
Pasar saham global telah mengalami capital outflow 
lebih dari US$ 3 triliun (setara Rp 31.800 triliun) sejak Bank 
Sentral AS The Federal Reserve mengumumkan rencana 
tapering, atau pengurangan pembelian obligasi Pemerintah 
AS. Keputusan tapering hampir mengerucut karena pada rapat 
Federal Open Market Committee (FOMC) di Washington akhir 
Juli lalu, sebagian besar anggota setuju. Perdebatan muncul 
karena sebagian kecil anggota FOMC mengusulkan evaluasi 
data ekonomi AS terlebih dulu sebelum mengambil keputusan 
pengurangan stimulus. 

Hasil rapat FOMC berdampak negatif bagi pasar-pasar 
keuangan di luar AS, termasuk di regional Asia. Sejak hasil 
rapat dipublikasikan, seluruh indeks saham global-regional 
menurun, seperti terlihat pada gambar di bawah. Sementara 
itu, nilai tukar Dolar AS menguat sehingga kurs valuta asing 
negara lainnya termasuk Indonesia melemah. Nilai tukar Rupiah 
terhadap Dolar AS sempat mencapai Rp 10.900 (23/8).  

 

Pemerintah Indonesia langsung mengambil langkah antisi-
patif dalam mengatasi corrosive market yang sangat cepat ini. 
Hasil rapat koordinasi ekonomi di Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian RI menghasilkan empat paket kebijakan 
ekonomi untuk menciptakan kestabilan makroekonomi serta 
menggenjot pertumbuhan ekonomi, sebagai berikut: 
•	 Kebijakan	 untuk	memperbaiki	 neraca	 transaksi	 berjalan	

dengan mendorong ekspor. Antara lain melalui insentif pajak, 
penurunan impor migas dengan meningkatkan penggunaan 
biodiesel. 

•	 Menjaga	pertumbuhan	ekonomi	dan	daya	beli,	antara	lain	
dengan pemberian insentif untuk industri padat karya dan 
pemberian insentif investasi. 

•	 Menjaga	inflasi	dengan	meredam	gejolak	harga	pangan.
•	 Percepatan	investasi,	antara	lain	dengan	penyederhanaan	

proses perizinan. 
Tentunya, upaya ini tidak hanya menjadi beban pemerintah. 

Sebagai pelaku usaha, BUMN maupun sektor swasta perlu 
membuat kebijakan yang cepat dan tepat, misalnya melalui 
penghematan dan investasi, untuk menciptakan perekonomian 
Indonesia	yang	tangguh.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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ulsan, korea – Penamaan 
kapal VLGC yang merupakan 
tahapan konstruksi terakhir 
ketika kapal masih berada di area 
galangan, sebelum kapal melalui 
tahapan proses uji gas (Gas Trial) 
di Terminal LPG Ulsan Korea, 
Rabu (21/8). Prosesi penamaan 
kapal mi l ik Pertamina yang 
akan diserahterimakan pada 23 
September tersebut, dihadiri oleh 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Hanung Budya, didampingi SVP 
Shipping Muhammad Yudhie, 
Direktur Pertamina Energy Service 

Gas Pertamina 1, 
Kapal LPG Terbesar di Dunia

Bambang Irianto, Corporate 
Secretary Nursatyo Argo dan 
jajaran manajemen lainnya.

Kapal milik Pertamina yang 
ke-57 tersebut dibangun oleh 
Hyundai Heavy Industries Co. Ltd, 
Korea. Kontrak pembangunan 
kapal pengangkut LPG terbesar 
tersebut ditandatangani pada 
26 Januari 2012 dengan total 
investasi sekitar USD 76 juta. 
Sesuai kontrak, direncanakan 
serah terima akan dilakukan pada 
tanggal 6 Februari 2014. Proses 
konstruksi kapal yang memiliki 
panjang lebih dari 2 kali lapangan 
sepakbola ini (226 meter) telah 
melalui tiga milestone project 
yaitu first steel cutting pada 19 
November 2012, keel laying pada 
20 Desember 2012 dan launching 
pada 28 Juni 2013.

Commissioning atau uj i 
coba laut (seatrial) telah berhasil 

dilaksanakan dengan baik pada 
15-18 Agustus 2013. Dengan 
progress penyelesaian yang 
cepat ,  maka serah ter ima 
kapal dapat dilakukan pada 23 
September 2013 atau lima bulan 
lebih cepat dari rencana.

“Gas Pertamina 1 merupakan 
VLGC terbesar di dunia, dan ini 
sejarah buat Pertamina, dalam 
konteks sejarah korporasi sebagai 
perusahaan persero Pertamina 
akan berusia 10 tahun pada bulan 
September. 10 tahun terakhir ini 
banyak yang sudah dilakukan 
Pertamina, baik di sektor hulu, 
mid stream maupun hilir. Dan kita 
bertekad menjadi Asia Energy 
Champion di tahun 2025,”jelas 
Hanung usai seremoni pemberian 
nama kapal.

Menurut Hanung, VLGC ini 
merupakan salah satu upaya  
Per tamina dalam memberikan 

kepastian terhadap kelanjutan 
pasokan energi nasional. “De-
ngan memiliki VLGC ini kita bisa 
menghemat 30 ribu sampai 40 
ribu dolar Amerika perhari. K 
arena biaya sewa kapal seperti 
ini berkisar antara 30 ribu  sam-
pai 80 ribu dolar Amerika per 
hari, tergantung ketersediaan 
kapal,”tambahnya.

Kapal Gas Pertamina 1 
dengan kapasitas 84.000 meter 
kubik ini didedikasikan untuk 
mendukung supply dan distribusi 
LPG di Indonesia yang semakin 
meningkat. Pola operasi Gas 
Pertamina 1 dengan pelabuhan 
l oad ing  antara  Pe labuhan 
Tanjung Uban dan discharge 
STS di Teluk Semangka atau 
melalui jalur pelabuhan loading 
Bontang dan akan dipergunakan 
sebagai mothership di Kalbut, 
Situbondo.•iMaM/dsu

pertamina meperkuat 
armada kapal milik dengan 
menambah satu Very large 
gas carries (Vlgc) terbesar 
di dunia. kapal yang akan 
diserahterimakan pada 23 
september tersebut, diberi 
nama gas pertamina 1.

Direktur	Pemasaran	dan	Niaga	Pertamina	Hanung	Budya	(kedua	kanan)	berjabat	tangan	dengan	President	and	Chief	Operating	Officer	Hyundai	Heavy	Industries	Oi-Hyun	
Kim (kedua kiri) saat upacara pemberian nama kapal pengangkut LPG terbesar (VLGC: Very Large Gas Carrier) di Ulsan, Korea Selatan, Selasa (20/8). Turut  mendampingi 
Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo (kiri) dan Senior Vice President Pertamina Shipping Muhammad Yudhie (kanan). Kapal VLGC yang diberi nama Gas 
Pertamina 1 tersebut merupakan milik Pertamina yang ke-57 dari total 187 kapal yang dioperasikan untuk menjamin keamanan pasokan energi di dalam negeri.
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VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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PEMaSaran & nIaGa 
MEnGhaDaPI 
DInaMIKa PaSar

pengantar redaksi
Mencermati bisnis hilir migas yang sedemikian dinamis sejak 

diadakannya deregulasi sektor hilir, Direktorat Pemasaran dan Niaga 
terus bekerja keras dengan mengadakan langkah-langkah terobosan 
strategis dalam rangka mempertahankan posisi sebagai market 
leader maupun ekspansi bisnis. Fungsi Strategic Planning & Business 
Development (SPBD) adalah salah satu fungsi yang memiliki peran 
penting dalam memformulasikan upaya-upaya tersebut. Energia 
Weekly berbincang dengan Vp strategic planning & Business 
development direktorat pemasaran dan niaga sulistyowati. 
Berikut petikannya. 

 
apa peran fungsi spBd di direktorat pemasaran & niaga? 

Secara struktural fungsi SPBD ini berada di leher Direktur Pemasaran 
dan Niaga, sehingga bertanggung jawab langsung kepada Direktur, 
namun secara fungsional SPBD memberikan dukungan strategis 
terhadap seluruh unit bisnis dan anak perusahaan di lingkup Direktorat 
Pemasaran dan Niaga.

Secara garis besar terdapat 5 peranan fungsi SPBD. Yang 
pertama, sebagai “Thought Partner”, untuk menggali berbagai ide 
perbaikan, pengembangan usaha maupun penyiapan strategi bisnis 
jangka panjang dan jangka pendek. Pasar  hilir migas Indonesia 
sangatlah potensial sehingga menjadi pendorong masuknya serbuan 
pelaku bisnis swasta nasional maupun multinasional. Direktorat 
Pemasaran & Niaga tidak bisa hanya bekerja seperti biasa jika ingin 
tetap menjadi market leader di Indonesia. Kami harus lakukan yang 
tidak biasa  sebagai pelaku bisnis, karena jika tidak maka taruhannya 
adalah semakin tergerusnya bisnis hilir yang selama ini merupakan  
cash dan value generator bagi Pertamina.

Peranan fungsi SPBD berikutnya adalah sebagai “Challenger” 
untuk memastikan target bisnis yang ditetapkan sejalan dengan 
rencana jangka pendek maupun jangka panjang. 

Fungsi SPBD juga berkontribusi melalui kajian-kajian dalam 
rangka optimasi unit bisnis dan Direktorat Pemasaran dan Niaga, 
misalnya kajian Optimasi Supply Chain, Optimasi Pricing Strategy, 
Optimasi proses bisnis dan organisasi, Optimasi Pola Hubungan 
Korporasi Anak Perusahaan, dll. Hal tersebut sejalan dengan peranan 
SPBD sebagai “Optimizer”.

Tuntutan pasar dan juga persaingan bisnis yang semakin ketat 
mendorong perlunya pengembangan bisnis baru untuk meningkatkan 
revenue maupun value Pertamina. Disinilah fungsi SPBD menjalankan 
peranan sebagai “Business Developer” dengan mengembangkan 
dan menginisiasi bisnis baru.  Misalnya, strategic partnership untuk 
proyek-proyek baru yang signifikan. Katakanlah dalam lingkup 
kerjasama investasi atau dalam lingkup kerjasama pengembangan 
pasar. Akan tetapi tentunya kami tidak berdiri sendiri, kami akan selalu 
berkoordinasi dengan unit-unit bisnis bahkan lintas direktorat. 

Last but not least, fungsi SPBD juga menjalankan peranan “Quality 
& Risk Management”, yaitu terkait pelaksanaan manajemen mutu dan 
manajemen resiko operasi. 

