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Direktur Utama Pertamina :

memaknai pengakuan
internasional
Marak diberitakan, Global Bond Pertamina memperoleh
penghargaan di kancah internasional. Bagaimana dampak
penghargaan ini bagi kita? Apakah Pertamina memang perlu
berhutang, bahkan hingga mencari pinjaman ke publik dan
komunitas internasional?
Penghargaan yang diraih Pertamina merupakan bentuk
apresiasi komunitas keuangan internasional atas kredibilitas
Pertamina sebagai emiten yang kuat dan terpercaya. Hal
itu tidak terlepas dari bagaimana Pertamina senantiasa
mematuhi aturan pasar uang yang berlaku global serta
melakukan komunikasi proaktif dan transparan ke komunitas
keuangan internasional.
Sementara itu, Pertamina memerlukan akses pendanaan
hingga ke pasar internasional untuk mendanai kegiatan
investasi dalam peningkatan kapasitas produksi dan
cadangan migas di tengah penurunan produksi domestik
dan peningkatan kebutuhan bahan bakar nasional. Di 2012,
anggaran belanja modal (capex) Pertamina mencapai Rp
52,8 triliun dan 80% di antaranya dialokasikan ke sektor
Hulu. Jumlah tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan
NOC lain seperti Petronas dan PTT yang telah lebih dulu
meningkatkan kiprah akuisisi internasionalnya secara agresif
dengan dukungan pendanaan yang kuat.
Capex umumnya dibiayai melalui modal sendiri, atau
pendanaan pihak ketiga yaitu Project Financing, Soft Loan,
Corporate Loan, Obligasi (bond) dan tentunya saham. Tiap
instrumen memiliki karakter masing-masing, antara lain
jangka waktu, batas kredit, tujuan penggunaan, jaminan serta
risiko. Global Bond dipilih karena memiliki jangka waktu (tenor)
panjang, bahkan hingga 30 tahun. Hal ini sesuai dengan
prioritas investasi di bisnis hulu yang memerlukan proses
lama sebelum menghasilkan pendapatan bagi perusahaan.
Penyesuaian karakteristik pinjaman sangat penting agar
perusahaan tetap dapat beroperasi optimal tanpa terbebani
pembayaran kupon maupun pokok pinjaman.
Lebih jauh, persyaratan penerbitan bond tidaklah mudah,
terlebih bagi penerbitan di pasar global karena harus mengacu
pada aturan internasional, yakni RegS dan 144A. Rumitnya
persyaratan dan kepatuhan terhadap aturan membuat
penerbit bond seringkali disetarakan dengan Perusahaan
Publik. Pada Pertamina, aksi korporasi penerbitan Global
Bond pun dapat menjadi salah satu milestone perusahaan
dalam proses transformasi menuju NOC berkelas dunia.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.

Pertamina harus lebih
progresif pada tahun
2012. Dengan Capex
yang meningkat hingga
42 persen, Direktur
Utama Pertamina
Karen Agustiawan
meminta seluruh pekerja
Pertamina mendahulukan
kepentingan korporasi
untuk mencapai target
laba yang ditetapkan
pemegang saham.

Jakarta - “Kita harus ber
komitmen untuk mampu men
cetak laba bersih Rp 23,5 triliun
di tahun 2012 dan anggaran
Capex sebesar Rp 52,8 tri
liun, naik Rp 15,6 triliun dari
Capex RKAP 2011.” Hal itu
disampaikan Direktur Utama
Pertamina, Karen Agustiawan
pada Town Hall Meeting me
ngenai Rencana Kerja dan
Anggaran Perusahaan 2012
di Kantor Pusat Pert amina,
Rabu (8/2).
“Ini adalah PR kita ber
sam a. Karena pada tahun
2011, realisasi Cap ex kita
hanya Rp 22 triliun. Jadi untuk
tahun ini sebenarnya kenaikan
Capex sebesar 42 persen,”
ungkapnya.
Sebagai BUMN, Pertamina
menghadapi tantangan besar
dalam memikul tanggung ja
wab, yaitu sebagai funda
mental ketahanan energi In
donesia.
Menghadapi hal tersebut,
maka saat ini Pemerintah dan
Pertamina sedang melakukan

Foto : KUNTORO

MarketUpdate

Dahulukan Kepentingan
Korporasi

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi seluruh direksi memaparkan tentang Rencana Kerja dan Anggaran
Perusahaan 2012 pada Town Hall Meeting di Kantor Pusat Pertamina.

inisiatif diversifikasi untuk
mencukupi kebutuhan energi
yang terus meningkat.
Oleh karena itu, Karen me
nekankan, perlu perencanaan
yang sangat matang dari Hulu
hingga Hilir dan membangun
sinergitas yang sangat kuat
antar lintas direktorat dan
juga fungsi untuk mendukung
diversifikasi energi ini.
Selain kesadaran terhadap
HSSE dan implementasi ter
hadap tata nilai 6 C, Karen
juga menegaskan untuk me
ningkatkan sinergi antar anak
perusahaan dan selalu men
dahulukan korporasi.
“Saya tidak ingin ada lagi
ego antar anak perusahaan
tetapi harus sinergi yang ber
ujung untuk kepentingan per
us ahaan korporasi,” tegas
Karen.

Lebih lanjut Karen juga
mengharapkan agar aspek
bisnis dan legal harus dikede
pankan di setiap proyek. “Ja
di harus teridentifikasi jauh
sebelum proyek tersebut ber
jalan,” ujar Dirut.
Adapun faktor keberhasilan
Pertamina di sektor hulu yaitu
dari sisi kapabilitas M&A te
lah membangun kapabilitas
manajemen proyek, valuasi,
penyusunan struktur deal yang
kompleks dan sistem tata kerja
yang mendukung kegiatan
M&A.
Di samping itu juga untuk
sisi pendanaan, Pertamina
telah melakukan skema pen
danaan yang sesuai untuk
pembiayaan sektor hulu seperti
RBF (reserve based financing),
soft loan untuk geotermal,
obligasi, maupun project fi

nancing. Pertamina juga te
lah melakukan rekrutmen
tenaga berpengalaman untuk
meningkatkan keahlian di bi
dang hulu.
Sedangkan faktor keber
hasilan sektor hilir ada pada
daya saing kilang melalui pe
ningkatan kompleksitas ki
lang, selain melakukan pem
bangunan trading & storage
CCT Lawe-lawe, Terminal
BBM Tanjung Uban dan Pulau
Sambu.
Berkaitan dengan ke
berhasilan crude feedstock,
Pertamina telah berupaya
menga mankan miy ak men
tah melalui Crude Oil Ma
nagement Strategy dengan
cara memaksimalkan crude
domestik melalui direct buying
ke KKKS dan pen ingkatan
produksi Hulu.•IRLI KARMILA
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MISI

TATA NILAI
Dalam mencapai visi dan misinya,
Pertamina berkomitmen untuk
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

Clean (Bersih)
Dikelola secara profesional,
menghindari benturan kepentingan,
tidak menoleransi suap, menjunjung
tinggi kepercayaan dan integritas.
Berpedoman pada asas-asas tata
kelola korporasi yang baik.

NEW BRAND,
NEW VESSEL,
AND NEW SPIRIT
Foto : KUNTORO

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

PENGANTAR REDAKSI :

pengelolaan terhadap kapal-kapal sekelas tersebut

Setelah 42 tahun berdiri PT Pertamina Tongkang

diharapkan mampu mendongkrak kinerja PT Pertamina

mengubah nama Perusahaannya menjadi PT Pertamina

Trans Kontinental untuk menjadi perusahaan world class.

Trans Kontinental. Yang bertujuan membangun semangat
baru dan siap menjadi perusahaan kelas dunia. Berikut

Strategi apa yang dilakukan PTK untuk memenuhi

paparan Direktur Utama Pertamina Trans Kontinental

target di tahun 2012? Saat ini perusahaan telah mem

Suherimanto kepada Media Pertamina.

punyai 12 cabang di seluruh Indonesia dan 15 sub cabang.
Melalui rencana jangka panjang perusahaan tahun 2012 –

Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya sadar
biaya dan menghargai kinerja.

Apa yang melatar belakangi perubahan nama
dari Pertamina Tongkang menjadi Pertamina Trans

2016, yang telah disusun PTK telah menargetkan perolehan
laba dari tahun ke tahun meningkat terus.

Kontinental? Perubahan nama Perusahaan akan

Untuk mencapai target laba tersebut, telah dirumuskan

mengubah image tentang PT Pertamina Tongk ang.

beberapa strategic planning, seperti fokus pelanggan,

Karena selama ini orang berpikir bahwa PT Pertamina

operational excellence, strategic partnership, leadership

Tongkang hanya mempunyai tongkang yaitu kapal kecil,

and capabilities building.

kapal tradisional, dan lain sebagainya. Sedangkan kita

PTK bukan sebuah instansi, tetapi sebuah korporasi

seluruh jajaran karyawan PTK ingin membuat perusahaan

bisnis, yang harus mempunyai kecepatan, fleksibilitas,

Confident (Percaya Diri)

ini menjadi besar memimpin di pasar lokal bahkan menjadi

sehingga mempunyai kesempatan yang lebih untuk tumbuh

Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.

pemain global.

dan berkembang.

Customer Focused (Fokus
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan
pelanggan, dan berkomitmen untuk
memberikan pelayanan terbaik
kepada pelanggan.

Commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan
orientasi komersial, mengambil
keputusan berdasarkan prinsipprinsip bisnis yang sehat.

Capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan
pekerja yang profesional dan
memiliki talenta dan penguasaan
teknis tinggi, berkomitmen dalam
membangun kemampuan riset dan
pengembangan.

Maka dari itu, dengan mengubah nama secara

Sementara itu target laba tahun 2011 sebesar Rp 22,4

bertahap harapan untuk menjadi pemain dunia akan segera

miliar, telah tercapai sebesar Rp 26,08 miliar (unaudited),

terwujud. Karena kedepan, kami tidak hanya beroperasi di

artinya dapat melampaui target.

Indonesia tetapi berusaha menjadi perusahaan perkapalan

Sedangkan untuk target 2012, sebesar Rp 92 miliar.

yang bisa dibanggakan pemegang saham, dalam hal ini

Artinya empat kali lipat dari target 2011, untuk itu PTK harus

Pertamina Korporat.

melakukan lompatan yang cukup signifikan.

Untuk itu, sekarang kami luncurkan tema internal

Untuk target 2012 ini, kami di-challenge oleh PT.

yaitu “New Brand, New Vessel and New Spirit”. Dengan

Pertamina (Persero) dan jajaran Kementerian BUMN bahwa

perubahan logo dan brand diharapkan menjadi modal

kami harus memberikan sesuatu yang lebih buat pemegang

semangat kerja bagi pekerja di PT Pertamina Trans

saham atau shareholders.

