
Beberapa tahun terakhir, isu ‘corporate responsibility’ sudah 
menjadi tren bagi kalangan pengusaha. Pelaku bisnis berlomba 
memberi bantuan sebagai wujud kontribusi terhadap lingkungan 
sosial. Namun, tujuan CSR lebih untuk menciptakan image positif 
‘doing good to look good’ daripada meyakini pentingnya keberlanjutan 
(sustainability) bagi masyarakat dan kinerja perusahaan di masa 
mendatang. Apalagi ditengah ketatnya kondisi perekonomian saat 
ini, dimana perusahaan perlu upaya ekstra untuk mempertahankan 
bisnisnya, sehingga mengesampingkan aspek keberlanjutan.

Padahal jika dimaknai lebih jauh, keberlanjutan memberi 
kontribusi positif bagi kinerja perseroan pada jangka panjang. Salah 
satu contoh dramatis dari perusahaan yang mengabaikan sinyal 
pentingnya sustainability adalah tiga produsen mobil besar Amerika 
yakni General Motors, Ford, dan Chrysler yang merancang mobil 
berdasarkan asumsi besarnya cadangan minyak mentah dunia. 
Keadaan berbalik saat harga minyak dunia melambung pada 
2005 dan cadangan energi ini mulai menipis. Berbagai negara 
mencanangkan kebijakan energi non konvensional guna mengurangi 
penggunaan minyak dan menjaga anggaran negara. Produsen 
otomotif pun kehilangan daya saingnya, refleksi dari beralihnya 
konsumen ke otomotif berbahan bakar ramah lingkungan. Krisis 
berimbas pada gejolak industri otomotif dan memacu produsen 
otomotif untuk segera merespon tren ini dengan perubahan desain. 
Mereka berada di ambang kebangkrutan bukan karena krisis 
ekonomi, melainkan karena gagal mengantisipasi isu sustainability 
sejak dini.

Keberlanjutan adalah pendekatan terpadu terhadap kinerja 
perusahaan di bidang lingkungan, sosial, dan ekonomi. Tanpa 
disadari, sustainability merangsang perusahaan untuk berinovasi, 
meningkatkan hubungan dengan masyarakat, meningkatkan 
efisiensi dan produktivitas, serta daya saing perusahaan. Inilah 
mengapa sustainability baru terasa dampaknya pada jangka 
panjang. Dalam kajiannya, Sustainability Advantage mengungkapkan 
perusahaan yang menerapkan tahap dasar keberlanjutan berpotensi 
meningkatkan laba 51-81% pada 3 hingga 5 tahun ke depan. 
Selain karena efisiensi, peningkatan produktivitas kerja membuat 
perusahaan tidak menambah beban operasional, seperti pada 
ilustrasi berikut:

 

Sebagai BUMN energi yang banyak mendapat sorotan, Per-
tamina sudah menyadari hal tersebut dengan mulai mencipta produk 
ramah lingkungan, serta kegiatan CSR/PKBL sebagai bagian strategi 
bisnis. Pertamina juga telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan 
(Sustainability Report) sejak tahun 2011, sebagai upaya informasi 
publik atas inisiatif sosial Perusahaan. 

Kreativitas dalam memadukan teknik manajemen dan tek-
nologi ramah lingkungan adalah fondasi untuk mencapai growth 
dan sustainability Perusahaan. Pada akhirnya, untuk memenuhi 
kebutuhan generasi mendatang.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) Pertamina Gas I, merupakan kapal pengangkut LPG terbesar dan tercanggih di dunia  milik Pertamina untuk memperkuat 
ketahanan sok dan memperlancar distribusi LPG, khususnya di wilayah timur Indonesia.

Perkuat Armada Milik

jakarta - PT Pertamina 
(Per  sero) segera menambah 
dua armada kapal milik baru, 
yaitu MT Pagerungan dan MT 
Pangkalan Brandan yang di-
produksi PT PAL Indonesia 
de ngan investasi senilai 48 juta 
dolar AS.

Vice President Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir mengatakan Per-

pertamina terus 
memeperkuat armada 
pendistribusian dengan 
menambah kapal milik. 
penambahan kapal 
tersebut merupakan 
bagian dari rencana 
jangka panjang 
perusahaan, sekaligus 
mewujudkan komitmen 
pertamina dalam 
meningkatkan kemitraan 
industri maritim dalam 
negeri.

tamina terus berkomitmen 
untuk meningkatkan kemitraan 
dengan industri maritim dalam 
negeri. Sejak 2005, Pertamina 
telah menerima tidak kurang 
dari 11 kapal dengan ukuran 
3.500 DWT dan 6.500 DWT.

“Da l am wak tu  deka t 
akan dilakukan serah terima 
kapal baru yang dibangun di 
galangan dalam negeri dan 
saat ini sudah memasuki tahap 
akhir konstruksi, yaitu MT 
Pagerungan dan MT Pangkalan 
Brandan. Kedua kapal tanker 
tersebut dibangun oleh PT. 
PAL Indonesia. Ini merupakan 
komitmen nyata Pertamina 
un tuk lebih memberdayakan 
industri maritim dalam negeri,” 
tuturnya.

MT Pagerungan dan MT 
Pangkalan Brandan merupakan 
dua kapal pertama dari galangan 
domestik yang memiliki bo-
bot  mat i  17.500 LTDW. 

“Per ta mina melalui rencana 
jang ka panjang penguatan 
armada milik, berkomitmen 
untuk mengedepankan kerja 
sama dengan mitra nasional 
sebagai pembangun kapal 
yang dibutuhkan perusahaan 
sesuai dengan kapasitas dan 
kompetensinya. Pertamina 
ber tekad untuk terus maju ber-
sama industri lain di Indonesia.”

Sebaga i  bukt i ,  lan ju t 
Ali, pada tahun 2013-2014 
Pertamina telah menan da-
tangani kontrak baru pem-
bangunan kapal tanker mi-
nyak ukuran 17.500 LTDW 
sebanyak 7 unit yang dibangun 
di galangan kapal di dalam 
negeri. Ketujuh unit tanker 
ka tegori general purpose 
tersebut direncanakan selesai 
dan memperkuat armada kapal 
pendistribusian minyak pada 
tahun 2015-2016.

Selain itu, Pertamina se-

cara konsisten menjaga ke-
patuhan terhadap azas ca
botage. Langkah tersebut 
sejalan dengan semangat un-
tuk memberdayakan bisnis 
maritim dalam negeri dalam hal 
kepemilikan kapal, penggunaan 
penggunaan bendera Indonesia 
dan pemberdayaan awak kapal 
berkebangsaan Indonesia.

Sebelumnya, PT Perta-
mina (Persero) juga telah 
meng operasikan secara res-
mi kapal Very Large Gas 
Carrier Pertamina Gas I, yang 
merupakan kapal pengangkut 
LPG terbesar dan tercanggih di 
dunia. Kapal tersebut diadakan 
guna memperkuat ketahanan 
s tok  dan  memper lanca r 
distribusi LPG, khususnya di 
wilayah timur Indonesia, dimana 
peresmian pengoperasiannya 
dilakukan di Sambu Riau, per-
tengahan Februari lalu.• rudi 

Ariffianto/DSU



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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GAS TechNoloGy ceNTer : 
VIrTuAl r & D

pengantar redaksi :
Pada 20-21 Maret 2014 silam, bertempat di Lantai M 

Kantor Pertamina Pusat, Direktorat Gas mengadakan work
shop bersama BPPT (Badan Pengkajian dan Penerapan Tek-
nologi), Dit. PImR, dan Dit. Pengolahan membahas berbagai 
topik mengenai teknologi terkini tentang Gas dan Energi Baru 
dan Terbarukan (EBT). Ini adalah upaya Direktorat Gas, sebagai 
direktorat baru di Pertamina, dalam membangun kapasitas dan 
kapabilitas sumber daya manusianya mengejar target yang 
diembannya. Hal yang menarik adalah adanya ide membangun 
“Virtual Research & Development” sebagai bagian dari Gas 
Technology Center (GTC). salis s. aprilian sebagai senior 
vice president engineering & operation Management 
yang membawahi fungsi Gas Technology, menyampaikan ide 
dan paparannya kepada Energia. 

 
apa tujuannya Direktorat gas membentuk gtc? 

Sebagaimana diketahui bahwa tugas utama Direktorat Gas 
dalam mengemban amanat korporat adalah memaksimalkan 
penggunaan (monetisasi) gas dan energi baru terbarukan 
(EBT), termasuk bagaimana konsep komersialitasnya. Dengan 
demikian Direktorat Gas harus memiliki kemampuan untuk 
mengembangkan pengetahuan dan teknologi yang kini 
berkembang pesat.

 Gas Technology Center (GTC) merupakan pusat pengem-
bangan teknologi yang khusus mengkaji teknologi di bidang 
Gas dan EBT. Dari fungsi ini diharapkan akan muncul ide-ide 
dan inovasi bagaimana kita memaksimalkan value gas dan 
EBT untuk kepentingan korporat.

 
kenapa dalam bentuk virtual r&D? Membangun 

sebuah Pusat Teknologi tentunya memerlukan modal yang 
tidak sedikit, baik berupa sumberdaya manusia, laboratorium, 
sarana dan prasarana maupun Capex/Opex setiap tahunnya. 
Maka, untuk direktorat baru seperti Direktorat Gas akan relatif 
berat untuk membangunnya dari “scratch”. Supaya kita bisa 
melompat, bukan hanya berlari, maka kami berusaha membuat 
terobosan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga riset 
yang sudah ada untuk melakukan kajian teknologi yang terkait 
dengan gas dan EBT. Kemudian kitalah yang menentukan 
tema dan objek riset yang akan dilakukan oleh berbagai 
lembaga riset tersebut dan menerapkannya pada tataran 
operasional di Direktorat Gas dan Anak Perusahaannya. 
Itulah kenapa kita sebut dengan term sebagai “virtual”, karena 
tempat dan pelaku riset bisa di mana saja, tetapi Direktorat 
Gas memiliki kendali sesuai kebutuhannya.

apa perbedaannya dengan r&D konvensional? 
Lembaga riset dan pengembangan (R&D) yang biasa kita 
jumpai memerlukan orang-orang (scientist dan researcher) 
yang tidak sedikit. Begitu juga dengan fasilitas laboratorium, 
hardware/software, dan pendanaan yang cukup besar. 
Dan, biasanya antara keperluan strategic perusahaan tidak 
terakomodasi dalam riset yang dilakukan. Maka terjadi 

“missinglink”. Oleh karena itu, Virtual R&D berupaya menga-
tasi kekurangan itu, dengan antara lain lebih fokus pada kerja 
sama riset dan pengembangan, menciptakan networking yang 
lebih kuat dengan berbagai lembaga riset dan universitas, 
lebih sedikit diperlukan sumberdaya manusia internal, lebih 
efektif dan efisien dalam penggunaan dana, dan lebih fleksibel 
dalam mengadaptasi kepentingan bisnis dengan topik riset 
yang dikembangkan.

apa target dari Virtual R&D saat ini dan ke depan? 
Target GTC melalui Virtual R&D ini dibagi dalam beberapa 
tahap. Dalam jangka pendek, kita akan malakukan sosialisasi 
ke beberapa lembaga riset dan universitas melalui workshop 
dan sharing session, lalu membuat data base dan peta R&D 
yang ada. Kemudian dalam jangka menengah kita ingin 
menggunakan hasil riset yang sesuai dengan strategi bisnis 
gas kita diterapkan di lapangan. Dalam jangka panjang kita 
berharap dapat mengkomersialkan hasil riset melalui patent di 
bawah Pertamina, khususnya Gas Technology Center.

siapa saja yang dilibatkan dalam Virtual R&D? Virtual 
R&D setidaknya melibatkan tiga unsur yang saling terkait, yakni 
industri, lembaga riset, dan universitas. Industri boleh jadi 
merupakan perusahaan migas nasional maupun multinasional 
dan perusahaan-perusahaan jasa (service company) yang 
memiliki organisasi R&D. Lembaga riset, seperti BPPT, 
Batantek, LIPI, Lemigas, dan lain-lain, sedangkan universitas 
meliputi semua perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar 
negeri yang melakukan riset terkait dengan teknologi gas dan 
energi baru terbarukan.

area apa saja yang akan menjadi fokus gtc? Dalam 
cetak biru kami, beberapa area dan tema riset yang akan 
ditangani, antara lain natural gas value chain, bioenergy, coal 
to liquid/energy, unconventional gas, minihydro, nuclear, dan 
solar cell. Ke depannya tentunya akan dapat dikembangkan 
tema-tema lain sesuai kemajuan teknologi dan hasil riset yang 
ada. Kami mendapatkan sharing pengalaman dan penge-
tahuan dari Dit. PImR, Dit. Pengolahan, dan BPPT, antara 
lain tentang Integrated New & Renewable Energy Strategy, 
Proyek Pengembangan Bisnis Gas dan Produk Kimia Berbasis 
Batu Bara, Pengembangan Teknologi Bahan Bakar Bersih 
dari Batubara, Pengembangan Sistem Kelistrikan dan Smart 
Grid, Potensi Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Smelter, 
dan lain-lain.

apa harapan Direktorat gas selanjutnya? Kami ingin 
ide ini didukung semua pihak, baik dari internal Pertamina, teru-
tama Direksi dan pekerja Pertamina, juga oleh pihak eksternal, 
untuk memaksimalkan value korporat yang berasal dari gas 
dan energi baru terbarukan. Karena jika kita menguasai dua 
sumber energi ini di masa kini dan masa depan, maka visi 
Pertamina sebagai perusahaan energi nasional yang bertaraf 
internasional akan segera dapat diwujudkan. Semoga!•Dit. gas/irli



emansipasi
eDITorIAl 3No. 16OPINI

pekerja
Tahun L, 21 April 2014

Setiap 21 April, Indonesia memperingati hari Kartini, sebagai simbol emansipasi wanita bangsa ini. 
Berikut beberapa pendapat pekerja Pertamina berkaitan dengan konsep emansipasi menurut mereka.

Emansipasi wanita adalah saat wanita memiliki 
kesempatan yang sama dengan pria tanpa 
meninggalkan kodratnya. Sehingga wanita tidak 
lagi berjuang di belakang, tidak juga di depan, 
namun disamping para pria.

Mahardika Dwi jayanti  
Procurement Excellence Group

Emansipasi wanita menurut saya, agar wa-
nita juga diakui kecerdasannya dan diberi 
kesempatan yang sama untuk mengaplikasikan 
ilmu yang dimilikinya. Tujuannya agar wanita 
tidak direndahkan dan merendahkan derajatnya 
di mata pria. Tentunya, tanpa melupakan kodrat 
kewanitaannya.

ratih kismie
Sekretaris VP Enterprise Risk Management

 

Konsep emansipasi yang 

baik bukan menempatkan orang 

dengan sama rata. Emansipasi memberikan 

kesempatan bagi orang untuk diberikan keadilan 

sesuai porsi, fitrah dan kemampuannya. 