Jangka sangat panjang itu  berapa tahun? langkah strategis 
apa saja yang telah disiapkan? Jangka sangat panjang maksudnya 
adalah lebih dari 5 tahun, tergantung kebutuhan dan relevansinya 
dengan perencanaan yang dilakukan. Misalnya dalam rangka 
mendukung  aspirasi untuk menjadi The Asian Energy Champion  
tahun 2025. Telah dirumuskan penjabaran visi, objective, target 
sampai strategi bisnis Direktorat Pemasaran dan Niaga dan roadmap 
serta berkoordinasi dengan unit bisnis menyusun program/inisiatif 
bisnis di masing-masing unit bisnis   untuk mencapai target tersebut. 
Langkah strategis yang akan diambil adalah mempertahankan posisi 
leadership di pasar Indonesia, mengembangkan bisnis di segmen  
yang memiliki margin	tinggi,	terus	meningkatkan	efisiensi	PSO	dan	
membangun blueprint infrastruktur supply & distribution. Salah satu 
program yang telah kami launching sebagai milestone untuk mencapai 
target tahun 2025 adalah “7P” atau tujuh kegiatan prioritas yang 
akan dilakukan dalam 2-3 tahun mendatang. Program 7P ini sifatnya 
jangka menengah, namun diharapkan dapat memberi pondasi kuat 
terhadap pencapaian visi 2025. Masih dalam rangka mempersiapkan 
pondasi bisnis yang kuat kami bersama dengan Direktorat Pengolahan  
juga telah memantapkan langkah untuk  mengembangkan bisnis 
Petrokimia melalui pembangunan kilang petkim dengan kapasitas 1 

juta MT, bahkan nantinya akan masuk sampai ke specialty chemical. 
Tentu saja SDM menjadi salah satu kunci untuk keberhasilan 

seluruh program tersebut, sehingga juga menjadi prioritas dalam 
rencana strategis kami.

Maksudnya di-launching seperti apa? terdengar sangat 
serius. Kami memang tidak main-main dalam menetapkan program 
“7P” tersebut. Bukti keseriusan kami adalah dengan menunjukkan 
komitmen tersebut kepada Direktur Utama, Komisaris Utama, hingga 
ke Menteri ESDM pada acara M&T Top Team Workshop di bulan 
Maret lalu. Team telah dibentuk dan bekerja dilengkapi dengan sistem 
monitoring untuk memantau progress program tersebut.  

  
tentu  ada skala prioritas dalam suatu perencanaaan, 

mana yang akan diprioritaskan?  Setiap program strategis memiliki 
prioritasnya masing-masing. Dalam rangka mempertahankan posisi 
leadership di pasar industri dan NBBM maka upaya peningkatan 
daya saing melalui improvement cost position serta pengembangan 
bisnis pelumas menjadi prioritas. Untuk program capture high margin 
business, prioritas adalah pengembangan bisnis petkim melalui 
pola partnership. Sementara	untuk	peningkatan	efisiensi	PSO	kami	
mengutamakan Sistem Monitoring & Pengengalian BBM. Dalam bidang  
suplai & distribusi, prioritas adalah pada upaya membangun world class 
fuel distribution facility.

Selain mempertahankan posisi leadership, khusus untuk NBBM 
juga ada program ekspansi bisnis overseas. Hal ini juga sejalan  aspirasi 
perusahaan untuk menjadi Asian Energy Champion.

hal itu seperti  yang sudah dilakukan oleh pelumas ya? Ya, 
Unit Pelumas ditargetkan mampu menjadi salah satu pemain utama 
di region Asia, dengan memperluas atau memperkuat eksistensi 
pasar luar negeri, termasuk melalui M&A. Selain Pelumas, unit bisnis 
Aviasi dan Marine Fuel  juga sudah melakukan ekspansi ke luar 
negeri. Ke depan shipping pun diharapkan mampu memanfaatkan 
peluang-peluang	bisnis	 yang	ada.	Dibutuhkan	 fleksibilitas	 lebih	dan	
pemenuhan world class standard bagi fungsi-fungsi tersebut untuk 
dapat tumbuh dan berkembang di overseas. Salah satunya melalui 
program restrukturisasi.

seperti apa wujudnya? Antara lain pembentukan lini bisnis 
menjadi anak perusahaan dengan tetap memperhatikan nilai strategis 
anak perusahaan tersebut bagi Pertamina. 

 
oh, ya, bagaimana hubungan kerja  spBd dengan direktorat 

piMr? PIMR membangun koridor strategis korporat, tentu saja kami 
akan selalu menjadikan pedoman yang telah ditetapkan oleh korporat 
sebagai acuan. Termasuk dalam memformulasikan strategi jangka 
pendek maupun jangka panjang kami akan selalu  align dengan 
yang telah digariskan oleh korporat. Kami juga berhubungan  erat 
dengan Direktorat PIMR dalam pengelolaan rencana dan monitoring 
pelaksanaan investasi serta koordinasi dalam pengelolaan risiko.

  
apa tantangan spBd? apakah juga sudah  mengantisipasi 

pasar? Salah satu tantangan adalah beragamnya unit bisnis yang 
kami support dengan dinamikanya masing-masing. Dari sisi internal 
unit bisnis menghadapi situasi  tantangan target yang semakin ketat 
dari stakeholder,  keterbatasan daya saing serta dan dukungan sarfas 
yang belum andal, sementara dari eksternal menghadapi kondisi  
pelanggan yang semakin demanding, pesaing yang semakin banyak 
dan kuat, regulasi serta  bermunculannya produk substitusi yang lebih 
kompetitif. Mereka perlu fokus dalam mengelola bisnisnya, sehingga 
dukungan dari SPBD dibutuhkan untuk menyiapkan strategi ke depan, 
evaluasi & feed back atas program-program yang telah dilaksanakan 
unit bisnis agar dapat perform lebih baik lagi serta upaya-upaya  inisiasi 
pengembangan bisnis baru diluar apa yang telah diupayakan oleh unit 
bisnis. Tentunya tidak mudah untuk dapat memenuhi harapan dan 
memuaskan seluruh unit bisnis.

Namun demikian semua itu tidak akan dirasakan berat jika 
dilakukan melalui koordinasi yang baik dengan seluruh unit bisnis dan 
anak perusahaan dan dengan penuh kesadaran bahwa apa yang kita 
lakukan ini adalah untuk kemajuan dan kebanggaan bangsa, khususnya 
Pertamina.•urip herdiMan kaMBali
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adakah Gading yang tak retak?Sepekan terakhir wacana pengembangan 
dan memaksimalkan pemanfaatan energi 
terbarukan di tanah air makin gencar saja. 
Bukan tanpa alasan. Tetapi wacana muncul 
ketika  mata uang dolar Amerika kembali 
menguat, sebagai pertanda ekonomi negeri 
Paman Sam itu mulia membaik.

Penguatan dolar tak hanya berimbas bagi 
mata uang rupiah. Kurs dolar yang merambah 
hingga menyentuh angka Rp 11.000 tentu saja 
menjadi pertanda siaga bagi seluruh sektor 
perekonomian yang tergantung pada produk 
impor.

Semua merancang berbagai skenario 
agar penguatan dolar tidak berdampak serius. 
Termasuk di sektor energi, mengingat kini 
bangsa kita tak lagi menjadi negara produsen 
minyak, tetapi sebagai pengimpor BBM.

Karena itu, Menteri ESDM Jero Wacik akan 
meningkatkan penggunaan bahan bakar nabati 
(BBN) atau biofuel khususnya jenis biodiesel 
untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak 
(BBM) solar. Penggunaan biodiesel akan 
dilakukan secara mandatori (wajib) sebesar 
10% dari yang sebelumnya 7,5%. Rencana itu 
akan dilakukan secepatnya, dengan harapan 
bulan September impor BBM akan berkurang, 
kata Jero, Jumat pekan lalu.

Sebenarnya wacana penggunaan energi 
terbarukan sudah dilakukan sejak era Orde 
Baru. Namun dalam pelaksanaannya tidak 
maksimal. Karena tidak aturan yang ‘memaksa’ 
berbagai pihak untuk menggunakan energi 
terbarukan. Apalagi energi terbarukan di 
lapangan ‘diadu’ dengan energi fosil yang 
harganya murah lantaran disubsidi.

Alih-alih masyarakat ataupun kalangan 
industr i  beral ih memanfaatkan energi 
terbarukan, justru mereka semakin dimanjakan 
dengan energi fosil. Yang membuat para pelaku 
atau produsen energi terbarukan memilih 
meninggalkan bisnisnya. Dalam dialog tentang 
energi terbarukan yang disiarkan sebuah 
stasiun televisi bahkan banyak masyarakat 
yang menjadi ‘korban’ kampanye pemanfaatan 
energi terbarukan. Investasi menanam pohon 
jarak hingga puluhan hektar, ujung-ujungnya 
terbengkalai karena tak ada pihak swasta atau 
industri energi bio yang memanfaatkannya. 
Satu-persatu perusahaan tersebut mundur, 
karena tak bisa bertahan jika tidak ada 
aturan yang memaksa seluruh pihak wajib 
menggunakan energi terbarukan.

Padahal jika digarap serius, bisa jadi ketika 
dollar menguat seperti sekarang ini, negara 
tak perlu pusing memikirkan impor BBM. 
Pemanfaatan energi terbarukan akan terasa 
membantu dan meringankan beban keuangan 
negara.

Pertamina yang kini telah menjadi peru-
sahaan energi, begitu serius menggarap energi 
terbarukan. Mulai dari geothermal yang kini 
telah mampu membangkitkan power energy, 
memproduksi biofuel baik itu biosolar maupun 
biopremium, serta menggarap sampah untuk 
dijadikan pembangkit listrik.

Ada tidaknya dukungan pemerintah, Per-
tamina tetap menjalankan pola pengembangan 
energi terbarukan. Karena perusahaan energi 
ini akan menjadi  pelopor energi masa de pan, 
dimana energi fosil tak lagi bisa menjadi gan-
tungan	harapan	ketahanan	energi	bangsa.•
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Direktur PIMR Pertamina M. Afdal Bahaudin dan Presiden KPI Bakheet Al Rashidi 
menyepakati joint steering committee sebagai bagian dari rencana pembangunan 
kilang baru di Indonesia.

jad i  atau t idaknya akan 
tergantung pada keputusan 
Pemerintah. “Kita segera 
a k a n   b i c a r a  d e n g a n 
pemerintah. Kami harapkan 
KPI bisa menggunakan akses 
diplomatik mereka untuk 
bicara dengan pemerintah 
Indonesia,”lanjutnya.

