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MarketUpdate

TIger cub economies

Kawasan Asia dalam satu dasawarsa terakhir dikenal
sebagai tujuan investasi yang menguntungkan, terutama
di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi negaranegara maju. Di Asia Tenggara sendiri dikenal istilah “tiger
cub economies”, yakni empat negara utama kawasan ini:
Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand yang menjadi
preferensi utama masuknya investasi asing. Istilah “tiger cub
economies” mengacu pada perkembangan pertumbuhan
ekonomi keempat negara tersebut yang dipandang mampu
bangkit menjadi “harimau besar” (kata cub merujuk pada
harimau (tiger) muda).
Istilah ini terbukti benar. Di Indonesia, secara historis telah
terjadi peningkatan signifikan pada investasi perusahaan
modal asing (PMA), dari US$ 3,8 miliar pada Q1-2010
menjadi US$ 6,3 miliar pada Q3-2012, atau bertumbuh
66% hanya dalam kurun waktu dua tahun sebagaimana
terlihat dalam tabel.
Tabel Penanaman Modal Langsung (Dalam Negeri
dan Asing)

Sumber: Bank Indonesia

Peningkatan investasi di Tanah Air tersebut tidak terlepas
dari situasi ekonomi global saat ini, terutama di kawasan
negara berkembang seperti AS dan Eropa. Seperti
diketahui, AS tengah mengalami perlambatan pertumbuhan
ekonomi. Pelantikan Presiden AS Barack Obama untuk
kedua kalinya, pekan lalu, memberikan sedikit angin segar
dan optimisme di kalangan pelaku pasar global akan
pemulihan ekonomi AS. Namun demikian secara jangka
panjang, komunitas keuangan internasional masih menanti
kepastian kebijakan Pemerintah AS untuk mengatasi fiscal
cliff dan menyelamatkan pertumbuhan ekonominya (lihat
Market Update No. 1 Tahun XLIX).
Sementara itu, para pengambil kebijakan di kawasan Uni
Eropa terus berupaya membenahi ekonominya. Dalam
acara World Economic Forum di Davos, Swiss (23/1),
Ketua International Monetary Fund (IMF) Christine Lagarde
meyakini Uni Eropa akan mengakhiri krisis utangnya pada
tahun 2013. Hal ini seiring dengan optimisme pelaku
ekonomi global akan perbaikan ekonomi, tidak hanya di
kawasan Eropa namun juga di AS, Cina, dan negara lain
yang terimbas resesi ekonomi.
Menilik perkembangan ekonomi tersebut, kuartal ini
dipandang tepat bagi korporasi Indonesia untuk mengakses
likuiditas dari pasar global.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Pojok Manajemen :
harapan pada shale gas
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Pertamina - PLN Sepakati
Regasifikasi LNG di Arun
Pertamina dan PLN

kembali bersinergi. Di
ajang konferensi gas

internasional IndoGAS
2013, kedua belah

pihak menyepakati
regasifikasi Liquid

Natural Gas (LNG) untuk

memenuhi kebutuhan gas
pembangkit PLN di Arun
dan Medan.

Jakarta – Disaksikan
Menteri Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) Jero
Wacik dan Kepala Satuan
Kerja Khusus Pelaksana
Kegiatan Hulu dan Migas
(SKK Migas) Rudi Rubiandini,
penandatanganan dilakukan
oleh Direktur Utama Perta
mina Karen Agustiawan dan
Direktur Utama PLN Nur
Pamudji, pada Senin (21/1).
“Perjanjian ini merupakan
implementasi dari langkah
strategis pengembangan
proyek infrastruktur gas di
Indonesia yang bertujuan untuk
mendukung penggunaan
sumber energi yang lebih
efisien, bersih, dan ramah
lingkungan, penurunan subsidi
bahan bakar, serta kebijakan
energy mix pemerintah, yaitu
meningkatkan kontribusi gas
bumi dalam bauran energi
nasional hingga 30% di tahun
2025,” jelas Karen.
Dalam HOA tersebut
Pertamina dan PLN menye
pakati jasa regasifikasi LNG
untuk memenuhi kebutuhan
gas pembangkit listrik PLN di
wilayah Aceh dan Medan yang
akan diintegrasikan dengan

Suara Pekerja:
konservasi energi
di kantor pertamina
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Foto : KUNTORO

http://www.pertamina.com/epaper

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan (kanan) foto bersama dengan beberapa perusahaan yang melakukan
penandatanganan perjanjian bisnis gas di ajang konferensi internasional IndoGAS 2013, yang disaksikan oleh Menteri ESDM
Jero Wacik dan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini.

pembangunan pipa gas ArunBelawan yang diharapkan
d a p a t m u l a i b e ro p e r a s i
pada pertengahan tahun
2014. Fasilitas regasifikasi
tersebut akan dibangun
dengan memanfaatkan serta
mengembangkan fasilitas
kilang LNG Arun menjadi
Terminal Penyimpanan dan
Regasifikasi LNG.
Kebutuhan listrik PLN
Aceh dan Medan akan
dapat dipenuhi dengan
memanfaatkan alokasi LNG
yang diperoleh PLN dari
kilang LNG Tangguh - Papua
sejumlah 1 juta ton per-tahun,
atau sekitar 105 juta standar
kaki kubik per-hari.
Karen berharap kerja sama
ini dapat berjalan lancar dan
tepat waktu demi kepentingan
bangsa dan negara.
Berkaitan dengan kete
patan waktu tersebut, juga

sempat disinggung Menteri
ESDM Jero Wacik dalam
sambutannya. “Untuk
menyambut The Golden
Age of Gas, semua pihak
termasuk pemerintah harus
mampu bertindak cepat.
Semua target dan persiapan
harus dilakukan dengan cepat.
Bukan hanya tepat waktu, tapi
dipercepat. Hal ini juga saya
sampaikan ke Kepala SKK
Migas yang sepakat bahwa
ini merupakan challenge,”
kata Jero.
Selain HoA antara PLN
dan Pertamina, di waktu yang
bersamaan juga dilakukan
empat penandatanganan
penjanjian jual beli gas (PJBG)
lain. Yakni, PJBG antara PT
Panca Amara Utama (PAU)
dengan PT PHE Tomori
Sulawesi, PT. Medco EP
Tomori Sulawesi, Tomori EP
Ltd. Amandemen Kedua

Kiprah Anak Perusahaan :
PT PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY
RAIH ISO 2001 : 2008
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PJBG EMP Bentu dengan
PT PLN (Persero) untuk Pusat
Listrik wilayah Pekanbaru
serta amandemen Kedua
PJBG Medco EP dengan
PT PGN untuk PLN Muara
Tawar, dan amandemen
PJBG Medco EP dengan
PT Metaepsi Pejebe Power
Generation (Mepoggen).
“Dari sisi penerimaan
negara, penandatanganan
HoA dan PJBG ini akan mem
berikan tambahan pendapatan
pada akhir kontrak sekitar 1,2
milliar dolar AS,” kata Kepala
SKK Migas Rudi Rubiandini.
Dalam acara tersebut,
Ment eri ESDM Jero Wacik
didampingi Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto juga
mengunjungi booth Pertamina
untuk mengetahui proyekproyek gas yang sedang
dig arap BUMN terbesar di
Indonesia ini.•AJI HUTOMO PUTRA

Utama :
Pertamina siap songsong
era keemasan bisnis gas

Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

MISI

Menjalankan usaha minyak, gas,
serta energi baru dan terbarukan
secara terintegrasi, berdasarkan
prinsip-prinsip komersial yang kuat
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harapan pada
shale gas
Foto : TATAN AGUS RST

VISI

Pengantar Redaksi :

Masalah pengembangan shale gas di Indonesia

termasuk yang mengemuka pada acara IndoGas
2013 yang berlangsung 21-23 Januari 2013 di Jakarta
Convention Center. Dalam diskusi panel ke-4, yang

menunjukkan harga shale gas belum kompetitif dengan
harga gas normal. Cepat atau lambat, menurut hemat
saya, karena demand gas naik, harga gas juga akan
naik. Suatu saat pasti akan terjadi, dimana shale gas
menjadi ekonomis. Untuk menekan biaya operasi, dapat

mengangkat tema pengembangan shale gas di Indo

dilakukan dengan memperpendek waktu pemboran dan

Pertamina EP Doddy Priambodo yang membahas

menggunakan pola cluster untuk mengurangi jumlah lo

nesia, tampil Direktur Eksplorasi & Pengembangan
masalah shale gas ini. Berikut petikan wawancara
dengan Doddy usai presentasinya.
Bagaimana sebenarnya prospek pengembangan

shale gas di Indonesia ini? Pada dasarnya kita sampai
pada kondisi yang sangat awal untuk pengembangan
shale gas dibandingkan dengan Amerika. Kita baru
melakukan studi dengan melakukan komparasi terhadap
shale gas yang ada di Amerika. Di situ terlihat bahwa
shale di Amerika umumnya diendapkan pada lingkungan
laut, sementara di Indonesia, khususnya Indonesia barat
sendiri, cenderung diendapkan di lingkungan danau.
Artinya sangat berbeda, karena shale di lingkung
an danau maka akan cenderung membentuk oil
dibandingkan gas. Sedangkan di Amerika, riil meng
hasilkan gas.
Namun demikian, kita tidak boleh merasa perbedaan
itu menjadi kendala. Karena di dalam sejarah geologi atau
proses geologi, kalau kematangan shale mencapai level
tertentu terhadap kematangan normal, maka minyak itu
akan berubah menjadi gas. Jadi kita akan tetap optimis
melakukan eksplorasi shale gas.
Ada dua sumur eksplorasi yang pada dasarnya sudah
kita coba. Sebenarnya itu bukan sumur shale gas, tetapi
sumur vertikal yang menembus lapisan-lapisan shale,
terlihat bahwa kandungan gasnya naik dan tercatat di
laporan geologi pemboran. Kita pun meminta kepada BP
Migas (sekarang menjadi SKK Migas - red), bagaimana
kalau kami melakukan perforasi terhadap lapisan-lapisan
shale gas yang kita tembus dengan justifikasi bahwa
terdapat banyak rekahan di dalam shale yang mungkin
dapat berfungsi sebagai reservoir. Alhamdulillah, ternyata
shale yang kita tes mengalirkan gas sampai lebih dari
15 menit dengan cara tes konvensional. Itu sangat
membesarkan hati kita karena potensi shale gas di
Indonesia kemungkinan bisa kita produksikan sebagai
alternatif reservoir di masa yang akan datang.
Untuk saat ini saya katakan bahwa biaya operasinya
masih sangat mahal. Simulasi yang kita lakukan saat
ini dengan parameter biaya operasi di Indonesia,

