dipercaya hingga rahasia yang 
dimiliki Sultan dia mengetahuinya, ajudan 
ini bernama Hadinegoro  begitu pandainya 
menjaga rahasia menjadikan dirinya sebagai 
seorang pendiam yang tidak banyak 
bercerita mengenai pekerjaannya atau apa 
yang pernah dilakukan bersama Sultan. 
Sebagai putra Hamengku Bowono VII, 
Hadinegoro banyak berperan dalam kancah 
kehidupan di Kesultanan Yogyakarta

Nasionalisme Hadinegoro sejatinya 
sudah tumbuh ketika dia masih kecil. 
Ajaran-ajaran keraton mendidiknya agar 
menjadi seorang ksatria bangsa yang setia 
pada negerinya. Namun apa yang patut 
dicatat ialah nasionalisme Hadinegoro 
muncul kepada dua negeri yakni Kesultanan 
Yogyakarta dan Negara kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI). Nasionalisme kapada 
kesultanan Yogyakarta sudah ditunjukkan 
ketika dia menjadi pekerja di keraton. 
Prestasinya yang baik dalam bekerja 
sudah menunjukkannya betapa tulus dan 
berbaktinya ia kepada negeri Yogyakarta.
Semenjak kemerdekaan Indonesia diraih, 
Hadinegoro sedikit demi sedikit harus 
meluaskan pandangannya bahwa negerinya 
bukan lagi Yogyakarta, melainkan Indonesia. 
Otomatis rasa nasionalisme terhadap negeri 
baru ini pun mulai ditumbuhkan nya dengan 
beragam cara, salah satu caranya dengan 
menggabungkan diri dalam Komite Nasional 
Indonesia Daerah cabang Yogyakarta ketika 
bangsa Indonesia sedang membentuk 
suatu pemerintahan yang baru setelah 
kemerdekaan.    

Di Yogyakarta pembentukan Komite 
Nasional Indonesia Daerah (KNID), dipra-
karsai oleh kelompok nasionalis tua yang 
memiliki hubungan dengan pemimpin-
pemimpin di Jakarta. KNID Yogyakarta di bagi 
kedalam sepuluh kelompok. Kemungkinan 
Hadinegoro masuk kelompok Kooti Hookokai 
(Himpunan Kebaktian Rakyat Daerah 
Istime wa) yang berjumlah 16 orang yang 
dipimpin langsung Sultan Hamengkubono 
IX. Di bawah pimpinan Sultan, Hadinegoro 
bersama anggota KNID lainnya menyiapkan 
sejumlah agenda guna turut berpartisipasi 
dalam mengisi kemerdekaan yang baru 
diraih.•PErPUStakaaN
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PWP adakan tadabur alam

Pertamina jemput kandidat terbaik 
di ITB careers Days 2012
BaNDUNg  – PT. Pertamina (Persero) selaku sponsor platinum 
di pameran kerja ITB (Institut Teknologi Bandung) Career Days 
tidak pernah berhenti menelisik energi baru, dan putera-puteri 
terbaik bangsa sebagai motor penggerak perusahaan. Hal 
tersebut disampaikan SVP HR Development Pertamina, Insan 
Purwarisya saat pembukaan  acara di Sasana Budaya Ganesha, 
Bandung, Jumat (14/10).

“Seperti juga tahun lalu, kita dalam proses recruitment sedang 
mencari talent-talent yang terbaik. Jadi Pertamina menggunakan 
strategi langsung datang ke kampusnya untuk mencari talent 
yang terbaik dan tahun ini kita ikut dalam program Career Days 
nya ITB, untuk juga mendapatkan kandidat-kandidat yang 
menurut kami paling pas dan paling cocok untuk Pertamina saat 
ini,” ucap SVP  HR Development Pertamina, Insan Purwarisya.

Acara yang diikuti oleh 74 perusahaan nasional dan 
multinasional  tersebut berlangsung sejak 12-14 Oktober 2012. 
hadir dalam pembukaan pameran kerja tersebut, Wakil Rektor 
Bidang Akademik dan Kemahasiswaan (WRAM). Prof. Dr.Ir. 
Kadarsah Suryadi.

Rencananya Pertamina akan merektur sekitar 300 hingga 
400 kandidat fresh graduate  baik lulusan S1 dan D3.  Namun 
demikian, jumlah hasil penjaringan pada recruitment  kali ini tidak 
hanya akan digunakan untuk kebutuhan SDM tahun ini saja, tapi 
juga untuk tahun depan. 

“Jadi kandidat yang ada ini juga kita peruntukan nanti untuk 
tahun 2013. Jadi kita sudah melakukan one step a head, 

CIlaCaP - Untuk meningkatkan keimanannya anggota Oikumene 
Persatuan Wanita Patra secara rutin sekali dalam setahun menggelar 
acara retreat di Baturaden. Di tahun 2012 ini retreat digelar di Pondok 
Slamet pada 22 dan 23 September 2012 dengan 40 peserta.

Ketua Oikumene PWP Eva Sukirman mengungkapkan harapannya, 
dengan adanya kegiatan retreat ini akan semakin meningkatkan iman 
kerohanian anggota oikumene PWP.

Retreat kali ini mengambil tema “Tuhan Memulihkan Segala 
Sesuatu” dengan menghadirkan pembicara Pendeta David Se, 
Pendeta Eki dari GBI Balapulang Tegal dan Pendeta Lambert beserta 
istri dari GKPB Purwokerto. Kegiatan selama dua hari tersebut diisi 
dengan pemaparan materi dan pemulihan.•rU IV

BOgOr - Bertempat di masjid Roosniah  Al-Achmad BNR 
Bogor,  berlangsung acara tadabur Alam yang diikuti oleh para 
pengurus dan anggota PWP, YPKP dan KWP ( 30/10). Menurut 
Ketua Umum PWP Kania Afdal Bahaudin, tujuan kegiatan ini 
selain  untuk mempererat silaturahmi juga diharapkan seluruh 
peserta bisa memperoleh pencerahan sehingga bisa menambah 
keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. “Dan pada akhirnya 
para ibu-ibu bisa menjalankan fitrahnya sebagai seorang Ibu dan 
istri yang sejalan dengan tuntunan Islam,” papar Kania.

Acara tadabur alam ini merupakan program kerja pengurus 
PWP bidang sosial budaya dan dilaksanakan secara rutin 
setiap tahun. Dengan tema “menyambut tahun baru Islam 
1434 H dengan hati yang bersih”, ustad Dadang Holliyullah 
menyampaikan bahwa setiap muslim harus memelihara hati 
dengan cara menghindari perbuatan maksiat yang dapat 
menyebabkan tertutupnya hati dan jauh dari hidayah Allah 
SWT.

!
Dalam kesempatan tersebut PWP juga memberikan tali kasih 

kepada pengurus Masjid  Roosniah  Al-Achmad BNR dan sumbangan 
dari infak para peserta tadabur Alam.•kUNtOrO

Oikumene PWP gelar retreat

mendapat kandidat  yang terbaik sebelum tahun anggaran depan 
kita bisa jalani. Jadi kita mencari kandidat-kandidat terbaik lebih cepat 
dari yang kita rencanakan,” ucap Insan.

Lebih lanjut Insan mengatakan bahwa pada recruitment kali 
ini, kebutuhan SDM Pertamina akan lebih mengarah pada Fungsi 
Upstream, Fungsi MNT dan Fungsi Refinery. Pertamina juga 
menyiapkan jumlah kuota formulir yang cukup banyak dari biasanya, 
yang diperkirakan bisa sama dengan tahun lalu yaitu 4000 formulir. 
Selain itu para perserta juga bisa mendaftar secara online via 
internet.

Setiap tahunya Pertamina memang getol mengikuti kegiatan  
serupa, dan ini merupakan kali keempat. Terkait dengan hal itu, 
Insan mengatakan bahwa keuntungan menjaring kandidat langsung 
di kampus adalah Pertamina bisa mendapatkan kandidat terbaik. 
Selain itu Pertamina juga bisa lebih selektif dalam melihat pelamar 
yang ada.

“Jumlah pelamar menjadi cost. Karena begitu banyaknya pelamar 
atau pelamaran yang masuk, itu kan akan menjadi cost yang harus 
kita perhitungkan. Nah dengan datang ke kampus, itu kita menjadi 
lebih ringan. Karena sudah siap secara alamiah akan terseleksi dalam 
proses pelamarannya itu sendiri ke Career Days seperti ini,” imbuh 
Insan.

Insan berharap program ini bisa lebih mempercepat proses 
recruitment , sehingga pihaknya bisa lebih cepat men-support teman-
teman dari fungsi operasi dalam hal ketersediaan tenaga kerja.• SaHrUl 
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Warung Kopi
Ingat Prosedur...