Emansipasi tidak memaksakan diri, emansipasi 

tidak membabi buta, emansipasi membuat kita 

bisa melakukan sesuatu yang terbaik sesuai 

keahlian kita. Pergunakan emansipasi secara 

wajar untuk memberikan kontribusi terbaik bagi 

perusahaan, sesuai norma. Insya Alloh hasilnya 

kuantitas dan bernas.

farika lahan
Junior Legal Counsel II Complience & Crime

untuk menampung aspirasi pekerja Pertamina berkaitan dengan kebijakan perusahaan, kami menerima beberapa tanggapan untuk dimuat dalam rubrik 
opini Pekerja. Setiap minggu kami akan menentukan tema yang bisa ditanggapi para pekerja.  Tanggapan yang kami muat dalam edisi berikutnya akan 
mendapatkan souvenir menarik. Bagi yang berminat, silakan mengirimkan opininya ke alamat email bulletin@pertamina.com

Paradigma gerakan emansipasi wanita di Indonesia terlanjur 
terbangun dalam proses dialektika dan rivalitas yang 
menempatkan pria-wanita sebagai pesaing yang berhadapan 
langsung. Ini membuat “genderang perlawanan” kaum 
wanita atas dominasi pria ditabuh dengan konstalasi isue 
patriarkhi dan konstruksi sosial yang bias gender. Mestinya 
tidak demikian. Wanita dan pria itu memiliki keunggulan dan 
juga kelemahannya masing-masing yang unik. Sebab itu 
mereka memerlukan satu sama lain dan saling melengkapi. 
Jangan sampai muncul anggapan emansipasi se bagai 
pemberontakan wanita dari kodratnya. Bagaimanapun,  
perempuan diharapkan bisa menjadi pendidik pertama dan 
utama bagi anak-anak yang dilahirkannya agar menjadi anak 
yang kuat, cerdas dan mempunyai etika yang baik agar dapat 
berguna bagi agama, negara dan bangsa.

raden Muhsin budiono
Technician Maintenance Service 
Terminal BBM Surabaya Group

Emansipasi wanita itu persamaan 
hak dalam berbagai aspek kehidupan 

masyarakat, terlihat dari banyak profesi 
yang dahulu  dikuasai oleh kaum pria 

seperti pilot, technical engineer, pengemudi 
kendaraaan umum, saat ini banyak dikuasai oleh 
kaum wanita, begitu juga sebaliknya profesi tukang 
masak, hair dresser, perancang busana saat ini 
tidak sedikit dikuasai oleh kaum pria.

Maisesary rehana
External Relations
JOB Pertamina Talisman Jambi Merang

Emansipasi wanita di mata saya adalah kesempatan bagi 
kaum wanita untuk dapat berkarya dalam segala bidang dengan 
tidak melalaikan kodratnya sebagai wanita. Yaitu, tetap menjadi 
seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya menjadi generasi 
yang sehat dan tangguh, menjadi istri yang menjaga kehormatan 
diri dan keluarganya dimana pun ia berada, menjadi anak yang 
menghormati dan membanggakan orang tuanya serta dapat 
berperan dalam masyarakat sesuai dengan kemampuan dan 
keahliannya dengan berbuat baik dan meninggalkan perbuatan 
yang merugikan diri sendiri dan masyarakat.

Alvi Jane
Socio Economic EPC B
PT Pertamina EP Cepu

Emansipasi kadang diartikan sebagai 
kebebasan kaum perempuan untuk bekerja, 
mengejar karier t inggi, dan mendapat 
penghasilan besar. Ada juga yang mengartikan 
emansipasi bahwa setiap perempuan berhak 
mendapatkan jabatan atau karier yang lebih 
tinggi dan berada di puncak kesuksesan.

Padahal sejatinya, emansipasi yang 
diper juangkan RA Kartini pada masa itu, 
adalah kesetaraan kaum perempuan dalam 
mendapatkan kesetaraan menuntut ilmu. 
Dimana perempuan berhak sekolah setinggi-
tingginya, perempuan berhak pintar karena 
kelak akan menjadi ibu yang akan mendidik 
serta mencetak anak yang cerdas.

Jika emansipasi hanya diartikan sebagai 
kebebasan berkarier dan mencari jabatan,  
menurut seorang teman itu adalah pengertian 
yang salah. Kesalahan tersebut, memang tidak 
datang dengan sendirinya. Perkembangan 
informasi dan pemberitaan di media massa, 
telah mengubah persepsi orang akan arti 
emansipasi.

Lihat saja, setiap peringatan hari lahir RA 
Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, sosok 
perempuan sukses di karier maupun usahanya, 
dijadikan contoh sebagai wujud keberhasilan 
emansipasi di negeri ini. Puncak karier yang 
dicapai seorang perempuan, dijadikan tolok 
ukur keberhasilan perjuangan emansipasi.

Padahal sebenarnya, perempuan bekerja 
sudah dilakukan masyarakat Indonesia sejak 
zaman dulu. Lihat saja ketika negeri ini dikenal 
sebagai negara agraris dimana sebagian besar 
penduduknya bermata pencaharian sebagai 
petani. Kaum perempuan bekerja membantu 
suaminya di sawah. Sama halnya ketika kaum 
perempuan membantu suaminya bekerja di 
perniagaan, atau perempuan yang membantu 
usaha suami.

Mengartikan emansipasi sebagai ke-
setaraan dalam pekerjaan tentu saja, bukan 
yang diperjuangkan Kartini. Justru emansipasi 
seharusnya dimaknai sebagai upaya Kartini 
untuk menyetarakan pendidikan kaum 
perempuan dan laki-laki. Harapannya kelak 
akan lahir  figur  perempuan yang kuat, piawai, 
elegan yang bisa menginsipirasi.

Emansipasi bukan semata-mata mengejar 
karier atau jabatan. Bukan pula berupaya 
mati-matian mengalahkan kaum pria dalam 
berbagai hal, bahkan untuk mencapainya, harus 
melupakan kehidupan sosial dan keluarga.

Sebagai pekerja perempuan, tentunya 
kita ingin adanya worklife balance. Seimbang  
antara sukses dalam pekerjaan dan bahagia 
dalam kehidupan. Sukses tidak harus diukur 
dengan karier dan penghasilan yang tinggi. 
Tetapi bisa menyeimbangkan kemampuan,  
mengoptimalkan potensi diri, bertanggung 
jawab terhadap pekerjaan, keluarga, kehidupan 
pribadi,  dan kehidupan sosial secara totalitas.  
Kini kaum perempuan tinggal memilih. Akan 
mengartikan emansipasi sebagai upaya 
menggapai karier, atau sebagai bentuk worlife 
balance yang bisa menginsipirasi.•



RESUME
pekan ini
reNeGoSIASI GAS TANGGuh 
DITArGeTKAN rAMPuNG oKToBer
jakarta (Koran Tempo )  –  Pemerintah 
menargetkan renegosiasi harga gas alam cair 
(LNG) ke Fujian, Cina, rampung sebelum berakhirnya 
pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
pada Oktober 2014. “Harus selesai,” katanya. 
Namun SBY tidak merinci perkembangan terakhir 
renegosiasi. Pada Maret lalu, pelaksana tugas 
Kepala Satuan kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Migas (SKK Migas) Johanes Widjonarko 
mengatakan pihak Indonesia masih menunggu 
respons pemerintah Cina. Pemerintah berupaya 
agar harga gas yang diekspor dari kilang Tangguh, 
Papua ke Fujian, Tiongkok, tak jauh berbeda dengan 
harga pasar.  Dalam kontrak ekspor LNG Tangguh 
ke Fujian, harga memang dapat ditinjau kembali 
setiap lima tahun  setelah pengiriman perdana pada 
2009. Selain diekspor ke Cina, LNG Tangguh dijual 
ke Korea Selatan, Jepang, dan Amerika Serikat.

KuArTAl I-2014, INDoNeSIA juAl lNG 
87 KArGo
jakarta (Investor Daily) – SKK Migas mencatat 
penjualan gas alam cair (liquefied natural gas/
LNG) pada kuartal I tahun ini naik menjadi 87 
kargo dibandingkan periode yang sama tahun lalu 
sebanyak 82 kargo. Kepala Divisi Komersialisasi 
Gas SKK Migas Arif Riyanto menuturkan, kenaikan 
penjualan LNG utamanya terjadi pada pasar 
domestik. Pada kuartal pertama 2013, pasokan 
kedalam negeri hanya sebanyak 3 kargo. Yaitu, 2 
kargo dari Kilang Bontang untuk FSRU Jawa Barat 
dan 1 kargo dari Kilang Tangguh untuk PT Pupuk 
Iskandar muda (PIm). “Sedangkan untuk domestik 
pada kuartal pertama 2014 ini adalah 8 kargo., 
dimana Kilang Bontang mengirim 7 kargo untuk 
FSRU Jawa Barat, dan 1 kargo dari Kilang Tangguh 
untuk PIm,” jelas Riyanto.•rianti
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Implementasi regulasi dan Model Penerapan 
Social responsibility di Indonesia

Kerja Sama Pertamina Foundation 
dan Swiss German university

Wakil Direktur Eksekutif Pertamina Foundation Wahyudin Akbar dan Rektor Swiss German University (SGU) Prof.  Dr. Martin 
Loffelholz menandatangani kerja sama program beasiswa dari Pertamina Foundation untuk mahasiswa  SGU.
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seMarang – Untuk kesian 
kalinya, Pertamina kembali 
hadir di Universitas. Kali ini 
Pertamina berpart isipasi 
dalam Seminar Nasional 
yang diselenggarakan oleh 
Universitas Dian Nuswantoro 
(UDINUS) dengan tema 
“implementasi Regulasi dan 
Model Penerapan Social 
Responsibility di Indonesia”, 
pada (5/2). 

Pada kesempatan ter-
sebut, hadir sebagai pem-
b ica ra   Sen io r  O f f i ce r 
Infrastructure & Disasster, 
CSR Per tam ina  Ponco 
Koeswantoro yang menyam-
paikan secara strategis pe-
nerapan Corporate Social 
Responsibility (CSR) di Per-
tamina yang notabenenya 
merupakan perusahaan 

jakarta - Sebagai per -
wujudan  komitmen peru-
sahaan  dalam mendukung  
ketersediaan  sumber daya 
manusia  berkualitas di  bi-
dang energi berkelanjutan  
dan lingkungan,   Pertamina, 
melalui Pertamina Foundation 
melakukan signing ceremony 
dengan Swiss  German 
University (SGU).  

Penandatanganan dila-
kukan oleh   Wakil Direktur 
Ekse kutif Pertamina Foun-
dation Wahyudin Akbar dan 
Rektor SGU Prof.  Dr. Martin 
Loffelholz, di Kantor Pusat 
Pertamina, pada (28/3). 

Ker ja sama tersebut 
mencakup  pemberian bea-
siswa Sobat Bumi  kepada 
mahas i swa  SGU yang 
berprestasi.  Mahasiswa 
yang berhak menerimanya 
adalah yang terdaftar  dan 
memenuhi syarat  yang 
ditetapkan Pertamina serta 
jajaran stafnya.

 Hadir pada acara ter -
sebut, Direktur Hulu Perta-
mina Muhamad Husen, Di-
rek tur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto, VP Upstream 

Tech nology Center Pertamina 
Sigit Rahardjo, Ketua  Bidang 
Energi dan Lingkungan Ke -
berlanjutan SGU Evita Le-
gowo, dan Dekan Fakultas 
Life Sciences and Technology 
SGU Irwan Kartawiria ST, 
MSc. 

Dalam kesempatan ter -
sebut Direktur Hulu Per-
tamina Muhamad Husen 
me negaskan, komitmen 
Pertamina dalam mengem-
bangkan energi baru ter-

barukan memang ha rus di-
dukung dengan sum ber daya 
manusia yang berkualitas. 
Apalagi tantangan nya adalah 
b a g a i m a n a  m e m e n u h i 
kebutuhan energi nasional 
tanpa harus selalu tergantung 
pada impor  BBM yang 
menguras APBN.  “Karena 
itu, kami juga membangun 
Pertamina Corporate Univer-
sity,” tegasnya.

Hal yang sama juga di-
sampaikan Vice President  

Upstream Technology Center 
Pertamina Sigit Rahardjo  
usai penandatanganan.  Sigit 
mengakui, sesuai dengan 
RJPP dan inisiatif Pertamina, 
tahun 2025 diharapkan bisa 
menghasilkan 2,3 juta barel oil 
equivalent per day (BOEPD), 
termasuk di dalamnya oil, gas, 
geothermal dan energi lainnya. 
Tanggung  jawab mengenai 
produksi ini juga yang harus 
diikuti dengan pembangunan 
sum ber daya manusianya. 

Hal itulah yang mela-
tarbe lakangi ker ja sama 
Pertamina dengan SGU, 
karena mempunyai visi yang 
sama dalam masalah energi 
berkelanjutan dan lingkungan. 
“Ini salah satu upaya kita 
untuk mengisi kekosongan 
atau social obligation kepada 
masyarakat dan pemerintah,” 
lanjutnya.  

Sementara Ketua  Bidang 
Energi dan Lingkungan Ke -
berlanjutan SGU Evita Legowo 
menyatakan program ini untuk 
membantu pemerintah dalam 
membangun sumber daya 
ma nusia untuk mengem-
bang kan  energi baru dan 
terbarukan, terutama me-
nyam but Kebijakan Energi 
Na sional (KEN) menuju tahun 
2025. 

Evita yakin SGU da pat 
bergerak bersama Pertamina 
dalam mencetak SDM ber-
kualitas yang mampu me-
ngem bangkan energi baru 
dan terbarukan.•urip 

milik negara. Seminar ini 
tidak hanya menampilkan  
Pertamina, tetapi juga Pe-
merintah Daerah Jawa Tengah 
serta praktisi CSR yang kini 
aktif mengajar di UDINUS. 

Keakt i fan mahasiswa 
diuji saat sesi tanya jawab.   
Putri, salah satu peserta 
asal Kalimantan yang kini 
menjadi mahasiswa jurusan 
m a n a j e m a n  U D I N U S 
merupakan salah satu peserta 
seminar yang terlihat kritis dan 
menonjol. 