waktu komplesi seperti yang dilakukan di Amerika dan
kasi pemboran.
Nah, di saat itulah kita akan melakukan eksplorasi
yang lebih intens terhadap shale gas.
Apakah ada target waktu kapan ini bisa dijadi

kan bisnis? Sebetulnya seluruh studi yang kita lakukan

itu sudah mendekati titik kesimpulan, bahwa mungkin
saja kita melakukan itu, hanya seperti yang saya katakan,
harus diketemukan dulu harga ekonomisnya.
Jadi kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu hal
yang membuat kita rugi. Sekali kita bisa mendapatkan
nilai ekonomis yang cukup berarti buat kita, kita pasti
akan running program itu.
Apakah shale gas ini menjadi alternatif, karena

produksi gas sedang menurun ya? Saya kira next
time memang akan terjadi hal seperti itu karena reservoir
mana lagi yang bisa kita cari. Reservoir yang masih tidur
saat ini ya shale gas itu. Suatu ketika nanti Pertamina
akan bergerak ke arah sana.
Selama ini dilakukan di wilayah eksisting yang

dikuasai Pertamina EP? Saya kira iya. Pertamina kan

diberi wewenang untuk melakukan eksplorasi dan
produksi di areanya sendiri. Jadi kita mungkin akan
eksplorasi habis-habisan.
Apakah kita bisa berharap pada shale gas ini?

Harapan saya, jelas pemahaman mengenai shale gas ini
akan menjadi lebih baik dari hari ke hari. Sehingga kita siap
melakukan eksplorasi dan produksi dari shale gas itu.
Harapan yang berikut adalah bahwa kita ini selalu
mengalamai kesulitan berhubungan dengan social
aspect. Mungkin harus ada kampanye yang cukup intens
pada masyarakat yang didukung pemerintah daerah
bahwa pengembangan shale gas ini adalah kepentingan
nasional, bukan kepentingan Pertamina semata.
Kalau hal itu bisa kita sadari bersama-sama, saya
pikir ini akan mempercepat proses kita dalam melakukan
eksporasi dan produksi shale gas.•URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL
Teamwork

Manusia memang diciptakan sebagai
makhluk sempurna. Namun di dalam kesem
purnaan itu, Tuhan tetap memasukkan unsur
‘ketergantungan’ agar manusia tidak lupa,
bahwa kesempurnaannya bersifat tidak mutlak.
Sifat ‘saling membutuhkan’ yang ditanamkan
dalam setiap jiwa turunan Adam dan Hawa
tersebut, menjadikan manusia sebagai makhluk
sosial.
Sebagai makhluk sosial, fitrah ‘ketergan
tungan’ inilah yang sering dilupakan. Lihatlah
apa yang terjadi sekarang. Carut marut yang
terjadi di berbagai belahan dunia sebenarnya
lebih banyak disebabkan karena individu atau
kelompok bahkan bangsa yang merasa ‘lebih’
dibanding yang lain. Egoisme kesempurnaan
yang terbentuk karena merasa ‘lebih berkuasa’,
‘lebih senior’, ‘lebih kaya’, ‘lebih hebat’, ‘lebih
pintar’, dan ‘lebih-lebih’ lainnya inilah yang
memb uatnya sulit memahami secara utuh
bagaimana menjalin hubungan yang sehat
dalam menjalani kehidupan. Keegoisan pula
yang menyebabkan muncul persaingan tidak
sehat antar individu, kelompok, bahkan antar
bangsa.
Dalam konteks berbangsa dan bernegara,
hawa ‘egoisme’ juga semakin dirasakan
banyak pihak di negeri tercinta ini. Masalah
yang sebenarnya bisa diselesaikan bersamasama dengan kepala dingin demi kepentingan
bangsa, makin sulit dicapai. Solusi untuk
masalah semisal bencana banjir yang rutin
melanda Jakarta, membengkaknya subsidi
BBM, tawuran pelajar, pemberantasan korupsi,
polusi, dan lain-lain, seperti istana pasir yang
dibangun di bibir pantai yang hancur tak bersisa
karena terbawa ombak.
Teamwork antar elemen bangsa yang
harusnya bisa menghasilkan solusi nyata atas
masalah-masalah tersebut pada akhirnya hanya
menjadi sebuah sebutan. Padahal, segala sendi
kehidupan di bumi pertiwi dapat harmonis jika
kita semua, manusia yang ditunjuk sebagai
khalifah di dunia mampu meredam egoisme
kesempurnaannya dan menjalankan perannya
dengan baik. Tentu, tanpa mengabaikan peran
elemen lain.
Demikian pula dengan Pertamina. Kita, para
pekerja yang mendedikasikan diri di BUMN
ini, harus memiliki empati yang sangat besar
kepada seluruh stakeholder. Sebagai bagian
dari sebuah teamwork besar dalam wadah
NKRI, kita tidak boleh memosisikan diri sebagai
elemen bangsa yang ‘jumawa’. Dengan segala
kelebihan yang dimiliki, kita pun harus menyadari
bahwa Pertamina tidak bisa menjalankan
perannya dengan baik jika tidak didukung
elemen yang lain. Namun demikian, elemen
bangsa lainnya pun harus mendukung dan
bangga pada Pertamina sebagai perusahaan
energi kebanggaan bangsa. Sinergi antar
elemen bangsa harus dimaksimalkan. Saling
memahami dan mendukung satu sama lain,
demi kemajuan bangsa adalah hal yang
menjadi prioritas. Siapapun yang menghirup
udara Indonesia adalah bagian dari teamwork
NKRI. Jadi, singkirkan egoisme dalam bentuk
apapun.
Ingatlah, kunci keberhasilan sebuah kerja
sama tim (teamwork) adalah kekompakan untuk
kemaslahatan bangsa. Bukan menepuk dada
siapa yang paling berperan.•
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Konservasi Energi di Kantor Pertamina
Diperkirakan pada tahun 2020 cadangan fosil akan
habis.Padahal, banyak energi alternatif yang bisa
dimanfaatkan di negeri kita ini. Seperti potensi geothermal
sangat besar di Indonesia, hydroelectric belum terjamah
sama sekali, pemanfaatan biomassa juga belum maksimal,
potensi angin yang sangat sedikit termanfaatkan, termasuk
energi matahari yang melimpah. Sedangkan alternatif
terakhir, yaitu energi nuklir.
Sebagai langkah awal, fungsi General Support
melakukan terobosan pemanfaatan energi konservatif,
yaitu memilih energi yang begitu besar yang dihasilkan dari
sinar matahari dengan membuat solar cell sebagai alternatif
sumber energi.
Teknologi solar cell ini sangat menjanjikan karena
jumlah yang sangat besar dan tidak terbatas. Teknologi
ini pun mudah dipasang karena dapat dipasang secara
modular di setiap lokasi yang membutuhkan, seperti yang
telah dilakukan fungsi General Support di Kantor Pusat
Pertamina.
Momen ini dimanfaatkan pula dengan pengembangan
teknologi lampu, yaitu mengganti lampu dari lampu
konvensional berupa lampu pijar/filament diganti dengan
teknologi lampu LED. Sebelum dipasang teknologi
ini, kantor Pertamina menggunakan lampu sorot yang
mengonsumsi daya listrik yang tidak sedikit.
Apakah yang dimaksud Solar cell

Solar cell adalah sebuah alat yang bisa menghasilkan

energi listrik dengan bantuan tenaga matahari. Alat ini bisa
mengubah energi matahari menjadi energi listrik.

jumlahnya.Penggantian dari sumber
energi fosil ke konservasi energi
matahari menghasilkan keuntungan
bagi perusahaan.
Sebagai contoh, setelah dilaksanakan penggantian
dengan pemasangan solar cell yang standalone tanpa
tersambung ke PLN, kita menghasilkan keuntungan :
1. Lampu jalan HPTI dengan daya 400watt sebanyak
37unit di Simprug ~14.8KW atau 319.680KVA/tahun
sebesar Rp 416 Juta/tahun
2. Lampu sorot 1200watt sebanyak 5unit di kantor
Perkapalan ~6KW/30KVA atau 129.600KVA/tahun
sebesar Rp 169Juta/tahun.
Sehingga total penghematan dari jumlah kecil diatas
saja sudah menghasilkan Rp 585Juta/tahun bagi
perusahaan.
Lain halnya dengan implementasi solar panel pada
EVCS, yaitu charging station yang peresmiannya baru
dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2012 lalu.
Ini merupakan hasil kolaborasi bersama antara fungsi
Business Development bersama fungsi General Support
yang berkolaborasi untuk menegakkan komitmen
Pertamina di dalam pengembangan infrastruktur mobil
listrik dan menjadikan Indonesia lebih bersih.
Sebagai langkah awal dalam mewujudkan komitmen
ini, Pertamina telah melakukan instalasi pilot project EVCS
di Kantor Pusat Pertamina sebagai proyek percontohan
untuk pengembangan lebih lanjut sesuai dengan arahan
Direktur Marketing & Trading Hanung Budya. Ke depan
solar cell akan menopang seluruh beban EVCS ini.