Pagi hari di kantin Mang Warta.

karta : Assalamualaikum...
Mang Warta : Walaikumsalam... Tumben Ta, jam segini dah 

mampir ke sini. Aya naon?
karta : Ini Mang, mau bayar makan saya. Utang saya 

teh 50 ribu.
Mang Warta  : O iya... Nuhun ya Ta..
Iyum : Ehhh... Kang Karta, tunggu sebentar. Mau 

kemana? (sambil buka catetan)
Mang Warta : Ada apaan sih Yum...
Iyum : Mau dicocokin Mang, utangnya Kang Karta 

sama catetan Iyum. Tadi Kang Karta bayar 
berapa?

karta : 50 ribu. Kenapa Yum? Kurang ya?
Iyum : Hehehe... enggak. 
Bu Nita : Wuih, hebat euyyy... Ternyata tertib 

administrasi juga ya, Iyum....
Iyum : Hehehe Iya Bu. Maklum, kan emang 

modalnya gak banyak. Kalo catetan utang 
orang-orang gak dicatet, kasian atuh Mang 
Warta. Bisa bangkrut.

tyas : Tuh, Don... Belajar tuh dari Iyum.
Doni : Belajar apaan sih Mba?
tyas : Belajar tertib administrasi. Kamu kan 

suka bikin order macem-macem tapi 
administrasinya gak dilengkapi sekalian. 
Kasian kan fungsi Pak Joni yang ngurus 
keuangannya.

Doni : Ya mau gimana lagi Mba... Abis kan dadakan 
semua.

Bu Nita : Hadeuhhhh... anak jaman sekarang. Kalau 
dikoreksi ada aja alesannya... Semua kan 
sudah ada pos-posnya. Masa dadakan 
sepanjang tahun. Jangan menjatuhkan 
Fungsi kamu sendiri donk. Kesannya kok 
Fungsi kamu gak punya planning.

tyas : Tuh dengerin apa kata Bu Nita. Ini kan 
urusannya berkaitan dengan nama baik kita, 
Don... Ujung-ujungnya citra perusahaan 
merosot cuma karena dianggap tidak bisa 
membayar tepat waktu.

Doni : Iya deh, Bu, Mba... Maaf ya. Abisss...
Pak joni : Hahahaha... Sudah-sudah... Aku tau kau 

mau ngasih alesan lagi kan? Ini pembelajaran 
buat kau yang masih baru. Bukannya mau 
menghukum kau. Ok, Coo?•
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TraInInG IMPlEMENtaSI 
PM MODUl arEa kalIMaNtaN

BalIkaPaPaN – Pada 15 Oktober 2012,  di Gedung 
Annex lantai III ruang Pertamax Layanan Suplay & 
Distribusi, Technical Area Kalimantan, Project Management, 
dan Integrated Chain Management menggelar training 
implementasi PM Modul MySAP Area Kalimantan yang dibuka 
oleh Manager Suplay & Distribusi Region IV Awaludin Siregar.  
Ia  berharap dengan terlaksananya training ini, maka Area 
Kalimantan telah berhasil meng-Go Live-kan implementasi 
PM Modul MySAP.  PM modul (Plant Maintenance Modul) ini 
sendiri merupakan modul MySAP yang menangani masalah 
maintenance sarfas dengan menggunakan modul ini, maka 
management dapat melihat transaksi kegiatan maintenance 
yang terjadi di lokasi serta kondisi sarfas yang ada di lokasi 
melalui MySAP. Pada 27 Oktober 2012, training ditutup oleh 
Anjar Priyambudi selaku Pjs. Technical Area Kalimantan. Tiga 
peserta training terbaik selama dalam pelatihan, dinilai dari 
keaktifan peserta, nilai pre test dan post test antara lain Yudha 
Tirta Permana (LJP TBBM Sampit), Ade Sudono Tulus (Ast. 
Construction TA. Kalimantan), serta Erik Imam Kasmianto 
(LJP TBBM Samarinda).•frM rEg. VI
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rU V BalIkPaPaN kUlIaH UMUM 
DI UVrI MakaSSar

BalIkPaPaN –  Sebagai bentuk tanggung jawab 
Pertamina dalam memberikan informasi yang tepat 
kepada publik, RU V Balikpapan menerima permohonan 
kuliah umum tentang Refinery Unit (RU) V dari mahasiswa 
Universitas Veteran Republik Indonesia (UVRI) Makassar. 
Kuliah Umum dilaksanakan di gedung Aula Fakultas 
Teknik UVRI, (10/10). Kuliah umum ini diselenggarakan 
oleh Ikatan Mahasiswa Pertambangan Kalimantan 
Timur Universitas Veteran Republik Indonesia (IMPKT 
UVRI).  Junior Engineer Primary Process, Rano Indra 
Pamungkas, dan Data Media Publication Officer Edward 
Manaor Siahaan memaparkan teknis pengolahan yang 
ada di RU V dan  hal-hal tentang Pertamina secara 
keseluruhan. Berbagai pertanyaan diajukan oleh para 
peserta kuliah umum terkait dengan teknis-teknis 
pengolahan di RU V. Selain presentasi mengenai teknis 
pengolahan, juga disampaikan penjelasan mengenai tips-
tips untuk diterima berkarir di Pertamina yang dibawakan 
oleh Edward Manaor Siahaan.•rU V

gM PEP rEgION SUMatEra 
kUNjUNgaN kErja kE fIElD 
PaNgkalaN SUSU

 fIElD PaNgkalaN SUSU – GM Region Sumatera 
didampingi Manager HR Region Sumatera Ardi 
Nefi  melakukan kunjungan kerja ke Field Pangkalan 
Susu, belum lama ini. Rombongan diterima Field 
Manager Pangkalan Susu Sigit Gunanto. Dalam 
agenda kunjungan kerjanya ke Field Pangkalan Susu, 
GM memaparkan Rencana, Realisasi & Produksi 
Tahun 2012 Pertamina EP Region Sumatera. Ia 
juga mengapresiasi  pencapaian kinerja PEP Region 
Sumatera periode TW II sudah diatas target. Namun, ia 
mengingatkan untuk  jangan  langsung berpuas diri dan 
tetap  berusaha meningkatkan produksi dengan selalu 
memprioritaskan aspek – aspek  HSE. Acara diakhiri 
dengan sesi tanya jawab yang ditujukan kepada GM 
dan Manajer HR.•PEP rEgION SUMatEra
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PEP fIElD raNtaU 
SEMarakkaN PaMEraN HUt 
kaBUPatEN aCEH taMIaNg

aCEH taMIaNg - Dalam rangka memperingati 
hari jadi Kabu paten Aceh Tamiang yang ke-X, 
stand pameran PT Pertamina EP Field Rantau ikut 
menyemarakkan pameran di halaman kantor Bupati 
Aceh Tamiang.Pameran yang berlangsung selama 
lima hari dan perlombaan seni dan budaya Aceh 
Tamiang dibuka oleh Wakil Gubernur Aceh Muzakir 
Manaf.Stand Pameran PEP Field Rantau dengan 
tema ”Pertamina Sobat Bumi” sebagai wujud 
kepedulian terhadap lingkungan dan penghijauan di 
Kabupaten Aceh Tamiang, juga menampilkan maket 
proses operasi produksi migas dan poster-poster 
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu stand 
Pameran PT Pertamina EP Field Rantau yang penuh 
dikunjungi oleh para pengunjung juga menyediakan 
berbagai hadiah diantaranya 150 bibit Mangga dan 
Rambutan serta doorprize bagi pengunjung yang 
dapat menjawab pertanyaan dari narasumber.•PEP 

fIElD raNtaU 
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aNak PErUSaHaaN
6.000 Pohon untuk kabupaten Muara Enim
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contractor Safety 
leadership Forum 
Mid-Year 2012

Bupati Muara Enim Menanam Pohon secara simbolis.

jakarta - PT. Pertamina Hulu Energi 
ONWJ menyelenggarakan Contractor Safety 
Leadership Forum Mid-Year 2012 pada 12 Juli 
2012 di Dharmawangsa Hotel Jakarta. Acara 
rutin ta hunan yang diadakan oleh PHE ONWJ 
dengan mengundang para pimpinan tertinggi 
dari kon traktor-kontraktor aktif di PHE ONWJ. 
Kali ini, acara dihadiri 62 kontraktor, pimpinan 
tertinggi PHE ONWJ, jajaran SMT PHE ONWJ, 
Direktur PHE, General Manager PHE WMO, 
PHE Randu Gunting, JOB P Talisman OK, JOB 
P Jambi Merang, JOB Medco Simanggaris, JOB 
Golden Spike. 

Acara dibuka oleh Jonly Sinulingga. Dalam 
sambutannya, ia menitikberatkan pada safety 
culture and safety value yang ditunjukkan 
kepada top management kontraktor yang hadir 
dalam acara ini.