I a  memper tanyakan 
peran Pertamina dalam 
menyejahterakan masyarakat 
Kalimantan, mengingat gaung 
CSR Pertamina disana dinilai 
belum cukup signifikan. Ia 
juga member ikan saran 
agar mahasiswa-mahasiswa 

Kalimantan diberikan so-
sialisasi seperti  seminar atau 
program Pertamina mengajar. 

Menurut Putri, banyak 
mahasiswa bahkan ma-
sy arakat Indonesia yang 
sebenarnya belum paham 
apa yang dimaksud dengan 
CSR, bagaimana kebijakan 
pemerintah mengenai CSR, 
dan strategi perusahaan dalam 
menjalankan CSR. Dengan 
adanya seminar ini, Putri pun 
menyatakan kesiapannya 
untuk menularkan informasi 
atas peran Pertamina dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
masya raka t  d i  se lu ruh 
Indonesia. 

T i d a k  h a n y a  P u t r i , 
beberapa peserta lainnya 
pun bersedia  menyampaikan 
informasi ini kepada rekan-

rekannya, karena mereka 
cukup terkejut dengan pema-
paran, bahwa sudah cukup 
banyak dana, usaha, dan 
program yang digelontorkan 
Pertamina di seluruh daerah 
di Indonesia. Bahkan melalui 

Per tamina  Foundat ion , 
Per tamina siap menjaring 
kawasan Indonesia Timur 
yang sebenarnya kurang 
mendapatkan perhat ian 
dari Pemerintah maupun 
perusahaan lainnya.•Mor iv

Senior Officer Infrastructur & Disasster, CSR Pertamina Ponco Koeswantoro 
menjadi pembicara dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan Unidus.

Fo
to

 : 
M

o
R 

IV



5No. 16
Tahun L, 21 Aprill 2014SOROT

Sosialisasi GcG untuk 
Manajemen Direktorat hulu

Erry Riyana Hardjapamekas memaparkan materi GCG, Ethics, Corruption and 
Leardership di hadapan jajaran direksi, dan manajemen dari Direktorat Hulu dan 
anak perusahaan Pertamina.
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Kelola Media online, 
Bank Mandiri Benchmark 
ke Pertamina

Bright Gas cerahkan jateng dan DIy

Fo
to

 : 
M

o
R 

IV

Booth Bright Gas di Pekalongan Plaza ramai didatangi pengunjung.

seMarang - Sejak di-
perkenalkan di Kota Sema-
rang pada event Green Walk 
akhir tahun lalu,  Bright Gas 
telah memberikan warna 
baru  untuk produk Elpiji 
12 Kg. 

Bright Gas dilengkapi 

dengan fitur-f itur ekstra 
se perti security seal cap 
dengan teknologi double 
spindle dan karet pelindung 
t abung  kemasan  da r i 
benturan serta warna yang 
cocok untuk menghias dapur 
konsumen. Lebih berwarna 

dengan tampilan warna 
yang menarik seperti red 
purple, bluish green, blue 
purple, dan astoroid green 
bernuansa metalik.

 “Bright Gas ini ditujukan 
untuk memberikan opsi ke-
pada konsumen LPG Per-
tamina disamping produk 
Elpiji 12 Kg tabung biru. 
Warna tabung yang cantik 
dapat memberikan per pa-
duan menarik di dapur,” 
Jelas Gm mOR IV Subagjo 
Hari Moeljanto. 

Kini Bright Gas telah 
menyebar di berbagai kota di 
wilayah Jateng & DIY. Untuk 
lebih menggemakan gaung 
produk LPG elegan ini, 
Tim Domestic Gas Region 

IV melakukan berbagai 
promosi. 

Di Yogyakarta, promosi 
booth di tiga lokasi, yaitu 
SPBU COCO Adisucipto, 
SPBU COCO Lempuyangan, 
dan Kantor Cabang Yogya-
karta. Selain itu, iklan radio di 
Geronimo FM, Jogja Family 
FM, dan Uni Radio.

D i  S o l o ,  p a m e r a n 
diadakan di Solo Square dan 
Solo Grand Mall. Bright Gas 
mampu terjual sebanyak 709 
tabung. Di Tegal, kegiatan 
promosi dipusatkan di Pacific 
Mall Kota Tegal dan terjual 
260 tabung. Sedangkan di 
Pe kalongan Plaza,  terjual 
160 tabung Bright Gas 
selama 7 hari pameran.•Mor iv

jakarta –  Bertempat 
di Tapis Room, Hotel Four 
Season, Jakarta, Direktorat 
Hulu Pertamina menggelar 
acara Good Corporate Go
vernance (GCG) Awareness 
for Executive, pada Jumat  
(10/4). Acara yang dihadiri 
oleh jajaran Direksi, dan 
Manajemen dari Direktorat 
Hulu dan Anak Perusahaan 
Pertamina ini menghadirkan 
pembicara Erry Riyana Har-
dja pamekas, Komisioner 
Komis i  Pemberantasan 
Korupsi (KPK).

Dalam kesempatan ter-
sebut Erry Riyana menyam-
pa ikan mater i  ber ta juk 
“GCG, Ethics, Corruption 
and Leadership”. Disebutkan 
bahwa GCG merupakan tata 
kelola perusahaan yang baik, 
layak dan lazim yang diterima 
semua pihak, yang intinya 
menyoal masalah perilaku.  
Tidak ada lagi pertentangan 
mengenai GCG dan bagai-
mana GCG menambah 
n i l a i  bag i  pe rusahaan , 
serta bagaimana GCG bisa 
meningkatkan kompetisi dan 
daya saing.  

“Kita tidak lagi bicara 
legal. Legal itu given, yang 

jakarta - Bank Mandiri melakukan benchmark 
ke PT Pertamina (Persero) terkait pengelolaan 
media, khususnya online media, pada Rabu (2/4).

Bank Mandiri yang terdiri dari dua tim yakni 
tim senior pembuat kebijakan dan tim muda. Tim 
tersebut terdiri dari Costumer Group, Investor 
Relation, Corporate Secretary, Human Resource, 
dan Internal Audit.

Rombongan disambut oleh Vice President 
Corporate Communication Pertamina Ali 
Mundakir, beserta tim manajemen dari Corporate 
Secretary.

Vice President PT Bank Mandiri (Persero) 
Adrial Salam menyebutkan tentang pentingnya 
pengelolaan media online di tengah  perkem-
bangannya yang sangat hebat. “Untuk mengikuti 
perkembangan ini, kami cukup terseok-seok 
untuk menentukan posisi kami ada dimana,”kata 
Adrial Salam dalam kesempatan tersebut.

Ia menambahkan, pihaknya ingin menyerap 
pengetahuan dan pengalaman Pertamina dalam 
mengelola media dari berbagai spektrum, 
termasuk dari Human Resource dan Investror 
Relation.

“Kami ingin mengelola media dari segi risiko 
reputasi. Bagaimana kami me-reduce dampak 
reputasi ke luar. Oleh karenanya kami ingin 
mendapat gambaran yang utuh dari Pertamina,” 
kata Adrial Salam.

Kunjungan kemudian diisi dengan presentasi 
dan sharing session tentang “Corporate Commu-
nication Media” yang disampaikan oleh Vice 
Presi dent Corporate Communication Pertamina, 
Ali Mundakir.

Dalam persentasinya, Ali menyampaikan 
berbagai hal tentang pengelolaan media di Perta-
mina, mulai dari visi misi Pertamina, konsep one 
Pertamina one voice, struktur kepengurusan 
Corporate Secretary, media relations, media 
monitoring, dan berbagai hal lainnya, khususnya 
terkait dengan sosial media.

Ali Mundakir juga mengungkapkan bagaimana 
Corporate Secretary Pertamina dalam mengelola 
krisis, seperti kasus LPG 3 Kg. Disampaikan 
pula tentang proses kerja Fungsi Media ke 
depan terkait me-maintain citra perusahaan dan 
hubungan dengan stakeholder.• sahrul

Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir 
menjelaskan tentang pengelolaan media online Pertamina kepada 
tim Bank Mandiri.

tidak bisa kecualikan, tidak 
bisa kita langkahi, tidak bisa 
menghindar, tapi lebih dari 
itu kita harus ethical. Legal 
itu suatu hal, tapi ethical juga 
menjadi tren yang harus kita 
terapkan, “ kata Erry.

Erry menekankan pen-
tingnya sosok kepemimpinan 
yang  memi l i k i  e tch ica l 
leadership yang tidak cukup 
hanya membuat anak buah 
dan lingkungan perusahaan 
beretika. Namun pemimpin 
juga harus mempunyai ke-
mampuan untuk mengetikkan, 
mensikapkan mitra kerja juga. 

“Prinsipnya adalah ada 
transparansi, accountability, 
responsibility, independent, 
dan fairness,” ucap Erry.

GCG, sebagai tata kelola 
perusahaan yang baik, intinya 
berbicara masalah perilaku. 
Terkait ini,  Erry mencontohkan 
tentang perbedaan negara 
berkembang dan negara maju.  
Menurut Erry, perbedaannya 
terletak pada sikap atau 
perilaku masyarakat yang 
telah dibentuk bertahun-
tahun melalui kebudayaan 
dan pendidikan. 

Kajian perilaku masya-
rakat di negara maju me-

nunjukkan bahwa mayoritas 
penduduknya sehari-hari 
mengikuti dan mematuhi 10 
prinsip dasar kehidupan. Yaitu, 
etika sebagai prinsip dasar 
dalam kehidupan sehari-hari. 
Prinsip berikutnya adalah 
sikap jujur dan berintegritas, 
bertanggung jawab, hormat 
pada aturan dan hukum 
masyarakat, hormat pada 
hak orang lain, cinta pada 
pekerjaan, berusaha keras 
menabung dan investasi, be-
kerja keras, tepat waktu dan 
pandai memanfaatkan waktu, 
serta berinisiatif tinggi. 

Sementara Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 

berharap materi yang telah 
diberikan oleh Erry Riyana 
Hardjapamekas bisa menjadi 
pencerahan bagi  jajaran 
ma najemen dari Direktorat 
Hulu dan anak perusahaan 
Pertamina, khususnya di 
upstream.  

Sejatinya, program GCG 
practice and implementation 
ini merupakan bagian dari 
tindak lanjut keikutsertaan 
Pertamina dalam program 
BUMN bersih, yang salah 
satu tolak ukurnya adalah 
komitmen pada pengambilan 
keputusan terhadap pelak-
sanaan dan penerapan 
GCG.•sahrul
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Bright Gas Sambangi 
Surabaya dan Gresik
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Direktur Pemasaran & Niaga Hanung Budya membuka acara Charterer Owner Meeting, di Jakarta.
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Kenalkan Sistem e-chartering 
Kepada Mitra Bisnis

surabaya –  Untuk meningkatkan pelayanan 
dan kepuasan konsumen pengguna LPG di 
Surabaya dan Gresik, Pertamina meluncurkan 
Bright Gas  di dua kota pertama di Jawa Timur. 
Soft Launching dilakukan oleh GM Marketing 
Operation Region V Giri Santoso dan Domgas 
Manager Region V Alfareda Adrianto Elifas di 
Ranch Market Surabaya (3/4).

Pada kesempatan tersebut Giri Santoso 
menjelaskan bahwa untuk tahap awal Bright 
Gas akan dipasarkan di Surabaya dan Gresik. 
Dua kota ini dipilih karena konsumsi LPG 12 kg 
cukup tinggi. Ke depan, Bright Gas juga akan 
dipasarkan di kota-kota besar lainnya di area 
Jawa Timur dan Bali.

Sementara Alfareeda Adrianto Elifas 
menjelaskan, walaupun Bright Gas memiliki 
ukuran yang sama dengan LPG 12 kg yang 
sudah beredar di masyarakat, namun Bright 
Gas memiliki sejumlah keunggulan yang bisa 
dinikmati konsumen.

“Dengan tampilan yang eye catching dan 
warna-warni ini, kita harapkan Bright Gas 
dapat membawa suasana dapur yang lebih 
ceria sehingga kegiatan memasak menjadi lebih 
menyenangkan” tegas Alfareeda.

Selain itu, tabung Bright Gas juga dilengkapi 
dengan karet pelapis body tabung yang 
menghindari gesekan tabung dari benda di 
sekitarnya. Untuk lebih memastikan keamanan 
penggunaan di konsumen, setiap tabung Bright 
Gas juga disertai stiker petunjuk penggunaan 
dan dilengkapi dengan Valve Double Spindle.

Bukan hanya perbedaan dari sisi fisik 
tabungnya, Bright Gas juga menyediakan 
kelebihan dari sisi layanan. Jika biasanya 
konsumen harus menyambangi pangkalan/
pengecer LPG 12 kg, maka konsumen Bright 
Gas cukup menelepon ke agen Bright Gas dan 
selanjutnya agen akan mengirimkan petugas 
khusus untuk mengantar Bright Gas berikut 
pemasangan langsung di dapur konsumen.

Untuk saat ini sudah tersedia 10 agen LPG 
yang dapat melayani konsumen di wilayah 
Surabaya dan Gresik. Daftar dan kontak telepon 
agen dapat diperoleh melalui Contact Pertamina 
500 000. 

Selama masa promosi, konsumen dapat 
langsung menukarkan tabung LPG 12 kg yang 
biasa dengan tabung Bright Gas secara gratis 
di agen-agen Bright Gas.

“Kami berharap semua keunggulan Bright 
Gas ini dapat menarik konsumen dan dapat 
menjadi pilihan bagi konsumen LPG 12 kg,” 
tutup  Alfareeda.•Mor v 

jakarta – Pertamina 
Shipping mengenalkan sistem 
baru dalam sistem sewa 
armada tanker, “eChartering” 
kepada para pengusaha 
pemi l i k  a rmada  kapa l , 
pada Jum’at (28/3) di Hotel 
Borobudur, Jakarta.

Acara tersebut merupa-
kan ajang silaturahmi antara 
Pertamina Shipping bersama 
dengan mitra bisnisnya. 
Selain itu juga sebagai sarana 
penyelesaian semua masalah 
secara bersama. Hadir dalam 
acara tersebut Direktur 
Pemasa ran  dan  N iaga 
Pertamina, Hanung Budya 
beserta jajaran Manajemen.

D a l a m  C h a r t e r e r 
Owner Meeting ini juga di-
sosialisasikan tentang sistem 
baru dalam bermitra terkait 
sewa menyewa armada, 
yakni eChartering. Program 
ini merupakan pengadaan 
yang terintegrasi secara 
online dan pembaruan dari 
sistem sebelumnya yang 
dilaksanakan secara manual 
dengan tatap muka menjadi 
online berbasis Web (online 
procurement).