Solar cell atau selphotovoltaic merupakan sebuah alat
semikonduktor yang terdiri dari sebuah wilayah-besar diode
p-n junction. Dengan hadirnya cahaya matahari, alat ini
mampu menciptakan energi listrik.
Bagaimana Solar Cell Berperan

Solar cell merupakan pembangkit listrik yang mampu

mengkonversi sinar matahari menjadi arus listrik. Energi
matahari sesungguhnya merupakan sumber energi yang
paling menjanjikan mengingat sifatnya yang berkelanjutan
(sustainable) serta jumlahnya yang sangat besar. Matahari
merupakan sumber energi yang diharapkan dapat
mengatasi permasalahan kebutuhan energi masa depan
setelah berbagai sumber energi konvensional berkurang

Jadi, solar cell sebagai salah satu energi alternatif
sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan manusia di
masa mendatang. Apalagi riset pengembangan secara
kontinyu terus dilakukan guna mewujudkan green
environment. Energi matahari tersedia bebas dan dapat
diperoleh secara gratis di alam bebas, persediaannya
pun yang tidak terbatas, tanpa polusi maupun emisi
gas rumah kaca sehingga mampu berperan didalam
mengurangi pemanasan global, serta kondisi Indonesia
yang memiliki intensitas radiasi surya sebesar 4.5Kwh/m2/
hari. Inilah yang membuat pemanfaatan solar cell sangat
direkomendasikan.
Namun saat ini solar cell masih relatif mahal. Selain
itu, solar cell juga tidak cocok diaplikasikan di daerah
yang berpolusi tinggi karena dapat menghalangi jumlah
intensitas cahaya matahari yang masuk/diterima oleh
solar cell. Dengan kata lain, energi yang dihasilkan relatif
kecil.•

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
menargetkan penghematan konsumsi BBM
bersubsidi sebesar 2,3 juta kiloliter sepanjang
2013. Penghematan dilakukan agar kuota BBM
bersubsidi sebesar 46,01 juta kiloliter tidak
terlampaui. Kepala BPH Migas Andy Noorsaman
Someng mengatakan, konsumsi BBM bersubsidi
tahun ini diperkirakan bisa melonjak hingga menjadi
48 juta kl. Oleh karenanya, pemerintah bersama
BPH Migas akan melakukan penghematan
sehingga tidak melebihi kuota 46,01 kl. “Dari
berbagai upaya penghematan, kami targetkan
tahun ini bisa menekan angka konsumsi sebesar
2,3 juta kl sehingga pemakaian BBM subsidi tidak
akan mencapai 48 juta kl,” katanya. Salah satu
mekanisme yang dipakai adalah penggunaan
teknologi informasi yang saat ini masi diuji coba
oleh Pertamina. Selain itu, BPH Migas juga akan
menerapkan aturan Peraturan Menteri ESDM No.
1 Tahun 2013 tentang pengendalian BBM subsidi.
Penghematan melalui aturan tersebut ditargetkan
sebesar 1,3 juta kl.

Jaringan pipa gas
diperkuat

JAKARTA (Kompas) – Kementerian ESDM
akan mengembangkan jaringan infrastruktur pipa
penyaluran gas ke lokasi SPBG. Pembangunan
infrastruktur itu untuk mendukung penerapan
program konversi BBM ke BBG bagi sektor
transportasi. Dalam APBN 2013, Kementerian
ESDM mendapat alokasi anggaran untuk program
konversi BBM ke BBG sebesar Rp 474 miliar.
Menurut PPT Dirjen Migas Kementerian ESDM
Edy Hermantoro, anggaran itu hanya cukup untuk
membangun jaringan pipa penyaluran gas untuk
mendekatkan pasokan gas ke titik-titik sentra
lokasi SPBG di wilayah Jakartam Bogor, depok,
Tangerang Selatan, Tangerang, dan Bekasi. Saat
ini, pemerintah sedang memetakan titik-titik
lokasi yang bisa langsung menjadi SPBG dan
nantinya akan disambungkan dengan jaringan
pipa distribusi gas bumi yang dikelola sejumlah
perusahaan, termasuk PGN dan Pertagas.

lima spbg online segera
beroperasi

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina
(Persero) menargetkan lima pembangunan
SPBG online beroperasi pada pertengahan
tahun ini. Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto
mengatakan kelima SPBG online ini merupakan
SPBG yang dibangun menggunakan APBN 2013.
Hari mengatakan, selain membangun lima SPBG
online, pihaknya akan membuat dua infrastruktur
pipa gas.

REkomendasi ken :
hapus bbm subsidi

JAKARTA (Kontan) – Komite Ekonomi Nasional
(KEN) merekomendasikan pemerintah segera
melarang kendaraan pribadi memakai BBM
bersubsidi. Rekomendasi ini bisa dilaksanakan
pemerintah dalam program pembatasan
penggunaan BBM bersubsidi tahun ini agar tidak
melampaui kuota 46 juta kiloliter. KEN menilai,
tanpa pengendalian, saat ini sebanyak 70 persen
BBM subsidi hanya dinikmati orang kaya. “Jadi
kami mengusulkan untuk tahu ini pengendalian itu
benar-benar dilakukan. Mobil pribadi tidak boleh,”
ujar Sekretaris KEN Aviliani.•RIANTI
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Tetap Fokus pada Generasi Muda
J a k a r ta - P e r t a m i n a
Foundation yang selama ini
dipercaya menjadi kepan
jangan tangan Pertamina
unt uk lebih meningkatkan
pengabdiannya kepada
masyarakat dan bangsa,
memperingati hari jadinya
yang ke-2 pada Sabtu (12/1)
di Pertamina Learning Centre,
Simprug, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan
t e r s e b u t , D i re k t u r S D M
Pertamina Evita M. Tagor
menyatakan, Pertamina
Foundation memang diarahkan
untuk mengembangkan bu
daya dan contoh kehidupan
ramah lingkungan di kalangan
generasi muda. “Budaya
ramah lingkungan ini dapat
diterapkan di sekolah, ru
mah maupun di berbagai
komunitas yang ada. Prinsip
ini diharapkan dapat mampu
meningkatkan pemberdayaan
generasi muda untuk menca
pai tingkat pendidikan dan
ekonomi yang lebih maju,”
tambah Evita.
Evita menuturkan, pro
gram-program Pertamina
Foundation yang sudah dila
kukan menunjukkan bukti dan
komitmen Pertamina sebagai
sobat bumi.
Sementara Direktur Ek

Foto : PRIYO WIDIYANTO

pemerintah targetkan
hemat 2,3 juta kl bbm subsidi
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Pertamina Foundation merayakan HUT ke-2 dengan sederhana.

sekutif Pertamina Foundation
Nina Nurlina Pramono mema
parkan tentang program-pro
gram yang telah dijalankan
selama dua tahun ini. “Selain
beasiswa sobat bumi, kami
berkomitmen dengan gerakan
menabung 100 juta pohon.
Saat ini sudah tertanam 15
juta pohon,” jelasnya.
Selain itu, Nina menje
laskan secara singkat dua
program lainnya, yaitu Sekolah
Sobat Bumi dan Pertamina
Soccer School (PSS). “Kami
sangat menyadari betapa
pentingnya peran generasi

penerus bangsa. Oleh karena
itu, kami memfokuskan pada
program-program untuk
mereka,” kata Nina.
Senada dengan Nina
dan Evita, hadir pula Direktur
Utama Pertamina Hulu
Energi Salis S. Aprilian yang
dalam sambutan singkatnya
menuturkan betapa baiknya
program yang dijalankan Per
tamina Foundation untuk
fokus pada generasi penerus.
“Masa depan Indonesia
memang terletak di pundak
para pemuda. Karena di sa
nalah ada inovasi dan energi

yang lebih. Semoga Per
tamina Foundation akan se
makin maju dan semakin
bermanfaat untuk Pertamina
dan negeri ini,” ujar Salis.
Dalam acara tersebut juga
diadakan diskusi sepak bola
yang dihadiri artis Dik Doank
sebagai moderator, Direktur
PSS Hadi Rahmaddani,
Deputi Bidang Peningkatan
Prestasi Olahraga Kemenpora
Prof. Dr. Djoko Pekik Irianto,
Pelatih timnas Indonesia U-17
Indra Syafri, dan pengamat
sepak bola Anton Sanjoyo.•AJI
HUTOMO PUTRA

Tes Anti Narkoba di Kantor Pusat Pertamina
JAKARTA - Dalam rangka
mewujudkan komitmen
Pertamina Anti Narkoba,
dilakukan upaya pencegahan
penyalahgunaan narkoba
melalui pengujian tes urin
dalam sidak narkoba di
tempat kerja. Tes ini dilakukan
pada Senin, 14 Januari 2013
untuk seluruh pekerja Kantor
Pusat, yang berada di Gedung
Utama, Gedung Annex, dan
Gedung Perwira.
Tes sidak narkoba yang
diadakan secara serentak
selama satu hari ini bekerja
sama dengan RSKO (Rumah
Sakit Ketergantungan Obat)
Kementerian Kesehatan.
Tes juga dilakukan se
luruh direksi Pertamina. Hal
ini membuktikan komitmen
seluruh stakeholder peru
sahaan dalam mematuhi UU
Narkotika, PKB Pertamina, dan
Pedoman Penyalahgunaan

Foto : PRIYO WIDIYANTO

RESUME
PEKAN INI

Para pekerja Kantor Pusat Pertamina mengikuti pengujian tes urin dalam sidak narkoba.