Sementara Senior Manager HSSE PHE 
ONWJ Iwan Jatmika memaparkan tentang 
HSSE Performance. Iwan memaparkan tentang 
PHE ONWJ sebagai tempat kerja yang aman 
dan kontraktor sangat berperan penting sebagai 
“partner” dalam menjaga lingkungan kerja PHE 
ONWJ serta menjaga safety performance.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 
pembicara yang tidak kalah menariknya yaitu 
Mario Teguh. Motivator tersebut memaparkan 
bahwa leadership culture harus lebih kuat dari 
Employee culture. “If the culture is subordinate 
culture, it should be contra productive. Culture 
change must be from Top to Bottom. Safety is 
more important than growth (because growth 
cannot be achieved without safety), so let be 
powerful to get achievement with your team 
and with affiliation with other people”, demikian 
salah satu pesan utama dari Mario Teguh. Sesi 
tersebut diikuti dengan antusias oleh para 
hadirin.

Di penghujung acara Taufik Adityawarman 
mengingatkan kembali mengenai pencapaian 
kinerja dan kesuksesan pada semester I/2012 
untuk tetap harus terus dijaga dan ditingkatkan 
pada semester II.  Taufik juga berharap  top 
management dari para kontraktor diharapkan 
dapat kembali ke perusahaan untuk menjadi 
role model dalam dapat mengubah culture/
budaya safety perusahaan. Taufik Adityawarman  
menegaskan pentingnya kepemimpinan/
leadership yang baik dalam kaitan perbaikan 
kinerja dan budaya safety perusahaan.•PHE 

ONWj

PENDOPO - PT Pertamina 
E P  R e g i o n  S u m a t e r a 
Field Pendopo dan Field 
Prabumulih melaksanakan 
seremonial pemberian 6.000 
pohon di halaman kantor 
UPTD Kehutanan Kecamatan 
Talang Ubi Kabupaten Muara 
Enim, Selasa (9/10). Program 
ini merupakan salah satu 
program CSR PT Pertamina 
(Persero) yang bertajuk Pohon 
Untuk Negeri.

Acara tersebut dihadiri 
oleh Bupati Muara Enim 
Ir.H. Muzakir  Sai Sohar 
beserta unsur Muspida dan 
para kepala dinas/instansi 
lainnya. Sementara pejabat 
internal PT Pertamina EP 
Reg ion Sumatera yang 
menghadiri kegiatan tersebut 
di antaranya GM Tubagus 
Nasiruddin, Field Manager 
Prabumulih Irwansyah, Man.
Tek PF A.Nurandi, Man. L&R 
Agustinus,  dan Field Manager 
Pendopo Handri Utama.

Kegiatan in i  d imula i 
dengan senam bersama 
masyarakat dan dilanjutkan 
dengan penyerahan bibit 
pohon secara simbolis oleh 
Bupati Muara Enim dan GM 
PT Pertamina EP Region 

Sumatera kepada Kades dan 
Lurah di wilayah Kabupaten 
Muara Enim. Kemudian, 
dilaksanakan penanaman 
perdana 1.000 pohon bibit 
mahoni di sepanjang sisi jalan 
cor beton Simpang Lima-
Simpang Raja Kecamatan 
Talang Ubi. Penanaman ini 
diawali oleh Bupati Muara 
Enim dan dilanjutkan dengan 
undangan lainnya. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut GM PT Pertamina 
EP Region Sumatera Tuba gus 
Nasiruddin mengharapkan 

seluruh komponen masya-
rakat mendukung penuh ke-
giatan operasional Pertamina 
EP di Muara Enim dapat 
berjalan dengan baik. “Karena 
kegiatan pemboran ini butuh 
dana yang sangat besar, 
teknologi dan risiko yang 
sangat tinggi. Untuk itu, 
mohon doa dari masyarakat 
agar kegiatan in i  dapat 
berhasil dengan baik. Karena 
keberhasilan perusahaan 
tentunya akan mendapat 
barokah untuk kita semua,” 
demikian harapannya.

Sementara Bupati Muara 
Enim H. Muzakir Sai Sohar 
sangat mengapresiasi apa 
yang telah dilakukan oleh 
Pertamina dalam menunjang 
program pemer in tah d i 
bidang  lingkungan. Program 
ini di nilai sangat sesuai untuk 
mengantisipasi pemanasan 
global. Karena itu, ia berharap 
PEP Region Sumatera dapat 
bersinergi dengan semua 
per usahaan di Muara Enim 
sehingga memberikan manfaat 
mak simal bagi ling   kungan 
sekitar.•PEP rEg. SUMatEra      

Santuni Dhuafa dan anak yatim 
Saat Syukuran tajak Sumur rNt-Ia7
aCEH taMIaNg - PT Perta-
mina EP Field Rantau, Senin 
(1/10) melakukan syukuran 
tajak Sumur RNT-IA7 yang 
berada d i  Desa Kebun 
Rantau, Kecamatan Rantau, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
sekitar 10 km arah Timur 
kota Kuala Simpang, dan 
kegiatan tersebut merupakan 
penajakan RK (Rencana Kerja) 
ke-9 tahun 2012 dari 10 lokasi 
yang akan direncanakan.

Lokasi RNT-IA7 ini ditajak 
dengan menggunakan Rig. 
CWKT 210B / 2A milik PDSI 
yang berkapasitas 400 HP 
dan rencananya akan di bor 
hingga mencapai kedalaman  
akhir ± 750 mMD  (meter 
measured depth)  dari  lantai  
bor,  dengan estimasi jangka 
waktu pelaksanaan selama 
17 hari pengeboran.

Sumur RNT-IA7 akan 
digunakan sebagai sumur 
injektor di bagian barat blok 
A2 Struktur Rantau, dengan 
harapan melalui Injeksi di 
sumur ini dapat meningkatkan 
produksi dan recovery factor 
di zone-600.

Hadir pada  acara tersebut 
Camat Kecamatan Rantau 
M.Yatim, Kapolsek Kecamatan 
Rantau Iptu. P.Harahap, 
Onshore Driling Manager Area 
NAD Sumbagut Dulidi Alidin, 
Company Manager Drilling 
Departement Pertamina EP 
Fauzi, Perwakilan  Dians 
Pertambangan dan Energi 
Derita,SE, Perwakilan dari 
Pengadi lan Negeri Aceh 
Tamiang Putra, Perwakilan dari 
Yonif 111/KB Kapt.Inf. Habu 
Hanafiah, T im Manjemen 
Pertamina EP Field Rantau 

dan Undangan.
D a l a m  k e s e m p a t a n 

t e r s e b u t  d i l a k u k a n 
penyerahan santunan berupa 
sembako kepada anak yatim 
dan kaum dhuafa secara 
simbolis sebanyak 100 orang 
yang berada disekitar lokasi 
penajakan sumur oleh Field 
Manager Rantau Jayasuria 

Danuatmaja.
Pada kesempatan tersebut 

juga diserahkan bantuan 130 
paket sembako dan 300 ekor 
ayam kampung yang akan  
dipelihara oleh masyarakat 
yang berada disekitar lokasi 
RNT-IA7 sehingga bisa ber-
kembang sebagaimana yang 
diharapkan.•PEP raNtaU
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aNak PErUSaHaaN

kapuas, armada Baru Ptk
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Sosialisasi kesehatan 
untuk Pekerja 

PEP field rantau tajak Sumur rNt-Pa.7

SaNgaSaNga - Dalam rangka pembinaan 
kesehatan bagi seluruh pekerjanya, PT. 
Pertamina EP UBEP Sangasanga & Tarakan 
Field Sangasanga menyelenggarakan kegiatan 
Sosialisasi Kesehatan terkait penyakit kanker 
yang bertemakan “Waspadai & Kenali Tanda-
tanda Kanker”. Acara yang dihadiri oleh puluhan 
pekerja Pertamina EP Field Sangasanga ini 
dilaksanakan di Gedung Wisma Ria Pertamina 
EP Field Sangasanga, baru-baru ini. Dr. 
Renaldi selaku kepala klinik Field Sangasanga 
mengatakan tujuan utama  sosialisasi ini untuk 
memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi 
para pekerja Pertamina EP Field Sangasanga 
tentang berbagai jenis penyakit kanker dan 
penyebabnya, sehingga dapat melakukan 
pencegahan sejak dini. 

Dalam sosialisasi ini, Dr. Kuntjoro Yakti 
Sp.PD sebagai narasumber ahli menjelaskan 
kanker adalah suatu penyakit  yang diakibatkan 
oleh pertumbuhan sel dan jaringan secara 
tidak normal pada tubuh manusia, yang   
berkembang terus secara tidak teratur dan 
tidak terkendali.

Dr. Kuntjoro mengungkapkan penyebab 
kanker sangat beragam. Mulai dari keturunan 
(genetika), radiasi bahan kimia, pola hidup dan 
makanan tidak sehat, hingga virus penyebab 
kanker. Sedangkan pengobatan dibidang 
medis yang bisa dilakukan dalam menghadapi 
penyakit kanker diantaranya dapat melalui 
operasi, kemoterapi dan sinar.

