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“Rebalancing”

Perubahan ekonomi global seringkali disebabkan oleh
kejadian ekonomi di suatu negara. Seperti yang terjadi tahun
2009, penurunan dipicu oleh krisis subprime mortgage
Amerika Serikat. Tahun 2010 terjadi pemulihan ekonomi,
namun 2011 dan 2012 kembali anjlok karena krisis utang
Uni Eropa, serta perlambatan ekonomi di AS dan Cina. Hal ini
membuktikan, pelemahan pertumbuhan satu negara ekonomi
besar akan mempengaruhi perekonomian negara lain, yang
pada akhirnya berimbas ke iklim ekonomi global (interlinked).
Indonesia juga tidak lepas dari pengaruh tersebut. Sebut saja
defisit neraca perdagangan akibat kenaikan beban impor,
serta perlambatan ekspor, yang akhirnya menurunkan daya
beli masyarakat karena barang-barang menjadi mahal.
Bagi dunia usaha, perekonomian global juga memberi
tantangan besar. Iklim usaha saat ini menuntut pelaku untuk
mengoptimalkan peluang serta sumber daya/modal kerja
untuk tetap tumbuh dan menghasilkan keuntungan. Tidak
dapat lagi melakukan business as usual saja.
Seperti diketahui bersama, modal kerja bisa berasal dari kas
perusahaan maupun pendanaan eksternal, seperti pinjaman
perbankan dan penjualan instrumen surat berharga, seperti
saham dan obligasi. Lebih jauh, sebagai bagian dari sistem
keuangan global, pendanaan eksternal pun mengalami imbas
dari pergerakan ekonomi. Penerbitan obligasi misalnya,
berpotensi mengalami kenaikan bunga obligasi (kupon) seiring
dengan kenaikan kupon Treasury Bond AS yang menjadi
acuan kupon obligasi global. Kenaikan bunga artinya kenaikan
biaya pinjaman (cost of money) bagi Perusahaan. Tapi demi
menopang rencana investasi, tentu hal ini harus dijalankan
asal mampu menyeimbangkan (rebalancing) cost of money
tersebut. Untuk itu, Perusahaan perlu merealisasikan kegiatan
investasi sesuai targetnya, sehingga hasil investasi dapat
digunakan untuk membayar pinjaman dan mempertahankan
momentum pertumbuhan.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
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Pojok Manajemen :
membidik kue besar
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary
di selat malaka
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Iklim perekonomian dunia berubah! Data World Bank
menunjukkan, pertumbuhan domestik produk (GDP) dunia
tahun 2010-2012 turun hampir 50%, dari 4,0% (di 2010)
menjadi 2,2% (tahun 2012). Bagi komunitas ekonomi global,
angka GDP seringkali digunakan sebagai acuan pertumbuhan
ekonomi. Pada bagan di bawah, terlihat bahwa perekonomian
global setiap tahun selalu bergerak. Bahkan tahun 2009, GPD
dunia sempat anjlok menjadi -2,1%.

Direktur Perencanaan Investasi dan Management Resiko (PIMR) Pertamina M. Afdal Bahaudin dan Direktur PT PT Viron Energy Poempida Hidayatulloh berjabat tangan
setelah menandatangani Memorandum of Understanding tentang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLA) berkapasitas 10 Mega Watt di Desa Taman
Jaya, Sukabumi.

Pertamina Kembangkan
Pembangkit Listrik Tenaga Angin
Pertamina mulai lirik
energi angin. Dengan
menggandeng PT Viron
Energy, dikembangkan
pembangkit listrik tenaga
angin berkapasitas 10
megawatt di Sukabumi.

JAKARTA – S e b a g a i
perusahaan energi, Pertamina
terus berupaya melakukan
pengembangan sumber
energi baru dan terbarukan,
salah satunya energi angin.

Suara Pekerja:
6C menjadi karakter
pekerja pertamina
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Dalam pengembangan
energi tersebut, PT Pertamina
(Persero) menggandeng PT
Viron Energy untuk melakukan
kajian bersama terkait potensi
pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Angin (PLA).
Bentuk kerja sama ini tertuang
dalam Nota Kesepahaman
Bersama yang ditandatangani
oleh Direktur Perencanaan
Investasi dan Management
Resiko (PIMR) Pertamina, M.
Afdal Bahaudin dan Direktur
PT PT Viron Energy, Poempida
Hidayatulloh di Kantor Pusat
Pertamina, pada (24/10).

Kiprah Anak Perusahaan :
keberhasilan eksplorasi
mld-a07 pep field jatibarang

Menurut M. Afdal Ba
haudin, pengembangan
energi angin sebagai energi
terbarukan dapat berkontribusi
terhadap energy mix Indonesia
dan dapat menghasilkan
energi bersih untuk mitigasi
perubahan iklim. Selain itu,
pengembangan ini menjadi
bukti kontribusi Pertamina
terhadap pertumbuhan dan
pembangunan di Indonesia.
“Kami bangga dapat aktif
terlibat dalam pengembangan
energi angin di Indonesia
dan menjadi yang terdepan
dalam komersialisasi energi
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angin. Semoga proyek ini
bisa berjalan dengan baik
dan memberikan hasil yang
nyata berupa energi listrik di
akhir 2014. Sehingga bisa
dipertanggungjawabkan ke
market,” ungkap Afdal.
Sementara itu, Direktur PT
PT Viron Energy Poempida
Hidayatulloh menjelaskan
pihaknya akan membangun
PLA berkapasitas 10 Mega
Watt di Desa Taman Jaya,
Sukabumi. Rencananya, PLA
akan dibangun di lima titik dan
Bersambung ke halaman 16

Utama :
pertamina sabet dua
penghargaan marketing award
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Menjadi perusahaan energi nasional
kelas dunia

POJOK
MANAJEMEN

No. 45

Tahun XLIX, 11 November 2013
SENIOR vice president FUEL MARKETING & DISTRIBUTION pertamina

SUHARTOKO

2

MISI

MemBIDIK KUE BESAR
DI SELAT MALAKA
Foto : WAHYU NUGRAHA

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

Pengantar Redaksi :
Bisnis BBM di sektor hilir memang sangat menggiurkan.
Untuk BBM PSO mungkin marginnya sangat tipis bahkan tidak
mendatangkan keuntungan. Tetapi untuk bisnis BBM Non-PSO,
terutama di industri dan marine, benar-benar menggiurkan. Berikut
petikan dari bincang-bincang dengan SVP Fuel Marketing &
Distribution Suhartoko.
Bagaimana gambaran umum bisnis hilir tahun 2013 ini?
Di bawah saya itu ada tiga kegiatan bisnis yang pokok. Pertama
dan paling utama, terkait dengan penugasan Pemerintah yang
diamanahkan ke Pertamina, yaitu BBM PSO, meliputi Premium,
Minyak Tanah (Kerosene) dan Solar.
Yang kedua, ialah Industri Fuel Marketing, jadi pemasaran BBM
di sektor industri dan marine. Ini terkait dengan BBM non PSO. Dan
yang ketiga adalah tugas kelogistikan atau Supply and Distribution
(S & D). Ini mencakup bagaimana pengadaan, bagaimana mengelola
stock, dan bagaimana mendistribusikan BBM sampai ke konsumen
yang membutuhkan.
Nah, biasanya yang ceritanya menarik adalah yang terkait
dengan BBM PSO. Khusus BBM PSO, kita sudah menata agar
kuota yang ditetapkan Pemerintah tidak terlampaui. Tahun 2013
ini, kuotanya 48 juta KL, kemudian yang penyalurannya diserahkan
pada Pertamina itu 47 juta KL.
Dari yang 47 juta KL ini, sampai dengan akhir tahun 2013 ini, kita
perkirakan cukup, tanpa ada gejolak. Memang ada kemungkinan
nanti produk Solar yang akan melebihi kuota yang ditetapkan. Tetapi
di sisi lain, Premium dan Kerosene, akan under. Kami berharap
secara total masih dibawah kuota nasionalnya. Jadi, ada satu produk
yang berlebih dan ada yang kurang, tetapi secara nasional kami
upayakan tidak melebihi kuota.
Bagaimana caranya? Memang harus ada persetujuan bahwa
nanti kita boleh mengalihkan kuota Premium dan Minyak Tanah
yang tidak terserap itu untuk menutup Solar yang berlebihan. Di
sisi lain, Direktur M&T sudah mewanti-wanti kami dan tim, untuk
terus lebih cermat dalam pengawasan penyaluran Solar PSO.
Karena disparitas harga Solar subsidi dan industri terlalu jauh,
sementara konsumsi untuk industrinya cukup tinggi, sehingga ada
kekhawatiran sebagian Solar itu akan disalahgunakan. Direktur M&T
telah menginstruksikan kami dan para GM Marketing Operation
Region untuk secara seksama mengawasi penyaluran Solar PSO,
khususnya realisasi Solar PSO yang meningkat di atas rata-rata
dan lokasi-lokasi yang berdekatan dengan daerah-daerah industri,
pertambangan dan perkebunan.
Bagaimana dengan BBM untuk industri dan marine ?
Di sektor ini kompetisinya sudah luar biasa ketatnya. Tetapi kami
beruntung, karena rupanya banyak juga industri yang melihat tidak
sekadar harga yang menjadi pertimbangan untuk memilih suppliernya, tetapi mereka juga melihat bonafiditas perusahaan, termasuk
jaminan keandalan pasokan. Dalam hal ini Pertamina masih unggul
dibanding badan usaha (supplier) yang lain.
Sehingga sekalipun dari sisi harga, Pertamina itu lebih
mahal, karena ada perang diskon, ternyata masih banyak juga
perusahaan yang memilih Pertamina sebagai pemasok. Kalau
dari sisi volumenya, kita memang belum mencapai target volume
2013, khususnya yang industri di luar PLN dan TNI/Polri. Namun
realisasinya sudah lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun yang
lalu. Jadi volume BBM non PSO untuk industri sebenarnya juga
tumbuh.
Berapa target dan pencapaiannya? Berapa persen pasar
indsutri dan marine yang dikuasai Pertamina? Berdasarkan
data yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas)
tahun 2012, kita menguasai 69% pangsa pasar industri dan marine
domestik.
Cerita target industri dan marine, target kita di luar PLN dan
TNI/Polri, satu tahunnya itu 9,9 juta KL. Target sampai Triwulan III
(September 2013), 6,53 juta KL. Pencapaian kita itu 6,22 juta KL.