Narkoba Pertamina.
Dari 1.200 pekerja Kantor
Pusat Pertamina, yang meng
ikuti tes narkoba sejumlah
1.120 orang. Beberapa

pek erja yang tidak dapat
dilakukan tes karena sedang
dinas, rapat atau memang
sedang sakit atau cuti. Atau
dapat dikatakan 90 persen

pekerja melaksanakan tes
tersebut.
Hasilnya, seluruh pekerja
yang dites tidak terkena nar
koba.•HR MEDICAL

JAKARTA – Musibah banjir yang tengah
melanda Ibukota Jakarta tak luput dari perhatian
Pertamina untuk peduli terhadap korban ben
cana banjir. Salah satunya wilayah yang men
jadi perhatian Pertamina adalah di wilayah
Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur.
Pertamina melalui Program Kemitraan&Bina
Lingkungan (PKBL) menggandeng Pertamina
Motor Club (PMC) menyalurkan bantuan bagi
korban banjir berupa mie instan, susu anak
1-3 tahun, biskuit kaleng, kopi, susu kental
manis, air mineral, popok bayi, pembalut
wanita, karpet, obat-obatan, senter, sarung
dan makanan bayi.
Semua bantuan yang terangkut penuh dalam
satu truk tersebut diserahkan pihak Pertamina
ke posko Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dengan tujuan agar bantuan
tersebut bisa digunakan secara merata oleh
warga yang terkena bencana.
Di samping itu, para TNI turut serta gotong
royong membantu proses pengangkutan paket
bantuan yang diserahkan oleh Pertamina
kepada BNPB untuk dikumpulkan dalam satu
posko paket bantuan.
Diharapkan dengan paket bantuan yang
diberikan oleh Pertamina ini bisa turut me
ringankan beban para warga yang terimbas
terkena bencana banjir.•IRLI KARMILA

Jakarta – Menteri Energi
dan Sumber Daya Mineral Jero
Wacik didampingi Direktur
Utama PT Pertamina (Persero)
dan pejabat di lingk ungan
Kementerian ESDM mengun
jungi dan menyalurkan ban
tuan kepada korban banjir
di Kecamatan Matraman.
Penyerahan bantuan diberikan
secara simbolis oleh Menteri
ESDM kepada tiga warga
mewakili korban banjir di
Posko Pengungsian di SDN
01 Kebon Manggis, Kampung
Pulo, Jumat (18/1).
“Kalau ada saudara kita
yang kena musibah seperti
ini (banjir), kita semua harus
terpanggil untuk membantu.
Banjir ini, walaupun di Ja
karta sepertinya sudah biasa
menghadapinya tetapi tetap
saja banjir itu adalah bencana,”
tutur Menteri ESDM dalam
sambutannya.
Menurut Jero, Kemen
terian ESDM memiliki Tim
ESDM Siaga Bencana yang
selalu siap siaga, saat terjadi
bencana di wilayah Indonesia.
Tim Emergency Respond
Group (ERG) ESDM Siaga

Bantuan untuk Korban Banjir Bidara Cina
Jakarta – Terhitung sejak
(17/1), Pertamina mulai me
nyalurkan bantuan bagi warga
korban banjir di Kawasan jalan
Sensus, Kamp ung Bidara
Cina, Kecamatan Jatinegara,
Jakarta Timur. Lebih dari 150
pengungsi langsung menda
pat pertolongan tim medis,
dan menerima berbagai
bantuan obat-obatan serta
logistik.
Menjelang malam, tim
Pertamina Peduli yang diban
tu oleh relawan setempat hilir
mudik menurunkan bantuan
yang didatangkan ke lokasi
pengungsian di SDN Bidara
Cina 1 dan 2.
Asisten Community De
velopment FRM Region III Fajri
Pradana Putra menjelaskan
bantuan terus dialirkan hingga
banjir berangsur surut.
Ketua RW 14 Budi Aha
dian sangat mengapresiasi

ked atangan tim Pertamina
Ped uli yang begitu cepat
tanggap dengan kondisi
mus ibah ini. “Warga yang
sakit bisa segera ditolong,
stok makanan dan minuman
tersedia. Beban kami jadi
berkurang,” kata Budi.
Dalam kegiatan tersebut,
Rumah Sakit Pusat Pertamina
dan Rumah Sakit Pertamina
Jaya menurunkan tim medis
nya yang terdiri dari dokter,

5

perawat, farmasi serta am
bulans.
Koordinator tim Medis
Pertamedika, dr. Pramadhya
Bachtiar mengatakan, selain
di Bidara Cina, tim Pertamina
Peduli juga melakukan ke
giatan yang sama di empat
titik lainnya, seperti Bukit Duri,
Kapuk Muara, Rawa Buaya
dan Cileduk.• SAHRUL HAETAMY
ANANTO

Foto : PRIYO WIDIYANTO

PKBL Gandeng PMC
Salurkan Bantuan
ke Kampung Pulo
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Tim ESDM Siaga Bencana
Bantu 7 Lokasi Banjir

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Foto : TATAN AGUS RST

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mencicipi makanan di dapur umum korban banjir.

Bencana beranggotakan 18
perusahaan di bawah sektor
ESDM, termasuk Pertamina.
Jero menambahkan
Tim ESDM Siaga Bencana
sudah diturunkan di tujuh
lokasi korban banjir untuk
memb erikan bantuan yang

d i p e r l u k a n . “ S e j a k h a r i
pertama, saya sudah pe
rintahkan untuk bergerak. Ada
tujuh lokasi yang sudah kita
datangi untuk memberikan
bantuan seperti, perahu
karet, makanan, obat-obatan
dan gas sebagai bahan

bak ar,” ujar Wacik. Selain
bersilaturahmi dengan warga,
Jero dan jajarannya sempat
mendapat undangan warga
untuk mencoba masakan
dapur umum bagi korban
banjir.•DEWI SRI UTAMI

Operasi Pasar LPG untuk
Korban Banjir Jakarta
Jakarta – PT Pertamina (Persero)
melakukan operasi perluas operasi
pasar LPG dari 3 titik menjadi 10 titik
lokasi banjir sebagai upaya untuk
mengamankan pasokan LPG bagi
warga korban banjir di wilayah DKI
Jakarta.
Dalam operasi pasar tersebut,
LPG 3 Kg dijual dengan harga jual
pertabung Rp.12.500 sedangkan LPG
12 kg seharga Rp73.000. Operasi
pasar dimulai sejak 19 Januari 2013,
di 3 titik. Antusiasme warga membuat
Pertamina memperluas operasi menjadi 100 titik.
Lokasi operasi pasar meliputi Masjid Jami Baiturrahim, Kel. Sukapura, Kec. Cilincing,
Jakarta Utara (Posko Pertamina), Perumahan Pelabuhan Sukapura, Jakarta Utara Komplek
Artha Gading, Jakarta Utara, Jl. Inspeksi Kali Sunter Kelapa Gading, Jakarta Utara (Posko
Gabungan), SPBU 34.13305 Jl. Otista, Kel. Bidara Cina, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur
(posko Pertamina), Jl. H. Te No. 41A Kayu Putih Jakarta Timur, Toko ELIZA, Jl. Pengadegan
Barat No. 21 RT 001/02 depan Komplek Polri Jakarta Selatan, Toko Aisa Kel. Rawajati, Kec.
Pancoran, Jakarta Selatan, Jl. Bojong Raya RT.13/RW.04 No.10 Kel. Rawa Buaya, Kec.
Cengkareng, Jakarta Barat dan Jl. Rawasari Selatan No.34 Jakarta Pusat.
Operasi pasar yang dimulai sejak pukul 15.30 WIB tersebut dilaksanakan sampai status
darurat banjir yang ditetapkan Pemerintah Daerah DKI berakhir, yakni 27 Januari 2013.
Selain operasi pasar, bekerjasama dengan Kepolisian dan Dandim Jakarta Utara, Pertamina
menyalurkan LPG 3 kg kepada masyarakat korban banjir sebanyak 680 tabung di Posko
Polisi yang berlokasi di depan Apartement Mitra Bahari, Pluit. Dengan penyaluran LPG di
lokasi tersebut diharapkan dapat meredam upaya aksi spekulasi yang akan menambah beban
warga korban banjir.•RUDI/DEWI SRI UTAMI
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Quality Management Elnusa :
Mengawali Komitmen untuk Bersinergi
Pada tanggal 11 Januari 2013, tepatnya pada hari Jumat, Tim Quality Management
mengunjungi PT Elnusa Tbk. Kunjungan tersebut dalam rangka memenuhi panggilan PT Elnusa
Tbk untuk melakukan sosialiasi mengenai kegiatan apa saja yang dikelola oleh Fungsi Quality
Management.
Pagi itu ruangan dipenuhi oleh jajaran Top Management dan Pekerja yang penasaran dan
antusias melihat dan mendengarkan presentasi dari Tim QM. Selama kurang lebih 2,5 jam,
Tim QM menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan QM yang terdapat dalam empat pilar QM
– Standardization Management (SM), Continuous Improvement Program (CIP), Knowledge
Management (KM) dan Quality Management Assessment (QMA).
Penekanan tentang pentingnya pengintegrasian program Quality
Management diberikan sesuai dengan Code of Pertamina Quality
Management System Pasal 2 poin 2 yang menyatakan bahwa
“Perusahaan secara bertahap melakukan integrasi seluruh Fungsi
Quality Management sejalan dengan fungsi dan tugasnya sebagai
corporate service dalam proses bisnis Perusahaan.”
Sebelum sosialisasi ini dilaksanakan, PT Elnusa Tbk telah
berpartisipasi dalam kegiatan asesmen internal (QMA) di tahun 2011
namun belum berlanjut hingga detik ini. Dan semakin terperanjak
karena dari sosialisasi tersebut diketahui bahwa hasil OFI-AFI yang ada
bersifat formatif dan tidak sesuai dengan realisasi yang ada disana. Tiga
pilar kegiatan Quality Management lainnya pun belum diimplementasikan dan belum terintegrasi
dengan kegiatan Quality Management Korporat.
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PQA : Korelasi Kapabilitas
Organisasi Dan Kapabilitas Pekerja
Setiap akhir tahun atau awal tahun para top manajemen beserta pekerja di suatu perusahaan
pasti melaksanakan kegiatan perencanaan bisnis untuk tahun depan (business planning activities).
Ini berarti termasuk kegiatan penetapan strategi, sasaran, target, serta rencana kerja atau program
untuk mencapai seluruh sasaran tersebut.
Sesuai Peta Perjalanan Transformasi Pertamina 2008
– 2023, di tahun 2013 ini Pertamina diharapkan mampu
membangun landasan untuk tumbuh di rumah sendiri,
menjadi perusahaan nomor satu di Indonesia dalam hal
produksi migas, memiliki keunggulan operasional serta
menjadi role model di Indonesia.
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BP Migas pada
Bulan Oktober 2012, kita masih belum dapat menjadi yang
terbesar di Indonesia. Meskipun demikian, harus diakui banyak
hal yang telah dicapai Pertamina beberapa tahun terakhir ini
seperti mampu melakukan transformasi menjadi perusahaan
yang bersih dan bebas dari belitan kasus korupsi. Skor
penerapan GCG di Pertamina cukup tinggi dan mencapai
angka 91 persen pada tahun 2011. Praktis hal itu lebih tinggi dibanding dari penerapan tahun
sebelumnya (86.79 persen).
Menghadapi tantangan menjadi Perusahaan terbaik di Indonesia, pengembangan kapabilitas
organisasi mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan. yang diperlukan
untuk merespon persaingan yang semakin ketat. Meningkatkan kapabilitas organisasi berarti
meningkatkan kapabilitas dan kapasitas Pekerja serta mengkapitalisasi seluruh sumber daya
penting perusahaan.
Salah satu cara untuk meningkatkan kapabilitas pekerja adalah dengan pembelajaran atau
pelatihan. Sudah waktunya Perusahaan memberikan perhatian yang lebih memadai terhadap
pembelajaran. Pembelajaran seharusnya tidak hanya mengejar pemenuhan learning days karena
tuntutan dari KPI, hal ini mengakibatkan pengelolaan pembelajaran layaknya “kantor pos” atau
“kantor kelurahan” yang hanya memberikan stempel atau cap pada brosur pelatihan yang
datang dari luar atau permintaan pelatihan dari dalam. Seharusnya pola pembelajaran diterapkan
berdasarkan kompetensi yang mendukung terhadap peningkatan kinerja.