Kontinental.

Untuk strateginya, kami mencoba mengubah berbagai

Perubahan PT Pertamina Tongkang menjadi PT

hal yaitu dengan melakukan terobosan-terobosan baik

Pertamina Trans Kontinental dilakukan pada 29 November

untuk menggarap captive market yang ada di PT. Pertamina

2011. PT Pertamina Trans Kontinental adalah anak

(Persero), maupun kegiatan-kegiatan offshore.

perusahaan Pertamina yang core business-nya menunjang

Saat ini kami sedang meremajakan kapal-kapal untuk

kegiatan perusahaan induk di bidang minyak dan gas,

kegiatan offshore. Sekarang ini kami sedang membangun

dan siap menjadi perusahaan pelayaran dan jasa maritim

beberapa AHTS (Anchor Handling & Tug Supply) yang

kelas dunia.

akan dioperasikan di beberapa KKKS dan potensinya pun
luar biasa.

Bagaimana dengan armada, apakah ada pe

Sementara itu, di captive market PT. Pertamina(Persero),

nambahan? Saat ini PT Pertamina Trans Kontinental

kami sedang menyiapkan jajaran armada baik jenis tug boat

telah mengoperasikan hampir + 50 armada terdiri dari

& oil barge, SPOB, harbour tug, maupun tanker, baik untuk

kapal milik dan charter, mulai dari tug boat and oil barge,

minyak maupun gas. Selain minyak dan gas, kami juga

AHTS, supply vessel, small tanker, oil and gas. Sementara

akan merambah ke batubara, kesempatannya memang

itu, rencana ke depan PTK akan mengelola kapal-kapal

ada. Dari poin-poin itu yang merupakan kegiatan yang

sekelas medium range dan VLGC.

nantinya dapat memenuhi target laba di tahun 2012.•URIP

Mengapa demikian? Karena dengan melakukan

HERDIMAN KAMBALI/NILAWATI DJ

EDITORIAL
Memaksimalkan
Pengelolaan Shale Gas
Minggu lalu, tepatnya Rabu, 8 Februari
2012, Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral (EDM) menerbitkan Peraturan Menteri
ESDM Nomor 5 Tahun 2012. Peraturan
tentang tata cara penetapan dan penawaran
wilayah kerja minyak dan gas bumi non
konvensional.
Aturan tersebut sebenarnya sudah digodok
sejak tahun lalu. Karena potensi sumber daya
migas non konvensional di tanah air sangatlah
strategis untuk memenuhi kebutuhan enegri
nasional. Tentu saja perlu dikembangkan
secara optimal.
Lebih lanjut dalam peraturan baru itu
didefinisikan yang dimaksud migas non
konvensional yakni minyak dan gas bumi yang
diusahakan dari reservoir tempat terbentuknya
migas dengan permeabilitas yang rendah
(low permeability) antara lain shale oil, shale
gas, tight sand gas, gas metana batubara
dan methane-hydrate, dengan menggunakan
teknologi tertentu seperti facturing.
Tentu saja peraturan ini menjadi angin
segar bagi iklim investasi pengelolaan gas
non konvensional, salah satunya shale gas.
Potensi shale gas di Indonesia sangat besar.
Diperkirakan cadangan shale gas sekitar 574
TSCF (Trilliun Standard Cubic Feet) atau
lebih besar dari potensi gas non konvensional
lainnya yakni CBM (Coal Bed Methane) yang
hanya sekitar 453 TSCF.
Shale gas adalah gas yang diperoleh
dari serpihan batuan shale atau tempat
terbentuknya gas bumi. Proses yang
diperlukan untuk mengubah batuan shale
menjadi gas membutuhkan waktu sekitar
lima tahun, dan terus dikembangkan karena
kemajuan teknologi.
Dengan potensi tersebut, Pertamina tidak
tinggal diam. Dalam rangka mengusung visi
baru sebagai perusahaan energi berkelas
dunia, shale gas menjadi salah satu garapan
untuk mendukung ketersediaan energi dalam
negeri. Percepatan operasional potensi gas
terus dilakukan. Namun demikian untuk
memproduksi shale gas membutuhkan waktu
yang relatif panjang. Apalagi Pertamina masih
dalam tahap pencarian. Paling cepat 10 tahun
ke depan hasilnya baru bisa dirasakan.
Kini setelah pengelolaan shale gas sudah
diatur, Pertamina harus sigap mengambil
peluang mengelola shale gas untuk
mendukung diversifikasi energi, sekaligus
menunjang ketahanan energi nasional. Apalagi
Pertamina tidak bermain sendiri. Potensi shale
gas dalam negeri telah menarik minat 15
investor yang saat ini telah mengajukan diri
untuk melakukan joint study shale gas.
Dengan aturan yang sudah ditetapkan,
tentu saja kita perlu memantau pelaksanannya.
Utamanya terkait kewajiban para kontraktor
kerja sama memasok gas untuk pemenuhan
kebutuhan dalam negeri. Jangan sampai
potensi milik bangsa, dibawa keluar wilayah
Indonesia. Pembagian harus jelas, jangan
sampai gas yang dihasilkan dibawa keluar
negeri dan dinikmati bangsa lain. Karena
sumber daya bangsa ini sudah seharusnya
menjadi milik bangsa Indonesia dan untuk
kemakmuran rakyat.•
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Kantor Pusat Pertamina mendapat suplai listrik dari PLN
sebesar 4.71 MVA. Tegangan sebesar itu perlu diturunkan
dan diatur pendistribusiannya ke seluruh peralatan seperti
lift, eskalator, lampu-lampu, AC, motor listrik, dan lain-lain.
Oleh karena itu, diperlukan transformator atau transformer
atau trafo yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC
ke taraf yang lain.
Isolasi memiliki peranan yang sangat penting dalam
sistem tenaga listrik. Isolasi diperlukan untuk memisahkan
dua atau lebih penghantar listrik yang bertegangan
sehingga antara penghantar-penghantar tersebut tidak
terjadi lompatan listrik atau percikan. Contoh bahan isolasi
adalah minyak transformator yang digunakan sebagai
penyekat juga berfungsi sebagai pendingin. Pada saat
minyak transformator ini digunakan, kekuatan isolasi
minyak akan menurun disebabkan oleh beberapa hal.
Antara lain, terpaan listrik yang terus-menerus, adanya
ketidakmurnian partiket padat, gelembung gas dan
gelembung bola cair. Kegagalan isolasi pada peralatan
tegangan tinggi yang terjadi pada saat peralatan sedang
beroperasi bisa menyebabkan kerusakan alat sehingga
kontinuitas sistem menjadi terganggu dan sangat
merugikan perusahaan.
Oleh karena itu untuk mengembalikan kualitas isolasi
maka dilakukan perbaikan kekuatan isolasi minyak dengan
purifikasi. Salah satu usaha yang dilakukan adalah dengan
mencampurkan minyak yang terkontaminasi.
Secara desain, salah satu trafo di perkantoran
Pertamina adalah produksi buatan tahun 1977. Trafo yang
dipasang tahun 1977-an sampai saat ini banyak yang
masih beroperasi dengan normal. Namun tidak dapat
dipungkiri, isolasi trafo tersebut mengalami penuaan dan
memerlukan perawatan secara intensif.
Trafo nomor 4 yang ada di Kantor Pusat Pertamina
setelah dilaksanakan pemeriksaan, tegangan tembusnya
telah mencapai 22.4 KV/2.5mm2. Padahal, batas bawah
tidak boleh kurang dari 30 KV/2.5mm. Ini tentu sangat
berisiko dan harus segera ditangani perawatannya. Sesuai

dengan SPLN Persyaratan yang ditentukan adalah sesuai
denga standard SPLN 49 - 1 : 1982, IEC 158 dan IEC
296 yaitu:
• ≥30 KV/2,5 mm sebelum purifikasi
• ≥50 KV/2,5 mm setelah purifikasi
Salah satu perawatan yang harus dilaksanakan yaitu
dengan purifikasi trafo. Purifikasi trafo adalah proses
menaikkan tegangan tembus minyak transformator
hingga akan menaikkan kemampuan isolasi trafo menjadi
lebih baik. Caranya dengan mendidihkan (boiling) minyak
dan dipanaskan hingga titik didih air dalam alat yang
disebut boiler. Air yang ada dalam minyak akan menguap
karena titik didih minyak lebih tinggi dari pada titik didih
air.
Namun kendalanya, trafo nomor 4 tidak dapat dipa
damkan selama proses perawatan. Trafo tersebut adalah
backbone peralatan vital dan peralatan emergency di
Kantor Pusat. Apabila dipadamkan akan menimbulkan
kerugian yang sangat besar serta sangat tidak efektif.
Sehubungan permasalahan itu diperlukan metode
lain. Yaitu, purifikasi dengan metode online sehingga trafo
masih tetap beroperasi selama minyak trafo dididihkan.
Dengan dilaksanakannya purifikasi online ini kita telah
dapat meminimalkan risiko kerugian perusahaan antara
lain:
1. System crash yang mengakibatkan Data Corrupt dan
jaringan Collapse
2. Email Pertamina shutdown yang akan berdampak
terganggunya kegiatan operasional perusahaan di
seluruh tanah air
3. Emergency line yang mem-back up lantai 3 akan
lumpuh bila terjadi kegagalan suplai PLN
4. Kerugian lainnya lebih Rp 1 miliar untuk pengadaan
back up sementara.
Pelaksanaan purifikasi online harus betul-betul di
awasi pelaksanaannya agar tekanan minyak tidak drop,
suhu tidak melewati ambang yang akan mengakibatkan
aktifnya relay protektor trafo dan trafo akan shutdown.•

JAKARTA (Investor Daily) - Pertamina
menargetkan penjualan produk pelumasnya
menembus 444.960 kliloter hingga akhir tahun ini.
Angka itu tumbuh 2-3 persen dari penjualan 2011
yang sekitar 430 ribu kl. Menurut Vice President
Lubricant Pertamina Supriyanto DH, saat ini total
kapasitas produksi pelumas Pertamina sekitar
460 ribu kl per tahun, yang diproduksi melalui tiga
fasilitas lube oil blending plant (LOBP). Pertamina
memasarkan 75 persen produksi pelumasnya di
dalam negeri dan 25 persen lagi untuk pasar luar
negeri. “Tahun ini, kami konsentrasi memperkuat
posisi di luar negeri. Dengan menyasar pasar di
Perth, Tiongkok, dan Amerika Selatan. Dalam
dua tahun ke depan, porsi ekspor bisa sekitar 27
persen dari total produksi,” jelasnya.