Sehingga kalau kita bicara pencapaian target, kita baru 95 %. Tetapi
kalau kita bandingkan dengan realisasi tahun lalu, triwulan III/2012,
itu 5,45 juta KL. Artinya, untuk industri ada pertumbuhan 14% walau
target 2013 belum tercapai.
Konsumsi PLN, tambah tahun semakin menurun karena sebagian
pembangkitnya telah dikonversi dengan energi lain (gas, batubara,
dll). Khususnya di Pulau Jawa, BBM tidak lagi menjadi energi utama
bagi pembangkit-pembangkit PLN.
Nah, semangat kami adalah menjaga agar konsumsi/volume
BBM non PSO tidak menurun, sehingga penurunan yang terjadi di
PLN akan kami imbangi dengan meningkatkan volume di industri non
PLN. Tentunya dengan kerja keras melalui inisiatif yang kami sebut
dengan inisiatif “win back dan new customers”.
Rupanya apa yang kita inginkan ada hasilnya, walaupun belum
mencapai target. Yang penting bagi kami adalah ada pertumbuhan,
ada upaya, ada kemauan untuk menaikkan penjualan.
Di sisi lain, ada program konversi PLN yang tidak terealisir
sehingga harus menambah konsumsi BBM. Tahun 2013 ini, target
volume BBM PLN 5,29 juta KL (bandingkan dengan realisasi tahun
2012 sebesar 7,54 juta KL), realisasi sampai dengan triwulan III/2013
mencapai 4,7 juta KL. Dan kami perkirakan sampai dengan Desember
2013 akan mencapai 6,25 juta KL.
Pada akhirnya, kalau kita gabungkan realisasi volume industri
(termasuk PLN) sampai dengan triwulan III/2013 masih mencapai
target.
Bagaimana dengan marine? Untuk Marine ini, kita juga
coba mengembangkan yang overseas. Prospeknya bagus dan ada
pertumbuhan. Target kita tidak besar, hanya 125.000 KL. Realisasi
hingga triwulan III/2013 84.000 KL. Tumbuh dibandingkan realisasi
triwulan III/2012 sebesar 54.000 KL.
Kenapa tidak besar? Karena ternyata harga kita itu tidak
kompetitif dibandingkan bunker yang ada di Singapura. Kalau di
Singapura itu tidak dikenai PPN, sedangkan kalau di dalam negeri
dikenakan PPN 10%. Jadi setiap kita menjual ke pihak lain, maka
kena pajak tersebut. Itu yang membuat Pertamina sulit bersaing
dengan perusahaan-perusahaan luar.
Jadi para calon pembeli memilih, kalau harus mengisi di Indonesia,
mereka mengisi secukupnya atau seminimal mungkin. Nanti kalau ada
kesempatan mengisi di Korea atau Singapura, mereka akan isi penuh.
Apa ada terobosan baru? Kita sudah coba overseas ini
menggalang di Singapura. Jadi kita pun sudah merintis penjualan
di Singapura. Itu yang memacu konsumsi kita lumayan naik di sana.
Sebagai contoh, realisasi tahun 2012 sampai bulan September
54.000 KL. Untuk tahun ini, target kita hanya 62.000 KL, sementara
realiasinya sudah mencapai 84.000 KL. Jelas, ada pertumbuhan
dalam penjualannya.
Yang penting, adalah upaya kita untuk tidak mengandalkan
penjualan di dalam negeri saja, tetapi juga penjualan di luar negeri. Kita
juga berharap seperti penjualan Avtur. Avtur itu tidak dikenakan PPN,
sehingga masih bisa ‘bersaing’ dengan produk luar. Perusahaan
penerbangan tidak hanya sekadar mengisi Avtur minimal ketika
berada di Indonesia, tetapi mereka akan isi penuh. Selisih harganya
tidak berbeda jauh. Tetapi kalau bunker, bedanya jauh sekali lebih
dari 10%.
Dan itu mempengaruhi psikologisnya calon pembeli? Betul.
Konsumsi bunker untuk kapal, menyedot 30% biaya operasionalnya.
Biaya operasi kapal itu 30%-nya untuk BBM. Jadi kalau dia bisa
menghemat yang 30% itu, berarti operasional dia akan hemat. Kalau
boros, nanti akan jadi mahal.
Ini yang sedang kita rintis terus supaya untuk bunker ke luar
negeri dan sebagainya itu, diperlakukan seperti Avtur, tidak perlu
dikenakan PPN. Supaya kita juga bisa menikmati pasar yang sangat
besar yang konsumsinya sekitar 40 juta KL per tahun di kawasan
Selat Malaka saja. Itu hampir setara dengan kebutuhan BBM PSO
Indonesia. Selama ini kita hanya jadi penonton, karena harga kita
tidak kompetitif.•URIP

Transparan?