Quality Management Manager, Faisal Yusra, menyampaikan materi saat
sosialisasi di PT Elnusa Tbk.

Dengan melihat kondisi tersebut, Tim QM menekankan agar PT Elnusa Tbk dapat mempelajari
dengan baik seluruh aturan yang tercantum dalam Code of Pertamina Quality Management
System yang telah diserahkan pada kesempatan sebelumnya. Selain Code, diserahkan pula
buku panduan kegiatan QM lainnya. Dari penyerahan Code dan panduan tersebut diharapkan
PT Elnusa Tbk mampu menjalankan seluruh kegiatan QM dengan baik. Dengan adanya Code
tersebut, diharapkan komitmen untuk bersinergi dengan Korporasi akan terlaksana.

Pembelajaran dalam hal ini berarti: Bagian dari kegiatan kerja sehari-hari, salah satunya dalam
bentuk coaching; Diterapkan dan disebarkan (sharing) kepada individu (Pekerja), unit kerja, dan
perusahaan.; Fokus terhadap pemecahan masalah yang dihadapi, dan mampu
melakukan perubahan yang significant untuk perbaikan sistim dan cara kerja.
Menjawab tantangan diatas, Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP)
menyelaraskan tantangan, proses kerja, dan hasil kerja yang diharapkan
melalui fokus strategis tenaga kerja/workforce.
Fokus strategis tenaga kerja akan menyoroti praktek utama
organisasi dan pemberdayaan tenaga kerja untuk mencapai kinerja tinggi, beradaptasi dengan
baik menghadapi perubahan pasar, dan meningkatkan kapabilitas organisasi. Fokus ini meliputi
keterlibatan para Pekerja, pengembangan dan pengelolaannya dengan cara yang terintegrasi
(dengan memasukkan masalah ini ke dalam sasaran-sasaran strategis dan rencana-rencana
tindakan organisasi anda). Fokus ini juga mencakup meningkatkan kemampuan dan memenuhi
kebutuhan para Pekerja dengan iklim kerja yang lebih baik.
Semoga menjadi Perusahaan terbaik di Indonesia dan aspirasi Energizing Asia pada tahun
2025 dapat segera tercapai … Aamiin.•

Bagaimana membuktikannya? Mari kita lihat kontribusi nyata PT Elnusa Tbk dalam kegiatan
Standardization Management (SM), Continuous Improvement Program (CIP), Knowledge
Management (KM) dan Quality Management Assessment (QMA) tahun 2013 ini. Kami tunggu
kontribusi Anda!

oleh Primawan Ratiansyah - Quality Management, General Affairs Directorate

Salam Mutu!•
oleh Susanti Chandra - Quality Management, General Affairs Directorate

http://intra.pertamina.com/KOMET

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
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: Dana Pensiun di Indonesia
: Mataserv
: vii/569p/il/29,8cm

Ketika memasuki usia pensiun, kita berhak
menerima uang pensiun dari tempat kita bekerja.
Apa saja jenis uang pensiun, program pensiun
dan manfaat pensiun? Sebelum memasuki
mas a pensiun, hendaknya kita mengetahui
mengenai jenis-jenis uang pensiun, dana pensiun
dan program apa saja yang di tawarkan oleh
lembaga/perusahaan yang mengelola dana
pensiun.
Industri dana pensiun sering disebut raksasa
tidur. Sebab, kerja salah satu industri keuangan
Indonesia ini memang lebih terkesan diam-diam,
tapi dana yang terlibat di dalamnya sangat
besar, yang jumlahnya diperkirakan mencapai
angka triliunan. Industri dana pensiun memang
terbilang masih mini dibandingkan lembaga
keuangan nonbank lainya, seperti asuransi atau
multi finance lainya. Total aset industri dana
pensiun sekitar 130 triliun rupiah, jumlah ini hanya
sepertiga dari total aset industri dana asuransi
nasional. Padahal potensi untuk menjaring lebih
banyak peserta dana pensiun cukup besar.
Sementara itu, dari total dana kelolaan dana
pensiun sebesar 130,34 triliun rupiah, sebanyak
128,68 triliun terserap dalam bentuk investasi
seperti Surat Berharga Negara, Obligasi, Saham,
Reksadana dan lain-lain.
Dari beberapa jenis produk program pensiun
yang ada, cash balance plan adalah salah
satu program pensiun yang paling populer di
beberapa Negara saat ini. Di Amerika Serikat,
program pensiun ini diklasifikasikan sebagai
defined benefit plan. Negara-negara seperti
Switzerland, Inggris dan Australia juga memiliki
program pensiun serupa dengan nama yang
berbeda. Salah satu yang menarik dari program
ini adalah asas probabilitas yang memungkinkan
pengalihan dana dari suatu dana pensiun ke
dana pensiun lain dilakukan dengan mudah
berdasarkan saldo rekening peserta yang
bersangkutan. Selain itu pemberi kerja juga
dapat lebih mudah memprediksi biaya yang
muncul dikemudian hari serta mengurangi
volatilitas biaya penyelenggaraan program
pensiun. Dengan program cash balance,
peserta dijanjikan sejumlah iuran pemberi
kerja berdasarkan presentase dari penghasilan
peserta dan ditambah dengan presentase bunga
tertentu atas iuran tersebut. Jumlah total manfaat
pensiun selalu tercermin dari saldo rekening
masing-masing peserta. Rekening tersebut
bersifat hipotesis dan hanya berupa catatan atas
transaksi iuran dan kredit bunga yang dijanjikan
oleh pemberi kerja.
Cash balance plan dianggap masih memiliki
kelemahan. Salah satu kelemahanya yaitu
diskriminasi umur yang terjadi ketika perubahan
(konversi) dari program pensiun manfaat pasti
ke program cash balance. Peserta dengan
masa kerja yang lebih pendek akan diuntungkan
dengan adanya perubahan program tersebut.
Selain itu biaya penyelenggaraan program ini bagi
pemberi kerja sedikit lebih tinggi disbandingkan
program manfaat pasti. Walaupun ketentuan
pensiun di Indonesia saat ini belum mengenal
kjenis program pensiun seperti diatas, wacana
ke arah hal tersebut telah cukup lama muncul.
Rencana jangka panjang pemerintah untuk
mengembangkan dana pensiun di Indonesia
merupakan salah satu alasan untuk menambah
jenis-jenis program pensiun selain yang ada saat
ini agar program pensiun dapat lebih menarik
bagi para pemberi kerja yang belum mengikut
sertakan pegawainya dalam suatu program
pensiun sukarela.
Buku yang berjudul dana pensiun di
Indonesia ini berrmanfaat bagi para pengusaha
dan pekerja, karena banyak memberikan
informasi dan kajian lebih jauh mengenai potensi
dan prospek bisnis industri dana pensiun di
Indonesia pada masa yang akan datang.•
PERPUSTAKAAN

merupakan ajang bagi perusahaan yang berasal dari berbagai
daerah untuk menguji kreativitas, inovasi dan kemampuan dalam
meningkatkan produktivitasnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 1300 peserta dari dalam dan luar negeri,
termasuk dua negara ASEAN yaitu Malaysia dan Singapura. 1300
peserta yang hadir berasal dari 130 perusahaan baik besar maupun
menengah, serta 222 perusahaan penyaji.•RU VI

Pertamina Partisipasi dalam Citylink Funbike

JAKARTA – Dalam rangka menjalin silaturahmi yang baik dengan
mitra bisnis, Pertamina Aviation berpartisipasi dalam kegiatan funbike
yang dilaksanakan oleh Maskapai Penerbangan Citylink, anak
perusahaan PT Garuda Indonesia Tbk.
Funbike yang berlangsung di Parkir Timur Senayan, Minggu
(13/1) ini diikuti sekitar 2.500 peserta. Dalam kesempatan tersebut,
Pertamina memberikan dukungan 100 voucher Pertamax untuk 100
peserta funbike yang beruntung dan souvenir yang dibagi-bagikan
kepada seluruh peserta Funbike.
“Di samping bisa melakukan promosi produk Pertamax,
partisipasi kami untuk kegiatan ini membuktikan bahwa Pertamax
hadir dalam kegiatan komunitas apapun,” ujar Manager Fuel Retail
Non PSO Pertamina Waljianto.
Sementara Asisten Manager Overseas Pertamina Aviation,
Brahmantya Satyamurti mengatakan, Citylink merupakan customer
premium Pertamina untuk produk Avtur. Karena itulah, pihaknya