“Kanker masih menjadi problem karena 
penyebabnya yang multifaktorial sedangkan 
prevalensinya terus meningkat. Penyakit 
kanker hingga saat ini masih menjadi penyakit 
yang “mahal” dan “menakutkan”. Dimana 
kebanyakan kasus yang terjadi, para pasien 
kanker baru terdeteksi mengidap kanker setelah 
memasuki stadium lanjut,” jelas Kuntjoro.  

Menurutnya, kesadaran akan hidup sehat 
dengan olahraga teratur dan mengatur pola 
makan serta rutin melakukan pemeriksaan 
kesehatan bisa menjadi upaya untuk mengurangi 
resiko terjangkit penyakit kanker.

Kegiatan sosialisasi ini banyak menarik 
antusiasme peserta. Hal ini terlihat dari 
banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta 
kepada narasumber terkait langkah-langkah 
pencegahan dan pengobatan penyakit 
kanker. 

Asisten Manajer Operasi Field Sangasanga 
Hanif Setiawan yang membuka kegiatan 
ini berharap sosialisasi ini dapat memberi 
pengetahuan kepada peserta untuk mencegah 
secara dini penyakit yang cukup mematikan ini. 
Dengan mengetahui gejala penyakit kanker, 
para peserta diharap dapat melakukan deteksi 
dini guna mencegah kemungkingan tumbuhnya 
penyakit tersebut.•PEP SaNgaSaNga

aCEH taMIaNg -  PT 
Pertamina EP Field Rantau, 
melakukan syukuran tajak 
S u m u r  R N T- PA 7  y a n g 
berada d i  Desa Kebun 
Rantau, Kecamatan Rantau, 
Kabupaten Aceh Tamiang, 
sekitar 10 km arah Timur 
kota Kuala Simpang, dan 
kegiatan tersebut merupakan 
penajakan RK (Rencana Kerja) 
tahun 2012.

Lokasi RNT-PA7 ini ditajak 
dengan menggunakan Rig. 
CWKT 210B / 2A milik PDSI 
yang berkapasitas 400 HP 
dan rencananya dibor hingga 
mencapai kedalaman  akhir ±  
750  mMD  (meter measured 
depth)  dari  lantai  bor.

BataM - Dalam  upaya 
me  menuh i  pe rm in t aan 
customer PT Pertamina Trans 
Kontinental (PTK) kembali 
menambah jajaran armada 
kapalnya. Pada 16 Oktober 
2012, di  Galangan Kapal BH 
Marine & Offshore Engineer 
Tanjung Uncang – Batam 
telah dilaksanakan serah 
terima (delivery) Kapal Self – 
Propeller Oil Barge (SPOB) 
Kapuas ke PT. Pertamina 
Trans Kontinental. Acara ini 
dihadiri oleh Joko Pramono 
(GM. Fleet PT. Pertamina 
Trans Kontinental), Daniel 
Ong (BH Marine), M. Husni 
Thamr in  (Manager  PTK 
Cabang Batam) ,  Har ry 
Koeswanto (Senior Owner 
Surveyor PTK). 

SPOB Kapuas adalah 

salah satu kapal SPOB yang 
dibangun bersama dengan 
SPOB Musi  dan SPOB 
Mahakam di galangan BH 

Marine, Batam. Semoga 
dengan bertambahnya in-
ves tasi akan meningkatkan 
kinerja dan perolehan laba PT 

Pertamina Trans Kontinental 
secara signifikan dan masa 
depan yang lebih baik.•PTK

Tujuan dari pengeboran ini 
adalah untuk menghasilkan 
hidrokarbon di struktur Ran-
tau, khususnya lapisan Z-600, 
kemudian Sumur RNT-PA7 ini 
setelah berproduksi menjadi 
sumur P-417

Field Manager Rantau, 
Jayasuria Danuatmaja dalam 
sambutannya mengimbau 
kepada pekerja dan pekarya 
yang terlibat selama proses 
pengeboran berlangsung, 
agar senantiasa mematuhi 
serta menaati aturan dan 
aspek HSE (Health Safety 
&  Env i ronmen t )  da l am 
men jalankan tugas untuk 
menghindari hal-hal yang 
dapat menghambat atau 

merugikan perusahaan.
“Kami juga mengharapkan 

dukungan dari pemda, tokoh 
masyarakat,  a l im ulama 
dan seluruh masyarakat 
yang berada di lingkungan 
operasional untuk mendukung 
te r laksananya keg ia tan 
pengeboran ini,” ujarnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
yang sama juga dilakukan 
penyerahan santunan untuk 
100 anak yatim dan kaum 
dhuafa yang berada di sekitar 
lokasi  penajakan sumur 
oleh Field Manager Rantau 
Jayasuria Danuatmaja.

Sebelumnya juga diserah-
kan bantuan dua ekor sapi yang 
disembelih oleh masyarakat 

Kampung Kebun Rantau dan 
dagingnya dibagikan kepada 
anak yatim dan kaum dhuafa 
serta masyarat yang berada di 
sekitar lokasi RNT-PA7.

Serangka ian dengan 
kegiatan penajakan beberapa 
sumur Migas di Kampung 
Kebun Rantau,      PT Pertamina 
EP Field Rantau juga mewu-
j u d k a n  k e p e d u l i a n n y a 
terha dap pemberdayaan 
masya rakat sekitar melalui 
program Corporate Social 
Responsibility (CSR) dengan 
kegiatan menjahit dan bordir 
mulai dari pelatihan, bantuan 
alat ker ja hingga bahan 
baku.•PEP raNtaU

jakarta - PHE ONWJ mengajak 34 mahasiswa dan dosen 
pembimbing dari ITB, UI dan UGM mengunjungi Papa Flow Station 
pada 1 November 2012 dalam rangka kegiatan student visit. 
Student visit merupakan kegiatan rutin tahunan PHE ONWJ untuk 
memperkenalkan lebih dekat mengenai kegiatan operasional di 
anjungan kepada mahasiswa. Diharapkan pengetahuan tersebut 
bisa menjadi bekal yang bermanfaat saat menempuh studi atau 
memberikan gambaran bekerja di industri perminyakan.

“Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan penjelasan 
atau gambaran mengenai daerah operasional di offshore, 
khususnya fasilitas milik PHE ONWJ. Ini akan melengkapi pelajaran 
yang telah diperoleh di Perguruan Tinggi masing-masing,” tutur 
Communication Coordinator PHE ONWJ Novitri Lilaksari saat 
memberikan paparan singkat mengenai daerah operasional PHE 
ONWJ. 

Mahasiswa juga mendapatkan penjelasan secara singkat 
kegiatan rekrutmen oleh Recruitment Officer PHE ONWJ Arya 
Satyani dan program magang oleh Training Coordinator PHE 

Student Visit ke Papa Flow Station

ONWJ Hedi Nuryanto. “Paparan singkat tentang PDP dan juga 
kisah sukses para pimpinan ONWJ yang merupakan lulusan 
dari program serupa, akan memberikan inspirasi kepada para 
mahasiswa untuk dapat belajar sebaik-baiknya dan menjadi 
lulusan terbaik di universitas masing-masing,” tutur Arya.•PHE 

ONWj
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Confined Space
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Pertamina Borong Penghargaan 
di Marketing award 2012

BalIkPaPaN- Bertempat di Hotel Blue Sky 
Ruang Bontang berlangsung pembukaan pelatihan 
Sertifikasi Confined Space, (8/10). Pelatihan ini 
dibuka oleh Act. HSE Manager, Iriansjah. Pelatihan 
bertujuan untuk memberikan pemahaman me nge-
nai aspek-aspek keselamatan di ruang terbatas. 

Pelatihan sertifikasi pekerja ruang terbatas 
(Sertifikasi Depnaker) merupakan salah satu 
rangkaian dari upaya perlindungan K3, terutama 
terhadap bahaya K3 saat bekerja di ruang terbatas. 
Pelatihan dilaksanakan dalam 3 gelombang.
Pelatihan ini menjadi begitu penting, mengingat 
pekerjaan di ruang terbatas sangat sering dilak-
sanakan di kilang, baik pada saat rutin, non rutin, 
maupun T/A. 

Sementara, bahaya K3 di ruang terbatas sangat 
beraneka dan kecelakaan kerja di ruang terbatas 
pernah terjadi, baik di dunia industri umumnya 
maupun di unit pengolahan Pertamina khususnya. 
Oleh karena itu, pekerja diharapkan mengetahui 
dan memahami bahaya K3 di ruang terbatas dan 
pengendalian yang diperlukan. Training ini juga 
semakin melengkapi upaya RU V Balikpapan 
untuk mematuhi isi Pedoman Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Pengawasan Norma 
Keselamatan Kesehatan Kerja -  Depnaker RI 
serta menunjang pencapaian KPI RU V Balikpapan 
terkait Sertifikasi Kompetensi Pekerja.•rU V

jakarta –  Per tamina 
kembali diakui sebagai jajaran 
perusahaan top dengan 
strategi andal yang penuh 
inovasi.  Tak tanggung-tang-
gung dua penghargaan diraih 
oleh Pertamina di Marketing 
Award 2012, yang digelar oleh 
Majalah Marketing di Balai 
Sarbini, Selasa (30/10).