BELEID BARU UNTUK KEMBANGKAN
SHALE GAS
JAKARTA (Kontan) – Tahun ini pemerintah
akan mengeluarkan beleid pengembangan gas
yang berada di batuan dangkal atau shale gas.
harapannya, beleid berupa peraturan menteri itu
bisa menarik minat investor untuk menanamkan
duitnya dalam eksplorasi dan eksploitasi shale
gas di Indonesia. Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita Legowo memastikan, aturan soal shale
gas bakal keluar tahun ini. “Sekarang sedang
kami siapkan,” kata Evita. Selanjutnya, setelah
aturan itu selesai dibuat, pemerintah bersama
perusahaan migas akan studi bersama selama
enam bulan. Menurutnya, dari hasil studi itu,
pemerintah akan melihat apakah wilayah shale
gas tersebut bisa ditender langsung atau akan
dijadikan pilot project. “Sudah ada 15 perusahaan
tawarkan joint study, seperti AWE Limited, Dart
Energy, dan juga ExxonMobil,” terang Evita.

kontrak blok mahakam tidak
diperpanjang
JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
memastikan bahwa kontrak bagi hasil (production
sharing contract/PSC) Blok Mahakam tidak akan
diperpanjang. Blok yang berlokasi di Delta Sungai
mahakam, Kalimantan Timur, itu akan habis masa
kontraknya pada 31 Maret 2017. Hal ini terlihat
dari pernyataan Wakil menterI ESDM Widjajono
Partowidagdo soal Blok Mahakam, di Jakarta.
“Blok Mahakam mesti dikelola perusahaan
nasional, baik itu BUMN/BUMD atau swasta,
pasca berakhirnya masa konsesi,” katanya. Wi
djajono mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam
bisa meniru pola Blok East natuna. “Kalau pakai
pola itu (East Natuna), perusahaan yang kini
mengelola blok itu bisa ikut berpartisipasi lagi,”
ujarnya.

ANAK PERUSAHAAN PERTAMINA
DUKUNG KONVERSI BBM
JAKARTA (Seputar Indonesia) – Anak per
usahaan Pertamina menyatakan siap memberikan
pasokan gas tambahan kepada pemerintah
untuk mendukung program konversi BBM ke
gas. Pasokan gas itu akan diutamakan untuk
program konversi di Jawa dan Bali terlebih
dahulu. Anak perusahaan yang telah menyatakan
kesediaannya, antara lain Pertamina Hulu energi
West Madura Offshore (PHE WMO), Pertamina
Hulu Energi Offshore North West Java (PHE
ONWJ), dan Pertamina EP. Berdasarkan data,
gas untuk program konversi yang didapat dari
ketiga produsen tersebut adalah PHE WMO 6
mmscfd, PHE ONWJ 3 mmscfd, dan PEP 5,1
mmscfd.•TALITA DYMALIA
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Sharing Knowledge Senior Hulu :
Demi Pertamina Lebih Baik
JAKARTA – Dalam rangka
keberlanjutan bisnis
Pertamina di sektor hulu,
Direktorat Hulu PT Pertamina
(Persero) menyelenggarakan
acara silaturahmi sekaligus
Sharing Knowledge dengan
para jajaran Direksi Anak
Perusahaan hulu dan mantan
Direktur Hulu Pertamina.
Acara yang berlangsung di
Museum Graha Widya Patra
Taman Mini Indonesia Indah,
Senin (30/1) ini dihadiri pula
Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan.
Di hadapan para jajaran
direksi dan mantan direksi,
Karen menyampaikan ke
inginan Presiden Republik
Indonesia, Susilo Bambang
Yudoyono agar Pertamina
bisa menjadi perusahaan
Migas nasional terbesar di
Asean pada tahun 2025.
“Semua yang kita pu
nya akan dipakai untuk per
kembangan hulu. Kita harus
think out of the box kalau kita
mau maju,” tegas Karen.
Untuk itu, dalam kesem

Foto : TATAN AGUS RST

PERTAMINA TARGETKAN PENJUALAN
PELUMAS TEMBUS 444 RIBU KL
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Direktur Hulu Pertamina Muhamad Husen berbicara di depan para senior Hulu Pertamina.

patan sharing knowledge ini
Karen meminta saran dari
para Senior Hulu bagaimana
cara berkompetisi dengan
perusahaan migas lainnya
yang telah lebih dulu Go
Internasional seperti Petronas
dan Petro Vietnam.
Sementara Direktur Hulu
Pertamina, Muhamad Husen
mengatakan untuk target
jangka pendek, tahun ini Di

rektorat Hulu menetapkan
kenaikan produksi minyak
sebesar 300 ribu barel/day.
“Produksi tersebut dida
pat dari berbagai sumber di
antaranya dari merger dan
akusisi, Pertamina EP, aktifitas
eksplorasi dan produksi serta
EOR,” ungkap Husen.
Husen juga berharap hasil
merger dan akuisisi tahun ini
untuk minyak bisa mencapai

28 ribu BOPD sedangkan
untuk gas 22 MMSCFD.
Mantan Direktur Hulu
Priyambodo yang hadir dalam
acara tersebut berharap agar
direksi Pertamina lebih sering
melakukan kunjungan kerja
ke anak perusahaan dan unit
bisnis. “Ini semua dilakukan
unt uk menumbuhkan se
mangat kerja mereka,” ujar
nya.•IRLI KARMILA

Apresiasi untuk Agen Aceh dan Sumatera Utara
Langkat - Ada sesuatu
yang berbeda dari kegiatan
Sales Meeting & Agent Reward
Wilayah Aceh dan Sumut
yang diikuti oleh sekitar 40
agen BBM Industri Pertamina
dan Patra Jasa, pada akhir
tahun 2011. Kegiatan yang
biasanya dilakukan secara
class room kali ini bertema
adventure. Mereka diajak
berarung jeram mengarungi
Sungai Namo Sira-Sira.
Para peserta dikelom
pokkan secara acak ke
dalam tujuh perahu yang diisi
masing-masing enam orang.
Selama tiga jam, dengan
semangat mereka mengayuh
perahu karet melewati
berbagai macam tingkatan
jeram yang menantang. Sesi
arung jeram juga diselingi
dengan beberapa games
menarik dengan tujuan
melatih kekompakan grup.
Kekompakan peserta
juga diuji ketika harus mele
wati tantangan arung jeram
terakhir dengan menuruni
bendungan Namo Sira-Sira

yang memiliki tinggi sekitar 5
meter dengan perahu karet.
Sales Area Manager FIMM
Aceh dan Sumut, Freddy
Anwar mengungkapkan
bahwa pemilihan tema ad
venture merupakan suatu
kreasi agar para agen dapat
merasakan pengalaman
berbeda dari sales meeting
sebelumnya sekaligus untuk
me-refresh semangat dan
meningkatkan sinergi antara
Agen, Pertamina, dan Patra
Niaga. “Kami harapkan ke
depannya sinergi yang baik
ini dapat terus berjalan. Pada
tahun 2012 kita semua harus
optimis dalam menghadapi
tantangan dan peluang
dalam bisnis BBM Industri di
wilayah Sumut dan Aceh yang
semakin besar,” tegasnya
Selain menikmati sua
sana petualangan, mereka
mendapatkan materi tentang
Health, Safety, Security, and
Environment (HSSE) oleh
Senior Analyst Planning, Eval &
Training HSSE M&T Sumbagut,
Andri Prasetyanto.

Foto : FRM REG. I

RESUME
PEKAN INI

Para agen BBM Industri Pertamina dan Patra Jasa menguatkan kekompakan
mereka dengan melakukan arung jeram.

Acara kemudian dilan
jutkan dengan evaluasi ki
nerja, sharing session, dan
reward FIMM Region I Wilayah
Aceh dan Sumut oleh Sales
Area Manager FIMM Aceh
dan Sumut, Freddy Anwar.
Freddy memaparkan tentang

business outlook FIMM tahun
2011, realisasi penjualan
para agen, opportunities
serta strategi bisnis pada
tahun 2012. Freddy juga
menyampaikan apresiasi
kepada agen-agen terbaik di
tiap provinsi.•FRM REG. I
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Medan - Sebagai wujud kepedulian terhadap
permasalahan sampah, maka pada (22/12/2011)
diresmikan bantuan pemberdayaan ekonomi ma
syarakat untuk mengolah sampah di Kelurahan
Bagan Deli Kecamatan Belawan.
Menurut Operation Head Terminal BBM Medan
Group Ahmad Jani Lauma, bantuan ini dimaksudkan
untuk memberikan solusi sosial dan ekonomi bagi
masyarakat sekitar. Dengan bantuan mesin pengolah
sampah dan pendampingan selama satu tahun dari
Politeknik Negeri Medan, masyarakat Kelurahan
Bagan Deli Kecamatan Belawan dapat mengolah
sampahnya lebih modern. Hasil dari pengolahan ini
berupa pupuk kompos dan pellet plastik yang lebih
bernilai jual.
Pembantu Direktur Politeknik Negeri Medan
Bambang Sugianto menjelaskan sebanyak 14 mesin
akan dilengkapi. Antara lain, mesin pencincang
sampah organik, plastik keras dan plastik lunak,
mesin komposter, mesin penghalus dan peng-ayak
kompos, mesin pencuci dan pengering plastik serta
mesin pembuat pellet plastik.•FRM REG. I
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Panen Perdana di Kampung Organik Wong Kito
PLAJU – Meski baru seumur
jagung dibangun, Kampung
Organik Wong Kito sebagai
mitra binaan CSR RU III Plaju
telah berhasil melakukan
panen jagung perdana. Panen
jagung perdana ini dilakukan
GM RU III Teuku Khaidir
disaksikan Tim Manajemen
RU III dan 35 siswa Sekolah
Dasar Islam Terpadu (SDIT)
Harapan Mulia Palembang,
pada (14/1).
Sebanyak 100 batang
jagung ditanam dan diberi
pupuk organik hasil produksi
mitra binaan. Hasilnya dalam
tempo tiga bulan tanaman
ini tumbuh subur. Pupuk
organik ini pula telah lulus
uji laboratorium Kimia dan
Mikrobiologi Hasil Pertanian
Jurusan Teknologi Pertanina
Univeritas Sriwijaya (Unsri)
Palembang.
Kampung yang dibentuk

oleh RU III ini dimaksudkan
untuk mendukung Pencapaian
Program Pengawasan
Penataan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Perusahaan
(Proper). Di lokasi ini, dibangun
tempat agrowisata buah pot,
kunjungan edukatif bagi
pelajar dan mahasiswa, pusat
pelatihan keterampilan, serta
tempat penelitian di bidang
pertanian dan lingkungan
Di kampung ini pula,
sampah organik dari Komplek
Pertamina Plaju, Sungai Ge
rong, Bagus Kuning, Kilang
Plaju dan Kilang Sungai
Gerong diolah menjadi
pupuk organik. Sampah yang
diangkut sekitar 5 sampai 7
truk ini mampu diolah untuk
dijadikan pupuk organik curah
sebanyak 62.260 kg (3113)
karung per bulan dan 3.000
liter pupuk organik cair.•RU III

Foto : RU III

FRM Region I Bina
Desa Pengolah
Sampah
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GM RU III Teuku Khaidir melakukan panen perdana jagung di Kampung organik
Wong Kito.