Siapa Takut!
Transparan, bikin penasaran! Jangan
berpikir negatif dahulu tentang apa yang
dim aksud transparan disini. Bukan terkait
dengan pakaian, atau penampilan seseorang.
Transparan adalah salah satu bagian dari upaya
Pertamina melakukan tata kelola perusahaan
yang baik (good corporate governance/
GCG) dalam berbisnis. Selain transparan
Pertamina juga menerapkan bisnis yang bersih
dan profesional serta menghindari konflik
kepentingan.
Untuk mencapai hal tersebut, tentu
saja dimulai dari dalam, yakni dari tingkat
manajemen hingga seluruh pekerjanya. Sistem
kontrol dibuat melalui compliance online
system. Mulai dari pengisian Code of Conduct,
Conflit of Interest, Laporan Gratifikasi yang
dikontrol setiap bulan, Laporan Pajak-pajak
Pribadi (LP2P) serta Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaran Negara (LHKPN).
Khusus yang terakhir, yakni LHKPN di
lingkungan Pertamina mulai tahun ini wajib
dilakukan oleh pejabat setingkat manager
ke atas baik di kantor pusat maupun anak
perusahaannya. Kewajiban tersebut tertuang
dalam Surat Keputusan Direktur Utama
Pertamina No. Kpts-56/C00000/2013-S0 pada
19 September 2013.
Karenanya, kini sosialisasi dilakukan kepada
para pejabat tersebut untuk segera melakukan
pelaporan harta kekayaannya. Disini akan
terlihat betapa transparannya Pertamina
menyampaikan harta kekayaan para pejabat
yang sebenarnya sudah dilakukan beberapa
waktu lalu, meski awalnya terbatas pada
beberapa pejabat saja.
Sangat transparan, karena para wajib
lapor LHKPN harus menyampaikan jumlah
harta kekayaannya, diperoleh dari mana dan
dilampiri bukti-bukti kepemilikannya. Laporan
tersebut nantinya akan diumumkan di papan
pengumuman kantor serta bisa diakses siapa
pun melalui situs yang disiapkan oleh KPK.
Bukan orang Indonesia, jika saat transparansi
diterapkan akan muncul komentar. Apalagi jika
nanti di lobi kantor pusat Pertamina papan
pengumuman akan penuh dengan tempelan
daftar kekayaan tersebut. Potret ini yang
saya maksud sebagai transparan yang bikin
penasaran.
Bagi pejabat yang datanya diumumkan
akan merasa risih, pastinya. Karena bukan
sekadar harta pribadi, harta milik pasangan,
bahkan harta warisan terpampang di dinding
pengumuman. Hal tersebut bukan untuk pamer,
atau sengaja memancing komentar. Namun
yang terpenting adalah adanya transparansi dan
kontrol dari berbagai pihak seandainya terjadi
penambahan atau perubahan harta kekayaan
yang mencurigakan dari seorang pejabat.
Begitulah konsekuensi dari penerapan tata
kelola perusahaan yang baik dan transparansi
di Pertamina. Bagi wajib lapor LHKPN tak
perlu takut daftar hartanya bakalan dipampang.
Ketika integritas bisa dijaga dan harta yang
dimiliki bisa dipertanggungjawabkan, niscaya
transparansi akan menjadi hal biasa serta
menjaga kita terbebas dari segala intervensi
atau kepentingan tertentu.
Transparan? Siapa takut !•
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Menjadi
Karakter
Pekerja
Pertamina
Saya ingin berbagi cerita mengenai
kejadian yang saya alami, nyata dan
langsung di salah satu SPBU Pertamina.
Saat itu saya mampir di salah satu SPBU
Pertamina di daerah TB Simatupang
untuk mengisi bensin. Karena di SPBU
itu tidak ada line khusus untuk Pertamax
– artinya semua line bercampur antara
Premium dan Pertamax – saya harus
mengantri cukup lama. Ketika tiba
giliran saya mengisi bensin, saya sedikit
protes kepada petugas SPBU nya
“Mas, disini belum ada ya line khusus
untuk Pertamax..” yang dijawab dengan
spontan oleh si petugas “Bu, kalau ibu
gak mau ngantri, silakan ke Shell saja..”.
Tentunya saya kaget dengan ja
waban itu karena tidak menyangka akan
keluar dari mulut seorang petugas di
SPBU Pertamina.
Kejadian ini menjadi bahan renungan
saya atas seberapa jauh Customer
Focus kita? Saya membayangkan

mungkin dia – si petugas SPBU itu sudah capek melayani antrian seharian
dan kemudian karena ada protes dari
seorang pelanggan, emosinya terpacu
dan keluarlah jawaban yang tidak
dikehendaki oleh pelanggan.
Dari perenungan ini, saya paham
bahwa Customer Focus seharusnya
bukan sekadar perilaku, tapi lebih jauh
lagi menjadi karakter. Kenapa? Karena
perilaku bisa saja kelihatan baik ketika
situasi dan kondisi mendukung, tetapi

dapat berubah total saat situasi ling
kungan menekan (ketahuan aslinya kata
orang... red). Kalau perilaku Customer
Focus sudah menjadi karakter, tentunya
dalam keadaan apapun ya aslinya akan
diperlihatkan secara konsisten.
So, dari cerita di atas, berbicara
mengenai internalisasi tata nilai 6C,
saya berkesimpulan bahwa 6C tidak
cukup hanya jadi perilaku, tapi harus jadi
karakter, karena karakter lah yang akan
bertahan....•

“Be more concerned with your character than your reputation,
because your character is what you really are, while your
reputation is merely what others think you are.”
John Wooden

Pertamina Branch Aceh Tes Kebugaran
Banda Aceh – Untuk meningkatkan stamina dan kebugaran
bagi seluruh pekerja dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP),
Marketing Operation Branch NAD melakukan tes kebugaran
jasmani yang di-support penuh oleh tim Medical Sumbagut,
pada 25-26 Oktober 2013.
Antusiasme pun ditunjukkan oleh seluruh pekerja, TKJP dan
sekuriti dari Kantor Marketing Operation Branch NAD, TBBM
Kreung Raya serta DPPU Sultan Iskandar Muda. Hal tersebut
terlihat saat peserta mengikuti lari sejauh 1.600 meter untuk
pekerja dan 2.400 meter untuk sekuriti.
Dr. Maria T dari Medical Sumbagut menyampaikan, tes
kebugaran jasmani ini sangat baik dan seharusnya rutin
dilaksanakan. “Karena fisik yang sehat dan bugar sangat
menunjang untuk kegiatan kerja kita. Moto “Pekerja Bugar
Pertamina Jaya” harus terus bergaung di benak kita,” ujar Maria.
Sementara Marketing Branch Manager NAD, Aribawa,
menyampaikan, kegiatan ini nantinya rutin kita lakukan untuk
menjaga kebugaran pekerja yang tentunya akan sejalan dengan
visi perusahaan, menjadi perusahaan energi kelas dunia.

Foto : MOR I
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Selain itu, kegiatan ini dapat meningkatkan kekeluargaan
kepada seluruh pekerja di lingkungan Marketing Operation
Branch NAD.
Tes kebugaran ini juga dimeriahkan dengan beragam hadiah
doorprize dan reward untuk pelari tercepat pekerja dan pelari
tercepat sekuriti.•MOR I

JAKARTA (Media Indonesia) – Neraca migas
diperkirakan akan semakin memburuk. Pasalnya,
meski pada September impor hasil migas
turun tipis 8,87% dari Agustus, impor minyak
mentah justru menguat 20,88% lantaran terus
melemahnya lifting minyak dalam negeri. “Saya
kira kondisi ke depan akan semakin memburuk,”
ujar Wakil Direktur Eksekutif Reforminer Institute
Komaidi Notonegoro. Risiko itu lantaran kebu
tuhan konsumsi BBM terus meningkat, sedangkan
kinerja sektor hulu migas terus menurun. Mau
tidak mau, untuk menutupi kebutuhan tersebut
harus dari impor. Menurutnya, kondisi itu bisa
berubah andai kilang domestik ditambah. “Kondisi
darurat ini sebenarnya sudah 4-5 tahun. Hanya
pemerintah terlalu percaya diri atau justru tidak
tahu kalau sudah darurat.” Per September lifting
minyak mencapai 829 ribu barel per hari (bph).
Itu masih dibawah target lifting dalam APBN-P
2013, 840 ribu bph.

pipa dibuka agar pasar jadi
sehat

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
diminta lebih mementingkan masalah efisiensi
dan pemanfaatan gas bagi kepentingan domestik
untuk pipa gas yang selama ini berskema
dedicated hilir menjadi open access dalam rangka
implementasi Permen ESDM No. 19.2009. Direktur
Eksekutif Reforminer Pri Agung Rakhmanto
menjelaskan Kementerian ESDM harus lebih
melihat kepentingan negara yang lebih besar
dalam implementasi Permen No, 19/2009 tentang
Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa. “Saya
setuju dengan pernyataan Menteri BUMN, agar
PGN mengalah dalam kebijakan open access,”
ujarnya. Menurutnya, regulasi dan penerapan
open access untuk infrastruktur transmisi dan
distribusi gas nasional diperlukan agar pasar
domestik lebih sehat. Melalui open access,
konsumen akan memiliki lebih banyak pilihan akan
suplai gas. Selain itu, konsumen yang selama
ini tidak mendapatkan gas pun berpeluang bisa
memenuhi kebutuhannya karena pasokan gas
akan bertambah.