Program tersebut ber-
manfaat  da lam mendu-
kung penerapan  Good 
Corporate Governance (GCG)  
yang menjunjung t inggi 

keterbukaan, transparansi, 
fa i rness,  efekt i f i tas dan 
ef is iensi .  Integr i tas pun 
dapat terjaga dengan sistem 
in i ,  karena te r in tegras i 
dalam sistem bukan oleh 
perorangan.  Kejelasan data 
dan informasi, dengan sistem 
pelaporan dan filling system 
membuatnya lebih akuntabel, 
auditable dan mudah. 

Sistem ini lahir dilatar-
belakangi oleh pengadaan 
sewa kapal baik voyage 
charter time   maupun COA 
yang memiliki karekteristik 
khusus dan t idak dapat 

diproses melalui pedoman 
pengadaan barang dan 
jasa yang berlaku umum. 
Hal ini disebabkan adanya 
aturan bisnis,  sehingga 
pengadaan sewa kapal 
harus dilaksanakan dengan 
mengacu  I n t e r na t i ona l 
Shipping Practice. 

Selain itu cara pandang 
kebutuhan operasional yang 
memerlukan pengambilan 
keputusan yang cepat maka 
ta ta  waktu  pengadaan 
dipersingkat menjadi 2-4 
hari untuk pengadaan spot 
charter, serta 8-6 hari untuk 

pengadaan time charter dan 
COA.

Proses korespondensi 
yang digunakan tidak hanya 
melalui pemanfaatan fasilitas 
IT yang ada yaitu, email 
ataupun chatting conversation 
melalui media social. Lewat 
fleksibilitas korespondensi 
ini dapat mendukung pelak-
sanaan pengadaan yang 
harus dilaksanakan after office 
hour atau after weekdays. 

Dengan adanya sistem ini 
diharapkan proses birokrasi 
dapat dilaksanakan lebih 
cepat dan efektif.•sahrul
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ru VI Balongan 
resmikan Depot uMKM

Program cSr Pertamina raih 
Global cSr Award 2014

inDraMayu - Untuk mendukung upaya 
pemerintah dalam mengurangi jumlah 
pengangguran, Refinery Unit (RU) VI 
Balongan melalui program Corporate Social 
Responsibility (CSR) meresmikan Depot 
UmKm RU VI yang berlokasi di Jalan Gatot 
Subroto, Simpang V Indramayu, Kamis (4/4). 
Peresmian Depot ini merupakan tindak lanjut 
dari serangkaian program pelatihan dan 
pendampingan yang telah dilaksanakan sejak 
awal tahun 2013. 

Dua unit depot sederhana masing-masing 
berukuran 2.5 m x 4 m ini  merupakan bukti 
komitmen RU VI dalam memberikan sarana 
bagi masyarakat yang sebelumnya telah 
mendapatkan pelatihan dan pendampingan 
dalam memasarkan hasil kerjanya kepada 
khalayak yang lebih luas. Tidak menutup 
kemungkinan, nantinya Depot UmKm RU VI 
ini menjadi pusat oleh-oleh khas Kabupaten 
Indramayu. 

Sebelumnya, rangkaian program pelatihan 
dan pendampingan dilaksanakan di empat 
Desa di Kecamatan Balongan, yakni Majakerta, 
Balongan, Sukaurip, dan Sukareja, dengan 
membentuk sebuah kelompok bernama Patra 
Pamula. Kelompok ini berisikan delapan unit 
usaha dengan total anggota sebanyak 80 
orang. Kegiatan usaha yang dijalankan di 
bidang pengolahan makanan dan minuman, 
di antaranya produk sirup khususnya olahan 
buah mangga, makanan ringan, serta kue 
basah dan kue kering. 

Hadir dalam acara peresmian tersebut 
Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu 
Achmad Bachtiar, Jajaran Musyawarah 
Pimpinan Kabupaten Indramayu, Tokoh 
Masyarakat serta Senior Manager Operation 
and manufacturing (SmOm) RU VI, Safii Triyono 
Yunianto beserta jajaran tim manajemen 
lainnya. 

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten 
Indramayu Achmad Bachtiar mengapresiasi 
RU VI atas upaya yang tak kunjung henti 
dalam membantu pemerintah membangun 
masyarakat Indramayu. “Dengan adanya 
depot ini, diharapkan masyarakat Indramayu 
bisa lebih termotivasi untuk menciptakan 
produk yang mampu bersaing dengan 
produk-produk komersial lainnya,” ujar 
Achmad Bachtiar.

SmOm RU VI, Safii Triyono Yunianto 
menyampaikan Pertamina selalu berkomitmen 
untuk membangun masyarakat Indramayu 
sehingga nantinya dapat lebih mandiri dengan 
kemampuan-kemampuan yang dibekali oleh 
RU VI.•ru vi  

PT Pertamina retail Peduli Pendidikan 
Anak usia Dini
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jakarta - Program CSR 
Pertamina melalui   PT Perta-
mina Retai l memberikan 
bantuan 500 eksemplar  buku 
bacaan anak, tiga rak dan 
karpet untuk PAUD Taman  
Baca mustika Indah yang  
beralamat di Jl. Kemuning 
Ujung, Utan Kayu Utara, 
Matraman  Jakarta Timur. 
PAUD ini letaknya t idak 
jauh dari SPBU 31.131.01 
yang terletak di Jl. Pramuka, 
Jakarta Timur. 

B a n t u a n  t e r s e b u t 
diserahkan oleh Diektur 
Utama PT Pertamina Retail 
Toharso kepada Sri Hartati, 
pendiri sekaligus guru yang 
membina PAUD, pada Jumat 
(11/4). Toharso didampingi 
Sekretaris Perusahaan Per-
tamina Retail Ivan Asmara. 
Hadir pula Ketua RT 10 
Aditya. 

Direktur Utama PT Pertamina Retail Toharso bercerita di hadapan anak-anak 
PAUD  Taman Baca mustika Indah.

Toharso mengatakan   
bantuan  ini merupakan 
bagian dari  Program CSR 
Pertamina, yang disalurkan  
melalui PT Pertamina Retail. 
“Jadi kami memberikan ban-
tuan sesuai dengan mapping  
masyarakat sekitar. Nah, di 
sini, setelah kami mapping, 
butuhnya adalah keperluan 
untuk pengembangan PAUD 
ini,” kata Toharso.

Toharso menegaskan,  
negara hanya  maju kalau 
masyarakatnya gemar mem-
baca. “Dan kebiasaan gemar 
membaca ini sudah harus 
dimulai  sejak usia dini,” 
ujarnya.

Dalam waktu dekat , 
pengem bangan  t aman 
bacaan masyarakat Perta-
mina Retail  masih akan ber-
lanjut, dengan membantu 
masyarakat yang terletak 

di dekat wilayah operasi 20 
SPBU COCO.    

Sri Hartati atau biasa 
dipanggil  Cici, mendirikan 
PAUD   tersebut pada tahun 
2007 dengan memakai rumah 
pribadinya sebagai pusat 
kegiatan belajar. Kini PAUD 
binaannya menampung 
sekitar 30 anak  berusia 3 – 5 
tahun, yang setiap bulannya 
dipungut biaya Rp 20.000,-. 

Setiap harinya ia dibantu oleh 
tiga guru bantu. 

C i c i  m e n g a k u i ,  i a 
mendirikan PAUD dengan 
didasari  rasa sayang pada 
anak-anak. Karena itu ia 
pun  ikhlas menyediakan 
rumahnya untuk jadi PAUD. Ia 
menyatakan  rasa senangnya 
dengan bantuan dari PT 
Pertamina Retail ini.•urip

Denpasar – Program CSR 
Pertamina bidang pendidikan, 
m e r a i h  p e n g h a r g a a n 
dalam Global CSR Awards 
2014 di Nusa Dua, Bal i 
(3/4). Penyerahan hadiah 
dilaksanakan pada puncak 
perhelatan tahunan Global 
CSR Summit & Awards 2014 
yang diinisiasi oleh Pinnacle 
Group International.

Program CSR Pertamina 
m e n d a p a t k a n  B r o n z e 
Awards  un tuk  ka tegor i 
Exce l lence In  Prov is ion 
Of Literacy  & Education 
Award, sebagai kategori 
yang baru diperlombakan 
pada tahun ini. Penghargaan 
diserahkan oleh Direktur 
Perbenihan Tanaman Pangan 
Dit jen Tanaman Pangan 
Kementer ian Per tan ian, 
Bambang Budianto kepada 
Pertamina yang diwaki l i 
oleh Officer Environment 
Pe r tam ina ,  B inu  Bowo 
Ispramito. Selain Pertamina, 
untuk penghargaan kategori 
pendidikan Platinum diberikan 
kepada Maybank,  Gold 

Tenaga Nasional Berhad dan 
Silver untuk Bank Mandiri. 

Global CSR Summit & 
Awards merupakan kegiatan 
tahunan paling bergengsi 
d i  As ia  sebaga i  upaya 
m e m b e r i k a n  a p re s i a s i 
terhadap program tanggung 
jawab sosial perusahaan. 
Pada tahun ke-6 tahun ini, 
Global CSR Summit & Awards 
diikuti lebih dari 150 peserta 
dari berbagai perusahaan 
di seluruh dunia, dimana 
pemenangnya didominasi 
perusahaan asal Indonesia.  

Sementara itu di tempat 
te rp isah  Manager  CSR 
Per tamina  I f k i  Sukarya 
menyatakan, penghargaan 
ini menjadi pembuktian bahwa 
Pertamina telah melaksanakan 
program tanggung jawab 
sosia lnya t idak sekadar 
charity donation, tetapi lebih 
berorientasi pada peningkatan 
kualitas hidup para penerima 
manfaat. “Penghargaan ini 
menjadi pemicu bagi kami 
agar lebih maksimal dalam 
melaksanakan program-

program tanggung jawab 
sosial kami. Dan yang lebih 
membanggakan pada hari 
yang sama program CSR 
P e r t am i na  j uga  d i a ku i 
sebagai Best CSR dalam 
ajang Corporate Governance 
Asia di Hongkong, karena 
dinilai akan kepedulian, dan 
komi tmennya  te rhadap 
m a s a l a h  p e n i n g k a t a n 

Direktur Perbenihan Tanaman Pangan Ditjen Tanaman Pangan Kementerian 
Pertanian, Bambang Budianto menyerahkan penghargaan Global CSR Award 
2014 kepada Officer Environment Pertamina, Binu Bowo Ispramito.

kual i tas pendidikan dan 
kesehatan  masyarakat , 
pelestarian lingkungan serta 
pemberdayaan ekonomi 
m a s y a r a k a t .  D e m i k i a n 
halnya dengan program 
Menabung 100 Juta Pohon 
yang mendapatkan Best 
Environmental Responsibility 
pada ajang yang sama,”papar 
Ifki.•Dsu/csr
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transforMasi    
S I N O P S I S

judul  : takhta untuk rakyat
pengarang : Mohamad roem
no class : 920.roe.t

Sultan Hamengku Buwono 9 diberi nama ayahnya 
Sultan Hamengku Buwono 8 dengan nama Dorodjatun.
Sejak kecil banyak dididik di luar istana, juga lebih banyak 
tinggal dengan ibunya yang tidak tinggal di istana Keraton. 
Dorodjatun pernah sekolah di Semarang dan Bandung. 
Kemudian dikirim untuk sekolah ke Belanda. Sepertinya 
ayahnya sudah mempunyai firasat, bahwa kelak Dorodjatun 
lah yang digadang bisa melepaskan kekuasaan Keraton 
dari cengkraman Belanda. Ketika ayahnya sakit, Dorodjatun 
yang sebentar lagi ujian sarjana di Belanda, diminta untuk 
pulang oleh ayahnya untuk menerima pusaka keris Djoko 
Piturun, sebuah simbol bahwa Sultan Hamengku Buwono 
8 menyerahkan kekuasaan kerajaan Ngayogyokarto 
Hadiningrat kepada penerusnya yang dipilih. Waktu itu usia 
Dorodjatun masih 28 tahun.

Tidak lama kemudian Sultan Hamengku Buwono 8 
wafat, dan kemudian Dorodjatun diangkat sebagai Sultan 
Hamengku Buwono 9 oleh Gubernur Jenderal Belanda, 
waktu itu kekuasaan kraton masih dibawah cengkraman 
Belanda. Hingga empat bulan paska naik tahta, Jendral 
residen Belanda di Yogyakarta gagal membujuk Sultan 
Hamengku Buwono 9 untuk menandatangani kontrak 
kekuasaan dengan Belanda. Banyak poin-poin yang 
sebelumnya sudah menjadi kesepakatan antara Keraton 
Yogya dengan Belanda ditolak oleh Sultan Hamengku 
Buwono 9. Intinya adalah bahwa Sultan Hamengku Buwono 
9 berkeinginan Keraton Yogya lebih mandiri dan peduli 
dengan rakyat. Pemerintah Belanda dibuat frustasi dengan 
pemuda berumur 28 tahun itu, yang setahun sebelumnya 
hanyalah seorang mahasiswa. 

Sultan Hamengku Buwono 9 membacakan sebuah 
pidato santun tetapi sangat dahsyat maknanya. Menunjukkan 
jati diri pribadi dan sekaligus sikap Keraton, yang selalu 
mengilhami seluruh warga masyarakat Yogyakarta ketika 
mereka harus menghadapi perubahan zaman. “Meski 
saya telah mengikuti pendidikan Barat, tetapi saya tetap 
orang Jawa. Sepanjang tidak menghambat kemajuan, 
maka adat akan selalu menduduki tempat utama dalam 
Keraton yang mewarisi tradisi tersebut.” Buku ini tidak hanya 
mengisahkan seluruh perjalanan kehidupan Sultan Yogya IX, 
sejak dilahirkan di Keraton, berjuang pada zaman kolonial 
Belanda, masa pendudukan Jepang, perang kemerdekaan, 
Orde Lama, Orde Baru sampai kemudian dimakamkan di 
perbukitan Imogiri, pantai Selatan Pulau Jawa.