FRM Region I Bantu Korban Banjir Tanjung Rhu
Lurah Tanjung Rhu Hefriadi Putra sangat mengapresiasi
bantuan yang diberikan oleh FRM Region I untuk warganya.
“Kami sangat berterima kasih atas bantuan Pertamina,”
ujarnya.
Pada hari yang sama, FRM Region I juga mendapat
kunjungan dari Yayasan Peduli Kemanusiaan terkait dengan
Program CSR Pertamina. Yayasan tersebut bersama Pertamina
akan melakukan temu ramah bersama Dinas Pendidikan
dengan tujuan memberikan bantuan kesehatan terhadap anak
didik yang mengalami kerusakan mata.•FRM REG. I

Foto : FRM REGION I

Riau - Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama, Fuel
Retail Marketing (FRM) Region I memberikan bantuan kepada
korban banjir di Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Limapuluh.
Penyerahan bantuan itu dilaksanakan, pada (5/1), di Kantor
Lurah Tanjung Rhu.
Bantuan yang terdiri dari 1.650 kg beras dan 150 dus mie
instan ini diserahkan Operational Head Terminal BBM Sungai
Siak, Ismail dan diterima Lurah Tanjung Rhu, Hefriadi Putra.
“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan masyarakat
yang sudah menjadi korban banjir,” ungkap Ismail.

Putri Siti Nurbaya ter
kulai lemas di pangkuan
sang i b u n d a d e n g a n
menggunakan kursi roda
menuju ruang operasi
Rumah Sakit Cipto Ma
ngunkusumo (RSCM)
Jakarta. Tangis harupun
mulai terdengar saat
anak bungsu dari empat
bersaudara ini dipindahkan
ke meja operasi untuk
pemasangan katerisasi
jantung.
Rohimi, ibu dari Putri
mengatakan pertumbuhan
anaknya selama ini ter
kendala dengan sesak
nafas, sering batuk-ba
tuk dan cepat merasa
kelelahan.

“Bahkan pada saat ma
sih berumur satu bulan, saya
sempat membawa anak
saya ke paranormal karena
setiap malam anak saya
menangis tanpa diketahui
penyebabnya,”ungkap Ro
himi ketika menunggu Putri
menjalani katerisasi di Unit
Pelayanan Jantung Terpadu
RSCM.
Karena keterbatasan biaya,
Rohimi hanya bisa mengobati
anaknya secara gratis ke klinik
atau Puskesmas yang tak
jauh dari tempat tinggalnya di
daerah Tambun, Bekasi. Putri
diduga menderita penyakit
asma. Dalam sebulan, Putri
harus bolak-balik ke dokter
hingga akhirnya dianjurkan

untuk dirujuk ke RSCM.
Siapa sangka gadis mu
ngil berumur tiga tahun ini
mengidap penyakit jantung.
Rohimi berusaha tetap tegar
setelah mendengar penjelasan
dari dokter RSCM.
Ketegaran Rohimi
membawa hikmah tersendiri
buat kesembuhan Putri.
Karena melalui Yayasan
Jantung Anak Indonesia, Putri
mendapat bantuan Corporate
Social Resposibility (CSR)
Pertamina untuk pembiayaan
operasi jantung.
“Saya ucapkan terima
kasih yang tak terhingga buat
Pertamina hingga akhirnya
Putri bisa dioperasi dengan
biaya dari Pertamina. Saya

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Ada Hikmah Dibalik Ketegaran

Rohimi menenangkan Putri sebelum menjalani katerisasi jantung.

hanya bisa membalas
kebaikan Pertamina dengan
doa saja,” ungkap Rohimi.

Rohimi berharap anaknya
bisa kembali bermain seperti
anak-anak lainnya tanpa

mengeluh sakit di dada
lagi dan selalu sehat.•IRLI
KARMILA
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CODE of QM : INTEGRASI
EMPAT PILAR QUALITY MANAGEMENT
Setelah sempat tertunda selama 2 bulan, Tim QM akhirnya melaksanakan finalisasi Code of Quality
Management. Code of QM ini mulai disusun tahun 2010 sebagai acuan kerja dalam melaksanakan
kegiatan atau program kerja fungsi Quality Management. Bertempat di Mess Pertamina-Ciloto, Tim
QM berusaha untuk fokus membahas detail penyusunan Code of QM yang mengintegrasikan 4
pilar Quality Management, yaitu: Standardization Management, Quality Management Assessment
Continuous Improvement Program, dan Knowledge Management.
Integrasi dari empat pilar tersebut diharapkan akan menjadi acuan kerja dan penyelarasan visi
dan misi Perusahaan, serta mampu mendorong peningkatan kinerja Quality Management tingkat
Korporat dan Unit Operasi, Unit Bisnis / Region, Anak Perusahaan.
Finalisasi Code of QM ini diperkaya dengan adanya penyempurnaan pasal di setiap pilar Quality
Management, antara lain mengenai pengembangan kompetensi, sistem pelaporan dan penyajian
informasi, evaluasi program dan tindak lanjut, ukuran keberhasilan, dan sistem penghargaan kepada
setiap pekerja yang berkontribusi dalam program kerja fungsi Quality Management.

7

PQA :
KONTRIBUSI QM
BAGI PERTAMINA
MENUJU WORLD CLASS COMPANY
Dear Insan Mutu Pertamina,
Menyimak apa yang disampaikan Direksi dalam sesi Town Hall Meeting hari Rabu (8/2) lalu, hal
utama yang terungkap adalah adanya kelemahan kita dalam melaksanakan rencana kerja. Masih
adanya gap antara apa yang direncanakan (planning) dan bagaimana pelaksanaannya (execution).
Adanya gap itu sih sebenarnya wajar saja jika masih dalam batas toleransi.
Menjadi pertanyaan, mengapa yang satu ini masih menjadi isu utama di tengah usia Perusahaan
kita yang telah lebih setengah abad ini? Seolah kita baru kemarin memulai usaha/tugas ini? Kalaupun
hal ini coba dirunut tentunya akan banyak aspek yang mempengaruhinya, baik teknis maupun non
teknis.
Sebagai otokritik saja bagi kita insan mutu Pertamina, apa sih yang telah kita lakukan selama ini?
dan apa yang seharusnya ke depan kita persiapkan untuk membantu perusahaan ini?
Mencoba mengingatkan kembali, bahwa peran quality management jangan hanya diartikan secara
sempit sebagai peran sebuah fungsi atau bagian, karena hakikatnya quality management adalah
sistem yang meliputi baik level strategis maupun operasional yang dimaksudkan untuk membantu
perusahaan di dalam meningkatkan produktifitas kerja, memperbaiki kinerja produk dan layanan,
serta mengkapitalisasi proses bisnis sebagai aset penting perusahaan.
Terkait hal itu, maka tugas penting bagi fungsi quality management adalah menjadi integrator dan
fasilitator yang baik bagi berlangsungnya proses pengelolaan bisnis berbasis kualitas di setiap lini
perusahaan. Apa yang dirasakan perusahaan saat ini, perlu dijadikan cambuk bagi kita insan mutu
pertamina untuk terus melakukan tinjauan kritis terhadap kualitas kerja kita termasuk juga apa saja
yang masih harus ditingkatkan agar program-progam yang telah berjalan selama ini dapat selaras
dan mendukung tujuan perusahaan di atas.
Diakui bahwa telah banyak keberhasilan dan pencapaian terkait pelaksanaan program quality
selama ini. Keberhasilan tim CIP Pertamina yang mendominasi pemenang Konvensi Mutu Nasional
yang diselenggarakan TKMPN akhir tahun lalu, juga perolehan MAKE award untuk pengelolaan
pengetahuan perusahaan patut untuk diapresiasi. Demikian juga kita telah berhasil menyelenggarakan
Annual Pertamina Quality Award (APQA) untuk yang ke dua kalinya. Namun itu semua tentu jangan
membuat kita berpuas diri, rencana kerja jangka panjang harus dipersiapkan untuk mendukung
rencana kerja jangka panjang perusahaan.

Dalam pembahasan yang dilaksanakan selama dua hari, penyusunan Code of QM untuk pilar
Quality Improvement Program terbagi menjadi dua bagian, yaitu Standardization Management (SM)
dan Continuous Improvement Program (CIP). Perbaikan code untuk SM salah satunya mengenai
usulan rencana penggunaan bentuk sistem standar yang terintegrasi, dimana sistem standar dimaksud
harus mendapat persetujuan langsung dari fungsi Quality Management Korporat dengan bantuan
komite justifikasi SM yang akan dibentuk.

Untuk program Pertamina Quality Assesment misalnya, proses tindak lanjut OFI to AFI akan
terus didorong agar dapat menjadi budaya di seluruh Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak Perusahaan.
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang merupakan kustomisasi kriteria Baldrige juga akan
diintegrasikan dengan sistem balance scorecard yang selama ini telah digunakan sebagai sistem
pengukuran kinerja di perusahaan kita. Demikian juga untuk keikutsertaan perusahaan dalam event/
kompetisi tingkat regional/global perlu dipersiapkan sejalan keinginan Pertamina untuk menjadi
perusahaan kelas dunia.

Untuk penyusunan code Continuous
Improvement Program (CIP) antara lain
menjabarkan tentang ketentuan umum yang
berisi bentuk kegiatan dan implementasi CIP,
forum presentasi manajemen mutu, sistem
penjurian, pelaksanaan audit dan tindak lanjut
hasil laporan audit.
Pilar Quality Management Assessment
menjabarkan bagaimana penerapan Kriteria
Kinerja Ekselen, penyusunan DA, pelaksanaan
assessment hingga proses penyelesaian tindak lanjut OFI to AFI.
Sementara itu, pilar Knowledge Management menjabarkan bagaimana proses pengelolaan
portal, pelaksanaan assessment hingga sistem penghargaannya. Untuk Knowledge Management
mulai tahun ini Direksi dan pimpinan perusahaan didorong untuk menjadi role model dan mampu
mendorong setiap pekerja terlibat aktif dalam kegiatan KM dan menjadikan implementasi KM sebagai
salah satu indikator KPI.
Salah satu point penting dalam penyusunan Code of QM ini adalah seluruh insan mutu memahami
betapa pentingnya menetapkan ukuran keberhasilan kegiatan sehingga mampu menjadi salah satu
pendukung utama keberhasilan pencapaian kinerja Perusahaan.