Proyek ini diperkirakan 
akan memakan  waktu sekitar 
15 tahun, sehingga  perlu 
di jamin pasokan minyak 
mentah dari Kuwait  sekitar 25 
sampai 30 tahun. Sedangkan  
kehadiran SK sebagai partner 
pembangunan kilang, sangat 
diperlukan terutama dari segi 
teknologinya. “SK itu punya 
knowledge dan teknologi. 
Kuwait  juga tidak keberatan 
dengan kehadiran SK.” 

Sementara Bakheed Al 

Jakarta – Bertempat di 
Executive Lounge Lantai 
M ,  pada  Kamis  (18 /7 ) 
dilangsungkan Joint Steering 
Committee antara Pertamina, 
KPI (Kuwait Petroleum  Inter-
national)  dan SK Energy. 
Perjanjian ditandatangani  
antara Direktur PIMR Perta-
mina M. Afdal Bahaudin 
dengan  Presiden KPI Bakheet 
Al Rashidi.  Hadir dalam acara 
tersebut CEO Petrochemical 
Industries Company  Assad 
Alsaad dan VP Global Bu-
siness Development SK 
Energy Sin Inchul.  

M. Afdal Bahaudin men-
jelaskan  investasi Kuwait ini 
merupakan tindak lanjut dari 
kunjungan delegasi Indonesia 
2 tahun lalu ke Kuwait agar 
berinvestasi  membangun 
kilang di Indonesia. “Kedua 
p i h a k  s e p a k a t  b a h w a 
pembangunan kilang ini sangat 
penting bagi Indonesia,”kata 
Afdal.  

Namun Afdal mengakui, 

Pertamina Gandeng KPI dan 
SK Garap Kilang Baru

Rashidi  dari KPI menjelaskan, 
KPI  menjamin pasokan  
minyak mentah sebesar 
200.000 sampai 300.000 
barrel per hari untuk kilang 

ini. Bakheed memperkirakan 
pasokan akan mulai berjalan 
tahun 2019, bersamaan 
dengan selesainya kilang.•urip 

herdiMan kaMBali

Jakarta - “Seluruh Menteri 
Energi sedunia dan PBB 
mencanangkan, 22 Oktober 
sebaga i   Wor ld Energy 
Day. Hal itu dideklarasikan 
Oktober tahun lalu di Dubai. 
Tahun ini pertama kali dunia 
akan merayakan Hari Energi 
Sedunia.” Demikian dikatakan 
oleh Menteri ESDM Jero Wacik  
saat membuka  talkshow 
Indonesia Menuju Energi Hijau 
di Auditorium BPPT, (3/7). 

 “Yang diinginkan dari 
World Energy Day, minimal 
setahun sekali, kita semua 
harus care pada energi. 
Kampanye energi dari tingkat  
TK, SD, SMP dan seterusnya. 
Jadi care pada penghematan 
energi, “ tegas Jero.

K a r e n a  i t u ,  u n t u k 
menjawab masalah konsumsi 
energi  yang terus meningkat, 
tidak bisa lagi bergantung 
pada  energi fosil seperti 
minyak mentah dan gas. 
“Tidak ada pilihan lain, kecuali 
berpaling pada energi baru 
dan terbarukan (EBT) yang 
lebih ramah lingkungan,” ujar 
Jero. 

Hal  tersebut  d iamin i 
Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina Hanung Budya yang 
menjadi salah satu pembicara 
dalam talkshow  yang dise-

Saatnya Berpaling pada EBT

RESUME
pekan ini
2014, SETOran DIVIDEn BuMn 
DIuSuLKan 37 TrILIun ruPIah

Jakarta (Investor Daily) – Pemerintah 
mengajukan target setoran dividen BUMN 
dalam RAPBN 2014 sebesar Rp 37 triliun. 
Target tersebut hanya meningkat Rp 500 miliar 
dibandingkan target dalam APBN-Perubahan  
2013 sebesar Rp 36,5 triliun. Berdasarkan nota 
keuangan RAPBN2014, target dividen BUMN 
itu akan dipenuhi dari dividen BUMN perbankan 
sebesar Rp 5,9 triliun dan sisanya, Rp 31,1 triliun 
oleh BUMN nonperbankan. Dirjen Anggaran 
Kementerian Keuangan Askolani menuturkan, 
kenaikan tipis usulan target dividen BUMN 
tersebut disebabkan adanya kemungkinan 
penurunan dividen PT Freeport Indonesia. Faktor 
lain, menurut Askolani, pemerintah juga harus 
menjaga keseimbangan antara dividen yang 
harus disetorkan BUMN dengan investasi yang 
harus dilakukan BUMN. Namun pemerintah tetap 
berharap setoran dividen dari BUMN lainnya dapat 
meningkat seiring pertumbuhan laba BUMN, 
kendati besaran persentase dividennya (pay 
out ratio) masing-masing BUMN tidak berubah. 
“Harapan kita untuk BUMN, tentu dividen naik 
seiring kenaikan laba BUMN, walaupun pay out 
ratio-nya tetap sama, jumlah dividennya akan 
meningkat. Mungkin ada tantangan ekonomi 
global, tapi tidak semua  kena. Seperti Pertamina 
itu	labanya	selalu	naik,”	ujarnya.	•rianti octaVia
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lenggarakan oleh Ikatan 
Alumni ITB angkatan 1978 
tersebut. Namun menurutnya, 
ada permasalahan yang 
harus disepakat i  semua 
pihak berkai tan dengan 
biaya eksplorasi dan produksi 
EBT yang  l eb ih  maha l 
dibandingkan dengan energi 
konvensional. Siapa yang 
harus menanggung tingginya 
biaya ini. “Pilihannya ada tiga. 
Pemerintah yang mensubsidi,  
produsen yang mensubsidi, 
a tau  masya raka t  yang 
mensubsidi. Di negara-negara 
maju yang berhasil dalam 
implementasi EBT, ada insentif 
fiskal	yang	diberikan	kepada	
produsen, ataupun kombinasi 
dengan subsidi Pemerintah. 
Nah, ini yang harus kita 
lakukan kalau Indonesia ingin 

mengembangkan EBT,” kata 
Hanung. 

S e m e n t a r a  K e p a l a 
BPPT Marzan A. Iskandar 
meng inga tkan  kemba l i 
k o m i t m e n  I n d o n e s i a 
sebagai salah satu negara 
yang  mengembangkan 
pemanfaatan energi hijau.  
“Presiden Susilo B. Yudhoyono  
da lam pertemuan G-20 
Summit  di Kopenhagen, 
tahun 2010,  menyatakan 
Indonesia akan mengurangi  
level emisi CO2 pada tahun 
2020 sampai dengan 26% 
dari business as usual, tanpa 
bantuan luar negeri. Dan 
bahkan akan mengurangi 
sampai 41 persen dengan 
bantuan internasional, “ kata 
Marzan. •urip herdiMan kaMBali 

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya mengingatkan perlu 
adanya kesepakatan bersama tentang biaya eksplorasi dan produksi berkaitan 
dengan pengembangan EBT di Indonesia.
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Traktor Pertamina
Siap Bantu
Warga Maumere
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Pertamina Branch aceh Peduli 
Pelestarian Lingkungan
Banda aceh - Pertamina 
Branch Aceh menyerahkan 
bantuan  ribuan  pohon untuk 
lingkungan sekitar. Sebanyak 
1.500 Cemara Laut, 150 bibit 
Kelapa Hibrida, 100 bibit 
Mangga, serta 25 batang 
Trembesi  diberikan kepada 
masyarakat di Gampong 
Tutui, Desa Lam Teungoh, 
Kecamatan Peukan Bada, 
Kabupaten Aceh Besar. 
Secara simbolis, bibit pohon 

diserahkan oleh Marketing 
Branch Manager Aribawa 
kepada Keuchik Gampong 
Lam Tutui, Mujibullah dan 
Imam Mes j id  Gampung 
Tutui.

Aribawa menyampaikan 
Pertamina sangat peduli 
terhadap program pelestarian 
lingkungan. Salah satu pro-
gram unggulan Pertamina 
dalam program lingkungan 
tersebut, yaitu program “me-

nabung 100 juta pohon”. 
“ L i n g k u n g a n  h i d u p 

di sekitar pesis ir  pantai 
Gampung Tutui ini sudah 
sepatutnya memperoleh 
peng hijauan yang lebih baik 
guna mengatasi kerusakan 
pesisir pantai akibat erosi air 
laut dan menahan angin laut 
agar tidak secara langsung 
mengenai perkampungan 
warga,” ujar Aribawa. Selain 
itu, manfaat secara ekonomi 

dari penanaman Cemara 
Laut adalah menarik ikan 
ke daerah pesisir sehingga 
berdampak pada peningkatan 
hasil tangkapan.

Aribawa berpesan agar 
masyarakat dapat menjaga 
dan merawat sebaik-baiknya 
sehingga nilai ekonomi pe-
nanaman pohon ini dirasakan 
masyarakat dan generasi 
penerus selanjutnya.•Mor i

MauMere – Lahan yang kurang subur 
membuat warga Sikka, Maumere kesulitan 
mengolah kekayaan alamnya untuk pertanian 
dan perkebunan. Padahal bertani dan berkebun 
merupakan salah satu mata pencaharian utama 
bagi warga Sikka.

Melalui Program Pertamina Peduli, Pertamina 
membantu satu unit traktor untuk warga Sikka, 
Maumere melalui Yayasan Bapak Bangsa yang 
akan memfasilitasi penggunaan traktor sesuai 
dengan keperluan warga. Serah terima bantuan 
traktor dilaksanakan oleh OH TBBM Maumere 
C. Heri Sulistyono kepada Seli selaku perwakilan 
Yayasan Bapak Bangsa di Maumere, pada 17 
Juli 2013. 

Menurut Seli, musim tanam di Maumere 
selama ini hanya sekitar 3 bulan dalam setahun. 
Sehingga dalam waktu yang pendek tersebut 
harus benar-benar dimanfaatkan dengan optimal. 
Sedangkan pada bulan-bulan lain kondisi tanah 
dan cuaca kurang baik. 

Pertamina berharap masyarakat yang mem-
butuhkan dapat memiliki akses seluas-luasnya 
ketika	membutuhkan	traktor	tersebut.•Mor V

Pelatihan Safety representatif 
Bagi Warga Sekitar ru III
plaJu –  HSE RU III meng-
adakan Pelatihan Safety 
Respresentatif  bagi warga 
sekitar operasi perusahaan.  
Acara berlangsung di Diklat 
HR Development Plaju dan 
dibuka oleh Manajer HSE RU 
III Achmad Muslimin, pada 
(1/7).