produksi dua sumur minyak
pertamina ep terus naik

JAKARTA (Media Indonesia) – produksi
minyak PT Pertamina EP (PEP) terus meningkat.
Tambahan itu berasal dari produksi dua sumur
minyak yang terletak di pesisir pantai utara Jawa
Barat, yakni lapangan Subang dan Jatibarang.
Sumur yang dikelola PEP Asset 3 Field Subang,
misalnya, telah meningkat hingga 559 barel per
hari (bph) dari target awal 300 bph. Penambahan
produksi itu dimulai pada Jumat (1/11) melalui
program put on production sumur BBS-02.
Subang Field Manager Defrian Basya menjelaskan,
kesuksesan itu merupakan hasil kerja keras
berbagai pihak. “Kami wajib bersyukur dan terus
berusaha melakukan yang terbaik di Subang
Field,” tuturnya. Keberhasilan itu, imbuhnya,
membuat pihaknya optimistis produksi dari
lapangan tersebut bakal terus bertambah. Hingga
November 2013, Subang Field telah berhasil
memproduksi minyak 1.409,9 bph atau 105,6%
dari target 1.335,3 bph.•RIANTI octavia
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Komisi VII DPR RI Dukung Buffer
Zone BBM Plumpang
J a k a rta – K o m i s i V I I
DPR RI yang menggawangi
bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral memberikan
dukungannya terkait peng
urusan Buffer Zone yang
diajukan Pertamina di TBBM
Plumpang. Pernyataan ter
sebut disampaikan oleh Ketua
Komisi VII DPR RI, Sutan
Bhatoegana saat melakukan
kunjungan ke instalasi TBBM
Jakarta Group, Plumpang,
Selasa (29/10).
Sutan Bhatoegana
men uturkan perlu adanya
penanganan dan pemantapan
wilayah buffer zone sebagai
bagian dari aspek HSSE di
sekitar wilayah tangki timbun
yang rentan dengan risiko
kebakaran.
“Selain itu, Pertamina
juga harus menindaklanjuti
lingkungan sekitar TBBM
Plumpang yang masih ba
nyak penduduknya. Ba
gaimanapun, area kerja TBBM
Plumpang harus aman,” tegas
Sutan.
Dalam kesempatan
tersebut, GM Marketing
Operating Region III Pertamina
yang saat itu masih dijabat
Hasto Wibowo berterima

4

Foto : WAHYU NUGRAHA

neraca migas berisiko
memburuk
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Ketua Komisi VII DPR RI, Sutan Bhatoegana berbicara di hadapan Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko dan
GM Marketing Operating Region III Hasto Wibowo (saat menjabat) ketika melakukan kunjungan kerja ke TBBM Plumpang.

kasih karena Komisi VII DPR
RI memahami masalah yang
ada di TBBM Pumpang.
Pihaknya mengharapkan
dukungan dari regulator
(pemerintah, red), meliputi
dukungan pengamanan jalur
pipa Balongan-Plumpang
dan Cilacap-Padalarang,
penebusan biosolar untuk
sektor industri yang belum
optimal, terkait adanya ken
dala teknis, dan pengamanan
TBBM dan operasi di la
pangan.
Sedianya Depot Pertamina

Plumpang sudah memenuhi
syarat-syarat yang sudah
mend apat sertifikasi oleh
badan-badan independen.
Seperti dijelaskan oleh Hasto
Wibowo, terminal BBM men
dapat ranking tertinggi di
Indonesia. Meskipun begitu,
tidak menutup kemungkinan
timbulnya masalah terkait
buffer zone dibutuhkan TBBM
Plumpang karena harus
direlokasi pemukiman warga
Tanah Merah Plumpang yang
berada di dekat operasional
TBBM. Komisi VII DPR RI

mendesak Pertamina segera
membangun buffer zone
sebelum terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan.
Dalam diskusi kali ini
dihadiri pula Direktur Umum
Pertamina Luhur Budi
Djatmiko. Kunjungan kerja
Komisi VII DPR kali ini bukan
hanya untuk mengunjungi
TBBM Pertamina saja, tetapi
juga membicarakan beberapa
masalah sosial yang terjadi
di Plumpang, terkait dengan
status Plumpang sedang ada
penataan.•SAHRUL

Catatan Tim RoFA di Kota Gudeg
YOGYAKARTA - Berbagai
cara dapat dilakukan untuk
membangun rasa cinta
terhadap tanah air. Pertamina
bersama Tim Ekspedisi Ring
o f F i re A d v e n t u re / R o FA
bertekad menunjukkan
keindahan Indonesia untuk
membangkitkan rasa cinta
pada tanah air.
RoFA yang dimotori oleh
Youk Tanzil ini adalah sebuah
ekspedisi cinta tanah air yang
diwariskan oleh seorang
ayah kepada anaknya lewat
perjalanan motor. Bersama
Pertamina dengan produknya
Enduro 4T Sport Touring,
Youk Tanzil dan keluarganya
berkeliling Indonesia dengan
sepeda motor.
Sales Area JBT Pertamina
Lubricants, Budi Suharyanto
mengatakan, Pertamina
memberikan dukungan
terhadap RoFA secara penuh.

Eskpedisi ini, bagi Pertamina
bukan saja akan menjadi
uji andal produk Enduro
4T Sport Touring, tapi juga
sarat dengan semangat
membangun nasionalisme
lewat olahraga dan wisata.
To u r i n g R o FA d i b a g i
dalam 4 stage. Pertama,
melintas NTB, Bali dan Jawa
dengan start di Kupang dan
finish di Jakarta. Kedua,
menjelajah Sulawesi dan
Maluku, kemudian dilanjut
mengembara di Sumatera.
Terakhir ke pulau Kalimantan
dan Papua.
“Ekspedisi RoFA dimulai
pada 6 Mei 2011. Jarak
puluhan ribu kilometer
semua kita tempuh dengan
bersepeda motor. Semua
ini, agar kami lebih leluasa
dan lebih dekat dengan
masyarakat lokal yang dae
rahnya kita lintasi,” kata Youk

Foto : MOR IV

RESUME
PEKAN INI

Tanzil, saat kegiatan meet
and greet tim RoFA di kota
Yogyakarta.
Berlokasi di Benteng
Vredeburg, acara Meet and
Greet Tim ekspedisi RoFA
di kota Yogyakarta dilakukan
untuk menyapa komunitaskomunitas otomotif kota gu
deg tersebut. Selain dengan
tim RoFA, acara ini juga
mengh adirkan para brand
ambassador Pertamina, yakni

Rifat Sungkar, Subhan Aksa,
Alexandra Asmasoebrata dan
Harlan Fadhillah.
Rifat Sungkar mengata
kan, salut atas kinerja tim RoFA
Pertamina yang mengenalkan
budaya Indonesia yang
sangat beragam pada dunia.
“Ini sangat memb ang
gakan dan menyemangati kita
untuk terus membawa nama
baik Indonesia di ajang balap
internasional,” ujarnya.•MOR IV
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Medan – Lima gugus terbaik ajang Forum
Presentasi Continuous Improvement Program (CIP)

2013 Marketing Operation Region I menunjukkan
kebolehannya kepada seluruh pekerja Kantor Unit
Pertamina Medan, di Gedung Serbaguna, (25/10).
Tim terbaik Region I tersebut yaitu Suggestion
System (SS) Rendy Saputra & Iwan Teruna
dari Terminal BBM Dumai dengan judul risalah
“Pembuatan sensor Bayangan dan Pergerakan
Portable” dan SS Syafri Sangjaya dan Khairu
Roziqin dari Terminal BBM Medan Group dengan
judul risalah “Optimalisasi Proteksi Pekerjaan Panas
dengan New Water Wall”.
Sedangkan Gugus Kendali Mutu (GKM) FLARE
dari Depot LPG Tanjung Uban dengan risalah
“Minimalisasi Losses pada Marine Loading Arm
(MLA) Jetty I dengan cara Modifikasi Line di Depot
LPG Tanjung Uban” serta GKM FIRE dari Terminal
BBM Dumai dengan risalah “Pembuatan Foam Tank
Trailer”. Dan Proyek Kendali Mutu (PKM) Tanjung
Uban dengan membawa risalah “Optimalisasi
Fasilitas Bunker Jetty I untuk Mengurangi Tingkat
Occuppancy Jetty II”.
GM MOR I, Giri Santoso mengapresiasi
pencapaian CIP region I yang dapat memberikan
nilai tambah bagi perusahaan.•MOR I