Namun dari semua itu, perlu untuk digarisbawahi bahwa keberhasilan kita di dalam mewujudkan
apa yang telah direncanakan sangatlah tergantung pada kemauan dan kerja keras bersama. Dan
yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menjaga konsistensi dalam mencapainya, hal ini
yang sering kali gagal kita jaga.•
oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Akhirnya dengan disempurnakannya Code of QM, diharapkan seluruh insan mutu Pertamina
memiliki pemahaman yang sama mengenai kerangka acuan kerja Quality Management standard
sehingga dapat bergerak bersama untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.•

oleh Hilda Yanti & Susanti Chandra - Tim 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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MAKASSAR - Pimpinan redaksi Harian Fajar Faisal Syam mem
berikan apresiasi positif kepada General Manager (GM) Fuel Retail
Maketing Region VII Makassar Adi Nugroho yang membangun
hubungan baik dengan mengunjungi kantor redaksi Koran anak
perusahaan Jawa Pos itu belum lama ini.
“Tidak banyak pimpinan instansi yang bersedia meluangkan
waktu untuk berinteraksi langsung di dapur redaksi. Kami ucapkan
terima kasih kepada GM Pertamina yang meluangkan waktu untuk
bertandang sekaligus memberikan keterangan pers langsung di
redaksi kami,” ujar Faisal.
Dalam kunjungan hampir satu jam itu, Adi Nugroho berbincang
santai dengan para Direksi Harian Fajar. “Kami senantiasa membu
ka kran informasi kepada media. Karena informasi itulah yang
dibutuhkan masyarakat,” ujar Adi yang didampingi SAM Agus
Taufik Harahap dan Sales Representative LPG & Gas Produck
Taufik Rahman.
Usai berdialog, Adi bersama Direksi Harian Fajar diantar me
ngunjungi redaksi Fajar. Kepada Adi, Faisal menjelaskan bagaimana
proses pembuatan berita, proses layout hingga menjadi sebuah

Judul Buku : Sedekah ; Hidup Menjadi
Berkah & Bahagia
Penulis
: Budi Handrianto
Penerbit : Gema Insani
Kolasi
: 119p/15cm

GM FRM Region VII berbincang akrab di kantor redaksi harian Fajar.

Koran.
Selain di Harian Fajar GM beserta managemen juga melakukan kun
jungan yang sama di kantor redaksi Harian Tribun Timur yang merupakan
grup Kompas.•FRM REG VII

Bina Hubungan
dengan Trans Corp.
JAKARTA - Dalam rangka meningkatkan
hubungan baik dengan media, Corporate
Secretary Pertamina Hari Karyuliarto dan
Manager Media Wianda Pusponegoro
mengunjungi Trans Corporation, (11/1).
Kunjungan tersebut diterima Pe
mimpin Redaksi Trans 7 Titin Rosmasari,
Wakil Pemimpin Redaksi Trans TV Dede
Apriadi, beserta jajaran Redaksi Trans TV,
Trans 7 dan detik.com.
Hari menjelaskan mengenai bisnis dan
program korporat Pertamina. Sedangkan
Titin Rosmasari mengharapkan ke
depannya hubungan Pertamina dan
Trans Corporation dapat lebih diting
katkan.•IMAM RISMANTO

Foto : TRANS CORP

Tingkatkan Sinergi dan Optimalisasi Peran CSR
Jogjakarta – Guna mengoptimalkan peran CSR untuk
mendukung operasional dan pencapaian tujuan Perusahaan,
Fungsi CSR – Corporate Secretary Pertamina menggelar Rapat
Koordinasi pada tanggal 25 -28 Januari 2012. Rakor diikuti seluruh
CSR Corporate, jajaran Humas serta staf CSR dari Unit Operasi dan
Anak Perusahaan Hulu, External Communication, Compliance dan
HSSE (Health Safety Security and Environment).
Dalam pembukaan Rakor, Corporate Secretary Pertamina
Hari Karyuliarto menyampaikan, sinergi dan optimalisasi peran
CSR di tahun 2012 ini harus ditingkatkan dari tahun sebelumnya.
Sehingga akan mendongkrak citra CSR Pertamina di masyarakat
dan meningkatkan awareness stakeholder akan program tanggung
jawab sosial yang sudah dilakukan Pertamina.
Sementara itu, Manager CSR Ifki Sukarya memaparkan program
CSR yang menjadi prioritas tahun 2012 sehingga bisa diturunkan
pelaksanaannya di Unit Operasi maupun Anak Perusahaan Hulu.
Dalam kesempatan ini, seluruh bagian Humas diberikan
kesempatan sharing terkait anggaran dan rencana kerja CSR,
strategi komunikasi, media plan CSR, penyusunan sustainability
report, hingga strategi pencapaian Proper Hijau dan Emas.
Salah satu poin penting dalam hasil Rakor tersebut yakni
program CSR yang bersifat berkelanjutan, pemberdayaan masya
rakat telah meningkat dari usulan yang diajukan Unit Operasi dan

Foto : YATNO/CSR PERTAMINA

Investasi menjadi sebuah kebutuhan
bagi mereka yang memiliki dana berlebih
atau harus diusahakan bagi mereka yang
menginginkan mimpinya diwujudkan dengan
dana yang besar. Tanpa investasi, mimpi
itu mungkin hanya sekadar mimpi dan
menunggu keajaiban datang dari Allah,
sang pengabul doa. Investasi dengan cara
yang konvensional dapat mendatangkan
keuntungan ataupun kerugian. Namun
menurut penulis buku ini yakni Budi
Handrianto ada model investasi yang tak
pernah mengalami kerugian.
Bagi seorang muslim yang
mempercayai adanya kehidupan akhirat
selain kehidupan di dunia, tentunya
mengharapkan kebahagiaan di dunia
maupun di akhirat. Allah telah mengingatkan
setiap hamba-Nya agar berinfak dengan
harta yang dimilikinya agar hartanya menjadi
berkah dan bertambah. Melalui buku ini
Budi Handrianto ingin menggugah setiap
muslim agar berinfak. Jika setiap muslim
menyadari kedahsyatan berinfak, tentunya
mereka tidak akan meninggalkan kegiatan
berinfak dan akah mencontoh Rasullullah
SAW yang menyumbangkan hartanya di
jalan Allah.
Buku ringkas ini ingin menghadirkan
tentang pentingnya sedekah. Berbagai
mukjizat dan keutamaan sedekah sudah
dibeberkan oleh banyak buku. Kali ini,
sedekah akan dikupas dari sisi lain.
Yaitu bagaimana sedekah tidak saja
menghindarkan seseorang maupun
masyarakat dari gejolak dan konflik sosial,
tetapi juga dapat membuat hidup para
dermawan menjadi tenang. Para dermawan
akan merasakan berbagai macam
manfaat. Di antaranya manfaat sedekah
dapat meringankan hisab, memberatkan
timbangan kebaikan, mempermudah
pelakunya melewati shirattal mustaqim,
serta menambah derajat seseorang di surga.
Investasi sedekah ini akan menarik
karena ia bekerja dengan sangat hebat
tanpa penanganan apa pun. Jika kita
menginvestasikan uang kita kepada
seorang manajer investasi, maka kita akan
pilih dengan cermat siapa sang manajer
investasi, maka kita akan pilih dengan
cermat siapa sang manajer yang akan
melipatgandakan uang kita. Setelah itu
kita berdiskusi apa uang tersebut dapat
“dikembangbiakkan” oleh sang manajer,
namun hasilnya bisa bagus atau tidak.
Sedangkan sedekah, adalah manajer
investasi yang bekerja tanpa kita atur.
Kasarnya, uang tersebut kita “buang” ke
jalan Allah, maka ia akan bekerja sendiri dan
melipatgandakan uang tersebut. Rasullullah
SAW telah menjamin bahwa sedekah tidak
akan mengurangi harta seseorang justru
menambahnya dan menambah kemuliaan
orang yang melakukannya.
Buku ini memang ingin memasyarakat
kan dan menumbuhkembangkan jiwa
bersedekah. Di tengah kemelut negeri yang
tidak kunjung berhenti, di tengah kesulitan
hidup bagi sebagian besar orang di negeri
ini, sedekah harus digalakkan. Sedekah
harus menjadi kebudayaan dan kebiasaan
insan di seluruh negeri ini, muslim maupun
bukan agar ujian di negeri kita ini segera
usai.•PERPUSTAKAAN

Foto : FRM REG.. VII

FRM Region VII Sinergi dengan Media

Corporate Secretary Hari Karyuliarto berbicara di hadapan peserta Rakor CSR

Anak perusahaan. “Peningkatan terjadi karena adanya usulan dari Fuel
Retail Marketing Region yang berharap TBBM, DPPU dan lokasi launnya
memperoleh Proper Hijau dan Emas,”ujar Ifki.
Secara umum program CSR yang diusulkan terkait dengan penilaian
Proper Hijau dan Emas. Dengan demikian, pelaksanaannya harus
diselaraskan dengan konsep Community Development. Karena itu,
usulan program yang tak berdampak pada Proper Hijau dan Emas
seperti pembangunan sarana dan prasarana akan disusulkan untuk
diakomodasi pelaksanaannya lewat Program Small Medium Enterprise
and Social Responsibility Partnership Program (PKBL) sesuai dengan
koridor yang ada.•EKO KRISTIWAN/DEWI SRI UTAMI

KRONIKA
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nyoman sukadana
PJ GM RU VII Sorong,
Refining Operation,
Refinery Directorate

safii triyono y.
Foto : KUNTORO
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Process Technology Manager,
Refining Technology,
Refining Operation,
Refinery Directorate

MAHASISWA ITS kUNJUNGI
PERTAMINA
JAKARTA – Untuk lebih mengenalkan Pertamina
di kalangan mahasiswa, BUMN ini menerima 110
mahasiswa dan pendamping dari Institut Teknologi
Sepuluh November (ITS) Fakultas Teknologi
Informasi, di lantai M Gedung Utama Pertamina
Pusat, pada (25/1). Kunjungan ini bertujuan untuk
mengetahui sistem informatika yang digunakan
oleh Pertamina. Dalam kesempatan tersebut
Wahyudi dari CSS Pertamina menjelaskan
tentang system IT CSS. Selain itu, ada pula
presentasi yang membahas mengenai ERP
Implementation dan IT Governance Pertamina.
Acara juga diselingi dengan games dan sesi tanya
jawab yang disambut antusias para mahasiswa.
Terbukti dengan banyaknya mahasiswa yang ingin
bertanya banyak hal tentang Pertamina.•TALITA

Foto :WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Foto : TATAN AGUS RST

SOROT

Foto : RU III

DYMALIA

syawaluddin azwar
Manager Engineering & Development
RU III Plaju

EDWARD SAHALA
Ast. Manager Finance Business Support,
Refinery Finance Region II

Warung Kopi

Keselamatan Kerja

Foto : WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Foto : RU III

Pertamina Motor Club (PMC)
Touring ke Kuningan
Kuningan – Sekitar 70 Motor menyusuri Kabupaten
Kuningan. Pertamina Motor Club (PMC) Pusat bekerja sama
dengan PMC Chapter LPG dan Gas Product Jakarta, Bandung,
Garut, Cianjur dan Tasikmalaya melakukan touring bakti
sosial dengan tema “Feel Ridding On The Harmony Nature”
di Kuningan, pada 21-22 Januari 2012. Ketua Umum PMC
Sutrisno mengatakan PMC bukan hanya di Jabodetabek, tapi
dari Sabang sampai Merauke. Club-club motor di seluruh
wilayah Pertamina harus bersatu dan bersama-sama akan
membentuk chapter nantinya. Tujuan utama touring PMC
adalah melakukan bakti sosial. Pada tahun 2012 ini, PMC akan
melakukan empat sampai lima kali touring baksos. Sebelumnya
PMC telah melakukan touring baksos di Jogja, Pangandaran,
Pantai Carita (Cilegon), dan Guci (Tegal).•WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Sarapan pagi di Warung Mang Warta.