D u a  p e n g h a r g a a n 
tersebut meliputi The Best 
Innovation in Marketing dan 
The Best in Experiential Mar-
keting.  Penghargaan tersebut 
diterima oleh Manajer Non 
PSO Pertamina Waljiyanto 
dari Anang Ghozali, Wakil 
Pemimpin Redaksi Majalah 
Marketing dan salah  se-
orang dewan juri, Darmadi 
Duryanto.

“Ini merupakan bukti kerja 
keras kami dalam melakukan 
inovasi dalam marketing BBM 
non subsidi, dan sekarang ini 
diakui oleh pihak luar,” ungkap 
Manajer Non PSO Pertamina, 
Waljiyanto seusai menerima 
penghargaan.

Waljiyanto juga mengung-
kapkan penghargaan in i 
merupakan buah dari usaha 
Pertamina yang tidak henti-
h e n t i n y a  m e n g e d u k a s i 
konsumen. “Kita bangun dari 
semua lini. Termasuk dari 
brand-nya sendiri ada dua hal,   

quality of product  dan quality 
of service. Itu yang paling 
penting,” imbuhnya.

Ke depannya Waljiyanto 
mengungkapkan pihaknya 
akan selalu menyiapkan diri 
untuk memperbaiki brand dan 
kualitas produk tanpa harus 
mendambakan penghargaan. 
Baginya yang jauh lebih 
penting adalah kepercayaan 
konsumen terhadap produk-
produk BBM Pertamina, 
seperti Pertamax, Pertamax 
Plus, Pertamax Dex, dan 
Pertamax Racing. 

Marketing Award meru-
pakan ajang apresiasi tahunan 
untuk perusahaan-perusahaan 
yang sukses membangun 
strategi mar keting dalam 1-2 
tahun terakhir. Penghargaan 
yang dimulai sejak 2006, 
bertujuan untuk meningkatkan 
kompetensi perusahaan-
perusahaan di Indonesia.

Pada tahun 2012, ada 45 
perusahaan yang mendapat-
kan penghargaan dalam 
ajang ini. Beberapa kategori 
penghargaan yang diberikan 
dalam Marketing Award 2012 
adalah The Best Market Driving 
Company,  The Best Innovation 
in Marketing ,  The Best in 
Marketing Campaign,  The 
Best in Experiential Marketing,  
The Best in Social Marketing,  

The Best in International Mar-
keting,  The Best in Green 
Mar keting, dan  The Best in 
Sharia Marketing.

“Setiap tahun kami menye-
leksi berbagai perusahaan di 
Indonesia yang kami anggap 
layak masuk ja jaran top 
yang punya strategi andal. 
Perusahaan-perusahaan ini 
tersaring dari berbagai usulan 
dan nominasi yang masuk 
kepada kami, baik melalui 
formulir nominasi, milis, angket, 
jaringan redaksi dan lain-lain,” 
ucap Anang Ghozali, Wakil 
Pemimpin Redaksi Majalah 
Marketing.

Anang menambahkan 
bahwa penilaian dilakukan 
berdasarkan hasil riset, pe-

nyaringan dan juga berbagai 
investigasi. “Ada dua tahap 
pemilihan, yaitu pilih langsung 
dan penjurian,” katanya.

Kali ini penjurian melibat-
kan para akademisi perguruan 
tinggi  terkemuka serta para 
praktisi marketing kenamaan. 
Tim juri yang terlibat dalam 
anug erah ini terdiri dari Ignas G. 
Sidik (Prasetya Mulya Bussines 
School), Martinus Sulistio 
Rusli (Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen PPM), Damadi 
Durianto (MM-IBII), Tengku 
Ezni Balqiah (MM-UI), Asnan 
Furinto (Binus University), 
dan Rahmat Susanta (Majalah 
Marketing).•SaHrUl HaEtaMy 

aNaNtO

Manajer Non PSO Pertamina Waljiyanto menerima penghargaan Marketing Award 
2012 dari Anang Ghozali Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Marketing  didampingi 
salah satu dewan juri Darmadi Duryanto.
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jakarta – Aspirasi Pertamina untuk 
menjadi perusahaan Fortune 100 yang 
meng-energize Asia pada 2025 perlu 
didukung oleh berbagai strategi bisnis 
yang berkompeten. Banyak tantangan 
yang mesti dilalui oleh Pertamina untuk 
mengantarkan Pertamina sebagai 
perusahaan energi yang terintegrasi.

Memasuki usianya yang ke-55 
pada 10 Desember 2012 mendatang, 
Pertamina telah menyiapkan berbagai 
Priority Initiaves dan dari Priority Initiaves 
tersebutlah membuktikan diri bahwa 
Pertamina sudah berubah.

Terdapat 13 Project Priority Initiaves 
akan diresmikan bersamaan dalam 
rangkaian acara peringatan Hari Ulang 
Tahun Pertamina pada 10 Desember 

Pertamina Siap 
resmikan 13 Project

mendatang. Direncanakan project tersebut 
akan diresmikan oleh Presiden Republik 
Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketigabelas Project Priority Initiaves 
tersebut disampaikan oleh Direktur 
Utama Pertamina, Karen Agustiawan 
usai meninjau Gallery Progress Update 
Priority Initiatives 2025 di Ruang Pertamax 
Lantai 21, Kantor Pusat Pertamina, Selasa 
(6/11).

“Saya harapkan pihak-pihak yang 
terlibat dalam project tersebut untuk 
selalu ber koordinasi  agar proyek ini bisa 
di resmikan oleh Presiden. Karena hal ini 
untuk menunjukkan bahwa Pertamina ini 
sudah berubah untuk menjadi perusahaan 
Energizing Asia 2025,” kata Karen.•IrlI 

karMIla

CIlaCaP -  Lembaga 
Kerja Sama (LKS) Bipartit 
yang merupakan lembaga 
bersama antara perwakilan 
perusahaan dan perwakilan 
pekerja adalah suatu wadah 
yang dapat menjembatani 
penyelesaian permasalahan 
hubungan industrial di suatu 
perusahaan. Di Refinery 
Unit IV Cilacap LKS Bipartit 
sudah dibentuk  sejak tahun 
2009 dan telah menunjukkan 
kee fek t i f annya  da lam 
member ikan masukan 
d a l a m  p e n y e l e s a i a n 
hubungan industrial. Hal 
ini terbukti dengan telah 
diraihnya penghargaan 
LKS Bipartit Award tingkat 
nasional tahun 2011 dari 

Pertemuan lkS Bipartit rU IV
Kementerian Tenaga Kerja 
dan transmigrasi.

Sesuai dengan peraturan 
p e r u n d a n g a n  b a h w a 
LKS Bipartit hendaknya 
mengadakan pertemuan 
satu bulan sekal i  atau 
sesuai dengan kebutuhan, 
maka LKS Bipartit RU IV 
menggelar pertemuan di 
Griya Patra pada 3 Ok-
tober 2012 dengan agen-
da  pembahasan  me-
ngenai  permasalahan-per-
masalahan yang sedang 
hangat d ib icarakan d i 
kalangan pekerja.

Pe r temuan  ka l i  i n i 
dihadiri oleh tim manajemen 
sebagai wakil pengusaha 
dan pengurus serta anggota 

terpi l ih Serikat Pekerja 
Patra Wijayakusuma (SPP 
PWK) sebagai perwakilan 
pekerja. 

HR  A rea  Manage r 
Sureatno da lam sam-
b u t a n n y a  b e r h a r a p 
mela lui LKS Bipartit ini 
akan dipecahkan jalan 
ke l ua r  pe rmasa l ahan 
permasalahan hubungan 
industrial dan direncanakan 
tindak lanjutnya. Hal senada 
juga disampaikan Ketua 
SPP PWK Arie Gumilar 
yang berharap dengan 
adanya LKS Bipartit  hal- 
hal yang terkait dengan 
permasalahan, harapan 
dan keinginan pekerja dapat 
terakomodir. •rU IV
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Energi Bagian dari Produk Budaya

Budayawan Radhar Panca Dahana bicara di depan pekerja Pertamina dalam 
Talkshow BBM “Budayawan Bicara Migas”.

forum knowledge Management 
di frM region VIII

SVP refining Operation 
Buka BPSt Batch I 2012jakarta – Energi merupa kan 

produk budaya, setiap pera-
daban mempunyai sumber 
energi untuk kelanjutan hi-
dupnya. Masyarakat Indonesia 
sebagai pelaku budaya harus 
mempunyai akses sebesar-
besarnya terhadap sumber 
energi yang dimiliki.