Foto :PRIYO WIDIYANTO

Lima CIP Terbaik MOR I
Sharing di Forum KOMET

JAKARTA – D i r e k t u r
Utama Pertamina Karen
Agustiawan beserta jajaran
direksi Pertamina melakukan
tes HIV dalam kegiatan
Vo l u n t a r y C o u n s e l i n g
and Testing (VCT) yang
diselenggarakan Komisi
Penanggulangan Aids
Provinsi (KPAP) DKI Jakarta
bekerja sama dengan HR
Medical Pertamina di Kantor
Pusat Pertamina, (1/11).
VCT merupakan kon
seling dan tes sukarela
guna mengetahui status
HIV yang dimiliki seseorang
guna membantu menyerap
hasil tes yang positif maupun
negatif dan tentunya bersifat
rahasia.
Menurut Kabid Du
kungan & Layanan KPAP DKI
Jakarta dr. Maya Trisiswati,
Pertamina merupakan
BUMN pertama yang
secara sukarela melakukan
VCT dengan melibatkan
role model para direksi.
Dengan upaya yang telah
dilakukan oleh jajaran Direksi
Pertamina, ini menjadi
bagian dari komitmen para
pimpinan perusahaan dalam
mengimplementasikan pro
gram pencegahan dan pe
nanggulangan HIV/AIDS di
tempat kerja.
“Kita inisiasi tes HIV/

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan mengikuti Voluntary Counseling and Testing (VCT) HIV di Kantor Pusat Pertamina.

AIDS sukarela di tempat kerja
yang dimulai dari Direksi.
Seh ingga pekerja terbuka
untuk melakukan VCT. Ka
rena prevalensi tertinggi
adalah tenaga kerja, jadi
kita harus berbuat sesuatu
untuk berkontribusi dalam
pengendalian HIV/AIDS di
Indonesia,” ungkap Karen.
Manager HR Medical
Pertamina, Ugan Gandar
mengatakan, prevalensi
HIV/AIDS terus mengalami
perkembangan. “Bahkan
hasil prediksi berdasarkan
survei, salah satu yang ber
kembang pesat ada di dunia
pertambangan,” ujar Ugan.

Ugan menambahkan,
dengan direksi menjadi
volunteer maka diharapkan
akan meyakinkan para pe
kerja untuk berkontribusi
melakukan VCT.
Layanan VCT juga turut
menjawab fenomena gu
nung es, yaitu orang yang
sudah terinfeksi, namun tidak
mengetahui status HIV-nya.
Hal ini disebabkan kurangnya
informasi, adanya stigma
negatif dan diskriminasi
yang masih membudaya di
masyarakat.
Sementara Kabid Du
kungan & Layanan Kom i
si Penanggulangan AIDS

Provinsi DKI Jakarta (KPAP),
dr. Maya Trisiswati meng
ungkapkan, apresiasinya
kepada jajaran direksi Per
tamina yang sangat peduli
terhadap upaya penang
gulangan HIV-AIDS. “Saya
berharap langkah yang telah
dilakukan oleh Pertamina bisa
diikuti oleh BUMN lainnya,
BUMD serta perusahaan
swasta,”ucapnya.
Kegiatan VCT baru
pertama kali dilakukan yang
mengajak peran serta aktif
perusahaan, masyarakat,
dan para publik figur untuk
menghilangkan stigma ma
syarakat akan tes HIV.•IRLI

Sosialisasi GCG : Mendulang Skor, Menendang Gratifikasi
Semarang – PT Pertamina
(Persero) melalui fungsi
Compliance-Corporate
Secretary mengadakan
sosialisasi Good Corporate
Governance (GCG) untuk
karyawan serta mitra
kerja Pertamina di wilayah
Marketing Operation Reg
IV Jateng & DIY. Sosialisasi
yang berlangsung selama 2
hari berturut-turut dari tanggal
7-8 Oktober 2013 bertujuan
untuk lebih menumbuhkan
kesadaran karyawan serta
mitra kerja Pertamina di
wilayah Marketing Operation
Reg IV mengenai penerapan
Good Corporate Governance
di Pertamina.
Pada hari pertama (7/10),
sosialisasi dikhususkan untuk
pekerja Pertamina di kantor
unit Marketing Operation Reg
IV, sedangkan kegiatan pada

hari kedua (8/10) dikhususkan
untuk Mitra Kerja (vendor) PT
Pertamina (Persero) wilayah
Marketing Operation Reg IV.
General Manager
Marketing Operation Region
I V, R i f k y E . H a r d i j a n t o
mengat akan, sosialisasi
GCG merupakan salah
satu upaya agar penerapan
GCG di Pertamina semakin
melembaga. Dalam sosialisasi
ini seluruh insan Pertamina
MOR IV dikumpulkan agar
merapatkan barisan dan terusmenerus menggelorakan
semangat untuk menerapkan
prinsip-prinsip GCG di dalam
diri masing-masing. “Tularkan
prinsip-prinsip itu kepada
lingkungan dan tempat
kerjanya sehingga capaian
positif yang telah berhasil
Pertamina raih terus berlanjut
guna mendukung aspirasi

2025 menjadi Asian energy
champion,” ujar Rifky.
Para pekerja maupun
mitra kerja Pertamina secara
antusias mendengarkan
sosialisasi yang dibawakan
oleh Compliance Manager
Mindaryoko mengenai
penerapan prinsip-prinsip
Good Corporate Government
di Pertamina.
Menurut Mind aryoko,
penerapan prinsip-prinsip
GCG di Pertamina menjadi
contoh bagi BUMN-BUMN
lain di Indonesia. “Penerapan
GCG di Pertamina telah
mencapai hasil yang positif.
Hal ini terbukti karena selama
6 tahun lebih transformasi
di Pertamina berjalan,
tingkat kepatuhan kita di
dalam menjalankan prinsip
GCG yang terukur melalui
capaian skor GCG yang terus

Foto : MOR IV

Foto : MOR I

Direksi Pertamina Ikuti Tes HIV
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Compliance Manager Pertamina Mindaryoko memberikan materi sosialisai GCG di lingkungan MOR IV.

meningkat dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2013 Skor GCG
Pertamina meningkat hingga
93,51, ” jelas Mindaryoko
Salah satu peserta
sosialisasi GCG, Irna
Nuradlina mengatakan

kegiatan ini sangat berguna
untuk menyerap sebanyak
mungkin informasi terbaru
mengenai kebijakan GCG di
Pertamina. ”Melalui sosialisasi
ini kami dapat menggali
ilmu dari para pembicara.

Sehingga apa yang baik
dan telah disampaikan para
pembicara dapat kita adopt
dan kita terapkan untuk
c o n t i n o u s i m p ro v e m e n t
dalam penerapan GCG di
Pertamina,” ujar Irna.•MOR IV
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Penanaman Pohon
di Universitas Andalas, Padang
PADANG – C o r p o r a t e
Secretary Pertamina
Nursatyo Argo melakukan
aksi penanaman pohon di
lokasi penghijauan kawasan
kampus Universitas Anda
las, Limau Manis, Padang
pada (4/11). Dalam ke
sempatan tersebut Nursatyo
Argo didampingi oleh Rektor
Universitas Andalas DR H
Werry Darta Taifur SE MA,
dan Manager CSR Pertamina
Ifki Sukarya.
Penanaman ini meru
pakan bagian dari program
Pertamina Sobat Bumi. Kali
ini Pertamina mendukung
program eco campus dimana
bertujuan untuk menciptakan
kampus yang bersih, hijau
dan menjadi Green University.
Pertamina melakukan
penanaman 5.500 pohon
pelindung di lahan terbuka,
wilayah kampus serta
di lahan-lahan kritis yang
berada di fakultas kedokteran,
perawatan, farmasi, serta
fakultas teknik dengan luas
area sebanyak 6,4 hektar.