Foto : RIZKI RAMADHAN

Judul
Penerbit
Kolasi

Lombok - Tim PKM RU VI Balongan mengharumkan nama
Pertamina di Temu Karya Mutu & Produktivitas Nasional (TKMPN).
Dalam ajang mutu tersebut, RU VI meraih dua buah platinum.
Prestasi yang luar biasa ini dipersembahkan oleh tim PKM Blue Sky
dan PKM RCC Plus.
Dalam ajang tersebut, PKM Blue Sky menampilkan bagaimana
menekan losses H2 rich gas di Unit Platforming Kilang Langit Biru
RU VI Balongan. Di sini PKM mencari alternatif solusi agar kelebihan
H2 rich gas yang semula terbuang ke flare (terbakar percuma) bisa
dimanfaatkan sebagai refinery fuel (bahan bakar kilang). Hasilnya,
quality H2 content masih memenuhi spesifik, yaitu rata-rata 38,9%
dengan cost saving sebesar 326.048 dolar AS per bulan.
Sementara PKM RCC PLUS menampilkan optimalisasi produksi
medium pressure steam di unit RCC yang bertujuan untuk mengolah
residu dengan nilai ekonomis rendah menjadi light product dengan
nilai ekonomis yang lebih tinggi, antara lain Propylene, LPG dan
Naphtha.
Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional (TKMPN) dan
International Quality Productivity Community (IQPC) XVI tahun 2012

Foto : RU VI

Tim PKM RU VI Raih Dua Platinum di TKMPN

senantiasa memberikan dukungan bagi kegiatan Citylink sehingga
kerja sama business to business dapat berjalan dengan baik.•IRLI
KARMILA

Foto : novian

KRONIKA

Vice President People Management
HR Directorate

Vice President HR Operation
HR Directorate

perayaan natal 2012 :
pekerja kristiani ru v
dukung implementasi 6C

anizar burlian

Market Analysis, Risk Management &
Governance Manager,
Integrated Supply Chain

Foto : RU V

widi triyoso

Balikpapan - Bertempat di Bioskop Ex Banua
Patra, berlangsung ibadah dan perayaan Natal Yesus
Kristus yang diselenggarakan oleh Panitia Natal 2012
dari Bakor Umkris (Badan Koordinasi Umat Kristen)
RU V, (12/1). Perayaan diisi dengan persembahan
pujian dari paduan suara antara lain PS Pensiunan
Telindung, PS Gita Bakti Bukit Sion, PS Pertamina
dan PWP RU V, serta persembahan spesial dari
penyanyi rohani Mawar Simorangkir. Acara juga
dihadiri GM RU V Michael Ricardo Sihombing dan
tim manajemen yang diwakili oleh Finance Refinery
Operation Support Reg. IV Manager, Agus Sujiyarto.
“ Saya berharap seluruh pekerja Kristiani di RU V
dapat bahu membahu dengan para pekerja lain
memberikan kontribusi positif untuk kemajuan Perta
mina,” ungkap Michael Ricardo Sihombing. Dalam
kesempatan itu pula, dilaksanakan pemberian tali
kasih kepada Panti Asuhan Marturia dan Pondok
Binaan Philadelphia.•RU V

ru II adakan perkemahan
pramuka penggalang dan
penegak

jekson simanjuntak
External Communication Manager
Corporate Communication,
Corporate Secretary

DUMAI - Masih dalam rangka HUT ke-55 Pertamina,
Pramuka Gugus Depan 02005-02006 Bukit Datuk
melaksanakan rangkaian kegiatan perkemahan
Penggalang dan Penegak sebagai bentuk pengabdian
serta pembinaan terhadap generasi muda khususnya
anggota pramuka di lingkungan RU II Dumai, Kwartir
Cabang Kota Dumai, dan Pramuka dari luar daerah.
Perkemahan yang dilaksanakan selama 2 hari pada
akhir tahun lalu diikuti sekitar 394 peserta yang
diberi nama “Sobat Bumi”. Banyak perlombaan yang
disiapkan oleh panitia penyelenggara yang harus
diikuti oleh peserta perkemahan. GM RU II Irwan
yang bertindak sebagai pembina upacara membuka
secara resmi kegiatan perkemahan tersebut. Sebagai
tanda telah dibukanya kegiatan perkemahan ini,
GM RU II Irwan melakukan penancapan kapak dan
ditandai dengan bunyi sirine.•RU II

chandra j. pangastu
Risk, Portfolio-Investment & Task
Manager
PT PDSI

RU III GELAR TURNAMEN FUTSAL

bambang wijanarko

Financial Risk & Insurance Manager
Financing & Business Support,
Finance Directorate

Foto : RU III

st. tri adi setyawan
Foto : novian

Foto : RU IV

CILACAP - RU IV Cilacap mengadakan
perayaan Natal 2012 di Gedung Patra Graha,
(4/1). Dalam perayaan kali ini, Bakorumkris
RU IV mengadakan pentas drama teatrikal
bekerja sama dengan pujangga perayaan
Natal dari mahasiswa Universitas Diponegoro.
Acara yang dikemas menarik ini mendapat
apresiasi dari Senior Manager Operational &
Manufacturing RU IV Eko Wahyu Laksmono
yang hadir dalam kesempatan tersebut. Eko
juga memberikan pujian atas kerja sama
panitia sehingga perayaan Natal tahun ini
memberikan kesan mendalam. Sebelumnya,
acara tersebut diawali dengan perayaan Natal
anak-anak. Romo Agustinus dari Semarang
pun diundang sebagai penyampai firman
Allah.•RU IV

setyo wardono

Project & Structured Financing Manager
Financing,
Financing & Business Support,
Finance Directorate
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PERAYAAN NATAL
BAKORUMKRIS RU IV

yudo irianto

Subsidiary Management Manager
Gas Directorate
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Foto : RU II

Foto : novian

Foto : priyo widiyanto

Foto : URIP

Foto : kuntoro

Foto :KUNTORO

Foto :KUNTORO

POSISI

Plaju – RU III Plaju menggelar turnamen futsal di Sriwijaya
Sport Center (SSC) Palembang. Kegiatan ini diikuti oleh 32 tim
dari BUMN, BUMD, instansi pemerintah, swasta dan umum
ini memperebutkan trofi serta uang pembinaan RU III Plaju.
Pertandingan berlangsung 2 hari dan dibuka oleh Kepala
Dinas Pemuda dan Olahraga Sumsel, Drs. Syaidina Ali. Hadir
juga GM RU III Edy Prabowo, Legal & General Affairs Manager
RU III Erwin Widiarta, Public Relation Section Head RU III
Marliana Mahida, Ir. Masriadi, MSi, staf ahli bidang keuangan
dan pendapatan Setda Kota Palembang, serta segenap
jajaran pimpinan RU III lainnya. Tim RU III berhasil meraih
juara I dan berhak atas uang pembinaan sebesar Rp. 7 juta
dan langsung diserahkan oleh GM RU III Edy Prabowo. Juara
II diraih tim Bank Negara Indonesia (BNI) dan berhak atas uang
pembinaan sebesar Rp. 5 juta, disusul posisi III ditempati tim
Bank Mandiri yang mendapat uang pembinaan sebesar Rp.
3 juta. Masing-masing tim pemenang juga mendapatkan trofi
dari RU III.•RU III

PEPC Serahkan Bantuan
Pendidikan ke 77 Sekolah
CEPU - Untuk menunjang kebutuhan akan
kegiatan belajar mengajar di SMP dan SMA,
Pertamina EP Cepu bekerja sama dengan CSR
PT Pertamina (Persero) memberikan 3.500 paket
bantuan pendidikan berupa tas, dan alat-alat tulis
ke 77 SMA/SMK/MA dan SMP/Mts di sekitar
Wilayah Kerja Blok Cepu.
Pemberian secara simbolis dilakukan oleh
Direktur Pengembangan PT Pertamina EP Cepu
Amran Anwar di Madrasah Pondok Pesantren
Abu Dzarrin Kecamatan Dander, Bojonegoro,
Kamis (20/12/2012).
Pertamina EP Cepu bekerja sama de
ngan CSR & PKBL PT Pertamina (Pesero)
memberikan sejumlah bantuan baik di Bidang
Lingkungan, Infrastruktur dan Pendidikan. Ke
depannya PT Pertamina EP Cepu akan terus
menjalankan komitmennya dalam membantu
masyarakat khususnya di sekitar Wilayah Kerja
Blok Cepu.•PEPC/IRLI
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PGE Raih Sertifikat ISO 9001 : 2008
Jakarta- PT. Pertamina
Geothermal Energy (PGE)
kembali menunjukkan ke
seriusannya untuk menjadi
perusahaan yang bertaraf
internasional. Hal ini dibuktikan
dengan penyerahan sertifikat
International Organisation
Standardisation (ISO)
9001:2008 kepada Direktorat
Keuangan PGE oleh PT TUV
Rheinland, lembaga sertifikasi
internasional, pada Selasa
(15/1) di Jakarta.
Menurut Direktur Keuang
an PGE Narendra Widjajanto,
secara formal sertifikat ter
sebut diterima PGE pada
November 2012. Namun,
penyerahan dan acara syu
kurannya baru dilakukan se
karang.
“Kita harus bersyukur
atas apa yang telah dicapai
saat ini. Sertifikat ISO 9001 :
2008 sangat penting, karena
kita harus mempunyai target
untuk mencapai cita-cita men
jadi perusahaan kelas dunia,”
ujarnya.