Dari tolak ukur tersebutlah, 
Serikat Pekerja Pertamina 
Hulu (SPPH) melaksanakan 
Talkshow BBM “Budayawan 
Bicara Migas” yang berlang-
sung di Lantai Ground Kantor 
Pusat Pertamina, Selasa 
(30/10) dengan menghadirkan 
pembicara budayawan Donny 
Gahral Adian dan Radhar 
Panca Dahana.

“Selama in i  memang 
dunia bisnis migas hanya 
tertarik pada permasalahan 
ekonomi sementara jika kita 
lihat berdasarkan peradaban, 
migas merupakan bagian dari 
produk budaya dan budaya itu 
tidak lepas dari masyarakat,” 

Fo
to

 : 
TA

TA
N

 A
G

U
S

 R
S

T

demikian diungkapkan oleh 
Ketua Umum SPPH Dedi 
Yusmen.

L e b i h  l a n j u t  D e d i 
m e n g a t a k a n ,  d e n g a n 
melibatkan kaum budayawan 
melalui talkshow ini diharapkan 
seca ra  t i dak  l angsung 
pa  ra  budayawan  tu ru t 
menyo sialisasikan kepada 
masyarakat secara umum 
bahwa migas adalah bagian 
dari budaya.                               

Hal itu turut dibenarkan 
oleh Budayawan, Donny 
Gahral Adian. Menurutnya, 
manus ia  membutuhkan 
energi dalam peradabannya. 
“Jika kita bicara energi berarti 
berbicara bagaimana untuk 
memasok energi untuk men -
cukupi kebutuhan,” ucap-
nya.

Menurut Donny di jaman 
sekarang ini inovasi menjadi 
kebutuhan agar bisa bergerak 
lebih maju. Namun setiap 
inovasi pasti menimbulkan 

persoalan yang tersembunyi.
Untuk itu, perlu diperhatikan 
perilaku manusianya.

Sementara itu Budayawan 
Radhar Panca Dahana sa ngat 
setuju dengan yang dijalankan 
oleh Pertamina. Selain men-
jad i  perusahaan migas, 
juga menjadi perusahaan 
energi dengan harapan ti-
dak mengabaikan nilai-nilai 
budaya.

“Kita hanya memikirkan 
energi dari sisi konstruktif, 

sains dan teknologi na mun 
tidak melihat sisi budaya nya. 
Padahal dari sisi konstruktif, 
sains dan teknologi tersebut 
dapat menimbulkan limbah, 
baik itu limbah positif dan 
negatif, seperti limbah sosial 
dan limbah kultural,” ujarnya. 

Migas adalah salah satu 
pilihan sumber energi yang saat 
ini harus dijaga ketersediaan 
dan penggunaaannya. Karena 
itulah, negara dan masyarakat 
Indonesia bertanggung ja wab 
untuk mengelola ener gi untuk 
kelangsungan peradaban 
Indonesia di masa yang akan 
datang.•IrlI karMIla

jayaPUra - Knowledge 
Management (KOMET) Fuel 
Retail  Marketing Region VIII 
diadakan untuk melestarikan 
aset perusahaan berupa 
pengetahuan, keterampilan, 
dan pengalaman operasional 
yang dimiliki individual para 
pimpinan dan pekerja. Tujuan 
pengelolaan penge tahuan ini  
untuk mendukung berbagai 
tero bosan yang dilakukan 
Per tamina, khususnya pe-
kerja FRM Region VIII yang 
se la lu menuntut  meng-
gunakan pengetahuan secara 
optimal dan terus bersaing, 
berkompetensi untuk me-
ningkatkan kinerja. 

K O M E T  m e r u p a k a n 
KPI dari setiap fungsi yang 
menuntut setiap Pekerja, 
disini kesempatan Pekerja 
untuk mempresentasikan 
inisiatif/improvement serta 
men-share knowledge dan 
improvement yang dimiliki.

Forum ini diadakan pada 
30 Oktober 2012. Dalam 
kesempatan tersebut lima 
pekerja mempresentasikan 
inisiatif/improvement serta 

men-share knowledge untuk 
para pekerja dari fungsi 
lain. Yaitu, Syamsu Rizal 
dari  Technical Area Maluku 
Papua mempresentasikan 
strategi percepatan proyek 
i nves tas i  se r ta  R inson 
Gultom dari  Finance Reg. 
VII mempresetasikan upaya 
implementas i  PMK No. 
85 agar efektif dan efisien   
dengan ca ra  membuat 
buku saku sebagai panduan 
pelaksanaan di Area Maluku-
Papua. Sedangkan dar i 
Terminal BBM Area Maluku 
Papua membahas  tentang 
penyelamatan kualitas BBM 
Avtur saat  penerimaan dari 
tanker,  Fungsi Medical  Area 

Maluku Papua tentang layanan 
kesehatan bagi PISA Area 
Maluku - Papua, serta fungsi 
HSSE Area Maluku – Papua 
membahas pengaruh Net 
Positive Suction Head (NPSH) 
pompa dalam perencanaan 
kapasitas bak PMK

Perilaku insan Pertamina 
untuk mengembangkan dari 
tacit knowledge (penge tahuan 
yang tersimpan, red) menjadi 
kodifikasi dan bisa diambil 
orang lain sangat penting.

Knowledge Mana gement 
akan d i jad ikan sebagai 
keunggulan bersaing menuju 
world class oi l  and gas 
company.•frM rEg. VIII
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PlajU – SVP Refining Operation PT Pertamina 
(Persero), Rusnaedy Johari membuka secara resmi 
Bimbingan Profesi Sarjana Teknik  (BPST) Batch I 
Tahun 2012 di gedung HSE TC Sungai Gerong, Senin 
(01/10).

Dalam kesempatan tersebut Rusnaedy men-
jelaskan, ditunjuknya kilang RU III sebagai tempat 
pembinaan BPST, karena RU III merupakan kilang 
sejarah.  Ia juga mengapresiasi manajemen RU III yang 
telah menerima dan membimbing peserta BPST untuk 
menjalankan pendidikannya.

Sementara itu GM RU III Edy Prabowo berharap 
selama lima minggu berada di RU III,  calon pekerja 
Pertamina dapat memanfaatkan secara optimal yang 
diperolehnya selama  mendapatkan pembinaan. 

“Selama berada di RU III peserta mengikuti berbagai 
rangkaian kegiatan, seperti materi training class room, 
bahasa inggris, penerapan kedisiplinan  dari TNI AD, 
serta kegiatan lainnya. Semua ini  diharapkan mampu 
meningkatkan skill dan kompetensi,” tegasnya.

Pertamina sangat memerlukan keterlibatan SDM 
yang tangguh dalam memperjuangkan visi dan 
misi perusahaan. Untuk itu perusahaan menitipkan 
tongkat estafet perjuangan pada energi-energi baru 
Pertamina yang terus dipersiapkan termasuk para 
peserta.•rU III
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Pertamina gandeng 
Nippon Seiro dan PPt Energy trading 

Senior Managing Director Nippon Seiro Co. Ltd Shigenobu Nishida, Direktur Pengolahan  Pertamina Chrisna Damayanto, 
dan Acting for President Director PPT Energy Trading Co.Ltd Masahito Shimazaki foto bersama setelah menandatanganierja 
sama pengembangan dan revitalisasi  Wax Plant Balikpapan.

tOkyO, jEPaNg – Kerja 
s a m a  p e n g e m b a n g a n 
dan revitalisasi  Wax Plant 
Balikpapan antara  PT. Per-
tamina (Persero) dengan 
N ippon  Se i ro  dan  PPT 
Energy Trading Company 
secara resmi telah dimulai 
dengan ditandatanganinya 
Memorandum Kesepahaman 
( M O U )  o l e h  D i r e k t u r 
Pengolahan Pertamina Chrisna 
Damayanto, Senior Managing 
Director Nippon Seiro Co. 
Ltd Shigenobu Nishida, dan 
Acting for President Director 
PPT Energy Trading Co.Ltd 
Masahito Shimazaki, pada 
31 Oktober 2012 di Tokyo 
Jepang. 

Memorandum Kesepa-
haman tersebut mengatur 
tentang tujuan-tujuan kerja 
sama, antara lain penyusunan 
suatu  Feas ib i l i t y  S tudy 
(FS) Revitalisasi Wax Plant 
Balikpapan sebagai basis bagi 
manajemen dalam menen tukan 
Final Investment Decision (FID) 
sebelum memulai ke giatan 
konstruksi proyek. 

Wax Plant Balikpapan yang 

telah direvitalisasi diharapkan 
sudah dapat beroperasi pada 
pertengahan tahun 2014. 