Foto : PRIYO WIDIYANTO

Durian Monthong selalu identik dengan negeri
Gajah Putih Thailand. Tapi jangan kaget, bukan
hal mustahil bila suatu saat Durian Monthong
juga akan lekat dengan Boyolali, Jawa Tengah. Ini
sangat mungkin terjadi karena saat ini Kabupaten
Boyolali, yang selama ini dikenal sebagai
daerah penghasil sapi serta susu segar, juga
mengembangkan perkebunan Durian Monthong.
Pengembangan durian varietas legendaris
dari Thailand ini dilakukan oleh para petani yang
tinggal di wilayah bawah lereng Gunung Merapi
dan Merbabu, tepatnya di Desa Karanganyar,
Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Petani
daerah setempat mulai merintisnya sejak tahun
2011 dengan menggarap lahan seluas 20 hektare
yang merupakan tanah milik kas daerah sekitar
tujuh hektare dan sisanya milik petani. Dari luas
lahan tersebut, terdapat sekitar 2.800 pohon
durian yang dijamin mendapatkan pengairan dari
waduk mini yang dikhususkan untuk penyiraman
pohon.
Pardi (40), petani yang tinggal di Dukuh
Karanganyar, Desa Karanganyar Kecamatan
Musuk mengaku selama ini hanya mengandalkan
produksi palawija di lahan tadah hujannya. “Tapi
kalau kemarau, ya ‘nganggur’ tanah ditanami apa
pun karena tanah keras sehingga tidak dapat
ditanami,” kata ayah dua anak ini. Hal yang
sama juga dirasakan Suryanto (38). Pada saat
kemarau, sebagian besar tanah garapan tidak
dapat ditanami apapun. Tanaman yang dapat
bertahan dengan baik adalah tanaman keras
seperti sengon serta tanaman ketela pohon.
Tidak adanya kegiatan pada musim kemarau,
menjadikan sejumlah petani lebih memilih
menjadi buruh bangunan di luar daerah untuk
menyambung hidup. Petani baru kembali ke
desanya dan menggarap sawah ketika musim
hujan menyapa Desa Karanganyar.
Kondisi yang selalu dialami berulang setiap
tahunnya tersebut berubah setelah Pertamina
memberikan bantuan melalui program corporate
social responsibility (CSR) untuk program sentra
pemberdayaan tani (SPT) pengembangan buah
Durian Monthong. Melalui CSR, Pertamina
memperkenalkan petani dengan Durian
Monthong.
Me n u r u t Wak i l P i m p i n a n S P T D e s a
Karanganyar Nanang Dwi Hartanto, mulai tahap
pengarapan lahan pertanian, peralatan, bibit,
pupuk, petani tidak mengeluarkan biaya sepeser
pun. Para petani juga mendapatkan pelatihan
cara menanam hingga cara perawatan pohon
durian dari Yayasan Obor Tani, mitra Pertamina,
dengan harapan setelah masa pendampingan
selesai seluruh tanaman diserahkan kepada para
petani dan para petani dapat mandiri.
Untuk program ini Pertamina mengucurkan
dana CSR sebesar Rp1,1 miliar yang diperun
tukkan untuk pembangunan fisik dan pem
berdayaan petani selama 3,5 tahun. Sedangkan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberi
bantuan untuk pembuatan waduk mini seluas
9.500 meter persegi kapasitas 10 ribu meter
kubik, senilai Rp360 juta.
Untuk memasarkan hasil panen Durian
Monthong, Pertamina dan Yayasan Obor Tani
memberikan fasilitas pemasaran untuk buah
durian dengan grade A dan B dapat masuk ke
Holtimart dan Agrowisata Kebun Buah Plantera
Fruit Paradise.
Dengan CSR Pertamina, para petani Desa
Karanganyar semakin optimistis mengembangkan
Durian Monthong di desanya.•MOR IV
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Corporate Secretary Pertamina Nursatyo Argo secara simbolis melakukan penanaman pohon di Universitas Andalas, Padang.

Penanaman kali ini Univer
sitas Andalas diberikan ke
bebasan oleh Pertamina
untuk memilih jenis pohon
yang akan ditanam. Ketapang
Kencana, Dadok Roda,
Mahoni, Alpukat, Durian,
Mangga dan Filcium adalah
jenis tanaman yang dipilih oleh
warga Universitas Andalas.
Setelah penanaman

rencananya akan dipantau
dengan sistem GPS sehingga
dapat dimonitor keadaannya.
Menurut Corporate Secre
tary Pertamina Nursatyo
Argo, sebagai perusahaan
energi, Pertamina sangat
berkomitmen untuk menjaga
kelestarian lingkungan. Secara
umum program menabung
100 juta pohon bertujuan

untuk mengurangi emisi
karbon, menjaga kelestarian
hutan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
“Sampai saat ini, sudah 48
juta pohon ditanam Pertamina
di seluruh Indonesia. Kami
memproyeksikan 100 juta
pohon dapat menyerap 311
juta ton karbon per tahun,”
ungkap Nursatyo Argo.•PRIYO

Ridho dan Habib Terpilih
Jadi Siswa Pertamina Soccer School
Palembang – Tim Manage
ment Pertamina Marketing
Operation Region II Sumbagsel
memberangkatkan dua
siswa terpilih yang mewakili
Palembang untuk bergabung
dalam Pertamina Soccer
School, pada (28/10). Mereka
adalah M.Ridho A.D (16) dan
Habibur Rahman (16).
Sebelumnya Ridho dan
Habibur mengikuti seleksi
Pertamina Soccer Stars yang
diikuti oleh 600 peserta dari
Palembang pada 29 – 30
Juni 2013 di Stadion Bumi
Sriwijaya Palembang. Seleksi
tersebut juga dilakukan juga
di 6 kota lainnya yaitu Jakarta,
Bandung, Makasar, Surabaya,
Balikpapan dan Sorong. Dari
ke 6 kota tersebut, didapat
48 orang peserta yang lulus.
Mereka kemudian mengikuti
Soccer Camp 2013 di Pusat
Pendidikan dan Pelatihan
Infanteri Cipatat Bandung

pada 9 hingga 15 September
2013 dan masuk menjadi 24
pemain terbaik yang akan
digembleng oleh pelatih dari
akademi sepakbola AC Milan,
Mauro Ardizzone.
“Kami sangat bangga
dengan keberhasilan Ridho
dan Habibur lolos dalam
seleksi siswa Pertamina
Soccer School sebagai
perwakilan dari Palembang.
Kami berharap prestasi ini
juga menjadi motivasi bagi
generasi muda terutama di
Sumatera Bagian Selatan
untuk membawa nama
daerah ke tingkat nasional
atau bahkan tingkat yang lebih
tinggi,” ujar GM Marketing
Operation Region II, Ageng
Giriyono dalam pelepasan
siswa terpilih tersebut yang
diadakan di Bandara Sultan
Mahmud Badarudin II.
Pada acara pelepasan
tersebut, Ridho dan Habibur

Foto : MOR II

Menunggu Panen
Durian Monthong
Boyolali

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY

GM Marketing Operation Region II, Ageng Giriyono melepas Ridho dan Habib yang
akan bergabung dengan PSS di Jakarta.

yang ditemani kedua orang
tuanya, menyatakan rasa
bangga dapat lolos dalam
seleksi yang ketat tersebut.
“Saya ingin menjadi pe
main sepak bola profesional,”
kata Ridho ketika ditanya
cita-citanya. Demikian juga
Habibur.
Beasiswa Pertamina
Soccer School merupakan
program pemberian bea
siswa melalui Pertamina
Foundation untuk mengikuti
pendidikan dan pelatihan

sepakbola yang bertujuan
untuk mempersiapkan dan
melahirkan calon-calon atlet
sepakbola yang profesional
melalui pelatihan yang intensif
dan berkualitas.
Beasiswa ini diberikan
selama 3 tahun. Selama pen
didikan, Pertamina Foundation
menanggung biaya pendidikan
dan pelatihan sep ak bola,
menyediakan kebut uhan
pangan, tempat tinggal dan
obat-obatan untuk penerima
beasiswa.•MOR II