Ketika kemerdekaan Bangsa Indonesia diproklamasikan 
oleh Sukarno dan dan Hatta pada 17 Agustus 1945, 
Hamengku Buwono 9 tanpa ragu-ragu menjatuhkan 
pilihannya pada Republik Indonesia. Keputusan ini adalah 
sebuah langkah yang sangat besar artinya, tidak saja bagi 
dirinya sendiri, tidak saja bagi rakyat Yogyakarta, akan 
tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia. Buku ini telah 
menyoroti pribadi dan perjuangan Hamengku Buwono 
IX dari berbagai sudut, cerita dan kesan-kesan mereka 
menampilkan seorang patriot yang besar, dengan pribadi 
yang teguh, yang penuh keyakinan pada dirinya, yang berani 
bertanggung jawab, yang memiliki solidaritas perjuangan 
yang kukuh dengan bangsanya, yang tidak suka gembar-
gembor, tetapi lebih suka melakukan kewajiban, tugas dan 
tanggung jawabnya dengan diam-diam dan dengan cara 
yang mantap.•perpustakaan



No. 16
Tahun L,  21 April 2014DINAmIKA

transforMasi

Tim Knowledge Management (KoMeT)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

Forum KoMeT: Sinergi Pendanaan 
dan Pengelolaan Investasi Menuju 
World class National energy company 

oleh Shynta Dewi  &  Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

9

Tidak hanya di Unit/Region dan Anak Perusahaan, Forum KOMET juga 
berlangsung di Kantor Pusat Pertamina. Forum kali ini sangat spesial, tidak hanya 
satu Direktur yang hadir seperti forum-forum sebelumnya, tapi forum kali ini dihadiri 
oleh dua Direktur sebagai keynote speaker. m. Afdal Bahaudin – Direktur Perencanaan 
Investasi & manajemen Risiko (PImR) dan Andri T. Hidayat – Direktur Keuangan 
menyampaikan sasaran serta tantangan strategis yang dihadapi Pertamina menuju 
Perusahaan Energi Kelas Dunia. 

“Pengembalian investasi menjadi salah satu poin penting dalam penentuan 
investasi, jangan sampai memberatkan Perusahaan,” ujar M. Afdal Bahaudin. Sebelum 
knowledge sharing dimulai, Andri T. Hidayat menyampaikan bahwa, “Pertamina 
harus memastikan kualitas investasi dapat memberikan keuntungan sehingga dapat 
mendukung kinerja Perusahaan.”

 
    

Kolaborasi forum kali ini diisi oleh Gigih Prakoso Soewarto – SVP Corporate 
Strategic Growth yang menyampaikan materi diskusi berjudul “Improvement 
Pencapaian Investasi Pertamina dengan Pendekatan Five M di PT Pertamina 
(Persero).” Gigih menyampaikan pola pendekatan “Five M” yaitu man, money, 
method, machine dan material digunakan dalam melakukan deep dive pengelolaan 
investasi di Pertamina.  

Satu materi lain yang disampaikan oleh Budhi Himawan – SVP Financing & 
Business Support dengan judul “meningkatkan Efektifitas Pendanaan Investasi melalui 
Prioritas Project yang Dapat Menghasilkan Quick Yield dan High Yield di PT Pertamina 
(Persero).”  Disampaikan bahwa project yang memiliki tingkat pengembalian yang 
singkat dan return yang tinggi menjadi prioritas Perusahaan.

    

Antusiasme peserta Forum KOMET sangat tinggi karena topik dan judul materi 
yang dibahas dalam forum adalah isu hangat yang sedang dihadapi Pertamina. Tidak 
berhenti di sini, sesi diskusi dapat dilanjutkan dalam forum KOMET lainnya, baik melalui 
forum offline, maupun online. Mereka sudah berbagi, bagaimana dengan Anda? 

The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!•
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Pada saat Anda dalam keadaan sakit, tentunya 
banyak energi dan tenaga yang dikeluarkan agar Anda 
dapat sembuh dari sakit. Masa pemulihan sakit masing-
masing orang berbeda, tergantung jenis penyakit dan 
pengaruh faktor-faktor lain, misalnya stres, kurang gizi, 
kurang istirahat.

Oleh karena itu tidak semua orang sehabis sakit 
kesehatannya bisa cepat pulih kembali seperti sedia 
kala. Tetapi jangan khawatir karena ada solusi jitu 
memulihkan tubuh pasca sakit

1. Konsumsi makanan yang sehat. Perbanyak makanan 
yang mengandung banyak nutrisi, vitamin, dan 
mineral. Hindari makan makanan siap saji dan yang 
mengandung bahan masakan atau pengawet kimia. 
Perbanyak sayuran dan buah organik serta hindari 
makanan yang mengandung pemanis buatan. 
Konsumsi juga suplemen vitamin sesuai kebutuhan 
untuk memenuhi kebutuhan vitamin pada tubuh 
pasca sakit.

2. Biasanya pasca sakit sistem pencernaan meng-
alami masalah. Sebaiknya hindari dulu makanan 
yang pedas. Makan makanan yang mudah dicerna 
dan dalam porsi kecil secara bertahap dan sering. 
Mengonsumsi yoghurt sa ngat baik untuk kesehatan 
pencernaan karena dapat menumbuhkan bakteri 
baik di dalam perut Anda.

3. Perbanyak asupan protein dan magnesium. Asupan 
protein dari berbagai makanan yang mengandung 
protein dapat membantu me ning katkan stamina 
dan kekuatan tubuh, misalnya telur, daging, susu, 
dan lainnya. Sedangkan asupan magnesium sangat 
bagus untuk me ningkatkan kemampuan sistem 
kekebalan tubuh pasca sakit dan juga membantu 
proses penyerapan vitamin C dan D di dalam tubuh. 
Contoh sumber asupan magnesium di antaranya 
sayuran hijau, biji-bijian, dan kacang-kacangan. 

4.  Pasca sakit tubuh tentunya membutuhkan wak tu 
untuk bisa sembuh sedia kala. Oleh karena itu, 
sebaiknya jangan terlalu banyak memforsir tenaga 
untuk melakukan berbagai aktivitas berat jadi 
perbanyaklah istirahat.

5.  Walaupun Anda disarankan untuk perbanyak is  ti rahat, 
Anda tidak boleh bermalas-malasan. Lakukanlah 
aktivitas-aktivtas ringan, misalnya jalan-jalan, 
beres-beres rumah, dan sebagainya, yang bisa 
mengeluarkan keringat karena keringat tersebut 
mampu mengeluarkan racun dari dalam tubuh pasca 
sakit.•perempuan.com
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PWP Direktorat hulu Adakan lomba 
Peragaan Busana
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Bright Gas hadir di Kota Medan

jakarta – Empat peserta memeragakan busana yang 
menjadi bagian dari acara pertemuan bulanan Persatuan 
Wanita Patra (PWP) Tingkat Pusat Direktorat Hulu di Ruang 
Auditorium, Gedung Kwarnas, Jakarta, pada (14/4). Acara 
yang diadakan sekaligus untuk menyambut perayaan 
Hari Kartini ini diikuti oleh PWP Direktorat Hulu dan  anak 
perusahaan Pertamina. 

Lomba peragaan busana dibagi menjadi tiga kategori, 
busana kasual, busana pesta, dan kebaya nasional. 
Hadir dalam acara ini Ketua PWP Tingkat Pusat Dwi M 
Husen, Ketua PWP PDSI mira Faried, Ketua PWP EP Esty 
Adriyansyah, Ketua PWP PHE Angel Tenny dan Ketua PWP 
EP Cepu Amril Thaib. 

Dengan adanya acara ini diharapkan peserta dan 
anggota PWP dapat menggali potensi diri dalam tata 
cara berbusana dan menambah kekompakan sesama 

MeDan - Dalam upaya 
menjaga dan meningkatkan 
loyalitas pelanggan terhadap 
produk LPG, Pertamina sa ngat 
peduli  terhadap harapan dan 
keinginan yang dirasakan oleh 
pelanggan khususnya peng-
guna Elpiji 12 kg selama ini. 
Untuk menjawab kebutuhan 
konsumen rumah tangga yang 
menginginkan LPG dengan 
tampilan tabung yang lebih 
baik, maka diadakan acara 
soft launching  LPG Bright 
Gas pada 13 Maret 2014 di 
Mar keting Operation Region  
(mOR) I.

External Relation MOR 
I  Fitr i Erika mengatakan, 
LPG Bright Gas hadir untuk 
memenuhi kebutuhan ma-

anggota. “Semoga acara ini mempererat sila turahmi dan 
kekompakan sesama anggota PWP,” ujar Dwi pada saat 
akhir acara.•priyo

sya  rakat level menengah 
ke atas yang menginginkan 
tampilan tabung LPG yang 
lebih menarik sehingga 
m e  n i m b u l k a n  s e n s a s i 
memasak yang berbeda 
dari sebelumnya.

Untuk tahap awal, bagi 
pengguna LPG 12 Kg di kota 
Medan yang ingin beralih 
menggunakan LPG Bright 
Gas dapat menukarkan 
secara gratis di Kantor mOR I 
Jalan K.L Yos Sudarso No.8-
10 Medan, outlet agen Bright 
Gas, SPBU COCO, dan gerai 
di seluruh kota Medan.

Harga jual untuk Bright 
Gas di kota Medan sebesar 
Rp 115 ribu per tabung yang 
disuplai dari 13 Agen LPG. 

Pada tahap awal, tersedia 
24 ribu tabung untuk kota 
Medan dan sekitarnya.

Saat ini  ref i l l  Br ight  
Gas tersedia di lima SPBU 
COCO. Yaitu, SPBU COCO 
No. 11 201 101 Jl. K.L Yos 

Sudarso Medan, SPBU COCO 
No. 11 201 102 Jl. Putri Merak 
Jingga Medan, SPBU COCO 
No. 11 201 103 Jl. Brigjen 
Katamso Medan, dan SPBU 
COCO No. 11 201 106 Jl. Imam 
Bonjol medan.•Mor i

cilacap - Upaya menyosiali-
sasikan keamanan dalam 
berkendara bagi masyarakat 
merupakan tanggung jawab 
be rsama.  Ha l  t e rsebu t 
berusaha disampaikan oleh 
Pertamina Motor Club (PMC) 
Chapter Ci lacap melalui 
kegiatan safety riding yang 
diadakan pada 15 Maret 2015 
di Kabupaten Cilacap bekerja 
sama dengan Polres Cilacap.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 
sekitar 100 anggota PMC 
Chapter Cilacap.

GM Refinery Unit (RU) 
IV Ci lacap Edy Prabowo 

PMc chapter cilacap Sosialisasikan 
Budaya Aman Berkendara

yang turut hadir  dalam 
acara tersebut menuturkan, 
pengendara harus mengerti 
dan memahami aturan lalu 
lintas pada saat berpergiaan 
menggunakan kendaraan 
bermotor. 

“Ser ingkal i  k i ta l ihat 
kece lakaan kendaraan 
bermotor, terutama sepeda 
motor yang disebabkan ka-
rena kelalaian kita se bagai 
peng guna jalan. Karena itu, 
kegiatan safety riding ini 
dapat dijadikan sarana positif 
dan bermanfaat baik untuk 
para anggota PMC maupun 

masyarakat pengguna jalan 
lainnya,” tukasnya.

Safety riding diisi dengan 
kegiatan touring kelil ing 
kota Cilacap dalam rangka 
mempromosikan budaya 

safety bagi para pengguna jalan 
khususnya sepeda motor. 

Kegiatan ditutup dengan 
terdapat penyuluhan safety 
riding bagi seluruh anggota 
PmC Chapter Cilacap.•ru iv
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Pada Energia Weekly edisi 14 April 2014 

halaman 9 tercantum kesalahan penulisan. Berikut 
ralat dari kami.

  
    tiM koMet

Jumali - Gm mOR I dan Gandhi Sriwidodo - VP Industrial Fuel 
Marketing dalam Forum KOMET di Marketing Operation Region 
I Sumbagut.
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Tobat Menuju jalan Allah SWT

jakarta –   Badan Dakwah Islam Pertamina mengadakan kajian rutin di musholla Al Kautsar Gedung Utama Kantor 
Pusat Pertamina, pada Selasa (15/4). Kajian diisi oleh Ustadz Dr Wahid Rahman yang membahas tentang tobat. Wahid 
menyampaikan  tidak ada orang yang tidak berdosa. Oeh sebab itu wajib hukumnya setiap muslim untuk bertobat.   “Orang 
baik bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa tetapi sadar bahwa ia pernah melakukan dosa dan kemudian bertobat,” 
tegasnya. Ia juga mengingatkan, “Tidak ada taubat yang tidak diampuni asalkan kita niat dalam menjalankannya.”•aDityo
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Angkasa Pura Studi Banding ke Pertamina
jakarta – Fungsi Data dan Informasi – Corporate Secretary Pertamina menerima kunjungan tim manajemen 
administrasi perkantoran  dari PT Angkasa Pura II. Tujuan kunjungan adalah  melakukan benchmark dalam pengelolaan 
administrasi perkantoran. Kunjungan berlangsung pada Selasa (8/4) di Ruang Rapat Perwira 4. Dari Data & Info hadir 
Rizky Vistiari dan Panji, didampingi mardiani (System & Business Process manager – CSS) dan Niken Kastubamani 
(Ast. manager Office Development – CSS). Sementara dari Angkasa Pura II, dipimpin oleh Edi Aris (Ast. Deputy Sistem 
Administrasi Perkantoran Angkasa Pura II), terdiri dari 8 pekerja lainnya.  Setelah  presentasi tentang Pengelolaan 
Administrasi Terpadu Pertamina (PATP), acara dilanjutkan  dengan tanya jawab.•urip
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Partisipasi ru IV dalam Perayaan huT ke-158 cilacap
cilacap –  Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Cilacap ke-158 yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2014, RU 
IV ikut berpartisipasi dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) yang diisi dengan berbagai macam kegiatan.  Hal tersebut 
sekaligus menunjukkan kepedulian Pertamina RU IV terhadap perkembangan Kabupaten Cilacap.  Partisipasi Pertamina RU 
IV dalam HUT Kabupaten Cilacap diawali dengan pemberian bantuan untuk Persatuan Sepakbola Cilacap dan Sekitarnya 
(PSCS), antara lain pembangunan tribun stadion senilai Rp 300 juta dan dana operasional tim PSCS sebesar Rp 150 juta. 
Selain itu, Gm RU IV mengikuti kegiatan lomba masak nasi goreng besama-sama dengan muspida, pimpinan instansi 
pemerintah, serta pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Cilacap. Selain itu diadakan tasyakuran dan doa bersama 
di setiap kelurahan, berbagai macam perlombaan seperti sepakbola, bola voli, tenis meja, tenis lapangan, lomba perahu 
naga antar warga dan hiburan masyarakat lainnya.• ru iv