Achmad Muslimin menga-
takan, pelatihan yang diikuti 
oleh 28 peserta ini merupakan 
kepedulian perusahaan ter-
hadap keselamatan kerja 
di lingkungan operasi per-

Partisipasi Mitra Binaan ru VI Balongan
di Cirebon Creative Expo 2013
cireBon – Sebagai bentuk 
dukungan perusahaan dalam 
mempromosikan produk-
produk olahan rumah tangga 
hasil mitra binaan Program 
P e n i n g k a t a n  K u a l i t a s 
Lingkungan (PPKL), Jumat 
(28/6), RU VI membantu 
mitra binaan PPKL untuk 
tampil di Cirebon Creative 
Expo 2013 yang merupakan 
ajang pameran kreatif itas 
komunitas wilayah Cirebon 
dan sekitarnya. Acara yang 
berlangsung selama 2 hari  
ini diramaikan lebih dari 20 
stand yang menampilkan 
produk-produk	hasil	kreatifitas	
masyarakat. 

Mitra binaan RU VI yang  
tampi l  dengan ident i tas  
Rempug Wong Dermayu ini 
memamerkan produk olahan 
rumah tangga hasi l  dar i 

usahaan. 
Dikatakan Achmad Mus-

limin, selama ini per guruan 
tinggi yang ada di Palembang 
belum ada Fakultas Ke-
selamatan Kerja. Muslimin 
yakin, para peserta akan 
sukses mengikuti pelatihan 
ini, karena materi kesehatan 
& keselamatan kerja yang 
diberikan sangat lengkap dan 
praktis. 

“Peserta akan diberikan 
sertif ikat. Sertif ikat yang 
dikeluarkan HSE RU III  hanya 

berlaku di lingkungan RU 
III. Para peserta diharapkan 
lulus semua dan nantinya 
dapat berperan dalam setiap 
kegiatan Maintenance, Turn 
Around, dan lain-lain yang ada 
di RU III,” jelasnya.  

Sementara Act. Public 
Relation Section Head RU 
III Makhasin mengatakan, 
pelatihan yang diberikan 
ini merupakan bagian dari 
Community Development  
b i dang  pembe rdayaan 
per   usahaan, sehingga ke-

beradaan perusahaan ini 
dapat dirasakan oleh ma-
syarakat sekitar. 

Peserta pelatihan meru-
pakan lulusan D3 di lingkungan 
Kecamatan Plaju dan Ba-
nyuasin I  serta perwakilan 
per usahaan-perusahaan  
dengan instruktur berasal dari 
fungsi HSE RU III. Sedangkan 
materi yang diberikan meliputi  
Basic Safety, Basic Fire, Basic 
Environmental & Pengelolaan 
B3, SIKAJS, Inspeksi dan 
Observasi.	•ru iii

Jakarta – Perwakilan pekerja wanita Kantor Pusat Pertamina berbincang dengan orang 
tua para pasien tidak mampu yang dirawat di ruang anak RS Cipto Mangunkusumo, 
Jakarta, pada (2/8).  Mereka  memberikan bantuan  kepada pasien anak-anak  dari keluarga 
ekonomi lemah yang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Sebanyak 45 orang 
mendapatkan bantuan total Rp 20 juta. Bantuan ini diberikan untuk para orang tua yang 
sedang	menunggu	anaknya	selama	masa	perawatan.•priyo Widiyanto

pelatihan yang diberikan oleh 
RU VI seperti kerupuk kulit ikan 
ruca-ruca, sirup mangrove, 
dan keripik ikan. 

CSR	Officer	RU	VI	Balongan	
Panji Adhitiyo mengatakan, 
Program Peningkatan Kualitas 
Lingkungan (PPKL) ditujukan 
bagi masyarakat sekitar kilang 
khususnya yang bermata 
pencaharian sebagai nelayan 
dan petambak. Program 

yang dijalankan mulai 2010 
hingga sekarang telah banyak 
mendorong potensi ekonomi 
lokal yang menghasi lkan 
produk-produk pengolahan 
rumah tangga yang mampu 
menambah nilai kemandirian 
serta meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat nelayan 
dan petambak ketika nelayan 
tidak dapat melaut akibat 
cuaca	ekstrim.•ru Vi
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Menciptakan 
Leader Pertamina 
Masa Depan
Jakarta – Perubahan budaya sangat berpengaruh 
terhadap sebuah keberhasilan pencapaian visi perusahaan 
dan semua itu terjawab di Organitation Performance 
Profile (OPP) Survey. Perubahan budaya kinerja juga turut 
berperan dalam membawa Pertamina berhasil masuk di 
urutan ke-122 dalam Fortune 500.

Menindaklanjuti hal tersebut, Corporate Secretary 
Pertamina menggandeng fungsi Culture & Transformation 
HR melangsungkan kegiatan Future Leader Forum yang 
diikuti oleh para pekerja muda dari BPS angkatan 2003 
hingga 2013 yang terpilih, di Lantai 21 Kantor Pusat 
Pertamina, (16/7). 

Future Leader Forum merupakan ajang pertemuan 
para pekerja muda Pertamina sebagai calon leader 
Pertamina untuk melakukan sharing dengan Direktur 
Utama Pertamina, Karen Agustiawan beserta jajaran 
direksi dan para pimpinan Pertamina lainnya. 

Para pekerja muda dikumpulkan untuk berdiskusi, 
menuangkan visi dan misi mereka sebagai insan 
Pertamina dengan menunjukkan kontribusi apa yang telah 
mereka lakukan bagi Pertamina dan hal-hal apa yang 
diharapkan oleh para pimpinan dari mereka.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
mengarahkan agar para calon leader Pertamina jangan 
pernah menjadikan besarnya nilai gaji yang diberikan 
perusahaan sebagai tolok ukur semangat kerja. “Bekerja 
di Pertamina adalah sebagai wujud dedikasi anak bangsa 
untuk kepentingan bangsa Indonesia,” tegasnya.  

Pernyataaan tersebut disambut juga oleh Direktur 
Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto yang 
mengatakan bahwa gaji bukanlah penyemangat utama 
untuk bekerja. “Ciptakan bagaimana kita senang bekerja 
dan mencintai perusahaan ini. Jangan melihat kanan 
kiri. Fokus, sabar, serta tetap tanamkan semangat kerja 
dengan baik,” ucap Chrisna.

Sementara itu, Direktur SDM Pertamina Evita Tagor 
menegaskan ada tiga hal yang ditekankan dalam bekerja. 
Pertama, bekerja harus memiliki passion agar tidak 
merasa terbebani dengan pekerjaan yang diemban. 
Kedua, sabar. Ketiga, inter relationship agar tidak terjadi 
silo. 

Sebelum mendapat pengarahan dari jajaran direksi, 
para pekerja muda tersebut mempresentasikan hasil 
diskusi mereka di hadapan para direksi terkait tema 
mengenai leadership, capability, motivation, coordination 
and control, culture and climate.•irli karMila
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengarahkan agar para calon leader 
Pertamina jangan pernah menjadikan nilai gaji yang diberikan oleh perusahaan sebagai 
tolak ukur semangat kerja.
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. Ga
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

KOMITE Mulai aktif – Sistem Standar harus Efektif

oleh Dewi Hanifah- Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Senna Gumilar -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

asesmen Kinerja unggul BuMn : 
Kompetisi Tingkat nasional

No. 34
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Pertamina, dengan segala upaya dan kinerja yang dihasilkan berusaha terus mengejar Visi yang telah 
ditetapkan		bersama	dengan	seluruh	entitas	operasi	dan	bisnis	di	dalamnya.	Sertifikasi	dan	implementasi	
sistem standar baik yang berorientasi pada perbaikan kinerja manajemen Organisasi yang bersifat volunter 
maupun sebagai bukti kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan.

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 17025, ISO 18001, ISO 20000, ISPS CODE dan masih banyak 
sistem standar lain yang berlomba-lomba diterapkan oleh Fungsi, Unit Operasi/Bisnis/ Region dan Anak 
Perusahaan.Semuanya semata-mata bertujuan untuk memperbaiki proses kerja yang berujung pada 
peningkatan	profit	Organisasi.

Adalah hal yang wajar apabila pada akhirnya semua entitas operasi dan bisnis Perusahaan 
berlomba-lomba untuk melakukan implementasi salah satu atau beberapa sistem standar sesuai dengan 
kebutuhannya. Sesuai Kebutuhan – itulah kata-kata yang harus digaris bawahi dan dimaknai oleh kita 
semua.

Sesuai kebutuhan yang bagaimana? Tentu akan menjadi pertanyaan dan menimbulkan persepsi dari 
masing-masing orang yang megintepreasikan. Atas dasar apa kita menentukan kebutuhan tersebut? 
Siapa yang seharusnya melakukan evaluasi terhadap kebutuhan?

Karena seiring dengan perkembangannya, makna 
implementasi sistem standar itu bergeser menjadi 
“perlombaan”	sertifikasi	yang	membabi	buta.	Bukan	lagi	
mengejar perbaikan terhadap proses kerja, tetapi mulai 
mengarah kepada aksi “latah” atau gagah-gagahan. 
Padahal resource	yang	dibutuhkan	untuk	upaya	sertifikasi	
ini tidaklah sedikit.

Kondisi tersebut yang menjadi trigger lahirnya 
KOMITE Manajemen Sistem Standar yang secara resmi 
telah terbentuk pada tanggal 22 April 2013 melalui Surat 

Perintah Direksi. Sesuai amanat Code of Pertamina Quality Management System, KOMITE tersebut lahir 
untuk	menjadi	wasit	dalam	proses	Sertifikasi	Sistem	Standar.	KOMITE	bertanggung	jawab	untuk	menjaga	
efektifitas	implementasi	sistem	standar	di	seluruh	lingkungan	Perusahaan.	

Program kerja sudah mulai digulirkan dan sampai dengan saat ini KOMITE sedang menangani usulan 
review Sertifikasi	Sistem	Standar	dari	PT	Pertamina	EP	sebagai	pilot project. Sebagai salah satu anak 
Perusahaan Hulu yang memiliki wilayah operasi sangat luas dan kompleksitas pekerjaan yang tinggi, PT 
Pertamina EP juga menerapkan berbagai sistem standar di seluruh wilayah operasinya.

Terkait implementasi organisasi baru di PT Pertamina EP dan adanya rencana assessment ISRS 7 
terhadap 18 field, maka perlu segera dilakukan review	terhadap	seluruh	sertifikasi	sistem	standar	untuk	
memastikan	efektifitas	sistem	kerja	yang	diimplementasikan.