Selain untuk persiapan
go international, sertifikasi
ISO tersebut juga menjadi alat
ukur kinerja PGE khususnya
di Direktorat Keuangan. “Kita
merasa bahwa kita melakukan
suatu pekerjaan dengan baik
tapi kita tidak memiliki suatu
ukuran. ISO inilah yang menjadi
barometer bahwa Direktorat
Keuangan PGE memang
sudah memiliki kinerja sesuai
dengan standar internasional,”
jelas Narendra.
Dalam proses pelaksanaan
sertifikasinya, Narendra
menga kui, ada beberapa
kendala yang dialami, seperti
pemahaman tentang ISO
9001 : 2008 itu sendiri. Na
mun dengan pelatihan yang
efektif serta semangat dan
keyakinan yang kuat, akhirnya
target sertifikasi bisa dicapai.
”Saya berharap PGE
berkembang lebih baik lagi.
Supaya Indonesia menjadi
Timur Tengah-nya geothermal.
Kita punya kewajiban untuk
mencapai itu,”jelas Nalendra.

Foto : RIZKI RAMADHAN

Foto : PEPC

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN
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Senior Manager Business Development PT TUV Rheinland Caterina Castellanos
PT TUV menyerahkan sertifikat ISO 9001 : 2008 kepada Direktur Keuangan PGE
Narendra Widjajanto.

Sementara Senior Mana
ger Business Development
PT TUV Rheinland Caterina
Castellanos menjelaskan,
pengawasan terhadap kualitas
perusahaan yang sudah
disertifikasi akan dilakukan
rutin setiap tahun.
“Sesuai dengan standar
yang ada pada sertifikat ter
sebut, perusahaan yang
telah disertifikasi akan

mendapatkan pengawasan
setiap tahun dari auditor.
Karena itu, perusahaan ter
sebut wajib memastikan se
mua yang dilakukan sesuai
standar sampai pengawasan
dilakukan,” kata Caterina.
Setelah ISO 9001:2008,
rencananya PGE mengejar
sertifikasi lainnya, yaitu ISO
27001 tentang data security.•
AJI HUTOMO PUTRA

Direksi Dana Pensiun Pertamina foto bersama dengan pekerja paling senior di DP
Pertamina setelah menerima potongan tumpeng pertama dari Presiden Direktur
DP Pertamina Torang M. Napitupulu.

pesiunan Pertamina seluruh
Indonesia tanpa kendala.
Bahkan melakukan kenaikan
manfaat lain, dari Rp. 500
ribu menjadi Rp. 1 juta,” ujar
Torang.
Di samping peningkatan
kinerja investasi, DP Per
tamina juga menunjukkan
peningkatan lainnya. Yaitu,
peningkatan kepuasan atas
layanan kepada Pensiunan,
layanan akses komunikasi

meningkat dengan menambah
4 line telepon khusus untuk
Pensiunan, serta penerapan
Digitalisasi arsip untuk 57.049
data peserta.
“Dengan penerapan di
gitalisasi arsip ini, dokumen
menjadi lebih aman, data mu
dah di-backup, serta mudah
diakses oleh banyak user.
Ruang arsip jadi lebih efisien
dan beban gedung berk u
rang,” jelasnya.•IRLI KARMILA

Pertagas Adakan
Town Hall Meeting 2013

Foto : PERTAGAS

JAKARTA – Di usianya ke44, Dana Pensiun Perta
mina (DPP) semakin mem
perlihatkan peningkatan
kinerja. Kemajuan ini dilihat
dari portofolio investasi me
ningkat dari Rp. 8 triliun pada
31 Desember 2011 menjadi
Rp. 8,9 triliun per 31 De
sember 2012.
Sedangkan untuk kinerja
pendapatan investasi per 31
Desember 2012 adalah se
besar Rp. 983,1 miliar. Nilai
ini melebihi nilai investasi Ren
cana Kerja Anggaran (RKA)
2012 yang ditargetkan, yaitu
sebesar Rp. 885,8 miliar atau
target yang tercapai adalah
110,99 %.
Hal itu dikemukakan Pre
siden Direktur Dana Pensiun
Pertamina, Torang M. Na
pitupulu di hadapan para pe
kerja dan tamu undangan da
lam kesempatan peringatan
HUT ke-44 DP Pertamina,
Selasa (15/1).
“Sampai saat ini kita telah
melakukan pembayaran man
faat pensiun kepada 46.000

Foto : KUNTORO

Hasil Investasi 2012
DP Pertamina Lebihi Target

JAKARTA - Direksi dan manajemen PT Pertamina Gas (Pertagas) pada 15 Januari 2013
mengadakan Town Hall Meeting Tahun 2013, di Jakarta. Melalui video conference ke
seluruh area operasi tersebut, Direktur Utama Pertagas Gunung Sardjono Hadi memaparkan
realisasi kinerja perusahaan tahun lalu serta target dan potensi perusahaan untuk setahun
ke depan.
Dalam paparannya Gunung Sardjono Hadi optimis, Pertagas dapat mencapai visi menjadi
world class company pada 2015. Keyakinan Gunung bukanlah tanpa dasar karena dari
tahun ke tahun kinerja Pertagas terus meningkat. Contohnya, kenaikan laba bersih dari Rp
808 miliar paa tahun 2011, menjadi Rp 1,19 triliun (unaudited) pada 2012.
Peningkatan laba bersih tersebut salah satunya disebabkan oleh keberhasilan niaga gas,
dengan mengalirnya gas dari Lapangan Terang Sirasun Batur pada bulan Juni.
Dalam kesempatan tersebut, Gunung juga memperkenalkan jajaran Direksi baru. Yaitu,
Direktur Operasi yang dijabat oleh Wahyudi Satoto dan Direktur Pengembangan Usaha
yang dijabat oleh Ahmad Kudus. “Saya berharap dengan hadirnya Pak Wahyudi dan Pak
Kudus dapat memberikan warna baru pada Pertagas dan dapat memotivasi seluruh jajaran
di bawahnya untuk dapat bekerja lebih baik lagi,” tutur Gunung menyemangati seluruh
pekerja yang hadir.•PERTAGAS
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Vice President Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengapresiasi
bedah buku tentang Ibnu Sutowo yang diadakan Perpustakaan Pusat Pertamina.

perpustakaan BUMN dan
instansi pemerintah lainnya.
Dalam kesempatan
tersebut, Ali Mundakir memuji
diskusi buku ini dan berharap
bisa dijadikan tradisi yang
rutin dilaksanakan. Apalagi
diskusi kali ini mengangkat
kembali nama Ibnu Sutowo,
salah satu pendiri Pertamina.
“Mudah-mudahan kita tidak
hanya melihat sosok Ibnu
Sutowo saja, tetapi juga
melihat esensi apa sudah
beliau perjuangkan,”kata Ali.
“Semoga kita bisa menarik
hikmah dari keteladanannya
dalam membangun Pertamina
dari reruntuhan. Apa yang ia
cita-citakan, dan bagaimana
kita sebaiknya melihat ke
depan.”
Fenty mengungkapkan
latar belakang penulisan
buku ini yang dikerjakan oleh
Ramadhan KH (alm). Buku ini
terbit karena keinginan dari

keluarga besar Ibnu Sutowo.
“Bagaimanapun sejarah itu
harus ditulis. Orang tidak
boleh lupa dengan apa yang
sudah terjadi dahulu. Dan
segala sesuatunya harus
diletakkan pada konteks dan
latar belakang masalah itu,”
kata Fenty. “Kita tidak bisa
melihat sesuatu yang terjadi di
masa lalu hanya dari satu sisi
tanpa mempertimbangkan
berbagai aspek yang terjadi
saat itu.”
Pada kesempatan itu,
Ghanapati juga mengusulkan
agar nama Perpustakaan
Pusat Pertamina diganti
dengan nama Perpustakaan
Ibnu Sutowo (Ibnu Sutowo
Library). Penggantian nama
ini sebagai penghargaan
untuk mengenang pendiri
P e r t a m i n a d a n p e r i n t i s
perpustakaan Pertamina
tersebut.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Komisi II DPRD Sumsel Kunker ke RU III

Foto : RU III

JAKARTA - Ibnu Sutowo.
Berapa banyak generasi muda
Pertamina yang mengenal
nama ini? Mungkin tidak
banyak. Padahal, nama Ibnu
Sutowo tidak bisa dilepaskan
dari nama Pertamina yang
didirikan pada 10 Desember
1957 dan dibesarkannya.
Sejak didirikan hingga jatuh
bersamaan dengan krisis
Pertamina tahun 1976,
namanya selalu menghiasi
headline surat kabar-surat
kabar nasional. Namun apa
penyebab kejatuhan Ibnu,
sampai sekarang pun masih
menyisakan banyak tanda
tanya.
Hal tersebut terungkap
dalam acara bedah buku
Ibnu Sutowo, Saatnya
Saya Bercerita, karya
Ramadhan KH (alm.) yang
diselenggarakan fungsi Data
& Info – Corporate Secre
tary pada Jumat (28/12) di
Perpustakaan Pusat Per
tamina.
Diskusi menghadirkan VP
Corporate Communication Ali
Mundakir dan Manager Data
& Information Ghanapati Sj.
Satyani sebagai moderator.
Pembicara utama adalah
Fenty Effendi, MSc, salah satu
editor buku yang diterbitkan
National Press Club Indonesia
tahun 2008 itu. Diskusi
juga banyak dihadiri para
pustakawan dari berbagai

Foto : TATAN AGUS RST

Belajar pada Pendiri Pertamina Ibnu Sutowo
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PLAJU – Komisi II DPRD Provinsi Sumsel mengadakan kunjungan kerja ke RU III Plaju.
Rombongan yang terdiri dari 14 orang dipimpin Ketua Komisi Ir. Aidil Adari dan diterima
GM RU III Edy Prabowo dan Tim Manajemen di Conference Room RU III Plaju, (14/1).
GM RU III, Edy Prabowo mengucapkan terima kasih atas kunjungannya di RU III
sekaligus mempresentasikan overview kilang RU III. “Semoga kunjungan ini dapat
bermanfaat demi kemajuan RU III,” harap Edy.
Pada kesempatan tersebut Edy Prabowo memperkenalkan jajaran tim manajemen
RU III dan menjelaskan secara umum keberadaan Direktorat Pengolahan Pengolahan,
khususnya RU III Plaju.
Sementara itu Aidil Adari menjelaskan, Komisi II DPRD Sumsel berkunjung ke RU III
untuk memperkenalkan diri sehubungan dengan adanya rolling komisi yang membidangi
mitra kerja, termasuk Pertamina. “Mudah-mudahan kunjungan ini dapat memberikan
pemahaman bagi kami tentang situasi dan kondisi industri kilang RU III,” ungkap Aidil.
Acara kunjungan juga diisi dengan pemutaran video company profile RU III dan diskusi
yang dilanjutkan dengan tanya jawab.•RU III