Tingkatkan Koordinasi Pencocokan Penelitian BBM dan Pelumas TNI
seMarang – Bertempat di Hotel Novotel Semarang, PT Pertamina (Persero) bersama dengan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) mengadakan kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Bahan Bakar 
minyak dan Pelumas TNI Triwulan IV Tahun anggaran 2014 pada 24 - 25 Februari 2014. Rapat koordinasi tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan komunikasi antara dua instansi dengan tujuan utama  tercapainya kesepakatan yang 
dituangkan melalui penandatangan Berita Acara Coklit atas outstanding Piutang TNI Triwulan IV 2014 dan Pembahasan 
Pembayarannya yang akan dilakukan di tahun 2014. Kegiatan ini dihadiri oleh 42 anggota TNI dan 9 pekerja Pertamina 
yang mewakili Fungsi Keuangan Pusat, Industri marine Pusat dan Aviasi Pusat. Acara dibuka oleh Kolonel Kal. D. 
Dipo Issasongko yang hadir mewakili TNI. Sedangkan Account Receivables manager Bambang Suprihanto mewakili 
Pertamina.•Mor iv
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ru IV Sosialisasikan Budaya hidup Sehat melalui Fun Bike
cilacap – menyadari pentingnya pola hidup sehat sekaligus mendorong gerakan hemat energi, RU IV Cilacap 
berinisiatif untuk mengadakan kegiatan Fun Bike yang diperuntukkan bagi pekerja, mitra kerja, dan keluarga Pertamina 
RU IV. Dengan mengambil garis start dan finish di Gedung PWP RU IV, para peserta mengelilingi kota Cilacap sejauh 18 
km pada 16 Maret 2014. Sebanyak 150 peserta meramaikan acara Fun Bike. Gm RU IV Edy Prabowo berharap para 
pekerja dapat melakukan refreshing sekaligus berolahraga mengingat sedikitnya waktu untuk olah diri selama hari kerja.  
Sementara Herry Yawarto selaku manajer Production I  menyatakan, kesehatan merupakan aset yang sangat mahal 
sehingga sangat perlu untuk mengimbangi rutinitas kerja dengan aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh sekaligus 
menjernihkan pikirian. “Untuk itu, kami akan menggalang kegiatan ini secara rutin setiap 2 minggu sekali agar olahraga 
menjadi gaya hidup sehat seluruh pekerja dan mitra kerja RU IV,” ujar Herry.• ru iv
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PeP Sangatta Field 
jadi Ketua Mitra TNK

Pendapatan Bersih PT PAS Naik

rantau – Sebanyak 30 
siswa Duta Green School 
SMA Negeri 2 Kejuruan 
Muda, Kabupaten Aceh 
Tamiang mengunjungi Pusat 
Pemberdayaan Masyarakat 
Pertamina (PPMP) di Jalan 
Arun Komplek PT Pertamina 
EP Field Rantau, pada (27/3). 

K u n j u n g a n  m e re k a 
dimaksudkan untuk menam-
bah wawasan para siswa 
yang menjadi duta green 
school dalam pengelolaan 
sekolah yang berwawasan 
lingkungan (Green School) 
menuju sekolah Adiwiyata.

Ketua Green School 
SMAN2 Kejuruan Muda 
I rwan syah, S. Pd. yang 
turut mendampingi para 
duta tersebut mengatakan, 
kunjungan ke PPMP ini 
merupakan upaya SMAN 2 
Kejuruan Muda untuk me-
wujudkan sekolah yang peduli 
dan berbudaya lingkungan.  
“Kami berharap dapat belajar 
tentang pengelolaan sampah 

jakarta – Pertamina EP Asset 5 Sangatta 
Field resmi menjadi Ketua Mitra Taman Nasional 
Kutai (TNK) untuk tahun anggaran 2014-2015. 
Sebagai wakil perusahaan, ditunjuk Sangatta 
L&R Asst. manager, Nanang Electra A. sebagai 
Ketua Mitra TNK tersebut. Acara serah terima 
dan penandatanganan dilaksanakan pada 
Jumat (21/3) di Gedung Manggala Wana 
Bhakti, Kementerian Kehutanan disaksikan 
oleh Direktur Kawasan Konservasi & Bina Hutan 
Lindung (KKBHL)  Bambang Dahono Adji dan 10 
perusahaan yang tergabung dalam Mitra TNK.

Pada Rapat Mitra TNK pada akhir 2013 
lalu, telah disepakati bahwa mulai 2014 dan 
seterusnya, Ketua Mitra TNK/Ketua Operating 
Committee (OC) tidak lagi dijabat rangkap oleh 
Kepala Balai Taman Nasional Kutai, melainkan 
dijabat oleh para mitra itu sendiri. Dalam hal ini 
Kepala Balai hanya bertindak sebagai penerima 
pekerjaan dan pengawas.

Kepala Balai TNK, Erly Sukrismanto, 
menegaskan  mitra dalam pelaksanaan program-
program yang dimiliki oleh Balai TNK sangatlah 
penting. “Sinergi yang sudah dilakukan selama 
19 tahun sejak 1995 telah membuahkan hasil 
yang baik dan mitra TNK telah menjadi contoh 
bagi taman nasional lainnya di Indonesia 
mengenai konsep kemitraan,” ujar Erly. 

Ia berharap, sinergi yang lebih baik lagi 
antara mitra dan Balai TNK. “Penunjukan 
Pertamina EP sebagai pelopor ketua mitra TNK 
yang pertama tidak terlepas dari sejarah panjang 
yang telah terbentuk sebagai pendiri mitra TNK 
yang masih eksis hingga saat ini,” tambah Erly.

 Mitra Taman Nasional Kutai merupakan 
himpunan perusahaan-perusahaan yang 
beroperasi di sekitar TN Kutai. Kemitraan ini 
bermula dari Memorandum of Understanding 
(MoU) pada 30 April 1994, antara Direktorat 
Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian 
Alam (sekarang Perlindungan Hutan dan 
Konservasi Alam) dengan wakil perusahaan 
antara lain: PT Pertamina, PT Badak LNG, PT 
Porodisa, PT Kiani Lestari, PT Surya Hutani Jaya 
dan PT. Kaltim Prima Coal.

 Kemudian pada 29 Juni 1995, MoU 
tersebut ditindaklanjuti melalui Surat Keputusan 
(SK) Dirjen PHPA No. 121/Kpts/DJ-VI/1995. 
Melalui SK tersebut, secara resmi dibentuk 
Panitia Pengarah (Steering Committee) dan 
Panitia Pelaksana (Operating Committee) 
mitra TN Kutai. Pada awalnya Mitra TN Kutai 
beranggotakan 8 perusahaan.  Seiring dengan 
dinamika perekonomian Indonesia akhirnya 
pada tahun 2013 anggota mitra bertambah 
menjadi 10 perusahaan.• rian/sk

j a k a r t a  –  A n a k 
Perusahaan PT Pertamina 
(Persero), PT Pel ita Air 
Services, menggelar Rapat 
Umum pemegang Saham 
(RUPS) Tahunan di Kantor 
Pusat Pertamina, pada 
Senin (7/4).

RUPS tahunan mengenai 
Laporan Tahunan Tahun 
Buku 2013 in i  d ihadir i 
langsung oleh Direktur 
Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Risiko, Afdal 
Bahaudin selaku pemegang 
s a h a m  t e r b e s a r,  d a n 
pemegang saham minor 
yakni Direktur Patra Jasa, 
Susilo.

Para peserta RUPS 
terdiri dari pihak Komisaris, 
yakni Delas Pontolomiu, 
D i  r e k t u r  U t a m a  P T 
PAS  Anjar Wibawanun, 
serta jajaran Direksi dan 

Manajemen PT PAS lainnya. 
Pada RUPS ter sebut Anjar 
Wibawanun memaparkan 
seluruh capaian kerja dan 
keberhasilan yang diraih PT 
PAS dalam rentang waktu 
satu tahun (2013). 

Adapun agenda lainnya 
yakni usulan persetujuan 
dan pengesahan laporan 
tahunan termasuk laporan 
keuangan tahun buku 2013. 
Pemberian pelunasan dan 
pembebasan tanggung 
j awab kepada  D i reks i 
dan Dewan Komisar is . 
Usulan persetujuan atas 
penggunaan laba, usulan 
persetujuan pember ian 
peng hargaan kinerja kepada 
pengurus perseroan. Terma-
suk usulan persetujuan pe-
netapan Kantor Akuntan 
Publik (KAP) untuk mela-
kukan audit atas laporan 

keuangan tahun 2014.
Laporan keuangan PT 

PAS ditutup dengan laba 
bersih setelah pajak sebesar 
5.663.062.00 dolar AS yang 
telah diaudit oleh KAP BDO 
Tanubrata Susanto Fahmi 
dan Rekan. Pendapatan 
tersebut naik 17 persen dari 
tahun se belumnya 2012, 
sebesar 3.007 dolar AS. Di 
tahun 2013 juga PT PAS 

Direktur Perencanaan Investasi dan manajemen Risiko m. Afdal Bahaudin selaku 
pemegang saham terbesar PT PAS memberikan arahan pada RUPS PT PAS.
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mendatangkan dua armada 
milik baru, yakni Pesawat 
ATR 72-500 PK-PAW dan 
BELL-412 EP PK-PUV.

S e l a i n  i t u  t i n g k a t 
kesehatan Perseroan tercatat 
dengan nilai AA di tahun 
2012 dan 2013. Laba operasi 
naik 11 persen dibanding 
tahun lalu, laba usaha naik 
74 persen dibanding tahun 
lalu.•sahrul

Duta Green School Kunjungi 
Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pertamina

Duta Green School diberikan edukasi tentang proses bisnis Migas.

menjadi kompos, holtikultura 
dan sekilas tentang budidaya 
jamur tiram di fasilitas work
shop yang terdapat pada 
Pu sat Pemberdayaan Ma-
sya  rakat Pertamina (PPMP). 
Sehingga kami dapat meng-
aplikasikannya di lingkungan 
sekolah,” ujar Irwansyah.

Rantau Legal & Rela-
t ion  As t .  Manager  PT 
Pertamina EP Field Rantau 
J u f r i  m e n y a m p a i k a n , 
P u s a t  P e m b e rd a y a a n 
Masyarakat  Per tamina 
(PPMP) merupakan sarana 
p e m b e r d a y a a n  b a g i 
masyarakat yang dibangun 
untuk mengembangkan po-
tensi dalam bidang pen-
didikan, perekonomian, ling-
kungan dan budaya tanpa 
meninggalkan ni la i-ni la i 
agama. Upaya ini merupakan 
wujud kepedulian dan rasa 
tanggung jawab sosial peru-
sahaan.

Saat ini fasilitas yang 
tersedia di PPMP Pertamina 

Rantau, antara lain workshop 
untuk pembuatan kompos, 
budidaya jamur tiram, budi-
daya lele serta hortikultura 
yang dilengkapi dengan Balai 
untuk pelatihan, MCK dan 
mushalla.

 Dalam kesempatan 
kunjungan tersebut, para 
s i swa  dan  gu ru  pen -
damping juga diberikan 
edukasi tentang proses 
bisnis pengelolaan migas 
Pertamina, baik melalui film 
animasi maupun penjelasan 
yang disampaikan oleh 

P r o d u c t i o n  E n g i n e e r 
Pertamina Rantau Isrianto 
Kurniawan dan Reservoar 
Engineer      PT Pertamina 
EP Zinnun Sailisa. 

Kunjungan para duta 
green school  ke PPMP 
Pertamina Rantau diakhiri 
dengan peninjauan langsung 
ke lokasi pemboran yang 
berada di sekitar Stasiun 
Pengumpul Minyak (SP-
V) Kampung Kebun Ran-
tau, Kecamatan Ran tau, 
K a b u p a t e n  A c e h  Ta -
miang.•pep rantau fielD
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Perubahan Kerja Sama PeP Sangatta Field 
dan Balai Taman Nasional Kutai 
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Perubahan, 
Siapa Takut?

Keberhasilan Pemboran Sumur rNT-DZ7 Field rantau

Sr IV PT Pertamina lubricants Branding Bengkel Fastron

Gunawan Jaya Motor, Cilacap  menjadi salah satu bengkel yang di-branding 
menjadi “Bengkel Fastron”.
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seMarang – SR IV PT 
Pertamina Lubricants mela-
kukan branding “Bengkel 
Fastron” terhadap bengkel-
bengkel yang ada di wilayah-
nya. Karena hal ini bisa 
me ningkatkan awareness 
konsumen terhadap Fastron 
yang pada akhirnya bisa me-
ningkatkan penjualan produk 
Fastron.

Menurut Budi Suharyan-
to, SRM PT Pertamina 

Lubricants SR IV, branding 
bengkel Fastron diperuntukkan 
bagi bengkel-bengkel kelas 
menengah (dibawah Olimart), 
dengan kualitas branding 
setara bengkel Enduro. Untuk 
tahap uji coba, pihak bengkel 
diwajibkan membeli Fastron 
minimal 3 dos per bulan 
sebagai salah satu syarat untuk 
di-branding me lalui distributor 
eksklusif setempat. 

Saat ini, di SR IV sudah di-

rantau - PT. Pertamina 
EP Asset 1 Field Rantau 
berhasi l  menyelesaikan 
pem boran Sumur RNT-
DZ7 Struktur Rantau yang 
te r le tak  d i  Kecamatan 
Rantau, Aceh Tamiang. 
RNT-DZ7 merupakan sumur 
pemboran keenam dari total 
12 sumur pemboran yang 
direncanakan tahun 2014. 

Pemboran di lakukan 
selama 18 hari sampai keda-
laman 809 m menggunakan 
Rig SkyTop milik PT. Per-

j a k a r ta  –  S e t e l a h 
melaku kan diskusi panjang 
b e r u l a n g  k a l i  s e l a m a 
hampir 6 bulan, Direktorat  
Kawasan Konservasi & Bina 
Hutan Lindung (KKBHL) 
Kementerian Kehutanan yang 
diwakili Balai Taman Nasional 
Kutai (TNK) dan Pertamina 
EP Asset 5 Sangatta Field 
me lakukan  pe rumusan 
final dan penan datanganan 
perubahan Per janjian Kerja 
Sama Optimalisasi Kawasan 
TNK Tahun 2009-2014 pada 
Kamis (20/3).  

Be r t empa t  d i  Ho te l 
I n t e r c o n t i n e n t a l  m i d 
Plaza Jakarta, hadir dari 
Kementer ian Kehutanan 
Direktur KKBHL Bambang 
Dahono Adji dan Kepala 
Balai TNK Erly Sukrismanto. 
Sedangkan dari Pertamina 
EP hadir VP Legal&Relation 

jakarta - “Siapa yang takut perubahan?” 
demikian kalimat awal Ernie D. Ginting, Culture 
& Transformation manager Pertamina memberi 
pertanyaan kepada peserta Breakfast Meeting 
Forum di  Graha PDSI Jakarta, Rabu (2/4). 