Sesuai dengan program kerja yang telah disusun pada rapat KOMITE pada tanggal 18 Juli 2013, 
saat ini tengah dilakukan self review oleh masing-masing anggota Adhoc KOMITE. Self review dilakukan 
dengan berdasarkan data yang telah diterima oleh KOMITE untuk men-generate bahan rekomendasi 
dari masing-masing anggota.

Hasil dari self review tersebut nantinya akan dikonsolidasikan untuk mengerucutkan hasil rekomendasi. 
Tentu	saja	akan	dilengkapi	dengan	proses	verifikasi	yang	dilakukan	secara	tidak	langsung	(berdasarkan	
data) maupun pengamatan langsung (apabila diperlukan). 

Rekomendasi yang akan dihasilkan diharapkan dapat menjadi acuan PT Pertamina EP dalam 
mengambil	keputusan	terhadap	proses	resertifikasi	sistem	standar	yang	telah	diprogramkan.

Dengan pilot project program kerja KOMITE ini diharapkan dapat menjadi trigger kepedulian dari 
seluruh	Fungsi/Unit	Operasi/Bisnis/Region	dan	Anak	Perusahaan	betapa	pentingnya	menjaga	efektifitas	
dari implementasi sistem standar.

Akhirnya, setiap lini Perusahaan diharapkanakan mampu bekerja secara lebih efektif dalam upaya 
peningkatkan kinerja Organisasi yang berbuah manis terhadap sustainability	 dan	peningkatan	profit	
Perusahaan.•

!

Gambar 1. Para Anggota KOMITE Manajemen Sistem 
Standar 

!

Gambar 2. Sistem 
Standar 

Digunakan Untuk 
Meningkatkan 

Kualitas Proses 
Kerja 

Bulan Juli 2013 lalu, Pertamina mendapatkan surat dari Kementerian BUMN untuk 
proses penilaian kinerja perusahaan berdasarkan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 
BUMN. Kriteria ini merupakan adopsi dari kriteria Malcolm Baldrige yg sudah cukup lama 
dikenal dan diterapkan di Pertamina. 

Penilaian KPKU ini mensyaratkan penyusunan Dokumen Aplikasi (DA) terkait data dan 
informasi perusahaan yang meliputi 8 hal yaitu:

Profil Organisasi: meliputi lingkup operasional perusahaan 
(produk dan layanan, pelanggan, mitra, pemasok), pekerja, 
stakeholders, tantangan dan keunggulan strategis, dan kondisi 
persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan.

kepemimpinan: meliputi peran pimpinan dalam menciptakan 
komunikasi kinerja yang efektif dan fokus pada pencapaian 
visi perusahaan, menjamin tata kelola organisasi dan perilaku 
etis, dan mewujudkan tanggung jawab sosial untuk menjamin 
keberlangsungan bisnis perusahaan.

perencanaan strategis: meliputi proses perencanaan dan 
pelaksanaan rencana strategis perusahaan yang dijalankan, proses monitoring, dan tinjauan 
gap kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran kinerja sesuai yang ditetapkan.

fokus pelanggan: meliputi proses mendengarkan suara pelanggan, memahami 
harapan mereka sesuai kelompok/segmen, serta proses melibatkan pelanggan dalam 
perbaikan kinerja produk dan layanan.

analisa, pengukuran, dan Manajemen pengetahuan: meliputi proses pengelolaan 
data dan informasi kinerja termasuk menjamin ketersediaannya dalam kondisi darurat 
serta proses pengelolaan aset pengetahuan perusahaan yang penting bagi peningkatan 
daya saing perusahaan.

fokus tenaga kerja: meliputi proses perusahaan dalam mengelola tenaga kerja untuk 
meningkatkan kinerja kompetitif organisasi dan meningkatkan motivasi pekerja.

fokus operasional: meliputi proses yang dijalankan perusahaan dalam mengelola 
keseluruhan sistem dan proses kerjanya

hasil kinerja: meliputi pencapaian hasil kinerja perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun 
terakhir yang meliputi aspek: efektivitas proses, pelanggan, tenaga kerja, kepemimpinan 
dan tata kelola, serta keuangan dan pasar.

Secara substansi proses penyusunan ini memang tidaklah terlalu sulit. Apalagi 
Perusahaan telah memiliki DA tahun sebelumnya yang disajikan dengan basis Baldrige. 
Adapun jadwal kegiatan asesmen KPKU telah ditetapkan sebagai berikut: 

 
 

Dalam minggu ini, Tim Penyusun yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah Direktur 
Utama bekerja dan berpacu dengan waktu untuk dapat menghadirkan DA Perusahaan 
yang valid dan komprehensif sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan yaitu 30 Agustus 
2013. 

Sesuai jadwal, Tim Penilai dari Kementerian BUMN akan melakukan site visit dan 
wawancara	langsung	dengan	Direksi	untuk	mengklarifikasi	dan	memverifikasi	data	dan	
informasi yang ada dalam Dokumen Aplikasi pada bulan September mendatang. 

Dukungan	semua	pihak	diperlukan	untuk	kesuksesan	proses		penilaian	ini.•
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Pertamina Manjakan Konsumen aceh 
dengan Berbagai Program Promo
aceh -Untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, 
Pertamina Pemasaran Aceh memberikan tiga promo dari bulan Juli 
hingga September 2013. Marketing Branch Manager Pertamina 
Aceh Aribawa menjelaskan, program tersebut adalah “Beli Motor 
Yamaha Gratis Pertamax”, “Beli Ban Michelin, Gratis Isi Pertamax”, 
serta “Hunting Ramadan Lebih Baik Bersama Pertamax”.

 
“Hunting ramadan lebih Baik Bersama pertamax”

Selama Ramadan lalu, konsumen setia Pertamax dan 
Pelumas Pertamina (Enduro/Fastron/PrimaXP) di Area Banda 
Aceh dimanjakan dengan hadiah berupa goody bag dan voucher 
Pertamina.

 Bekerjasama dengan Radio Flamboyant 105.2 FM Banda 
Aceh, tim Hunting Ramadan on air setiap Selasa, Kamis dan 
Minggu selama satu jam mulai pukul 17.00 untuk berkeliling ke 
SPBU-SPBU dan Bengkel Pelumas Pertamina. Mereka mencari 
dua kendaraan konsumen setia Pertamax dan Pelumas Pertamina 
yang sedang melakukan pengisian di SPBU atau bengkel pelumas 
Pertamina, dengan memberikan hadiah yang disediakan oleh tim 
Hunting Ramadan.

 Bukan hanya itu, konsumen yang sudah melakukan pengisian 
bahan bakar jenis Pertamax atau Pelumas Pertamina dapat 
menghampiri tim Hunting Ramadhan di spot lokasi SPBU atau 
bengkel resmi Pertamina dengan menunjukkan struk bukti 
pembelian pada hari tersebut.

 
“Beli Ban Michelin, gratis isi pertamax”

 Satu lagi kejutan istimewa untuk konsumen setia Pertamax 
yang akan melakukan penggantian ban kendaraannya. Pertamina 
Area Pemasaran Aceh bekerja sama dengan PT. Capital ECO 
Energy Distributor Michelin Aceh memberikan voucher Pertamina 
kepada konsumen ban Michelin.

 Dengan membeli tipe apa saja, akan langsung mendapatkan 
gratis voucher Pertamina senilai Rp 200.000 kepada konsumen 
kendaran jenis truk atau bus. Untuk jenis ban  kendaraan lainnya, 

diberikan voucher Pertamina senilai Rp 100.000.
 

“Beli Motor yamaha gratis pertamax”
Konsumen setia Pertamax yang membeli Sepeda Motor Yamaha 

ataupun pengguna sepeda Motor Yamaha dari Dealer Alfa Scorpii 
di Banda Aceh, sejak bulan Juli hingga September 2013 akan 
mendapatkan gimmick berupa “Pengisian Perdana” Pertamax.

Setiap pembelian kendaraan Yamaha motor bebek/matic 
akan mendapatkan 1 liter Pertamax dan 2 liter Pertamax untuk 
pembelian Yamaha motor sport. Konsumen  juga diberikan secara 
gratis voucher Pertamax senilai Rp 15.000,- dengan ditukarkan di 
dua SPBU yaitu SPBU 14.232.482 Kamp. Pocut Baren dan SPBU 
14.232.484 Jl Batoh, Banda Aceh.

 Selain itu, konsumen setia Yamaha yang menggunakan Pertamax 
dapat mengumpulkan point terbanyak dari promo “Pertamax 
Loyality Card” untuk mendapatkan banyak hadiah menarik bagi tiga 
konsumen yang beruntung dari Pertamina dan Yamaha.

 “Promo ini tentunya memberikan kepuasan bagi konsumen 
setia Yamaha, untuk menikmati Pertamax dalam mengendarai 
kendaraannya,”	ujar	Aribawa.•Mor i

  
SINOPSIS

Judul : Mau Bayi laki-laki atau 
perempuan
Klasifikasi  : 649.1.Sig.m
pengarang : sigma
penerbit : g Media
Kolasi : vii/82/il/19cm

Laki- lak i  dan perempuan je las 
tak sama. Tak bisa dipungkiri bahwa 
ada beberapa orang yang memang 
menginginkan atau bahkan mengharuskan 
bayi dengan jenis kelamin tertentu, jenis 
kelamin bayi bisa anda rencanakan. Ada 
beberapa metode yang bisa anda jadikan 
referensi guna mendapatkan bayi laki-laki 
atau perempuan yang tentu saja telah 
teruji secara ilmiah dan telah terbukti. Buku 
ini menjelaskan bagaimana cara Anda 
memperbaiki kualitas seperma, beberapa 
hal yang menghambat kesuburan wanita, 
menghitung hari ovulasi, hingga penelitian 
ilmiah bagaimana jenis kelamin anak bisa 
direncanakan. Anda bisa memilih jenis 
kelamin anak Anda dengan menerapkan 
metode dari Dr. Shettles, metode Whelan, 
maupun metode diet dengan rasio 
keberhasilan hingga 85%. 

Mitos-mitos resep punya anak laki-laki 
pun seringkali kita dengar atau kita baca 
bahkan menjadi bahan obrolan. Berbagai 
saran yang terdengar aneh tak cuma di 
Indonesia saja. Masyarakat Jepang pun 
punya kepercayaan-kepercayaan serupa.        

Sebuah penel i t ian i lmiah baru-
baru ini mengungkapkan bahwa pola 
makan wanita hamil mempengaruhi jenis 
kelamin janin. Seperti dikutip dari laman 
telegraph, wanita yang melakukan sarapan 
secara teratur dan banyak mengonsumsi 
makanan berlemak di awal masa kehamilan 
cenderung akan melahirkan anak laki-
laki. Sementara, mereka yang jarang 
sarapan dan menghindari makanan 
berlemak cenderung akan melahirkan anak 
perempuan. 