SIRAMAN ROHANI UNTUK
PEKERJA KANTOR PUSAT
PERTAMINA

Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - BDI (Badan Da’wah Islam) Pertamina
menyelenggarakan pengajian rutin bulanan serta
sholat Dzuhur berjamaah di Gedung Utama
Pertamina Pusat, Jakarta, pada (24/1). Pada
kesempatan kali ini penceramah K.H Muhammad
Taufiq Ali Yahya mengangkat tema “Sarana
Pertolongan Allah dalam Al-Quran”. Ia mengajak
para jamaah untuk senantiasa sabar dan ikhlas
dalam menjalani kehidupan dan mengingatkan
untuk tetap istiqomah dan selalu menjalankan
kewajiban sebagai seorang manusia.• PRIYO
WIDIYANTO

PWP PUSAT ADAKAN PERAYAAN NATAL

Foto :WAHYU NUGRAHA RUSLAN

Pak Hamzah : Sarapan Mang... Nasi uduk ya...
Mang Warta : O iya Pak... Silakan duduk dulu.
Pak Joni
: Tumben bawa-bawa lakban masuk
kerja, Pak?
Pak Hamzah : Hehehe.... Iya nih Pak, untuk melakban
kabel-kabel yang masih bersliweran
di ruangan. Khawatir ada teman yang
tersandung kabel pas lewat.
Pak Joni
: Wah iya, Pak... Takut juga ada yang
terbuka kabelnya tuh... Bisa bikin
korsleting listrik deh...
Bu Rita
: Ih ngeri ya... Jadi takut deh ke ruangan
Pak Hamzah...
Pak Hamzah : Ah, jangan gitu donk Bu...
Pak Joni
: Hehehehe.... Kadang hal-hal yang
sepele memang bisa menimbulkan
kecelakaan kerja. Jangan salah lho...
Kecelakaan kerja gak cuma terjadi di
lapangan aja. Di lingkungan kantor juga
bisa terjadi. Ya, contohnya kabel yang
bersliweran itu.
Bu Rita
: Iya, ya Pak...
Pak Joni
: Lupa mematikan komputer dan aliran
listrik dari saklarnya juga berpotensi
mengakibatkan korsleting listrik.
Termasuk kesalahan menempatkan
barang-barang tidak semestinya.
Iyum
: Contohnya apa Pak?
Ujang
: Yumm... mulai deh...
Pak Joni
: Gak apa-apa donk Jang.... Contohnya,
kamu taruh ulekan di atas lemari. Bisabisa ulekan itu jatuh kena kepala Ujang...
Bu Rita
: Hehehehehe betul tuh Yum.. Eittt jangan
bete Jang. Itu kan cuma contoh aja dari
Pak Joni....•

JAKARTA - Persatuan Wanita Patra Pusat (PWP) menggelar
acara Perayaan Natal Persatuan Wanita Patra Pusat yang
bertemakan “Joy To The World”, pada (17/1). Acara dihadiri
oleh Pastor RD. Stefanus Sri Haryono Putro yang bertindak
sebagai pemimpin khotbah pada hari itu. Selain pemberkatan
doa dan puji-pujian acara tersebut juga diisi dengan Line
Dance yang dilakukan oleh para panitia natal. Sambutan
yang diberikan oleh Ibu Elvi Todo Sihombing, selaku Ketua
Panitia dan Ketua Umum PWP yang diwakilkan oleh Ibu
Niniek Djaelani sama – sama menjelaskan bahwa harus
ada keserasian dan keharmonisan antara umat beragama.
Dengan tema yang diusung yaitu “Joy To The World” yang
berarti berilah kebahagiaan kepada seisi dunia, diharapkan
tidak sekadar memberikan kebahagiaan bagi satu kelompok
saja, tapi juga bagi semua makhluk yang ada di bumi ini tanpa
membedakan suku, ras, maupun agama.•TALITA DYMALIA
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Gerakan Cinta Lingkungan :
PEP Bantu Lestarikan Ekosistem Laut

JAKARTA - Seluruh pekerja lapangan Pertamina
EP Unit Bisnis (UBEP) Ramba menandatangani
Etika Kerja Bersama (EKB). Penandatanganan ini
merupakan wujud dukungan dan komitmen pekerja
dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan
secara bertanggung jawab dan sesuai dengan tata
kelola perusahaan yang telah ditetapkan.
Penandatanganan dilakukan di ruang Recreation
Hall Field Ramba pada Rabu (11/1). Pada acara
tersebut, juga dilakukan internalisasi EKB dan
diskusi interaktif oleh Manager Senior MDGTI Lukito
Suwarno sebagai anggota Komite Etika. Dalam
sharing tersebut ditegaskan perlunya menjalankan
etika dan peraturan secara selaras sehingga tercapai
penerapan Good Corporate Governance (GCG)
yang baik dan konsisten.
Selain penandatanganan EKB, pada kesempatan
tersebut juga disosialisasikan sharing manajemen
tentang transformasi (aset manajemen) oleh
VP Exploitasi Jonly Sinulingga. Pada sosialisasi
tersebut, seluruh karyawan UBEP Ramba diminta
untuk memaksimalkan manajemen aset yang ada,
melakukan identifikasi aset dan membuat long term
business plan di 2012. Lebih lanjut dikatakan bahwa
sebagai Unit Bisnis yang baru bergabung dengan
Pertamina EP dengan produksi yang masih cukup
besar, bukan tidak mungkin suatu saat nanti Ramba
akan menjadi backbone dari Unit Bisnis EP di masa
yang akan datang.
Field Manager UBEP Ramba Damar Aryo
Sutrisno menegaskan pelaksanaan EKB ini harus
dimulai dari diri masing-masing. Acara penan
datanganan EKB dan sosialisasi ini diakhiri dengan
penyerahan souvenir dari Komite Etika yang diterima
oleh Field Manager UBEP Ramba Damar Aryo
Sutrisno.•PEP

JAKARTA - Presiden Direktur
Pertamina EP Syamsu Alam
menyerahkan bantuan 4.000
bibit Mangrove dan pelepasan
100 ekor anak penyu di pulau
Semak Daun Kepulauan
Seribu, (13/1). Penyerahan
bantuan bibit Mangrove
dan pelepasan anak penyu
tersebut merupakan bagian
dari kegiatan Gerakan Cinta
Lingkungan yang dilancarkan
oleh Pertamina EP.
Pada kesempatan ter
sebut, Presiden Direktur
Syamsu Alam menegaskan
kegiatan ini merupakan wujud
kepedulian Pertamina EP
dalam melestarikan ekosistem
laut baik Mangrove maupun
pelestarian penyu khususnya
di wilayah Kepulauan Seribu.
Dalam kegiatan tersebut,
Syamsu Alam bersama ja
jaran manajemen Pertamina
EP melakukan pelepasan 100
ekor anak penyu dan dilan
jutkan penanaman pohon di
Pulau Semak Daun.
Pada kesempatan ini,
hadir Kepala Seksi Balai
Taman Nasional Laut Wilayah
Tiga Pulau Pramuka Untung
Suripto. Untung menyambut
positif kegiatan Gerakan Cinta
Lingkungan yang dilaksanakan

CEPU - Field Manager Cepu Per
tamina EP Region Jawa, Setio Pur
wanto dan Kepala Dinas Pertanian,
Perkebunan, Peternakan, dan Per
ikanan Blora Sutikno Slamet me
resmikan program Pohon Untuk
Negeri di WKP Field Cepu. Peresmian
program dilaksanakan pada 4
Januari 2012 di Balai Desa Nglobo,
Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora.
Pada kesempatan tersebut Sutikno
Slamet berpesan kepada kelompok
tani penerima bibit tanaman untuk
merawat bibit-bibit tanaman yang
diberikan oleh PEP Field Cepu agar
kelak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sehari-hari para pertani.
Di awal tahun 2012, Field Cepu memberikan 15.000 bibit tanaman buah yang disesuaikan
dengan kondisi geografis dan potensi daerah penerima. “Tanaman buah sengaja dipilih agar
program ini tidak semata-mata menjadi program penghijauan dan pembinaan, tetapi juga
program yang bisa memberi nilai tambah bagi para petani,” ujar Setio Purwanto.
Sebagai langkah awal dari program Pohon Untuk Negeri, Field Cepu bekerja sama
dengan Dinas Pertanian Kabupaten Blora, Bojonegoro dan Tuban, serta Muspika menyalurkan
bibit buah tersebut kepada kelompok-kelompok tani Kecamatan Jiken, Sambong dan
Jepon (Kabupaten Blora), Kecamatan Senori (Kabupaten Tuban) dan Kecamatan Kedewan
(Kabupaten Bojonegoro). Pohon Untuk Negeri dilaksanakan diseluruh wilayah kerja Pertamina
EP di Indonesia.•PEP CEPU

Presiden Direktur Pertamina EP Syamsu Alam bersama jajaran manajemen Pertamina EP melakukan pelepasan 100 ekor
anak penyu di Pulau Semak Daun, Kepulauan Seribu.