BALONGAN - RU VI Balongan
berhasil meraih penilaian terbaik
dalam mengajak keterlibatan
para pekerjanya pada proses
transformasi,. Hal ini dapat
diukur melalui persentase
keterlibatan pekerja RU VI
dalam Theme-O-Meter Survey
secara online yang mencapai
di atas 75%. Penghargaan
yang diberikan Direktur SDM
Pertamina Evita M. Tagor
beberapa waktu lalu kepada
Manager Reliability RU VI Ari
Budiman tersebut selanjutnya
diserahkan kepada GM RU VI
Balongan Masputra Agung.
Masputra Agung sangat

Foto : RU VI

RU VI Balongan Raih Penghargaan
Employee Engagement

mengapresiasi penghargaan
yang diterima. “Keberhasilan
ini adalah keberhasilan bersa
ma, keberhasilan seluruh pe
kerja RU VI. Kami, tim ma

najem en, selalu berusaha
untuk dapat memberikan se
mangat dan membumikan se
mangat transformasi untuk
sustainable.•RU VI BALONGAN
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Pertamina Siap Songsong
Era Keemasan Gas

Foto : KUNTORO

Jakarta – Direktur Gas
Pertamina Hari Karyuliarto
yang dipercaya sebagai
Chairman of the Comittee
IndoGAS 2013 menyatakan,
bisnis gas di Indonesia akan
maju s a n g a t p e s a t d a n
meraih zaman keemasannya
pada 2025. “Untuk itu, kita
harus mempersiapkannya
dari sekarang, termasuk
menyosialisasikannya
kepada investor dan pemain
bisnis lainnya,” ujarnya pada
hari pertama Konferensi
Internasional IndoGAS 2013,
pada Senin, (21/1).
Menurut Hari, Pertamina
juga berperan untuk me
nyampaikan pemahaman
kepada semua pihak dalam

Foto : KUNTORO

Dalam satu dasawarsa
lagi, diperkirakan
bisnis gas Indonesia
memasuki zaman
keemasan. Pertamina
siap menyongsongnya
dengan memaksimal
kan perannya sebagai
energy world class
company.

Menteri ESDM Jero Wacik membuka Konferensi Internasional IndoGAS 2013.

menyambut era keemasan
gas. ”Pertamina berkontribusi
untuk memberikan pema
haman kepada semua sta
keholder, baik pemerintah,
pengusaha, investor maupun
pemda sehingga kegiatan
bisnis gas bisa berjalan sela
ras dari berbagai aspek,”
jelas Hari.
Menurut Hari, Pertamina
sendiri sudah mempersiapkan
diri sejak awal. Mulai dari
pembentukan Direktorat Gas
hingga berbagai terobosan

dalam mengintegrasikan
bisnis gas di Indonesia, mulai
dirintis Pertamina. “Dari sana
nanti peran Pertamina sangat
sentral,” tegasnya.
Sementara Menteri ESDM
Jero Wacik dalam pembukaan
acara bertajuk “Sustaining
Growth Towards a Golden
Age” ini mengingatkan, seluruh
entitas bisnis gas Indonesia
dan seluruh stakeholder-nya
untuk mau bergerak bersama
demi keuntungan semua
pihak. “Saya mengajak semua

pihak memaknai zaman
keemasan gas tidak hanya
sebagai mimpi. Ini sudah di
depan mata. Kalau kita mau
bekerja keras mencapai itu
dan makin ke depan akan
makin kelihatan,”kata Jero.
Acara yang berlangsung
hingga 23 Januari ini melibat
kan sekitar 500 peserta yang
berasal dari perusahaan ber
bagai negara. Event bertaraf
internasional ini menjadi ajang
pertemuan para stakeholder
bisnis gas.•AJI HUTOMO PUTRA

Jakarta – “Pertamina
bukan hanya SPBU saja,
Pertamina adalah perusahaan
energi yang menjalankan
bisnisnya sangat kompleks
dari hulu hingga ke hilir.
Pertamina adalah Powerhouse
Indonesia,”demikian
disampaikan VP Corporate
Communication Pertamina Ali
Mundakir saat mengenalkan
bisnis Pertamina kepada para
pemenang Blog Kontes Sobat
Bumi. Sharing session yang
dikemas santai diadakan di
Ninety-Nine Grand Indonesia,
(15/1), dan dihadiri para pe
menang blog kontes, Amanda
Purba dan Wijaya Andri.
Dalam kesempatan ter
sebut, Ali menjelaskan betapa
strategisnya upaya Pertamina
dalam memenuhi kebutuhan

energi nasional, sehingga
perlu disampaikan kepada
seluruh khalayak dengan
berbagai jalur komunikasi.
“Seiring perkembangan
jaman, komunikasi di sosial
media menjadi hal yang perlu
mendapat perhatian khusus,
sehingga kami merangkul
para blogger untuk ikut serta
mengenalkan Pertamina
kepada orang lain,”papar Ali.
Menurutnya, lewat
blog kontes Sobat Bumi,
telah mengajarkan kepada
masyarakat berbagai hal positif
yang dapat membangun
dan memajukan bangsa ini.
“Orang akan jenuh dengan
istilah bad news is good
news. Mari lewat komunitas
blogger sobat bumi ini, kita
mengajak semua kalangan

Foto : KUNTORO

Pemenang Blog Kontes Sobat Bumi
Mengenal Lebih Dekat Pertamina

VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir memaparkan tentang bisnis
Pertamina kepada pemenang Blog Kontes Sobat Bumi.

berbagi kisah, cerita dan pe
ngalaman positif yang bisa
ditularkan kepada orang lain,”
ujar Ali.
Usai pemaparan bis
nis Pertamina, para pe
menang blog kontes jug a
berkesempatan mendengar
kan kisah inspiratif Direktur
Bank Sampah Mapess Mu

nir yang membagikan pe
ngalamannya mengajak ma
syarakat mengelola sampah
dari awal hingga memiliki nilai
ekonomi. “Semoga kis ah
saya bisa diikuti para inisiator
di daer ah lain, agar kelak
anak cuc u kita tidak men
dapat warisan sampah yang
bermasalah,”jelasnya.•DSU
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Biogas, Antarkan
Amanda Juara Blog
Kontes Sobat Bumi
Jakarta – Tulisan “Biogas = Cliché? Nope, it
will work!”, yang diposting Amanda Gracia Purba
dalam Blog Kontes Sobat Bumi, dinobatkan se
bagai pemenang pertama ajang kompetisi blogger
yang digelar PT Pertamina (persero) setahun
sekali. Mahasiswi semester 7, jurusan Manajemen
Keuangan PPM Manajemen itu berhak membawa
pulang satu unit Macbook Pro, yang diserahkan VP
Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir,
didampingi Officer Cybernews Marlodieka Wibawa,
(15/1).
“Saya nggak nyangka aja bisa menang. Saya sih
berpikir yang terbaik saja, kalau menang ya memang
rezeki saya,”ujar pemilik blog amandagracia.
wordpress.com itu. Amanda yang hobi menulis
tentang travelling itu, mencoba membagikan tulisan
tentang manfaat sampah untuk pembangkit listrik.
“Saya tertarik saja, karena sampah bantar gebang
yang sudah menghasilkan energi listrik kecil-kecilan,
kini mulai dirangkul Pertamina untuk dikelola agar
bisa menghasilkan energi lisrik yang lebih besar
lagi,” ujarnya.
Perempuan kelahiran 30 Oktober 1991 itu me
ngirimkan tulisannya seminggu setelah blog kontes
Sobat Bumi dibuka. “Saya kebetulan follower dari
twitter Pertamina, sehingga selalu mendapat update
apapun tentang Pertamina, ”jelas pemilik akun
twitter @amandagraciaa itu. Tak disangka tulisannya
mendapatkan 80 komentar dari pembaca, yang
senantiasa ditanggapinya secara berkala.
Karena itulah tiga juri yakni Muhammad Assad,
Ndoro Kakung dan Enda Nasution memutuskan
Amanda sebagai pemenang pertama blog kontes
Sobat Bumi. Tulisan Amanda yang orisinal, sangat
sesuai dengan tema lomba, kaya akan eksplorasi
ide. “Dan yang ada hal lain yang sangat menentukan
yakni kepopuleran tulisan dan juga interaksi penulis
dengan pembaca,”jelas Officer Cybernews Pertamina
Marlodieka Wibawa.
Selain Amanda, ada empat pemenang lainnya.
Yakni Rika Yudani dengan tulisan “Yang Bumi Beri,
Agar Kita Tak Perlu ke Planet Pandora”, disusul
Wijaya Andri dengan tulisan “3 Langkah Jitu dalam
Menghemat Energi dan Menjaga Lingkungan”.
Sementara pemenang Favorit Pertama dan Kedua
berturut-turut diraih Mohamad Rivai dengan tulisan
“Energi Alternatif Ramah Lingkungan Pertamina” dan
Dewanta Arya Nugraha lewat tulisan “Tindakan Kecil
Sobat Bumi untuk Kelestarian Bumi”.
“Harapan saya dengan kontes seperti ini, orang
tidak sekadar menulis untuk menang saja, tetapi
juga ikut memberikan kontribusi dengan tindakan
nyata kepada orang-orang di sekitarnya,”ujar pe
rempuan yang mulai tertarik dengan berbagai hal
yang berhubungan dengan pemanfaatan energi
alternatif itu.•DSU