Penelitian dilakukan terhadap sejumlah 
tikus hamil yang dipisahkan dalam dua 
kelompok sesuai jenis makanan yang 
dikonsumsi. Kelompok pertama adalah 
tikus hamil yang mengonsumsi makanan 
tinggi kalori dan karbohidrat. Kedua, tikus 
hamil yang mengonsumsi makanan rendah 
kalori. Peneliti kemudian menganalisa gen 
yang terkandung dalam plasenta tikus-
tikus itu. Mayorita tikus yang mengonsumsi 
makanan tinggi kalori melahirkan bayi-
bayi tikus berkelamin laki-laki. Sebelum 
akhirnya dipublikasikan di Proceedings of 
the National Academy of Sciences, hasil 
penelitian itu telah diikuti dengan penelitian 
langsung terhadap wanita hamil selama 
dua tahun terakhir. Hasilnya dari 20 wanita 
hamil yang rutin sarapan dan menghadiri 
makanan berlemak, 11 di antaranya 
melahirkan bayi laki-laki. Meski demikian, 
para peneliti tidak menjelaskan secara 
detail hubungan antara jenis makanan dan 
kelamin	janin.•	perpustakaan

PS Nafiri Patra Adakan Penyegaran Iman
anyer –	 Sesuai	 Program	Pelayanan	Paduan	Suara	Nafiri	 Patra	
tahun 2013 bahwa sekali setahun diadakan acara penyegaran iman 
(retreat), dengan tujuan untuk mempererat persekutuan antar anggota 
di dalam satu kasih Tuhan, maka telah dilaksanakan acara tersebut 
pada Selasa, 23 Juli 2013 di Gedung Patra Jasa Anyer. Tema yang 
telah ditetapkan: Menjadi Rekan Sekerja Allah” (“Amanat Agung”), 
diambil dari alkitab Matius 28 : 19-21, dilayani oleh Pendeta Iesye 
Gunawan.

Dalam khotbah singkatnya, Pendeta Iesye Gunawan memaparkan 
bahwa melalui nyanyian-nyanyian rohani (puji-pujian kepada Tuhan) 
yang setiap saat kita persembahkan kepada Tuhan. “Itulah yang 
menguatkan kita, karena kita telah dibekali dengan Roh Kudus (Roh 
Allah) kita dimampukan untuk memberitakan Injil (kabar keselamatan) 
dari Tuhan bagi seluruh umat manusia di dunia agar mau bertobat,” 
ujar Iesye.

Kita mampu menyampaikan lagu-lagu sesuai Roh yang bekerja 
dalam hati kita dan menuntun hidup kita. Puji-pujian tersebutlah yang 
menghidupkan dan menguatkan kita agar bisa bersaksi, memuji nama 
Tuhan, sehingga iman kita juga semakin dikuatkan.

Kita adalah rekan-rekan sekerja Allah, yang bekerja di ladang-Nya. 
Harus mau bertumbuh melalui kasih karunia Allah. Nyanyi-nyanyian/

puji-pujian kepada Tuhan yang dihayati dengan sungguh-sungguh 
adalah nyanyian kekal. Kita bisa menjadi orang-orang kudus di hadapan 
Allah. Sebagai anggota paduan suara, kita harus disiplin karena dipakai 
Allah dan hidup berkenan di hadapan Allah.

Acara penyegaran iman ini diikuti 20 anggota Paduan Suara 
Nafiri	Patra	 yang	hampir	 semuanya	adalah	mantan	pekerja	Bidang	
Perkapalan.•yanti dharMono
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umroh Eksekutif Pertamina
Jakarta – Bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1434 
Hijriah, pekerja Pertamina melakukan perjalanan umroh yang 
tergabung dalam Group Jamaah Umroh Eksekutif Pertamina. 
Bersama Mitra Tours  & Travel, mereka melakukan ibadah umroh 
mulai tanggal 10 - 18 Juli 2013.•dsu

Pemasangan rFID di Kantor Pusat
Jakarta – Selama dua minggu, Pertamina Pusat 
melakukan pemasangan RFID pada 84 mobil 
operasional Pertamina di Pos SMP BBM yang 
terdapat tiga lokasi di sekitar Kantor Pertamina 
Pusat, mulai 9 Juli 2013.  Mobil di luar operasional 
Pertamina dapat juga melakukan pemasangan 
RFID di lokasi tersebut yang dibuka setiap harinya, 
sejak pagi hingga sore.•Wahyu nugraha

Peringatan huT ke-68 rI
Jakarta – Memperingati HUT ke-68 RI, Pertamina 
menyelenggarakan upacara bendera di halaman parkir 
Kantor Pusat Pertamina, Sabtu (17/8). Bertindak sebagai 
pembina upacara adalah Direktur Umum Luhur Budi 
Djatmiko. Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran direksi, 
komisaris, dan pekerja Pertamina serta anak perusahaan. 
Dalam kesempatan tersebut Luhur Budi Djatmiko 
membacakan sambutan Direktur Utama Pertamina yang 
tidak bisa hadir karena harus menghadiri acara yang sama 
di Kementerian BUMN. Acara dimeriahkan dengan lagu-
lagu perjuangan yang dibawakan paduan suara Vocalista 
Angels dari Klaten.•urip herdiMan kaMBali

2000 Bingkisan Lebaran untuk 
Warga Cilacap

cilacap - Refinery	Unit	 IV	Cilacap	memberikan	 2.000	
paket bingkisan Lebaran, pada (24/7). Sebanyak 1.500 
bingkisan untuk masyarakat Kecamatan Cilacap Tengah 
dan 500 bingkisan untuk warga Kecamatan Cilacap. 
Secara simbolis bingkisan diserahkan oleh Bupati Cilacap 
H. Tatto Suwarto Pamudji didampingi Legal & General 
Affairs Manager RU IV Eko Hernanto.•ru iV

Bazma ru III Salurkan Zakat Pekerja 
untuk 544 Mustahik
plaJu - Baituzzakah Pertamina (Bazma) RU III menyalurkan 
zakat  pekerja kepada kaum dhuafa binaan BAZMA RU III yang 
berada di lingkungan Komplek Pertamina Plaju, Sungai Gerong 
dan Bagus Kuning, pada (24/7). Penyerahan secara simbolis 
dilakukan oleh Ketua Harian Bazma RU III H. Erwin Widiarta, 
didampingi Wakil Ketua Harian Bazma, H. Encep Wahyudin, 
Manager Pelaksana Harian Bazma RU III, H. Endang Solihin. 
Total dana zakat yang disalurkan kepada 544 mustahik sebesar 
Rp. 81.600.000.•ru iii
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Berbagi dan Mempersiapkan 
Mudik di Enduromadhon
yogyakarta – Pertamina Pelumas dengan semangat 
memberi pelayanan terbaik bagi pelanggannya 
memberikan servis gratis untuk 1.000 sepeda motor 
pada ‘Festival Enduromadhon’. Event yang diadakan 
di Taman Parkir Ngabean,  Yogyakarta ini berlangsung 
sejak 20-28 Juli 2013 dan  mampu menyedot animo 
masyarakat Yogyakarta yang  berniat untuk mudik 
dengan menjaga kondisi kelayakan kendaraan yang akan 
dipakai untuk mudik tersebut.  Selain servis gratis, bagi 
para pembeli Oli Enduro diberikan diskon sebesar 50% 
dan hadiah langsung berupa sembako.•Mor iV
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Jakarta – Pertamina mengadakan pertemuan 
dengan Toyota Motor Corporation Jepang  terkait 
pengembangan biofuel, pada Jumat (12/7) di 
Gedung Utama Pertamina, Jakarta .

Delegasi Toyota yang dipimpin oleh Managing 
Officer Toyota Motor Corporation, Tomoyo 
disambut Direktur Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Risiko (PIMR) Pertamina M. Afdal 
Bahaudin beserta jajaran manajemen. Pertemuan 
ini merupakan front discussion  untuk dimulainya 
feasibility study pengembangan biofuel berbentuk 
Cellulosic ethanol yang diambil dari tumbuhan.

“Sama dengan Pertamina, Toyota juga 
concern terkait dengan fuel consumption dengan 
ethanol. Pengembangan biofuel ini sebagai energi 
alternatif yang bisa membantu pemerintah dan 
negera ini,” ucap Afdal.

Pada praktiknya tumbuhan yang dipilih oleh 
Toyota adalah Napier Grass. Bahan dasar ini 
merupakan sejenis rumput yang dipercaya lebih 
menguntungkan untuk dijadikan biofuel dibanding 
dengan bahan lainnya,  seperti singkong yang 
cenderung hight cost. “Napier Grass tergolong 
sangat murah. Di Indonesia Napier Grass ini 
merupakan material yang cocok untuk diproduksi 
menjadi ethanol,” ungkap Tomoyo.

Direktur PIMR Afdal Bahaudin berharap 
proyek pengembangan ini bisa mencapai tahap 
validasi dan groundbreaking di tahun 2014 
mendatang.•sahrul haetaMy ananto

Pertamina dan Toyota 
Bahas rencana 
Pengembangan Biofuel
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anak perusahaan

Blora - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Randu gunting 
melaksanakan pro gram Corporate Social Responsibility 
(CSR) dengan tajuk “Randugunting Menga jar” di 
Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, pada (2/7). 
Kegiatan ini ditujukan untuk mendorong peningkatan 
pengetahuan dan informasi kepada masyarakat 
mengenai kegiatan operasional pem boran minyak dan 
gas bumi. 

Acara diisi dengan penyampaian materi diberikan 
secara bergantian oleh GM PHE Randugunting Abdul 
Mutalib Masdar, Exploration Manager PHE Randugunting 
Kamal Azlan dan Operation Manager PHE Randuginting 
Atok Illah. 

”Kami disini hadir untuk berbagi pengalaman dan 
menanamkan nilai-nilai positif kehidupan, seperti 
kejujuran, kerja keras, tekad kuat, dan senantiasa 
menghormati para pendahulu dan orang tua,” ujar Abdul 
Mutalib Masdar.