Pertamina EP di wilayah ter
sebut. Lebih lanjut Untung
menegaskan bahwa kegiatan
ini sejalan dengan program
pelestarian lingkungan yang
sedang digiatkan oleh pihak
Taman Nasional.
Terkait dengan Penyu,

Untung menjelaskan saat ini
Penyu mer upak an hewan
yang dilindungi karena sudah
terancam punah. Konservasi
yang dilakukan antara lain
pemindahan sarang, pene
tasan, dan pelepasan ke laut.
“Proses pelestarian penyu

yang paling baik dengan
menggunakan proses alami,”
ujarnya. Untung men egas
kan pada 2011, Penyu sisik
yang ditangkarkan di Pulau
Pramuka dan sudah dile
paskan ke laut mencapai 781
ekor.•PEP

PEP Field Bunyu Ajak Masyarakat
Tanam Mangrove
Bunyu - Pertamina EP Field
Bunyu mengadakan kegiatan
penanaman mangrove di
areal pantai Dermaga Tidung,
Bunyu (9/1). Pada kegiatan ini
dilakukan penanaman sekitar
300 bibit tanaman bakau
dengan melibatkan pekerja
Pertamina EP dan masyarakat
sekitar. Kegiatan ini merupakan
bagian dari program
berkelanjutan yang dijalankan
Pertamina EP Field Bunyu
sebagai wujud kepedulian
terhadap lingkungan Bunyu.
Penanaman kali ini
merupakan penanaman ge
lombang kedua di lokasi yang
sama. Sebelumnya juga telah
dilaksanakan penanaman 200
bibit bakau pada November
2011. Hingga saat ini luas areal
yang telah ditanami adalah
0,4 Ha. Penanaman akan
dilakukan secara berkelanjutan
hingga mencakup areal pantai
seluas 1 Ha.
Hujan yang mengguyur
Bunyu saat pelaksanaan ke
giatan tidak melunturkan
semangat para pekerja dan
masyarakat untuk melakukan
penanaman bakau yang telah
menjalani pembibitan selama

Foto : PEP FIELD BUNYU

PEP Field Cepu Tanam 15.000 Pohon

Foto : KUNTORO

Pekerja UBEP Ramba
Tandatangani EKB

tiga bulan ini. “Semangat
kebersamaan antara masya
rakat dan Pertamina EP dalam
hal kepedulian lingkungan
adalah satu hal yang ingin
ditekankan dalam kegiatan ini”,
ujar Kepala Layanan Operasi
Field Bunyu, KS Sudarsono.
Bunyu adalah pulau kecil
dengan luas hanya 198,32
km 2 , lokasi daratan bunyu
yang dikelilingi lautan sangat
memungkinkan pulau ini untuk
mengalami abrasi. Kondisi
ini dapat menyebabkan
berkurangnya wilayah daratan
serta ancaman terhadap war
ga yang tinggal di sekitar
pant ai, oleh karena itu ke
giatan konservasi wilayah
pantai sangat penting untuk

dilakukan.
Pada kegiatan ini, Per
tamina EP Field Bunyu juga
melibatkan unsur muspika
serta masyarakat Bunyu.
Hal ini tak lain adalah untuk
mengedukasi masyarakat
sekitar akan pentingnya
mangrove. “Mangrove tidak
hanya bermanfaat untuk
mencegah abrasi di areal
pantai, namun juga berfungsi
sebagai habitat bagi faunafauna laut seperti udang dan
kepiting yang nantinya dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat
khususnya nelayan”, tutur
Kepala HSE Field Bunyu
Muhammad Nur Samudin.•PEP
FIELD BUNYU
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LUWUK - Pertamina EP bersama Balai Konservasi
Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah menjalin
kolaborasi pengelolaan Suaka Margasatwa Bakiriang,
Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Salah satu
focus utama dari kolaborasi tersebut adalah pelestarian
burung Maleo yang merupakan satwa endemic
Sulawesi yang kondisinya sudah kritis dan terancam
punah.
Kegiatan pelestarian tersebut ditandai dengan
pelepasan empat ekor burung Maleo ke alam bebas
di kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, Kabupaten
Banggai, Sulawesi Tengah, Jumat (6/1). Kegiatan
pelepasliaran ini dilakukan oleh jajaran manajemen
Proyek Pengembangan Gas Matindok dan jajaran
BKSDA Sulawesi Tengah.
Pada kesempatan tersebut, GM PPGM Medianto
B Satyawan menegaskan bahwa kolaborasi ini
merupakan wujud komitmen Pertamina EP dalam
menjalankan kegiatan operasi yang bertanggungjawab.
Lebih lanjut Medianto menambahkan bahwa sebagai
entitas bisnis yang melaksanakan kegiatan hulu migas,
Pertamina EP tentunya sangat menyadari pentingnya
keseimbangan antara kepentingan aspek operasi
untuk pemenuhan kebutuhan energi dan aspek
tanggung jawab teradap pelestarian lingkungan di
sekitar daerah operasi.
Sementara itu, Kepala BKSDA Sulawesi Tengah
mengapresiasi komitmen Pertamina EP dalam men
dukung upaya pelestarian alam di Suaka Margasatwa
Bakiriang. “Dukungan yang diberikan oleh Pertamina
EP sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas
khususnya untuk melakukan pelestarian lingkungan
hutan,” ujar Sri Winenang.
Kerjasama Pengelolaan Suaka Margasatwa
Bakiriang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk
Rencana Kerja Tahunan yang mencakup 5 program
kerja yang tertuang dalam RPP 2012-2016 yaitu
konservasi Maleo, penanganan perambahan SM
Bakiriang, pemantapan kawasan SM Bakiriang, dan
program pendukung lainnya. •PEP
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PTK Menjadi Pertamina Trans Kontinental
JAKARTA - “Dengan peres
mian nama baru ini, maka PTK
menjadi anak perusahaan
Pertamina yang core businessnya menunjang kegiatan
Pertamina di bidang oil and
gas dan siap untuk menjadi
perusahaan pelayaran dan
jasa maritim kelas dunia.”
Demikian dikatakan oleh
Direktur Utama PT Pertamina
Trans Kontinental Suherimanto
dalam acara peresmian nama
baru PTK menjadi Pertamina
Trans Kontinental. Semula
nama PTK identik dengan
Pertamina Tongkang. Acara
internal launching berlangsung
di Kantor Pusat PTK di Jl. Kra
mat Raya, pada Jumat (3/2)
dan dihadiri jajaran Direksi
Foto : KUNTORO

PEP Dukung
Pelestarian Maleo
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PTK, Komisaris Utama PTK
Waluyo, serta pekerja PTK.
PTK (PertaminaTongkang)

Pemencetan tombol sebagai tanda peresmian secara internal Pertamina Trans Kontinental.

berdiri sejak 29 November
1969. Sejalan dengan tran

partnership, legalship dan

miliar. Sementara untuk tahun

Waluyo menyatakan salutnya

formasi di Pertamina, sejak

cap acity building. “PTK

2012 ini, PTK diberikan target

atas kemajuan PTK. Ia melihat

29 November 2011, PTK pun

bukanlah sebuah instansi,

Rp 92 miliar.

target laba yang meningkat

resmi mengubah namanya

tetapi sebuah korporasi bis

Suherimanto mengatakan

4 kali lipat dari tahun 2011

menjadi Pertamina Trans

nis. Kita perlu kecepatan

bahwa penggantian nama

lalu, menunjukkan adanya

Kontinental.

dan fleksibilitas sehingga

bertujuan untuk mengubah

kepercayaan dari Direksi

Saat ini, PTK memiliki 12

kita punya kesempatan yang

image PTK, dari semula

Pertamina pada PTK. “Dan

kantor cabang dan 15 sub-

lebih untuk tumbuh dan ber

bermain di dalam negeri men

kepercayaan itu harus bisa

cabang di seluruh Indonesia.

kembang,” lanjutnya.

jadi pemain global dalam

dibuktikan,” kata Waluyo.

Melalui RJPP PTK 2012 –

Dalam kesempatan itu,

bisnis pelayaran. “Ke depan,

Acara diakhiri dengan

2016, PTK telah menyiapkan

Suherimanto mengungkapkan

kami tidak hanya bermain di

pemberian penghargaan un

strategic planning dengan pilar-

laba 2011 yang ditargetkan

Indonesia saja, tetapi juga di

tuk para pekerja terbaik yang

pilar fokus pada pelanggan,

sebesar Rp 22,4 miliar berhasil

seluruh dunia,” tegasnya.

telah mengabdi di PTK.• URIP

operational excellent, strategic

terlampaui mencapai Rp 26,8

Komisaris Utama PTK

HERDIMAN KAMBALI

Jakarta - PT Pertamina
Retail, anak perusahaan
Pertamina yang bergerak
di bidang usaha retail terus
optimis untuk bergerak lebih
lincah dan cepat menyongsong
perubahan yang lebih besar.Hal
tersebut seperti yang dikatakan
oleh Komisaris Utama Djoko
Prasetyo dalam perayaan HUT
Pertamina Retail ke-6, (1/2).
“PT Pertamina Retail
lahir sebagai bentuk langkah
strategis untuk memperlincah
dan mempermudah perge
rakan Pertamina menuju per
kembangan yang lebih cepat
dan besar. Kinerja tahun 2011
menujukkan hasil kerja yang
luas biasa, dengan pencapaian

profit yang melebihi target,”
kata Djoko Prasetyo dalam
acara yang digelar di Kantor
Pertamina Retail, Wisma Tugu,
Jakarta.
Senada dengan Djoko
Prasetyo, Direktur Utama PT
Pertamina Retail Giri Santoso
mengatakan bahwa dari hasil
evaluasi direntang tahun 2011
pendapatan yang dicapai naik
32 persen, dengan persentase
laba mencapai 80 persen.
“Pendapatan Pertamina
Retail naik 4,1 persen, melebihi
target yang ditetapkan se
besar target 3,2 persen. Di
tahun 2011 ini juga jumlah
SPBU bertambah menjadi
75 unit, ditambah dengan

pengelolaan kerja sama bisnis
Non Fuel Retail (NFR) yang
terus berkembang,” tambah
Giri.
Menyoal perkembangan
bisnis di tahun 2012, Giri
mengu
 ngkapkan bahwa
Pertamina Retail saat ini
fokus memepersiapkan untuk
menghadapi rencana kebijakan
pemerintah tentang pengalihan
Bahan Bakar Minyak (BBM) ke
Bahan Bakar Gas (BBG). Se
perti menyiapkan infrastruktur
penyalurannya, seperti SPBG.
“Hingga saat ini Jakarta
baru mempunyai 10 SPBG,
rencananya kami akan segera
membangun delapan SPBG
lagi, baik yang revitalisasi

maupun yang baru. Pertamina
Retail akan mengejar itu
secepatnya, walaupun wak
tunya cukup dekat antara
bulan April dan Juni 2012,”
ungkap Giri.
Dikatakan pula Perta
mina Retail akan memb a
ngun workshop pema
sanga n converter kit untuk
beberapa produk di sana.
Hal ini merupakan inisiatif dari
Pertamina Retail. Kendati
sebenar nya hal terse b ut
merupakan tanggung jawab
pemerintah. “Kami tidak
han ya menyalurkan, tetapi
juga menyediakan sarana
pemeliharaan converter kit,”
jelasnya.•SAHRUL
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Usia ke-6, Pertamina Retail Makin Lincah