Sasaran strategis kerja 
sama ini untuk mengembalikan 
reliabilitas dan kapabilitas 
Wax Plant Balikpapan yang 
produksinya saat ini tidak 
dapat  mencapa i  ta rge t 
kapasitas desain. Termasuk 
untuk menciptakan n i la i 
tambah terhadap produk 
samping yang dihasilkan kilang 
Balikpapan yaitu pemanfaatan 
Parafinic Oil Distillate (POD)  
menjadi Fully Refined Paraffin 
Wax (FRW) dan Semi Refined 
Paraffin Wax. Pada tahap 
selanjutnya dimungkinkan 
untuk ikut berpartisipasi dalam 
pengembangan wax plant 
di Kilang Nippon Seiro di 
Jepang.

Basis Revitalisasi Wax Plant 
Balikpapan berkapasitas 30 
kTA Wax mempertimbangkan 
ke te rsed iaan  POD dan 
d i ha rapkan  dapa t  me-
ningkatkan margin keuntungan 
Pertamina melalui peningkatan 
nilai jual POD serta mengurangi 
impor wax dari luar negeri.

Parafinic Oil Dist i l late 
(POD) Ki lang Bal ikpapan 
merupakan produk samping 
yang dihasilkan dari HVU 
III. Saat ini produksi wax di 
Kilang Balikpapan adalah 
hanya 1.5 kTA (HSR dan 
YBW) vs 50 kTA desan awal 
(FRW, HHP, HSR, YBW dan 
MW). Rendahnya produk 
Wax di Kilang Balikpapan ini 
terutama disebabkan tidak 
beroperasinya Unit Dewaxing 
yang terbakar pada 2006.

Nippon Se i ro ada lah 
p rodusen  pa ra f f i n  wax 
yang berlokasi di Tokuyama 
Jepang dengan kapasitas 
produksi sebesar 90 kTA dan 
merupakan pemasok utama 
kebutuhan paraffin wax di 
Jepang yaitu sekitar 70 % dan 
sisanya adalah untuk keperlua 
ekspor. Untuk memenuhi 
kebutuhan bahan bakunya 
Nippon Seiro telah melakukan 
kontrak pembelian Straight 
Run LSWR dengan Pertamina 
sejak tahun 1985 (ex Sei 
Pakning) melalui offtaker PPT 
Energy Trading Company. 
Untuk meningkatkan potensi 

kerjasama bisnis tersebut, maka 
telah dilakukan penjajagan 
untuk pengembangan dan 
revitalisasi Wax Plant Kilang 
Balikpapan dan pemasarannya 
yang d i tuangkan da lam 
Memorandum of Under-
standing (MoU).

T im Per tamina te lah 

melakukan kunjungan ke Wax 
Plant Nippon Seiro di Tokuyama 
Jepang pada 28 - 29 Oktober 
2012 untuk mengeksplorasi 
kemampuan Nippon Seiro 
dalam pengoperasian Wax 
Plant termasuk penanganan 
limbah, pemasaran produk, 
dan teknologi proses Wax 

yang digunakan. 
Pembangunan Wax Plant 

melalui Partnership (JV) akan 
meningkatkan nilai ekonomis 
produk samping di kilang-
kilang Pertamina dan sebagai 
salah satu sarana agar produk 
Pertamina go international 
melalui kerja sama ini.•DSU



SISIPAN

Senin, 12 November 2012

Semangat Sobat Bumi 
di Pertamina Days

!

Dalam rangka ulang tahun yang ke-55, Pertamina merayakan hari jadinya dengan bertemu langsung para 
konsumen. Ajang temu dengan para konsumen itu, diwujudkan lewat kegiatan Pertamina Days. Sebuah 
perhelatan interaktif yang mengedukasi masyarakat tentang kegiatan bisnis Pertamina yang kini tak sekadar 
bergerak di bisnis migas tetapi merambah sebagai perusahaan energi.

Perjalanan panjang bisnis Pertamina selama lebih dari setengah abad, bisa dilihat lebih dekat seluruh 
lapisan masyarakat, sekaligus menunjukkan semangat sobat bumi yang kini menjadi jargon Pertamina dalam 
merayakan hari jadinya di tahun 2012 ini. Roadshow Pertamina Days yang diawali di Surabaya (30 Agustus– 
2 September 2012 ), Medan (27–30 September 2012) menjadi gambaran aktifitas Pertamina Days yang 
sebentar lagi akan menyapa warga Jakarta dan sekitarnya pada bulan Desember nanti. Ingin tahu kemeriahan 
Pertamina Days di dua kota tersebut ? Sisipan Energia hadir untuk memberikan sedikit bocorannya.•DSU



PT Pertamina (Persero) memberikan edukasi kepada masyarakat Sumatera Utara tentang bisnis minyak 
dan gas yang dijalankan hampir 55 tahun ini.  Salah satunya dengan menghadirkan miniatur proses 
binis migas dari hulu hingga ke hilir, yang selama ini tidak banyak diketahui masyarakat. “Kalau bicara 
Pertamina yang saya tahu hanya galon (sebutan SPBU khas Medan), sama Fastron,”ucap Syafrudin 
Harahap sambil tertawa. 

Pria paruh baya itu kebetulan tengah mengunjungi Sun Plaza, Medan sambil menemani ketiga cucunya 
cuci mata. Syafrudin merasa mendapatkan manfaat lebih  saat mendengar penjelasan dari tim Pertamina, 
terkait kegiatan bisnisnya dari proses pencarian minyak, hingga menjual bahan bakar di SPBU. “Kegiatan 
seperti ini sangat penting bagi kami orang awam dan juga untuk anak cucu saya,”ujar Syafrudin sembari 
mengangkat jempol.

Antusiasme masyarakat untuk melihat lebih dekat miniatur bisnis Pertamina, juga terjadi saat Pertamina 
Days yang hadir di Tunjungan Plaza Surabaya, pada 30 Agustus sampai dengan 2 September 2012 lalu. 
Penjelasan bisnis migas kepada masyarakat 
dikemas dengan konsep edutainment, yang 
memberikan pengalaman tersendiri bagi 
masyarakat sekaligus berinteraksi dengan 
pekerja Pertamina. 

Menurut Corporate Secretary Pertamina, 
Nursatyo Argo, Pertamina Days bertujuan 
untuk  mengedukasi dan berdialog langsung 
dengan masyarakat serta menunjukkan 
semangat Pertamina yang terbarukan dan 
bersahabat dengan bumi.  “Masyarakat bisa 

Edukasi Bisnis Migas 
Kepada Masyarakat

Berbagai pengalaman seru dibagikan Pertamina kepada 
masyarakat saat berkunjung ke Pertamina Days. Kegiatan yang 
baru pertama kali dilaksanakan atas gagasan tim Corporate 
Secretary ini, mencoba mengemas seluruh aktifitas Pertamina 
agar bisa memberikan inspirasi, mengedukasi sekaligus mengajak 
partisipasi aktif warga lewat berbagai kegiatan menyenangkan. 

Dikemas meriah dengan penyampaian pesan yang sederhana, 
sehingga bisa diserap seluruh kalangan masyarakat dari anak 
hingga orang dewasa, yang datang di ajang Pertamina Days. 
Brand Manager Management Pertamina Agus Mashud sebagai 
penanggung jawab roadshow Pertamina Days di tiga kota, 
menjanjikan berbagai aktivitas seru yang bisa dinikmati masyarakat.

Selain miniatur bisnis Pertamina dari hulu ke hilir, ada Augmented 
Reality.  “Augmented Reality adalah permainan digital interaktif, 
yang memberikan enam jenis petualangan bagi pengunjung. 
Ini media interaktif yang baru pertama kali kami tampilkan di 
pameran,“jelas Agus Mashud.

 “Anak saya pengin coba lagi, tadi paling seneng pas tanam pohon, 
dan pohonnya bertambah besar,” jelas Suharti yang mengajak putra 
semata wayangnya mengikuti permainan Augmented Reality.  

Enam petualangan seru dalam Augmented Reality meliputi  bertemu 
dengan pebalap Pertamina Rio Haryanto, merasakan nuansa 
hutan dan bermain dengan Beruang Madu serta Burung Maleo, 
melakukan kegiatan konservasi penyu.  Ketiga satwa tersebut 
merupakan satwa yang pelestariannya didukung Pertamina. Tak 
kalah menariknya kegiatan di sebuah kebun, dimana pengunjung 
seolah-olah menanam bibit pohon dimana pohon tersebut akan 
tumbuh besar dan berbuah. Dan yang pasti ada kegiatan interaktif 
yang berhubungan dengan bisnis Pertamina, yakni merasakan 
pengeboran di lepas pantai, serta merasakan pengalaman berada 
di SPBU, melayani pembeli dan lain-lain. “Para pengunjung bebas 
memilih adegan apa yang dikehendaki, yang tentunya sangat 
berhubungan dengan kepedulian Pertamina pada pelestarian 
lingkungan,”jelas Agus.•MUrTI/ DSU

Pengalaman Seru 
di Augmented Reality 

menanyakan apa saja, tak sekadar proses bisnis kami, tetapi juga program tanggung jawab 
sosial, produk Pertamina, bahkan talkshow  dengan tim Human Resources terkait informasi 
lowongan kerja dan bagaimana cara bergabung di perusahaan kebanggaan bangsa ini,” 

ujar Nursatyo Argo usai membuka Pertamina Days di Surabaya.