Pada kesempatan tersebut, PHE Randugunting 
juga menyerahkan bantuan peralatan olahraga kepada 
masyarakat dari empat desa dan dana pendidikan bagi 
pelajar berprestasi di tujuh SLTA di sekitar Kecamatan 
Tunjungan. Selain itu, di serahkan pula satu unit lap-
top kepada Kecamatan Tunjungan, Kepolisian Sektor 
Tunjungan	dan	Koramil	Tunjungan.•phe randugunting

Jakarta – PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
tengah mengopt imalkan 
penge lo laan aset  guna 
meng hindari hal-hal yang 
mengancam kegiatan ope-
ras i .  Rabu (10/7) ,  PGE 
meng a dakan kick off meeting 
yang membahas tentang 
penerapan Sistem Manajemen 
Pengamanan (SMP) baru di 
Area Geothermal Kamojang 
dan Lahendong. 

H a d i r  d a l a m  a c a r a 
tersebut Direktur Utama PGE  
Andriansyah beserta segenap 
jajaran Direksi, Manajemen 
PGE, dan perwakilan lembaga 
konsultan PT Sapta Surya 
Nusabakti (SSN). Nantinya 
implementasi SMP ini akan 
bekerja sama dengan SSN. 

 “Kita melakukan kerja 
sama dengan SSN untuk 

Sistem Pengamanan Baru Segera 
Diterapkan di area Geothermal

Jakarta – Angka produksi 
minyak Pertamina EP Asset 
4 Field Cepu menembus 
angka 3.100 barel per hari 
(BOPD). Pemantauan realisasi 
produksi pada Kamis (15/8) 
menunjukkan bahwa Field 
Cepu memproduks ikan 
sebesar 3.182 BOPD pada 
bulan Agustus 2013 ini atau 
154% di atas target bulan 
Agustus yaitu 1.248 BOPD. 
Kont r ibus i  pen ingkatan 
pro duksi secara signifkan 
ini didapatkan antara lain 
dari struktur Kawengan, 
Semanggi, Tiungbiru dan 

Jakarta - PT Pertamina 
Hulu Energi West Madura 
Offshore (PHE WMO) berhasil 
meningkatkan produksinya 
70% da lam dua  tahun 
terakhir. Produksi Blok WMO 
kini lebih tinggi dibanding 
saat diserahkan dari Kodeco 
Energy ke Pertamina, pada 
7 Mei 2011 lalu. Saat itu, 
produksi Blok WMO tinggal 
13.000 barrels oil per day 
(bopd). Capaian produksi saat 
ini mencapai 22.200 bopd,  

Produksi PhE WMO naik 70% 

Pertamina EP Berhasil Tingkatkan 
154% Produksi di Field Cepu

Tapen.
Pencapaian ini merupakan 

wujud komitmen dan ke-
mampuan melakukan upaya 
peningkatan produksi dari 
lapangan eksisting di wilayah 
kerja Pertamina EP.

Pada awal tahun 2013, 
jumlah produksi Field Cepu 
hanya mencapai 1.687 BOPD 
di Januari dan 1.474 pada 
Februari, dengan produksi 
Struktur Semanggi eksisting 
pada Januari sebesar 95 
BOPD dan 87 BOPD di akhir 
Februari.

Trend peningkatan pro-

duksi minyak di Pertamina 
EP Asset 4 Field Cepu terjadi 
sejak April 2013. Pada bulan 
i tu,  ter jad i  peningkatan 
produksi yang cukup drastis 
hingga mencapai 2.379 BOPD 
karena adanya peningkatkan 
d i  S t ruk tu r  Kawengan, 
Semanggi dan Tiung Biru. 
Tiung Biru di sumur TBR-01 
mencapai 449 BOPD, Struktur 
Semanggi pada SMG-P12, 
SMG-75, SMG-P13 yang 
mencapai 236 BOPD, serta 
Struktur Kawengan terdapat 
KWG-P25 yang mencapai 
105 BOPD.

Se lan ju tnya ,  h ingga 
Agustus produksi Field Cepu 
terus mengalami kenaikan 
dengan kenaikan terbesar 
pada Struktur Semanggi 
sekitar 448% hingga mencapai 
477 BOPD termasuk tam-
bahan dari sumur tua yang 
diproduksikan oleh KUD/
BUMD mencapai 697 BOPD 
dan penambahan produksi 
dari pekerjaan reparasi di 
beberapa sumur khususnya 
di POP TPN di sumur TPN-
01 sebesar 391 BOPD. Peak 
produksi  dicapai pada (15/8) 
sebesar	3.182	BOPD.•pep

lebih tinggi dari target yang 
ditetapkan oleh SKK Migas 
sebesar 20.443 bopd.

Menurut Senior Executive 
VP & General Manager PHE 
WMO Bambang Kardono, 
peningkatan produksi ini 
dicapai dari 3 sumur produksi 
baru, yaitu hasil kenaikan 
produksi dari pengeboran 
sumur PHE 38B-5, PHE 40A-5 
dan PHE 40A-3. “Karena 
itu, kami yakin pada akhir 
tahun 2013 ini bisa melampui 

target produksi rata-rata 
20.443 bopd yang diberikan 
pemerintah,” imbuhnya. 

Bambang menambahkan, 
se la in  terus melakukan 
pengeboran sumur produksi 
baru, kini PHE WMO sedang 
berkonsentrasi menuntaskan 
proyek pemasangan pipa 
bawah  l au t  ba ru  yang 
menghubungkan beberapa 
anjungan produksi baru 
dengan Poleng Processing 
Platform (PPP). Menurutnya, 

keberadaan pipa itu dapat 
meningkatkan lagi tingkat 
p ro d u k s i  m i n y a k  d a r i 
anjungan-anjungan sumur 
produksi berikutnya 

“Tahun ini target kami 
mengebor 21 sumur produksi 
dan 9 sumur eksplorasi. Ini 
kami lakukan karena harus 
mengatasi declaining rate 
yang relatif tinggi, sekaligus 
b e r u p a y a  m e n e m u k a n 
cadangan migas baru,” 
paparnya.•phe WMo

Jakarta - Pada 23 Juni 2013 Baituzzakah 
Pertamina (Bazma) bekerja sama dengan BDI 
Pertamina Trans Kontinental (PTK), Program 
Corporate Social Responsibility dan PWP PTK 
Kantor Pusat melaksanakan khitanan massal. 
Inisiasi program dilakukan oleh Bazma, yang  pada 
tahun ini merencanakan mengkhitan 500 anak-
anak kaum muslimin di 5 lokasi yang berbeda. 

Pelaksanaan khitanan di PTK diikuti 100 anak 
yang berasal dari lingkungan sekitar Kantor Pusat, 
kerabat serta warga sekitar tempat tinggal para 
pekerja PTK. Hadir dalam kesempatan tersebut, 
President Director PTK Ahmad Bambang, 
Perwakilan Bazma Nurkomarudin, perwakilan 
PWP Anisa Joni Harsono, Head of Internal Audit 
Musirini, GM Fleet Joko Pramono, Corporate 
Secretary Nurkasa Siregar,  serta ketua tim 
dokter RSPP dan RSPJ yang bertindak sebagai 
pelaksana  Khitanan kali ini. 

Dalam sambutannya Ahmad Bambang 
menyambut positif program Bazma ini dan 
berharap agar pelaksanaannya menjadi agenda 
rutin terutama bagi BDI PTK. Pada kesempatan 
tersebut, anak-anak peserta khitanan massal juga 
mendapatkan	santunan	dari	perusahaan.•ptk 
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Khitanan Massal 
Bazma dan BDI PTK

menciptakan sistem mana-
jemen pengamanan yang ada 
di dua lapangan itu. Sehingga 
nantinya SMP ini siap untuk 
diaudit,” kata Direktur Utama 
PGE Andriansyah.

Tujuan dibentuknya SMP 
adalah untuk menghindari 
hal-hal yang bisa mengancam 
keberlangsungan operasi 

yang bisa menimbulkan 
kerugian aset. Terlebih Area 
Geothermal Kamojang dan 
Lahendong telah ditetapkan 
sebagai obyek vital nasional 
lewat keputusan ESDM 
nomor 3407. 

Andriansyah berharap 
sistem ini bisa berintegrasi 
dengan s is tem la innya. 

Sedianya penerapan sistem 
ini diawali dengan beberapa 
tahap, yakni initial review, 
analisa kondisi masyarakat 
setempat, business process  
rev iew,  ana l i sa  kond is i 
pengamanan fisik dan pe-
metaan karakteristik aset serta 
mapping ancaman.•sahrul 
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Pelatihan dan Uji Sertifikasi 
Loading Master
paleMBang – Pertamina Learning Center 
(PLC) bekerja sama dengan PT  Himpana 
Jasa Karya Jakarta menyelenggarakan 
Pelatihan		dan	Uji		Sertifikasi	Loading Master 
di Hotel Novotel Palembang, Senin (1/7). 
Acara penutupan dihadiri oleh Act. GM RU 
III Mahendrata Sudibja, Manajer Operation 
Excellent M. Sony,  dan PLC Pusat diwakili 
Fardi, serta tim Manajemen RU III.

Pjs. GM RU III Mahendarata Sudibya 
mengungkapkan rasa bangga dan terima kasih atas ditunjuknya RU III sebagai 
penyelenggara	Pelatihan	dan	Uji	Sertifikasi	Loading Master.

  Dikatakan Mahendarata, Loading Master merupakan bagian yang bertanggung jawab 
terhadap penyaluran BBM. Oleh karena itu profesi Loading Master merupakan posisi yang 
sangat	strategis	dalam	melakukan	pekerjaan.		GM	berharap,	pembekalan	dan	sertifikasi	
yang telah diberikan dapat memberikan kekuatan dan percaya diri bahwa pekerjaan Loading 
Master sudah terstandarisasi.   

Program	pelatihan	dan	sertifikasi	Loading Master merupakan program yang sangat 
strategis di Direktorat Pengolahan. Program ini direncanakan berlangsung selama empat 
angkatan. Pelatihan yang berlangsung selama enam hari ini adalah angkatan kedua, seteah 
angkatan sebelumnya diadakan di Cilacap. 

Sesuai dengan standar pelaksanaan,  para peserta sudah mengikuti ujian tertulis,  
interview dan uji praktek lapangan di area Kilang RU III oleh evaluator dari  Lembaga 
Sertifikasi	 Profesi	Maritim	 (LSPM)	 Jakarta.	 	Hasil	 secara	 keseluruhan	dari	 program	 ini		
khususnya	yang	menyangkut	uji	sertifikasi		diikrimkan	ke	Lembaga	Sertifikasi	Profesi	Maritim	
(LSPM) untuk selanjutnya dikirim ke Direktorat Pengolahan. Terpilih sebagai peserta terbaik 
Joko	Haryanto	(RU	V),	Muslim	ZA	(RU	III),	dan		Sugiarto	(RU	VI).	•ru iii

Jakarta – Setelah sukses menggapai podium ke-3 di Reli Amerika sepekan lalu, Rifat Sungkar 
dan Fastron World Rally Team mendarat di Bandara Soekarno Hatta, pada (1/8). 