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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PTC Adakan
Pelatihan Pengolahan
Limbah Sabut
Depok – Sekitar 40 ibu-ibu dari kelurahan
Pengasinan, Sawangan Depok RT 01/RW 06
mengikuti pelatihan pengolahan limbah Sabut
kelapa menjadi cocomesh (jaring sabut kelapa)
yang diselenggarakan oleh PT Pertamina
Training and Consulting (PTC) pada September
2013.
Hadir dalam acara ini Kepala Kelurahan
Pengasinan Sawangan Depok H. Dadi Rusmaidi
yang menyatakan dukungan pengembangan
UKM yang dilakukan PTC. “Semoga pelatihan
semacam ini tidak hanya dilakukan di RT 01/ RW
06 saja, tetapi dapat dikembangkan di seluruh
Kelurahan Pengasinan,” harapnya.
Direktur Utama PTC Djoko Prasetyo me
nyatakan, Indonesia sebagai negara penghasil
kelapa terbesar di dunia memiliki potensi besar
untuk memaksimalkan produk olahan kelapa
yang sampai saat ini pemanfaatannya masih
dikuasai oleh negara lain seperti China, India
atau Srilangka. Negara-negara tersebut justru
mengimpor bahan baku dari Indonesia dengan
harga murah.
Program Corporate Social Responsibility
(CSR) PTC ini tidak hanya selesai dengan
berakhirnya pelatihan tersebut, tetapi dilanjut
kan dengan program pendampingan opera
sional UKM yang diwujudkan dalam pemodalan
produksi, pemantauan operasional bisnis,
pengembangan pasar dan riset inovasi produk.
Menggandeng CV Sabut Mandiri sejak akhir
2012, kegiatan semacam ini sebelumnya telah
dilakukan di beberapa tempat di Yogyakarta.
Tahun ini, difokuskan di area sekitar Jakarta
guna mengantisipasi kebutuhan cocomesh
yang makin meningkat di wilayah barat
Indonesia. Customer cocomesh hasil produksi
mitra binaan PTC saat ini masih didominasi
perusahaan-perusahaan pertambangan. Oleh
karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara
intensif mengenai manfaat cocomesh kepada
perusahaan-perusahaan non pertambangan.
Beberapa perusahan yang menggunakan
produk jaring sabut hasil binaan PTC ini antara
lain PT Chevron Oil Product Indonesia, PT
Newmont, PT Leighton Indonesia, dan PT Adaro
Indonesia.
Hari pertama pelatihan difokuskan pada
pembuatan tali sabut kelapa yang kemudian
dilanjutkan dengan pembuatan cocomesh.
Cocomesh ini banyak dimanfaatkan sebagai
pengganti geosintetis, yaitu untuk reklamasi
lahan tambang, penahan erosi, penguatan tanah
di lereng atau media penghijauan. Kelebihan
jaring sabut ini adalah sifatnya yang mampu
terdegradasi oleh alam dengan cepat dan harga
yang relatif murah.
Pelatihan diakhiri dengan penyerahan
cocomesh hasil produksi kelompok PTC Mandiri
secara simbolis kepada manajemen PTC.•PTC

TANAH KARO - U n t u k
meringankan kesulitan masya
rakat yang terkena dampak
letusan dan erupsi Gunung
Sinabung, PT Pertamina EP
melalui kegiatan Pertamina
EP Peduli memberikan
bantuan beras sebanyak
11.621 kg pada 22 Oktober
2013 di halaman Gedung
KWK Berastagi. Bantuan
tersebut akan didistribusikan
ke masyarakat Kecamatan
Payung Kabupaten Tanah
Karo sekitarnya.
Bantuan sembako
diserahkan Field Manager
PT Pertamina EP Asset 1
Pangkalan Susu Dirasani
Thaib didampingi Assisten
Manager Legal & Relation
Daniel Ginting Munthe kepada
Kordinator Gerakan Berbagi
Kasih Sinabung Sentosa
Gur usinga disaksikan Staf
Kecamatan Payung Jupiter
Tarigan serta Tokoh Ma
syarakat Mambre Singa
rimbun dan perwakilan ma
syarakat lainnya.
Sebagai Perusahaan In
dustri Hulu Migas milik Negara
tentunya PT Pertamina EP

Field Manager PT Pertamina EP Asset 1 Pangkalan Susu Dirasani Thaib didampingi Assisten Manager Legal & Relation
Daniel Ginting Munthe secara simbolis menyerahkan bantuan sembako kepada Kordinator Gerakan Berbagi Kasih Sinabung
Sentosa Gurusinga.

tetap konsisten membantu
masyarakat sekitarnya.
Melalui Program PT Pertamina
EP Peduli, pendistribusian
bantuan tanggap darurat
maup un rehabilitasi terus
dilaksanakan meliputi seluruh
wilayah nusantara yang
terkena dampak langsung
bencana alam, seperti gunung
meletus, banjir, kebakaran,
bencana gempa, banjir ban
dang dan sebagainya.

“Semoga bantuan ini
dapat meringankan kesulitan
masyarakat Kecamatan
Payung khususnya untuk
memenuhi kebutuhan pokok
selama di pengungsian mau
pun setelah kembali ke rumah
masing-masing,” ujar Dirasani
Thaib.
Sementara Staf Keca
matan Payung Jupiter Tarigan
mengucapkan terima kasih
kepada PT Pertamina EP

yang telah memberikan
bantuan terhadap masyarakat
Kecamatan Payung Kabu
paten Tanah Karo.
Hal yang sama disampai
kan Sentosa Gurusinga,
koordinator Gerakan Berbagi
Kasih Sinabung.
Acara diakhiri dengan
ramah tamah serta pendistri
busian bantuan ke masyarakat
Kecamatan Payung.•PEP

Direksi PDSI Cerdaskan Siswa SMA PALI
Pali – Pada 22 Oktober
2013 lalu, setelah menempuh
perjalanan panjang sekitar
4 jam dari Palembang, di
daerah baru hasil pemekaran
Kabupaten Muara Enim,
tepatnya di Kabupaten PALI
(Penukal Abab Lematang
Ilir tepatnya di SMA Negeri
I Tanah Abang Kecamatan
Radja, PALI, Direksi PDSI yang
diwakili oleh Direktur Operasi
melaksanakan program
“Pertamina Mengajar” sebagai
bagian dari rangkaian kegiatan
menyambut HUT Ke-56
Pertamina.
Tujuan dari kegiatan ini
adalah untuk memberikan
edukasi, motivasi, berbagi
pengalaman dalam meniti
karier serta menanamkan
nilai-nilai positif kehidupan
kepada anak-anak Indonesia.
Sehingga pada akhirnya dapat
para siswa belajar lebih giat
untuk meraih cita-cita mereka.

Foto : PDSI

Foto : PTC

Pertamina EP Peduli Bantu
Masyarakat Gunung Sinabung

Direktur Operasi PDSI berbagi pengalaman dengan siswa SMA Ngeri I Tanah Abang, kecamatan Radja, PALI.

Pada kesempatan
tersebut, Sugeng Riyadi
berbagi ilmu dan success
story tentang dunia Migas
dan PDSI pada khususnya.
Penayangan video tentang
kegiatan bagaimana mencari
minyak dan juga video tentang
profil PDSI langsung dapat
memberikan gambaran nyata
tentang proses dan tantangan
yang dihadapi dalam mencari

dan mengangkat minyak dari
perut bumi.
Sambutan yang sangat
antusias dari siswa SMA I
Tanah Abang ditandai dengan
berbagai macam pertanyaan
seputar dunia migas dan
pengalaman pribadi dari
Direktur Operasi, yang sudah
bertugas di Pertamina selama
22 tahun.
Sugeng Riyadi juga

berkesempatan menyam
paikan nasihat bagi para
siswa agar selalu optimis
dengan keterbatasan yang
ada, persistance, percaya
diri, jujur, dan selalu bersyukur
kepada Allah SWT.
Acara diakhiri dengan
penyerahan paket 100 buku
tulis dan alat tulis kepad a
Kepala Sekolah SMA Negeri I
Tanah Abang, Prabumulih.•PDSI

SINOPSIS
		

Judul :

101 Bisnis Online yang Paling Laris
Pengarang :

Ari Kurnia, Dian Nafi, Afin Murtie, Kiki Han, Wuri
Nugraeni

Penerbit :