Direktur Utama PT Pertamina Retail Giri Santoso menyerahkan potongan tumpeng
pertama kepada Komisaris Utama PT Pertamina Retail Djoko Prasetyo.
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JAKARTA - Pertamina Retail kembali menambah
jumlah SPBU yang dikelolanya dengan peresmian
SPBU COCO 31. 122.04 yang terletak di Jl.
Iskandar Muda, Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Peresmian dilakukan pada Rabu (25/1) oleh Dirut
Pertamina Retail Giri Santoso. Peresmian juga
dihadiri VP BBM Retail B. Trikora Putra, Manager
Retail Development Gusnida dan Muspika dari
Kecamatan Kebayoran Lama.
Giri Santoso menyatakan bahwa Pertamina
Retail merupakan anak perusahaan Pertamina,
sehingga juga milik rakyat Indonesia. “SPBU ini
membawa bendera merah putih!” tegas Giri,
yang kemudian menjelaskan kaitan PT Pertamina
Retail dengan PT Pertamina (Persero) sebagai
induk perusahaan.
Tidak lupa Giri juga mengungkapkan bahwa
Pertamina kini sudah terbuka, termasuk terhadap
persaingan dari perusahaan kompetitor yang
datang dari luar. Ia pun menunjuk SPBU
milik kompetitor yang ada persis di depan
SPBU Pertamina tersebut. “Kita harus bisa
menunjukkan eksistensi kita sebagai penyedia
bahan bakar di Indonesia ini,” katanya.
Selanjutnya, Wakil Camat Kebayoran Lama
Endang Effendi menyatakan senangnya bahwa
Pertamina mau membangun SPBU di Kebayoran
Lama. Namun ia juga mengingatkan bahwa di
kawasan Kebayoran Lama Selatan ini banyak
SPBU yang didirikan, paling sedikit ada 6 SPBU.
“Mungkin juga kawasan ini memang paling hoki
untuk bisnis SPBU,” tutur Effendi yang disambut
tepuk tangan hadirin.
Sementara VP BBM Retail B. Trikora Putra
mengatakan bahwa ini adalah SPBU COCO
yang ke-75, dan juga yang pertama diresmikan
di tahun 2012 ini. Direncanakan selama 2012
akan ada tambahan lagi 20 SPBU COCO untuk
seluruh wilayah Indonesia. Namun ia mengakui
bahwa tidak mudah untuk mencari lahan untuk
SPBU, terutama di kota-kota besar.
Trikora menambahkan di SPBU yang baru
ini telah diterapkan standarisasi yang baru dalam
hal BBM yang dijual kepada masyarakat. Diakui
olehnya bahwa lokasi SPBU baru ini walaupun
strategis namun luas lahannya terbatas. “Kami
harus mengoptimalkan lahan yang ada ini,” ujar
Trikora.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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Kisah Ekspedisi Fastron Euro Asia di Kick Andy
Jakarta – Keberhasilan tim Ekspedisi Fastron Euro - Asia 2011
menyelesaikan perjalanan darat lintas benua untuk membuktikan
produk anak negeri, ditampilkan dalam acara Kick Andy.
Tim yang diawaki tiga belas belas putera bangsa, dengan 4
mobil Toyota Fortuner dan dukungan pelumas Fastron, serta ban
Gadjah Tunggal ini berhasil tiba di Roma, Italia pada 20 Desember
2011 atau tiga bulan perjalanan.
“Ini merupakan tim ekpedisi pertama dari Indonesia yang
berhasil menempuh jarak tempuh sejauh 24.300 Km, melewati
dua benua Asia dan Afrika melintasi 15 negara, dan lebih dari 40
kota di dua benua, Asia dan Eropa, selama hampir tiga bulan,”kata
presenter Andi F Noya, saat rekaman tayangan Kick Andy yang
membedah perjalanan tim Fastron Euro Asia, Rabu (25/1).
Lewat acara talkshow yang digelar setiap Jumat pukul 20.30
WIB dan Minggu 15.30 WIB itu, para anggota tim hadir dan
mengungkapkan pengalaman ekspedisinya. Tim mengungkapkan
ekpedisi ini bertujuan untuk membuktikan keandalan produk dalam
negeri dalam menempuh berbagai Medan, seperti kondisi, medan
jalan, perubahan cuaca yang ekstrim, serta akselerasi kecepatan
maksimal.
Tim ekspedisi telah menempuh kawasan tropis Indonesia dan
Malaysia, banjir di Thailand, gurun pasir Taklimakan di Xinjiang, dan
pegunungan bersalju sepanjang Kyrgiztan hingga Iran dengan suhu
hingga 10 derajat celsius di bawah nol.
Terkait hal tersebut, Direktur Pemasaran dan Niaga Perta
mina Djaelani Sutomo yang juga hadir dalam acara tersebut
mengungkapkan ekspedisi ini merupakan ekspedisi yang luar
biasa. Karena memasuki temperatur yang ekstrim, dan sebuah
kebanggaan ketika putera bangsa mampu melaluinya dengan
produk dalam negeri. Ia juga menambahkan Pertamina juga
membuktikan produk pelumas yang dibuat tenaga ahli dalam
negeri, untuk diuji ketahanannya.
“Kalau dites didalam mesin yang statis itu sudah biasa, tapi
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Suasana acara talkshow Kick Andy di Metro TV yang membahas tentang tim
ekspedisi Pertamina Fastron Euro Asia Expedition 2011.

kalau dalam rangka off road yang demikian tinggi, itu baru betulbetul luar biasa. Artinya produksi dalam negeri itu tidak kalah
dengan produk luar,” jelas Djaelani.
Pelumas yang digunakan oleh tim ekpedisi adalah Fastron
Gold SAE SW 30 API SN yang merupakan pelumasjenis sintetis
(synthetic) dengan teknoloogi terkini dengan tingkat performa
tinggi, sehingga dapat memberikan kemampuan maksimal pada
mesin mobil.
Tercatat selama perjalanan tim ekspedisi menggati pelumas
sebanyak tiga kali, yaitu 7.000 km pertama di Malaysia, China
dan terakhir di Sofia, Bulgaria. Meski dihadang beragam medan
dan cuaca, hingga saat ini mesin mobil tetap mampu berjalan
dengan baik, karena ditunjang oleh produk berkualitas.
“Selama di sana tidak ada masalah dengan mesin, walaupun
titik bekunya jauh sekalipun, mesin tetap masih normal. Pernah
suatu malam turun salju dan titik ekstrimnya mencapai lebih dari
minus 20, tetapi pagi-paginya mesin masih tetap bisa di start
dengan normal, ini membuktikan baiknya produk dalam negeri,”
kata team leader ekspedisi, Bucek Depp.•SAHRUL

UMKM Award untuk Tiga Anak Perusahaan
JAKARTA – Harian Seputar Indonesia memberikan apresiasi yang
tinggi bagi insan UMKM yang dianggap telah memberikan kontribusi
bagi perkembangan perekonomian bangsa dan memberikan
dukungan kepada program Pemerintah dalam mengembangkan
usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Salah satunya adalah Pertamina
yang dinilai telah memajukan UMKM lewat berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan tersebut ditujukan kepada budidaya jamur merang
oleh Pertamina EP, pembuatan pupuk organik dari sampah oleh
Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore dan pemberdayaan
Koperasi Unit Desa (KUD) oleh Pertamina Hulu Energy Offshore
North West Java.
Penghargaan diserahkan oleh Menteri Koperasi dan UKM
Syarifuddin Hasan pada Malam Penganugerahan UMKM Award

di Ballroom Intercontinental Mid Plaza, Selasa (25/1).
Menurut Ast.Man.Kemitraan Perijinan-Legal&Relation PT
Pertamina EP, Amat Zahruddin, UMKM ini di bina oleh Pertamina
melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) bagi para
penduduk di daerah unit operasi Pertamina EP untuk mendukung
pengembangan usaha pelaku UMKM.
Sedangkan Community Development & Relation Coordinator
PHE ONWJ mengatakan bahwa pihaknya telah mengaktifkan
kembali KUD yang awalnya non aktif dengan melakukan
pembinaan dan motivasi bagi para penduduk desa setempat.
Diharapkan apresiasi ini dapat mendorong industri mem
berdayakan generasi muda di sektor UMKM dengan produk
yang progresif dan dapat bersaing di kancah nasional maupun
internasional.•IRLI KARMILA

BPH Migas dan Pertamina Tingkatkan Sinergi
Pengawasan Penyaluran BBM
Jakarta – Komite BPH Migas melakukan
kunjungan kerja ke Terminal BBM Plumpang,
pada (19/1). Menurut anggota Komite BPH Migas
Ibrahim Hasyim, kunjungan ini dimaksudkan untuk
mengetahui kegiatan penyediaan BBM yang dilakukan
Pertamina untuk mendukung kinerja Komite ini.
“Sebagai penyelenggara terbesar BBM di Indonesia,
Pertamina menjadi acuan BPH Migas dalam kegiatan
penyediaan dan pendistribusian BBM di tanah air,”
ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komite BPH Migas mendapat
pemaparan mengenai penyaluran dan pendistribusian jenis bahan
bakar tertentu dari SVP Fuel Marketing Distribution Pertamina Joko
Prasetyo. Joko menjelaskan tentang monitoring stok BBM nasional
untuk tahun ini selama 21 hari.
Dalam presentasi tersebut juga dibahas mengenai perlunya
peningkatan pengawasan penyaluran BBM untuk meminimalisasi
penyelewengan harga BBM. “Disinilah sinergi BPH Migas dan
Pertamina sangat dibutuhkan untuk menghentikannya,” tegas
Joko. Untuk mendapatkan solusi terbaik, maka akan dilakukan

pembahasan lanjutan untuk mapping daerah-daerah yang
berpotensi timbul penyelewengan.
Dalam kunjungan kali ini, Komite BPH Migas disambut oleh
Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Djaelani Sutomo,
SVP Fuel Marketing Distribution, Manager Infrastruktur,
Manager SND Region II, VP Fuel Retail Marketing, VP Shipping
Operation, General Manager Fuel Retail Marketing Region
III, Manager Planning and Operation, dan OH Terminal BBM
Jakarta Group.•TALITA DYMALIA