Rifat yang datang bersama Indra disambut dengan pe luk an hangat dan kalungan bunga 
oleh Retail Marketing Mana ger Unit Lubricants Andria Nusa didampingi Sigit Pranowo, Rudi 
Rahmanda,	dan	Rafiety	Rasyid	dari	Retail	Marketing.

Seperti diketahui, perjuangan Rifat Sungkar bersama Fastron World Rally Team (FWRT) di 
3 New England Forest Rally (NEFR) benar-benar luar biasa. Rifat menjadi satu-satunya wakil 
Indonesia itu sukses merebut podium 3. Keberhasilan ini mengulang sukses Rifat yang telah 
dicapai pada laga pertamanya, di Oregon Traill. Rifat kembali berlaga lagi di Seri Ojibwe Forests 
Rally pada 23- 24 Agustus 2013. •peluMas-BMW

Fastron World Rally Team 
Tiba di Tanah air

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor  memberikan selamat kepada peserta 
BPS dan BPA Pertamina angkatan I Tahun 2013.

Jakarta -  Tahun ini genap 
satu dekade Pertamina 
menjadi perseroan. Anda 
s e m u a  m e m a s u k i  e r a 
Pertamina baru yang jauh 
lebih kompetitif dan dinamis. 
Hanya mereka yang mampu 
bersikap profesional dan 
memiliki kapabilitas tinggi 
yang akan bertahan dan 
dipertahankan.

Demikian di tegaskan 
Direktur SDM Pertamina Evita 
M. Tagor dalam pembukaan 
program Bimbingan Profesi 
Sarjana (BPS) dan Bimbingan 
Praktis Ahli (BPA) Pertamina 
angkatan I  tahun 2013, 
di lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, pada (22/7).

Di hadapan 260 peserta, 
Evita  mengingatkan agar  
mereka dapat mengambil 
pelajaran yang sebanyak-
sebanyaknya dari program 
penggemblengan ini. “Bersikap 
profesional lah,” pesannya.  
Ia yakin, para peserta me-
miliki ide-ide yang inovatif  
maupun masukan positif bagi 
perbaikan Pertamina. “Ambil 
kesempatan untuk melakukan 

improvement di manapun 
nanti Anda ditempatkan,” 
ujarnya.

Sementara Vice Presi-
dent Pertamina Learning 
C e n t e r  H a s n i l  R a s y i d 
menjelaskan, program  untuk 
mempersiapkan profesional 
dan tenaga ahli ini  diadakan 
mulai  21 Jul i  2013 dan 
ber akhir 31 Januari 2013.  
“Selama enam bulan mereka 
akan mengikuti  pembelajaran 
secara residensial untuk 
kegiatan classroom  di Jakarta 
dan non residensial untuk 
kegiatan on the job training 

(OJT).  Di akhir masa program, 
mereka akan dievaluasi  
sejauhmana efektivitas daya 
serap peserta terhadap 
materi yang telah didapat,” 
paparnya.

Ada 11 jurusan yang 
mengikuti  program kali ini. 
Yaitu, BPS Gas (22 orang), 
Finance (18), Marketing & 
Trading (32), PIMR (17), 
Refinery	(47),	HSE	(4),	Internal	
Audit (15),  ISC (20), dan 
Support (41). Sedangkan 
untuk BPA  ada dua jurusan, 
yaitu BPA M & T  (40) dan HSE 
(3).•rianti octaVia

Yang Profesional akan 
Bertahan dan Dipertahankan
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Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com 
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Jakarta –  Penyerahan 
bantuan yang berlangsung di 
Kantor Pusat Pertamina, pada 
Kamis (22/8) ini dilakukan oleh 
Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan kepada Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sekaligus 
pendiri YKPJ, Linda Amalia Sari 
Gumelar. 

Turut hadir juga dalam 

Direktur	Utama	Pertamina	Karen	Agustiawan	menyerahkan	replika	kunci	mobil	Mamografi	kepada	Menteri	Pemberdayaan	
Perempuan dan Perlindungan Anak sekaligus pendiri YKPJ, Linda Amalia Sari Gumelar.
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Mobil Mamografi 
untuk Kesehatan Wanita
sebagai wujud kepedulian 
terhadap kesehatan 
wanita, pt pertamina 
(persero) melalui 
program Corporate Sosial 
Responsibilty (csr) 
menyerahkan bantuan 
berupa satu unit mobil 
Mamografi kepada 
yayasan kesehatan 
payudara Jakarta (ykpJ). 

penyerahan tersebut Ketua 
Umum YKPJ Rima Melati, 
dewan pembina YKPJ Taty 
A.M Hendropriyono dan Andy 
Endriarto Sutarto.

“Kami sangat meng ap resiasi 
perhatian Perta mina terhadap 
kesehatan wanita, khususnya 
terhadap kanker payudara 
dengan memberi bantuan mobil 
mamografi. Ini adalah kado 
yang istimewa bagi kami saat 
yayasan berulang tahun ke-10,” 
ucap Linda Gumelar. Pihaknya 
ber harap ada perusahaan 
lainnya melakukan hal yang 
sama se perti yang dilakukan 
oleh Pertamina. 

Lebih lanjut Linda menilai, 
apa yang dilakukan Pertamina 
sejalan dengan Visi YKPJ, yaitu 
membuat Jakarta bebas dari 
kanker payudara stadium lanjut 
pada tahun 2020. “Mobil yang 

diberikan oleh Pertamina ini 
sangat multiguna. Di samping 
untuk mendeteksi kanker 
payudara juga mendeteksi 
kanker serviks,” ucap Linda 
Gumelar.

Dalam kesempatan tersebut, 
Direktur Utama Pertamia Karen 
Agus t iawan menyatakan 
keser iusan  BUMN yang 
dipimpinnya terhadap dunia 
pendidikan dan kesehatan. 
“Saya ber komitmen, ini me-
rupakan langkah awal. Saya 
ingin wanita Indonesia sehat 
semua dan dapat melahirkan 
putera-puteri bangsa yang 
akan memimpin bangsa ini ke 
depan,” ungkap Karen. 

Bantuan unit mobil mamo-
grafi	 terdiri	 dari	 satu	 unit	 bus	
yang dilengkapi dengan satu 
unit alat mamografi digital 
keluaran terbaru, satu unit 

silent genset sebagai pemasok 
daya dan dua AC Split untuk 
menjaga suhu ruangan alat 
mamografi.	

Sementara Dokter Spe-
s ia l i s  Rad io log i  Ka rd ina 

Jakarta –  Per tamina 
ber hasil mendapatkan tiga 
penghargaan sekaligus di 
malam penghargaan “Social 
Business Innovation 2013 & 
The Best 10 CEO 2013”, dari 
majalah Warta Ekonomi, di 
Ballroom Hotel JW. Marriot 
Jakarta, pada Rabu (22/8).

Penghargaan tersebut 
meliputi dua penghargaan 

Penghargaan 
untuk Bisnis 
ramah 
Lingkungan

kategori Social Business 
I nnova t i on  2013  y ang 
diberikan kepada PT Perta-
mina (Persero) dan PT Perta-
mina Geothermal Energy, 
serta penghargaan Green 
CEO 2013 untuk Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agustiawan. Awards tersebut 
diterima oleh Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dari Pemimpin Redaksi  War
ta Ekonomi  Muhammad 
Ikhsan.

Menurut Karen, peng-
hargaan in i  merupakan 
cambuk bagi Pertamina untuk 
bisa berbuat lebih banyak lagi. 
“Pada kenyataanya aktivitas 
green sudah banyak dilakukan 
Pertamina. Seperti Pertamina 
Sobat Bumi de ngan target 
penanaman pohon hingga 
tahun 2014 sebanyak 100 juta 
pohon,” jelas Karen seusai 
menerima penghargaan.

Pertamina selalu mem-
berikan economic value bagi 
masyarakat sekitar dengan 
penerapan aktivitas green 
secara menyeluruh sehingga  
dapat menambahkan pro-
f it untuk daerah operasi 
Pertamina. 

Hal tersebut diakui Pe-
mimp in  Redaks i  War ta 
Ekonomi M. Ikhsan. “Pertamina 
d ibawah kepemimpinan 
Karen Agustiawan dinilai 

b e r k o m i t m e n  d a l a m 
penerapan bisnis dan operasi 
yang ramah l ingkungan 
melalui teknologi dan energi 
terbarukan,” tegasnya.

Selain i tu, Pertamina 
mam pu merealisasikan dana 
CSR mencapai 20 persen 
se tiap ta hunnya. “Bahkan, 
pada 2012 anggarannya 
meningkat sebesar 34 per-
sen,” jelasnya.

Ikhsan mengatakan, 

pertamina di bawah 
kepemimpinan karen 
agustiawan dinilai 
berkomitmen dalam 
penerapan bisnis dan 
operasi yang ramah 
lingkungan melalui 
teknologi dan energi 
terbarukan. terbukti, 
penghargaan “social 
Business innovation 2013 
& the green ceo 2013” 
diraih BuMn ini.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan foto bersama dengan Pemimpin Redaksi  War ta Ekonomi Muhammad Ikhsan setelah menerima penghargaan Social 
Business Innovation 2013 & The Green CEO 2013.
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peng    hargaan ini merupakan 
apresiasi bagi perusahaan 
yang dinilai berhasil meng-
implemantasikan program 
sosial dan green innovation 
dalam mengembangkan bisnis 
serta komunitas bisnisnya. 

Penilaian penghargaan 
ini didasarkan pada riset 
yang diproses sejak bulan 
Mei 2013 hingga Juli 2013. 
Riset tersebut merujuk pada 
data dari Proper, Kementrian 

Lingkungan Hidup, Indeks Sri 
Kehati serta berbagai data 
pendukung lainnya.

Selain Pertamina, peng-
har gaan serupa diberikan 
kepa da 20 perusahaan 
lain untuk ka tegori Social 
Business Innovation 2013, 
dan 10 orang untuk Green 
CEO 2013. Ada juga lima 
orang yang mendapatkan 
peng hargaan khusus (special 
achievement).•sha

menyampaikan, mobil unit 
mamografi	 ini	 akan	membuka	
akses semakin luas dan ini akan 
mendorong suatu sistem yang 
lebih baik lagi untuk deteksi dini. 
Sehingga para ibu-ibu akan 

lebih jauh mengetahui manfaat 
dari	mamografi	ini.

YKPJ akan bekerja sama 
dengan Rumah Sakit Kanker 
Dha rma i s  da l am meng-
operasionalkannya.•irli karMila