Ernie menyatakan, takut akan perubahan 
adalah hal yang lazim, karena seringkali 
perubahan identik dengan adanya pengorbanan, 
lepasnya zona kenyamanan, dan pikiran-
pikiran negatif lainnya. Namun perubahan 
adalah kekuatan yang mendorong  kita keluar 
dari zona kenyamanan itu. Perubahan juga 
menjadi tuntutan waktu yang apabila tidak kita 
sikapi dengan baik akan menggilas kita sendiri. 
“Mempunyai dampak merobek/mencabik 
(ripping effect) pada siapa yang tidak bersedia 
melepaskan apa yang dimiliki,” ujar Erni.

Perubahan dunia usaha membuat perusahaan 
harus berubah, agar ada peningkatan kapabilitas 
dan daya saing yang unik. Diperlukan perubahan 
mindset dan perilaku agar transformasi berjalan 
dengan baik. Keberhasilan transformasi peru-
sahaan ditentukan oleh perilaku yang men-
dukung, baik dari manajemen maupun pekerja.

Lebih lanjut Ernie berpesan, “Jangan 
berasumsi terhadap perubahan namun haruslah 
dikomunikasikan, agar semua orang mengerti. 
Saatnya membentuk kebiasaan baru untuk 
menjadi Pertamina world class, dan mari 
budayakan kebiasaan mengucapkan terimakasih 
dan memberikan penghargaan.”

Topik perubahan ini diangkat dalam 
acara Breakfast meeting PDSI sebagai upaya 
mendukung program transformasi yang 
didengungkan Direktorat Hulu Pertamina. 
Transformasi telah menjadi keniscayaan, 
karena tuntutan dunia usaha yang tak mungkin 
diabaikan. Tampak hadir dalam acara ini Direktur 
Utama PDSI Faried Rudiono, Direktur Keuangan 
dan Administrasi Hemzairil, para VP, para 
manager dan GCG Champion PDSI.•pDsi

Ernie D. Ginting saat menyampaikan paparan dalam Breakfast 
meeting Forum PDSI Aji Prayudi, GM Asset 5 Abdul 

Chalik, Asset 5 L&R manager 
M. Husni Nurdin, Sangatta 
L&R Asst. manager Nanang 
Electra A.

Setelah dicapai kese-
pakatan terkait isi perjanjian 
yang akan ditambahkan, 
Pertamina EP dan Balai 
Taman Nasional  melakukan 
penandatanganan yang 
diwakili oleh Kepala Balai 
TNK dan GM Pertamina EP 
Asset 5. 

K e d u a  b e l a h  p i h a k 
menyepakati perubahan, 
antara lain besaran nilai yang 
dikeluarkan untuk optimalisasi 
kawasan TNK, pencantuman 
peta lampiran kawasan 
antara kedua belah pihak, 
pembentukan kelembagaan 
yang menaungi hubungan 
bilateral, dan penyelesaian 
temuan audit terkait adanya 

nilai tanggungan yang belum 
terselesaikan pada tahun 
2011-2012 lalu. 

N i la i  per tanggungan 
dalam perjanjian ini harus 
segera diselesaikan hingga 
bulan September, karena 
adanya rencana perpanjangan 
perjanjian untuk tahun 2015-
2019 dengan tetap mengacu 
pada permohonan tertulis 

yang diberikan oleh Balai TNK 
kepada Pertamina. “Insyaallah 
segera diselesaikan, maksimal 
pada September tahun ini. 
Karena pada akhir tahun kita 
sudah mulai fokus terhadap 
rencana per panjangan pe-
janjian ini,” ungkap Sangatta 
L&R Asst. manager Nanang 
Electra A.•pep

ta  mina Dr i l l ing Serv ice 
Indonesia (PDSI) dengan 
target produksi minyak 120 
bopd dari Zona Z-800 Blok 
A1.

Hasil tes produksi Sumur 
RNT-DZ7 / P-441 diperoleh 
Qoil 333.21 bopd dengan 
jepitan 7/64 inch, tekanan 
kepala sumur 620 psi, sumur 
berproduksi secara sembur 
alam dengan kadar air 0%. 
Dengan temuan tersebut 
membuktikan bahwa Struktur 
Rantau Zona Z-800 Blok 

A1 masih sangat prospek 
untuk dikembangkan dan 
mengandung minyak yang 
sangat ekonomis.

Keberhasilan pemboran 
RNT-DZ7 / P-441 merupakan 
anugerah dari Tuhan YME, 
serta doa dan kerja keras 
banyak pihak termasuk 
masya rakat di sekitar area 
operasi, Muspida, pekerja 
Pertamina EP Asset 1, pe-
kerja Field Rantau, Drilling 
Dept. EP dan juga engineer 
yang bertugas di lapangan 

termasuk Tim PDSI.
“Keberhasilan ini sekali-

gus membuktikan upaya 
Pertamina EP untuk terus 
menerus meningkatkan pro-
duksi secara organik dengan 
sejumlah inovasi, dan tetap 
memerlukan dukungan dari 
seluruh pemangku kepen-
t ingan sebaga i  bentuk 
ker ja sama simetris yang 
mengun tungkan bagi bangsa 
Indonesia ke depan,” jelas 
Agus Amperianto.•pep rantau  

fielD 

branding 8 bengkel Fastron 
yang dilakukan serentak pada 
pertengahan Maret 2014. Ke 
delapan bengkel tersebut 
adalah Citras Jaya Service 
Semarang, Sumber Lumas 
Se marang,   Sumber Agung 
Semarang,  Makmur Motor 
Pekalongan,  Gunawan Jaya 
Motor Cilacap, Mustika Motor 
Yogyakarta,  KPO  Surakarta, 
dan  Perdana Oli  Surakarta.

Sementara Sales Eksekutif 

PT Per ta mina Lubricants 
SR IV Totok Subagyo me-
nyatakan,  beberapa bengkel 
lain berminat dan ingin beng-
kelnya di-branding menjadi 
bengkel Fastron setelah me-
reka melihat hasil branding 
tahap pertama di 8 bengkel 
tersebut. 

“Tentu saja hal ini kita 
sambut dengan senang dan 
akan segera kami tindak 
lanjuti, “ paparnya.•bmw
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VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir 
berharap di tahun kelima Rio bersama Pertamina ini, 
prestasinya semakin meningkat dan membanggakan bangsa.
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rio Berharap 
Bisa Tembus F1

Komisaris utama optimistis Terhadap 
Proyek rFcc
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Komisaris Utama Pertamina Sugiharto memantau pembangunan RFCC.

jakarta - “Tahun ini saya bergabung dengan 
tim EQ8 Caterham Racing. Mudah-mudahan 
saya bisa meraih hasil yang maksimal dan 
mengharumkan nama bangsa. Insyaallah 
tahun depan saya bisa naik ke ajang F1,” kata  
pebalap Pertamina GP 2 Team Rio Haryanto 
dalam konferensi pers di Empirica Hall A, SCBD,  
Selasa (1/4). 

Rio menceritakan persiapan yang dila-
kukannya dari segi fisik dan mental, termasuk 
tes pra musim di Sirkuit Yas Marina, Abu 
Dhabi. “Hasilnya memuaskan. Saya bisa tampil 
tercepat. Yang saya harapkan adalah doa dan 
dukungan masyarakat Indonesia,” tegas Rio. 
“Dan pastinya saya mengucapkan terima kasih 
pada Pertamina yang  terus men-support saya,”  
ujarnya.

Untuk bisa masuk F1, menurut Rio, tidak 
harus menjadi juaa  umum GP 2, tetapi jika bisa 
tiga kali juara seri saja sudah akan membuatnya 
dilirik tim F1. 

Sementara Vice President Corporate 
Communi cation Pertamina Ali Mundakir 
menga takan,  dukungan Pertamina pada Rio 
sejak ia berlaga di GP 3 tahun 2010, kemudian 
naik kelas ke GP 2, tidak berkurang. “Mudah-
mudahan di tahun kelima ini, menjadi tahun 
yang akan membanggakan kita semua,” kata 
Ali Mundakir. 

Dukungan Pertamina terhadap Rio juga 
sejalan dengan visi Pertamina untuk menjadi 
perusahaan energi kelas dunia.  “Tahun 
2013 lalu Pertamina menjadi satu-satunya 
perusahaan Indonesia yang masuk dalam 
jajaran Fortune 500 di ranking 122,” papar Ali 
menunjukkan bukti. “Mudah-mudahan tahun ini 
peringkat kita meningkat. “ 

“Inilah yang mendasari kami untuk terus 
mendukung Rio, dan juga Pertamina, menjadi 
kebanggaan Indonesia,” tegas Ali seraya 
berharap Rio bisa masuk F1.  

Sebagaimana diketahui, tahun 2014 ini 
merupakan tahun ketiga Rio berlaga di ajang 
GP 2, dan berharap ini juga merupakan tahun 
terakhirnya. Diharapkan tahun depan ia bisa 
masuk F1, ajang tertinggi di lomba balap single 
seater.

Hadir pula dalam konferensi pers itu  
menteri Pemuda & Olahraga Roy Suryo, Ketua 
Umum PP Ikatan motor Indonesia (ImI) Nanan 
Soekarna, manajer Rio,  Piers Hunniset, team 
principal Caterham Racing hadir Mia Sharizman, 
serta motivator Andrie Wongso.•urip 

cilacap -  Komisaris Utama 
PT. Pertamina (Persero) 
Sug iha r to  menya takan 
keyak inannya te rhadap 
keberhasilan pengembangan 
proyek Refinery Unit (RU) 
IV yang terbaru yakni pro-
yek Resid Fluit Catalityc 
Crack ing  (RFCC)  yang 
dijadwalkan  mencapai tingkat 
mechanical completion pa-
da akhir tahun 2014 ini. 
Hal tersebut disampaikan 
ketika melakukan kunjungan 
manajemen ke RU IV pada 
12 Maret 2014. 

“Aspirasi Pertamina di 
tahun 2025 adalah mening-
katkan kompleksitas kilang 
di seluruh unit operasi kita. 
Terkait hal tersebut, jajaran 
Direksi menyepakati perlunya 
pencanangan kur ikulum 
baru yang merujuk pada 
pembentukan mekanisme 
enhancement guna mening-
katkan kompleksitas sehingga 
diusahakan produksi kilang 
bisa meningkat hingga 1,6 
juta barel per hari,” ujar Su-
giharto di hadapan tim mana-
jemen RU IV dan tim proyek 
RFCC.

Rencana enhancement 
tersebut dapat diupayakan 
m e l a l u i  p e m b a n g u n a n 
kilang dan juga peningkatan 
kapasi tas produksi  dan 

jakarta – Untuk memper-
mudah kinerja fungsi ke-
uang an dan fungsi-fungsi 
lainya, Fungsi Management 
Accoun t i ng  Pe r t am ina 
menye lenggarakan peres-
mian go live  aplikasi Web 
Vendor Held Stock (VHS), 
pada Selasa (1/4), di Hotel 
Borobudur Jakarta. 

Vice President Mana-
g e m a n t  A c c o u n t i n g 
Fadjar Harianto Widodo  
menjelaskan, go live aplikasi 
ini sebagai upaya untuk 
meningkatkan kontrol dan 
monitoring arus minyak di 
seluruh Indonesia.

Project fungsi Mana-
gement Accounting be-
kerja sama dengan fungsi 
IT  So lut ion,  Supply  & 
Distribution, dan Industrial 

kapasitas teknologi. Menu-
rutnya, RFCC merupakan 
contoh nyata proyek besar 
sebagai bagian dari roadmap 
Direktorat Pengolahan dalam 
melakukan enhancement. 

“Saya mengapresiasi 
te man-teman yang luar 
b iasa dalam membantu 
pembangunan proyek ini 
agar dapat terwujud. Proyek 
ini merupakan pengalaman 
berharga dan kami sangat 
menant ikan agar target 
mechanical completion di 
akhir tahun 2014 dapat 
terealisasi,” ujar Sugiharto 
menyemangati.

P royek  RFCC yang 
berlokasi di RU IV saat ini 
menjadi sorotan industri migas 
sehingga perkembangannya 
terus dipantau Direksi Perta-
mina. Proyek ini berni lai 
sekitar 840 juta dolar AS 
de ngan kapasitas 62.000 
BPSD. 

Pembangunan proyek 
RFCC mulai dibangun pada 
30 September 2011 dengan 
durasi selama 36 bulan 
sehingga target mechanical 
comple t ion  j a tuh  pada 
Desember 2014. 

Di dalam RFCC, terdapat 
t iga area besar yakni In 
Side Battery Limit (ISBL), 
Outside Battery Limit (OSBL), 

dan Offsite Facility. Proyek 
yang memiliki man power 
sebesar 5.662 orang tersebut 
dibangun guna mengantisipasi 
kenaikan konsumsi BBM dan 
Prolypene, serta mendukung 
konfigurasi kilang RU IV.

“Hingga saat ini, kategori 
HSE RFCC tergolong aman 
mengingat t idak adanya 
korban fatality. Sementara 
i tu, progressnya sudah 
men capai 70,95%. Kami 
berupaya agar proyek RFCC 
dapat berhasil dan selesai 
tepat waktu. Sehingga dapat 
meningkatkan gross margin 
RU IV.” tutur ketua tim proyek 
RFCC Amir H. Siagian.

Usai memberikan pe ng -
arahan kepada tim mana-
jemen, Komisaris Utama 

melakukan kunjungan ke 
k i lang RU IV seka l igus 
proyek RFCC untuk melihat 
infrastruktur kilang dan pro
gress pembangunan proyek.  

Selain kunjungan kerja ke 
RU IV, Komisaris Utama juga 
menghadiri Seminar Pen-
didikan bertajuk “Mem bangun 
Pendidikan Berkualitas untuk 
Generasi Unggul Masa Depan 
yang Berkarakter”. Acara yang 
diselenggarakan oleh Ikatan 
Cendekia muslim Indonesia 
(ICmI) di Gedung Griya Patra 
Cilacap pada 12 Maret 2013 
tersebut, Komisaris Utama 
yang juga menjabat sebagai 
Ketua Presidium ICmI Pusat 
menjadi keynote speaker.• 
ru iv

Peresmian Aplikasi Web Vendor held Stock
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Fuel Marketing tersebut 
m e n j a d i  s a l a h  s a t u 
wujud dari upaya untuk 
mendukung kinerja operasi 
dalam mempertahankan 
dan meningkatkan pangsa 
pasar dengan mekanisme 
VHS. 

“Kami berharap aplikasi ini 
dapat menjadi tools bagi FIm, 
S&D maupun handling agent 
yang telah ditunjuk Pertamina 
dalam mengidentifikasi lebih 
awal transaksi-transaksi VHS.  
Semoga ke depannya tidak 
ada dispute antara FIm, S&D 
maupun handling agent,” ujar 
Fadjar.