Terkait dengan tema Pertamina Sobat Bumi, lebih lanjut Argo menjelaskan 
bahwa Pertamina dalam menjalankan bisnisnya senatiasa menjalankan 
bisnis yang ramah lingkungan. Bahkan Pertamina juga telah mengubah 

bisnisnya tidak sekadar sebagai perusahaan migas, tetapi menjadi 
perusahaan energi, yang terus mengembangkan penggunaan energi baru dan 

terbarukan, serta energi alternatif.

“Setelah Surabaya dan Medan, pada saat puncak ulang tahun Pertamina nanti, 
kegiatan Pertamina Days akan kami gelar di Jakarta, lebih meriah dan 

memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk mengetahui 
lebih dekat bisnis Pertamina, sekaligus berperan dalam program 
menabung 100 juta pohon,”pungkas Argo.•MUrTI/ DSU

PERTAMINA DAYS, EDUkATIf, INSPIRATIf & PARTISIPATIf

Maket bisnis Pertamina 
dari Hulu hingga Hilir.

Antusiasme masyarakat 
mengetahui bisnis Pertamina.

Seorang anak 
bermain dengan 
kura-kura di wahana 
augmented reality.

Antrian warga beserta anak-anak yang ingin 
menjajal serunya permainan augmented reality.



Pertamina Sobat Bumi menjadi tagline ulang tahun Pertamina ke-55 yang jatuh pada 
tanggal 10 Desember nanti. Tema Sobat Bumi, sebenarnya merupakan kelanjutan dari 
ulang tahun sebelumnya, dimana tahun lalu Pertamina Sobat Bumi sudah digulirkan 
dan ditandai dengan kegiatan Menabung 100 juta pohon.

Program menabung 100 juta pohon merupakan program berkesinambungan yang 
akan direalisasikan Pertamina mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Lewat 
program  ini diharapkan bisa mengurangi dampak efek rumah kaca akibat emisi gas 
karbon, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tabung pohon melalui 
pemanfaatan hasil pohon yang berkelanjutan. 

Penanaman pohon ditargetkan 
secara bertahap, dimana tahun 
2011 ditanam 1 juta pohon, pada 
2012 sebanyak 4 juta pohon, 
2013 rencananya ditanam 15 juta 
pohon, 30 juta pohon di 2014 
hingga digenapi 50 juta pohon 
di 2015. “Dengan penanaman 
pohon yang kami lakukan hingga 
tahun 2012, diperkirakan karbon 
yang terserap sekitar 300 juta 
ton,”jelas Corporate Secretary 
Pertamina Nursatyo Argo. 

Karena itulah, di ajang Pertamina Days ini, masyarakat diajak ikut berperan aktif 
dalam kegiatan menabung pohon, dimana Pertamina membagikan bibit pohon 
produktif kepada para pengunjung, dan pemerintah daerah setempat. “Kami berharap 
pembagian bibit pohon ini bisa merangsang masyarakat untuk menanam pohon 
sekaligus merawat layaknya orang menabung,”ungkap Argo, usai menyerahkan secara 
simbolis bantuan bibit pohon yang akan ditanam di wilayah Surabaya,  kepada GM 
Fuel Retail Marketing Region V, Afandi. 

Selain menanam pohon dalam arti sebenarnya, Pertamina juga mengajak masyarakat 
berpartisipasi menghijaukan bumi dengan melakukan tweet berhashtag #SOBATBUMI. 
Dari setiap satu tweet akan dikonversi Pertamina menjadi satu buah pohon mangrove, 
dan telah ditanam di Bali pada 14 September 2012 lalu. Selain itu jika tweet peserta 
di-retweet oleh 5 temannya, maka mereka berhak mendapatkan 1 buah boneka horta. 
Jadi bagi anda warga Jakarta, bersiaplah berkontribusi dalam kegiatan menabung 100 
juta pohon secara langsung maupun lewat media sosial. Karena Pertamina kembali 
akan membagikan bibit pohon dan boneka horta bagi mereka yang beruntung.•DSU

Ada kesibukan menarik di salah satu sudut ruang pameran Pertamina Days, di 
Sun Plaza Medan, Sumatera Utara. Belasan pengunjung wanita dan anak-anak, 
tengah asyik menganyam limbah tali plastik untuk dijadikan aneka kerajinan maupun 
perlengkapan rumah tangga. 

Limbat tali strapping yang telah dianyam dibentuk menjadi keranjang belanja 
multiguna, dan ramah lingkungan. “Rasanya asyik banget, bisa belajar menganyam 
dan hasilnya boleh dibawa pulang,”ujar Prita pelajar kelas 3 SMP yang ikut dalam 
workshop pengolahan limbah tali plastik. Dengan sumringah, remaja berambut ikal 
itupun menunjukkan karyanya yang akan diberikan pada sang ibu, untuk digunakan 
berbelanja sehari-hari. “Dengan tas ini, mengajarkan kami untuk tidak mudah 
menerima kantong plastik saat berbelanja,”urai Denisa, rekan sekolah Prita.

Kegiatan workshop mengolah limbah tali plastik diajarkan oleh perajin yang dibina 
Pertamina dalam meningkatkan pemanfaatan limbah menjadi barang berharga.  
“Kami berharap dengan penerapan perilaku-perilaku yang lebih ramah terhadap 
lingkungan atau green living, akan memperbaiki tingkat kehidupan masyarakat,” ujar 
Senior Officer Educatioan Pertamina Ernayetti. 

Tak kalah serunya membuat kerajinan dari limbah kulit jagung saat Pertamina Days 
hadir di Mall Tunjungan Plaza Surabaya. Puluhan ibu-ibu, tiada henti bergiliran 

mencoba membuat bunga dan boneka dari kulit jagung, 
yang diajarkan oleh mitra  CSR Pertamina.•DSU

WUJUD NYATA TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Ajak Masyarakat Tanam Pohon

Workshop Mengolah Limbah

Antusiasme 
pengunjung wanita 
di salah satu sudut 
pameran Pertamina 
Days juga terlihat. 
Mereka asyik 
membuat kerajinan 
tangan dari limbah 
kulit jagung dan 
limbah tali plastik.



DIBALIk LENSA ROADShOW PERTAMINA DAYS

!

Game INTerAkTIf DI Pertamina Days 

Aneka games menarik meramaikan Pertamina Days yang sudah digelar di dua kota 
Medan dan Surabaya. Salah satunya adu cepat mengganti ban mobil balap GP2, laiknya 
petugas pit stop dalam tim balap. Berbagai hadiah menarik dibagikan Pertamina, dalam 
adu cepat ganti ban yang  banyak diikuti kaum pria. •DSU

PerTAMINA PerUSAHAAN IDAMAN 

Julukan Pertamina sebagai perusahaan idaman bagi para fresh graduate dan generasi muda, 
tergambar saat digelar talkshow “Berkarir di Pertamina” bersama tim Human Resources 
Pertamina. Terbukti sesi talkshow karir yang digelar disela-sela Pertamina Days, tak pernah 
sepi peminat. Berbagai pertanyaan terkait pengumuman lowongan kerja, sistem rekruitmen 
dan kesempatan menjadi bagian dari energi terbarukan terlontar dari para peserta. •DSU

!

JUMPA fANS rIO HAryANTO

Pebalap Pertamina Rio Haryanto yang sarat prestasi dalam ajang GP3 dan GP2, ternyata 
menjadi idola remaja dan anak-anak yang ingin mengikuti jejaknya. Satu-satunya 
pebalap Indonesia yang telah mengantongi Super License F1 atau SIM khusus untuk 
mengemudikan mobil balap F1 ini, meluangkan waktunya bertemu dengan para fans di 
sela-sela rehat balap musim GP2 di Medan.•DSU

PrOMO PrODUk  PerTAMINA 

Berbagai tawaran harga menarik berbagai produk Pertamina, bisa didapat para pengunjung 
yang hadir di Pertamina Days. Selain memberikan paket pembelian dengan harga bersaing, 
program yang diperkuat  tim dari Pemasaran dan Niaga ini juga memberikan edukasi bagi 
pengunjung terkait penggunaan pelumas dan bahan bakar khusus ramah lingkungan.•DSU

!

!

tumPlek Blek DI Pertamina Days  

Saat akhir pekan pengunjung tumplek blek di ajang Pertamina Days, dari berbagai 
kalangan dari anak hingga orang dewasa. Selain menampilkan berbagai kegiatan 
edukatif dan inspiratif, Pertamina Days menjadi kian seru dengan hadirnya hiburan dari 
berbagaia kelompok band ternama.•DSU

!