Sementa ra  Boy  F  J 
Lapian, manager Industrial 
Fuel Marketing memberikan 
apresiasi kepada semua 
pihak.  “Program VHS ini 

su dah digunakan di 17 peru-
sahaan dan merupakan 
program andalan kami untuk 
memenangkan persaingan 
dalam hal penawaran BBM 
Pertamina kepada para kon-
sumen,” ujarnya.

S e d a n g k a n  D i r e k u r 
Operasional Patra Niaga 
Gema Iriandus Pahalawan 
mengatakan, sebagai pihak 
yang dipercaya sebagai 

handling agent,  Patra Niaga 
akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk melaksanakan 
program ini. 

“Harapan kami peng-
gunaan aplikasi tersebut, 
akan bisa bermanfaat secara 
penuh apabila dari seluruh 
fungsi atau kita mendukung 
secara maksimal,” tegas 
Fadjar.•aDityo
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Penerapan K3 harus Terus DitingkatkanBright Gas Kini hadir di Kota Daeng
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Fire Fighting Training untuk 
regu Damkar IKI jateng dan Kediri
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Makassar – Massa terlihat 
memadati lobby hall Mall Ratu 
Indah makassar pada Sabtu 
(29/3). Mereka yang hadir 
antusias mengikuti prosesi 
launching Bright Gas untuk 
area Sulawesi Selatan. Di 
penghujung Maret 2014, 
Marketing Operation Region 
(mOR) VII berkomitmen untuk 
menghadirkan Bright Gas 
kepada masyarakat Kota 
Makassar.

Launching diisi dengan 
rangkaian acara yang meliputi 
lomba gambar bagi anak-
anak, lomba fashion show, 
hingga hiburan. Sebelumnya, 
pada Jumat (28/3) telah 
berlangsung konferensi pers 
di Kantor mOR VII yang 
menginformasikan kepada 
para jurnalis tentang Bright 
Gas.

Acara yang dihadiri oleh 

cilacap – Refinery Unit 
(RU) IV melalui fungsi Health, 
Safety, and Environment 
(HSE) menggelar pelatihan 
Fire Fighting bagi seluruh 
regu pemadam kebakaran 
yang tergabung dalam Ikatan 
Kebakaran Indonesia (IKI) 
Bakorwil III  yang melingkupi 
provinsi Jawa Tengah dan 
kota Kediri. Kegiatan ini 
berlangsung  pada 24-25 
Maret 2014 di Gedung Griya 
Patra Cilacap dan area fire 
ground Pertamina RU IV 
Cilacap.

Hadir pada kesempatan 
ini Gm RU IV Edy Prabowo, 
HSE  Manage r  Leodan 
Haadin, Kepala Bakorwil III 
yang diwakili oleh Kasubid 
K a m t i b m a s  B a k o r w i l 
III Suyanto dan sejumlah 
pimpinan Damkar. 

Edy Prabowo mengajak 
se lu ruh  pese r ta  un tuk 
memanfaatkan kesempatan 
in i  untuk meningkatkan 
kompetensinya.  “ Yang paling 
penting adalah bagaimana 
melakukan tindakan pence-
gahan kebakaran dengan 
cara mengurangi potensi 
potensi kebakaran,” ujarnya. 

Edy mengungkapkan, 
kegiatan in i  merupakan 

balongan – Refinery Unit (RU) VI 
Ba longan dengan sukses dan lancar 
melaksanakan berbagai kegiatan terkait 
Bulan K3. Peringatan Bulan K3 resmi 
ditutup oleh manager HSE RU VI Balongan      
J  Pri hartanto, Minggu (23/3).

Manager HSE J Pri Hartanto menga-
takan, tujuan utama K3 adalah mencegah, 
mengurangi bahkan menghilangkan risiko 
kecelakaan kerja (zero accident). 

Ia  menegaskan, hendaknya budaya 
keselamatan kerja tetap dijalankan setiap 
saat, kapan saja dan dimana saja. “Jika 
melupakan atau lengah terhadap aspek 
safety, maka pekerjaan yang biasanya 
kita lakukan aman-aman saja, bisa saja 
sewaktu-waktu membahayakan,” tegas 
Pri Hartanto.

Pri Hartanto berharap, dengan pe-
ringatan Bulan K3 setiap tahunnya di 
RU VI dapat terus me-refresh kesa-
dar an pekerja dan mitra kerja serta  
meningkatkan aspek safety di lingkungan 
RU VI Balongan.

Sementara ketua panitia Bulan K3 
Hendri Agustian menyampaikan, seluruh 

Walikota makassar, Ilham 
Arief Sirajuddin, ini ber lang-
sung meriah. “Saya harap 
warga Makassar dapat meng-
gunakan Bright Gas,” ujar 
Ilham. Sebagai dukungan 
Pem kot Makassar, dilakukan 
penyerahan secara simbolis 
Bright Gas kepada Ketua 
Pembina PKK Kota Makassar,  
Aliyah mustika Ilham.

Bright Gas sudah dapat 
diperoleh di 14 agen yang 
tersebar di kota Makassar. 
Sehingga masyarakat ‘Kota 
Daeng’ tidak perlu khawatir 
terhadap pasokan Bright Gas. 
mOR VII sendiri menyediakan 
paket promosi penukaran 
tabung Elpiji 12 kg dengan 
Bright Gas di mall Ratu Indah 
sampai 1 April 2014.• er vii

bentuk kepedulian RU IV 
terhadap wilayah. Tercatat 
sudah 216 orang petugas 
pemadam kebakaran yang 
ada diwilayah Bakorwil III telah 
mengikuti pelatihan ini.

Bertindak sebagai ins-
truktur pelatihan adalah pe-
kerja Fire and Insurance Fungsi 
HSE RU IV dan staf Pemkab 
Cilacap. Pelat ihan yang 
diikuti lebih dari 50 peserta 
tersebut diselenggarakan 
dengan tujuan untuk mening-
katkan kompetensi regu 
pemadam kebakaran dalam 
menangan i  kebakaran , 
menjalin komunikasi antar 
regu pemadam kebakaran 
se-Bakorwil III, sekaligus 
memperingati bulan K3.

Pelatihan terbagi menjadi 
dua sesi. Yaitu, pemberian 

materi  dan kegiatan praktek 
langsung memadamkan api di 
Fire Ground Kilang Pertamina 
RU IV Cilacap. mereka berlatih 
penanganan kebakaran de-
ngan menggunakan Alat 
Pemadam Api Ringan (APAR), 
penggunaan selang house 
dri l l, pengelolaan selang 
pemadam yang bertekanan 
tinggi, serta memadamkan 
keba karan kategori ekskalasi 
besar.

Pelatihan ini merupakan 
pelatihan gelombang ke-
dua. Sebelumnya, RU IV 
menyelenggarakan pelatihan 
gelombang pertama untuk 
regu pemadam kebakaran 
IKI Bakorwil III Provinsi Jawa 
Tengah pada 26-27 Februari 
2014 yang diikuti oleh 55 
peserta.• ru iv

rangkaian kegiatan dalam memperingati 
bulan K3 di RU VI berjalan lancar dan aman. 
Selain itu juga dilakukan pengumuman 
pemenang dan penyerahan hadiah berbagai 
perlombaan yang digelar selama bulan K3.

Tahun in i  berbagai kegiatan dan 
perlombaan Bulan K3 yang sukses digelar 
di antaranya lomba kebersihan shelter dan 
toilet, lomba poster K3 dan fotografi, lomba 
pemadam kebakaran, rescue dan first aid, 
Pertamina Goes to School, lomba safety rally 
bike, lomba cerdas cermat K3, lomba safety 
talk, lomba sandi prana, kuis K3, lomba 
keindahan taman Rumah Dinas Pekerja 
(RDP),  serta donor darah.•ru vi
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Perkuat Posisi di Middle east,
PT Pertamina lubricants Penetrasi ke Saudi Arabia
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j a k a r ta  -  S e t e l a h 
bebe rapa tahun terakhir 
mengembangkan pasar 
di kawasan middle east - 
seperti Uni Arab Emirates, 
Oman,  dan Yaman,  PT 
Pertamina Lubricants kini 
memantapkan langkahnya 
untuk mengembangkan 
pasar pelumasnya di negara 
sumber minyak, Kerajaan 
Saudi Arabia.

Keputusan PT Pertamina 
Lubricants untuk bermain 
di negara sumber minyak 
merupakan langkah yang 
strategis, karena disamping 
t ingkat persaingan yang 
sangat kompetitif dengan 
major company, produk-
produk yang digunakan di 
Saudi Arabia menjadi referensi 
bagi negara middle east 
lainnya.

P a s a r  p e l u m a s  d i 
Saudi Arabia sendiri cukup 
potensia l .  Meski  jumlah 

penduduk hanya sekitar 30 
juta jiwa, namun kebutuhan 
pelumasnya cukup tinggi. 
Diperkirakan pada tahun 2015 
kebutuhannya mencapai 410 
juta liter dengan pertumbuhan 
rata-rata per tahun 2,6 per-
sen. Kebutuhan terbesar 
adalah untuk pelumas ken-
daraan transportasi, yang 
mem ber i kan  kont r ibus i 
hing ga 50 persen dari total 
market tersebut. Karena itulah 
dalam tahap awal pemasaran 
pe lumasnya,  Per tamina 
Lubricants fokus kepada jenis 
pelumas engine oil.

D a l a m  k e g i a t a n 
pemasarannya, PT Pertamina 
Lubricants menggandeng 
partner lokal, Arcoma Arabia 
Commercial Agency Co. 
Ltd, salah satu perusahaan 
distribution management 
terkemuka yang berpusat di 
Jeddah, dan area pemasaran 
P e r t a m i n a  L u b r i c a n t s 

difokuskan di tiga provinsi 
besar di Kerajaan Saudi 
Arabia, yaitu Makkah, Ryadh, 
dan Dammam.

ekspor ke yaMan
B e r s a m a a n  d e n g a n 

shipment product ke Saudi 
A r a b i a ,  P T  P e r t a m i n a 
Lubricants juga melakukan 
persiapan untuk shipment 15 
kontainer produk Medripal 
440 SAE 40 atau equivalent 
250.000 liter hasil menang 
tender di Al-Ryan Power 
Station, Yaman.

Tentu saja bukan se-
suatu yang mudah bagi PT 
Pertamina Lubricants untuk 
mendapatkan tender dan 
kepercayaan dari Publ ic 
Electricity Company (PEC) 
Republic of Yemen, mengingat 
tender juga diikuti oleh glo bal 
major oil dan melalui pra-
kualifikasi yang ketat. Se-
hingga kesempatan emas 

yang diperoleh ini benar-benar 
menjadi bukti kepercayaan 
terhadap pelumas Pertamina.

Apalagi  pemenangan 
tender ini adalah untuk yang 
kedua kalinya dalam satu 

tahun terakhir, dengan jumlah 
permintaan yang meningkat 
dua kali lipat. Sehingga hal ini 
juga menjadi bukti kalau PT 
Pertamina Lubricants bisa 
bekerja dengan profesional. 

Ke depan, PT Pertamina 
Lubricants terus berusaha 
untuk dapat memperluas 
penetrasi market di middle 
east khususnya disektor 
industry.•bmw

 

Ekspor pelumas Pertamina ke Saudi Arabia, salah satu upaya mengembangkan pasar pelumas Pertamina di kawasan 
middle east.

Program MultiDisciplinary Team (MDT) yang dimulai 
pada 1 Juli 2013 lalu terbukti mampu memberikan hasil 
positif bagi peningkatan kinerja PT. Pertamina EP (PEP) 
Aset 5 (Kalimantan dan KTI), oleh karenanya program 
ini terus dikembangkan bukan hanya di Aset 5 tetapi 
juga mulai menjalar ke seluruh Aset di PEP. Boot camp 
telah dilakukan untuk meluncurkan MDT di lapangan lain 
seperti di Aset 1 (Aceh, Sumatera Utara, dan Jambi) dan 
Aset 3 (Jawa Bagian Barat). Acara ini bertujuan untuk 
menginformasikan kepada tim mengenai penggunaan 
technical tool kit dan juga membantu memahami 
integrasi MDT dengan keseluruhan performance review 
cascade.

Rapat koordinasi dilakukan  seminggu sekali untuk 
membahas masalah-masalah yang muncul di lapangan. 
“Rapat MDT melibatkan kolaborasi antara tim EPT 
dan field team dalam menyusun perencanaan untuk 

program well intervention, 
mulai dari perencanaan, diskusi 
mendalam (deep dive) sampai 
kita menentukan prioritas di 
dalam rig bar chart,” papar 
Ganda Isnanda, Exploitation 
Senior Manager Aset 5.

Untuk mendukung t im 
MDT agar lebih baik dalam 

menyusun rencana kerja, sebuah pendekatan sistematis 
diciptakan guna membantu analisis akar masalah dan 
tindakan remedial sehingga gain produksi dapat tercapai. 
Pendekatan ini disebut sebagai “TECHNICAL PACK” 
yaitu pendekatan yang memperhitungkan langkah-demi-
langkah (stepbystep) untuk optimalisasi produksi mulai 
dari perhitungan potensi sumur diikuti dengan pendalaman 

mengenai akar masalah potensial yang mengakibatkan 
gap produksi.

Untuk mempercepat proses analisis dan identifikasi 
solusi remedial, setiap akar masalah akan didukung oleh 
excel tool kit yang akan digunakan sehari-hari oleh tim 
MDT dan field team dalam menyusun inisiatif-inisiatif 
yang diperlukan untuk memitigasi penurunan produksi. 
Hal ini akan dilakukan secara berkala setiap minggu 
dan triwulan untuk memprioritaskan inisiatif-inisiatif 
yang dimasukkan ke dalam initiative register, sekaligus 
membantu menentukan PIC untuk masing-masing 
inisiatif disertai tata waktu dan langkah berikutnya 
secara jelas.

“Rapat MDT menekankan pada kontribusi yang 
sama dalam hal keaktifan dan kreativitas. Tidak ada 
gradasi jabatan di dalam rapat MDT sehingga ide-ide 
dapat mengalir dan disampaikan seluas-luasnya di 
dalam rapat,” imbuh Ganda menggambarkan suasana 
MDT yang guyub dan egaliter. MDT dilaksanakan secara 
regular dan telah berperan sebagai sumber masukan 
(input) yang stabil, serta terpercaya untuk performance 
review cadence.    Review tersebut terdiri atas review GM 
2-mingguan, review VP Eksploitasi 2-mingguan serta 
war room mingguan dan bulanan. “Oleh sebab itu, kami 
yakin dengan MDT, target yang ditetapkan perusahaan 
bisa dicapai,” tegas Ganda.•Dit. hulu