Gramedia Pustaka Utama
Kolasi :

xvi/il/337p/20cm
Saat ini perkembangan teknologi informasi sangat
signifikan, telepon genggam murah dengan fasilitas
akses internet, biaya koneksi yang terjangkau, hingga
situs jejaring social yang marak menunjukkan bahwa
internet sudah akrab dengan keseharian kita.
Demikian pula dengan dunia bisnis. Melalui
internet kita bisa membuka toko tanpa ruang fisik,
dengan pangsa pasar yang luas. Istilah umumnya
adalah bisnis online, kita hanya perlu memiliki
komputer atau laptop beserta modem, bahkan HP
pun cukup. Sebagai media promosi gratis, anda bisa
memanfaatkan blog sebagai toko online, jejaring sosial
seperti Facebook, Twitter dan berbagai mailing list.
Anda juga dapat memiliki web pribadi yang berbayar.
Bisnis online adalah bisnis yang fleksibel. Risikonya
relatif kecil, waktunya mudah diatur karena dapat
dikontrol dari rumah dan transaksi keuangan bisa
dilakukan melalui internet banking. Selain itu, modal
yang diperlukan relatif kecil, tapi jangkauanya hingga
seluruh nusantara, bahkan sampai ke luar negeri.
Banyak yang menjadikan bisnis ini sebagai usaha
tambahan, bahkan ada yang menjadikannya bisnis
utama.
Satu hal yang menjadi ciri khas bisnis online
adalah basis kepercayaan. Pembeli dan penjual
biasanya belum saling kenal. Kredibilitas penjual
sangat dipertaruhkan di sini. Penjual harus menjaga
nama baik, tepat waktu dalam pengiriman dan
tentusaja barang dan jasa yang dijanjikan haruslah
sama. Gunakan jasa ekspedisi yang terpercaya dan
memungkinkan kita melacak keberadaan barang
secara online.
Buku ini memberikan panduan untuk memulai
bisnis online secara praktis dengan 101 pilihan.
Disajikan dengan penjelasan ringkas dan padat,
serta dilengkapi hambatan dan peluang bisnis, buku
ini akan membantu para pembacanya mempelajari
aneka strategi bisnis online.•PERPUSTAKAAN
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Lima Tahun Perjalanan KOMET
Budaya berbagi pengetahuan sebagai bagian dari kegiatan
Quality Management telah terbukti mampu mendukung pen
capaian proses bisnis perusahaan yang keberhasilannya telah
diakui di tingkat dunia.
KOMET 2008
Knowledge Management Pertamina
di-launching pada tanggal 5 Nopember
2008. Tim KOMET melakukan imp le
mentasi strategi dan roadmap KO
MET yang dimulai dari fase “Model
Implementation” sampai dengan fase
“Optimization.” Pengembangan Portal KOMET dilakukan dengan
penyediaan berbagai fasilitas yang dapat diakses Pekerja untuk
dapat berbagi pengetahuan secara on-line.
KOMET 2009

Direktur Utama menetapkan
“Kebijakan Knowledge Management
Pertamina (KOMET)” untuk diimple
mentasikan di Unit Operasi/Region/
Bisnis hingga Anak Perusahaan.
Bulan KOMET merupakan sa
lah satu kegiatan sosialisasi yang
dilakukan oleh Tim KOMET secara se
rentak di seluruh Unit Operasi/Region/
Bisnis dan Anak Perusahaan.

KOMET 2010
Penghargaan pertama
kali untuk “The Best KOMET
Agent” sebagai pengelola
dan “The Best KOMETers”
sebagai Pekerja yang pa
ling aktif dalam kegiatan
implementasi KOMET dise
rahkan dalam Annual Pertamina Quality (APQ) Award tahun 2010.
KOMET 2011
Ta h u n 2 0 1 1 m e r u p a k a n
tahun pertama KOMET mengikuti
Indonesian MAKE Study serta mem
pero leh predikat “Winner” dan
“Special Recognition for Intellectual
Capital.”
KOMET pun menjadi salah satu agenda pembahasan
bahwa sharing knowledge sebagai organizational capital
competitiveness dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
KOMET 2012
Berbagai Forum KOMET semakin semarak dilaksanakan di
Kantor Pusat dan UO/UB/AP. Dukungan Direksi dan Manajemen
Puncak dalam setiap kegiatan Forum menjadi salah satu bentuk
komitmen perusahaan dalam implementasi budaya berbagi
pengetahuan.

KOMET 2013
Setelah KOMET berhasil meraih “Top Three Winner” dalam
“2013 Indonesia MAKE
Study,” KOMET pun diakui
di tingkat Asia sebagai
“The Winner of 2013 Asian
MAKE Awards.”
Asesmen internal
terh ad ap implementasi
knowledge management pertama kali dilakukan dengan
menggunakan sistem asesmen yang telah dikembangkan oleh
Tim KOMET. Hasil asesmen tersebut menjadi salah satu parameter
penilaian untuk “The Best KOMET Agent” dan “The Best KOMETers”
dalam APQ Award 2013.
Perjuangan Tim KOMET belum usai, berbagai target pe
ngembangan budaya berbagi pengetahuan harus segera di
wujudkan. Mari terus dukung KOMET dengan terus aktif dalam
berbagai kegiatan budaya berbagi pengetahuan.
The More You Share, The More You Get!!! Let’s Share
Knowledge!!•
Oleh: Shynta Dewi & Desy Puspitasari – Tim Quality Management, GA Dit.

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

Hilangkan kantuk
saat jam kerja
Rasa kantuk bisa terjadi di mana pun dan kapan pun
Di saat jam kerja atau ketika rapat penting, rasa kantuk
bisa menyerang Anda. Otomatis hal tersebut akan
mempengaruhi kinerja. Berikut beberapa tips untuk
menghilangkan rasa kantuk saat jam kerja.
Konsumsi kafein. Minum minuman yang mengandung
kafein, seperti kopi, teh, atau minuman berenergi dapat
meningkatkan produksi adrenalin. Selain itu, kafein
juga dapat menghambat zat kimia penyebab kantuk.
Namun demikian harus dalam takaran yang tepat dan
tidak berlebihan. Para ahli menganjurkan untuk tidak
konsumsi kafein lebih dari 200 mg per hari atau setara
dengan 3 cangkir kopi.
Ngemil. Ngemil termasuk sebagai “obat” untuk
mengusir kantuk. Kudapan yang mengandung protein
tinggi dapat merangsang sel orexin pada otak yang
akan mengirimkan impuls listrik. Hal ini akan membuat
seseorang tetap terjaga dan waspada. Jangan sekalikali ngemil kudapan yang banyak mengandung
karbohidrat. Karena kudapan seperti ini akan membuat
kita mudah mengantuk karena dapat meningkatkan dan
menurunkan kadar gula darah dengan sangat cepat.
Bergerak. Jika pekerjaan menuntut Anda untuk duduk
terus dan berhadapan dengan komputer, sebaiknya
lakukan sedikit peregangan sekali waktu atau berjalan
sebentar agar aliran darah kembali lancar dan tidak
terserang kantuk.
Mendengarkan musik. Kegiatan ini dapat
mengembalikan mood dan mengembalikan tingkat
konsentrasi di saat rasa kantuk mendera. Hal ini juga
sesuai dengan hasil sebuah studi di Taiwan yang
menemukan bahwa seseorang cenderung memiliki
level konsentrasi tinggi saat mendengarkan musik ketika
sebelum ujian berlangsung.
Menghirup aroma tertentu. Cobalah menghirup
aroma tertentu karena dinilai cukup efektif untuk
mengembalikan daya konsentrasi anda. Aroma seperti
kayu manis, cokelat, kopi, dan pepermint cukup efektif
untuk membuat mata tetap “on”.
Sinar matahari yang cukup. Seseorang yang kurang
terkena paparan sinar matahari akan cenderung
diserang rasa kantuk. Usahakan ruangan/tempat
kerja mendapatkan cahaya matahari yang cukup agar
terhindar dari kantuk saat bekerja.
Olahraga dan Tidur Cukup. Olahraga seperti lari pagi
sebelum bekerja, dapat membuat tubuh lebih segar
dan bugar, sehingga Anda akan merasa bersemangat
saat beraktivitas. Tidurlah yang cukup dan hindari yang
namanya begadang, sehingga akan meminimalkan
risiko terserang kantuk saat jam kerja.
Konsultasikan dengan dokter. Bisa jadi rasa
kantuk yang Anda alami merupakan tanda adanya
gangguan kesehatan pada diri Anda, seperti sleep
apnea atau anemia. Oleh sebab itu bersegeralah untuk
berkonsultasi dengan dokter mengenai keluhan yang
Anda alami.•www.artiklkesehatan99.com
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YPKP Adakan Pelatihan Pengolahan Limbah

BEKASI - Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat
yang kurang mampu serta untuk memberikan keterampilan
kepada mereka, Yayasan Pendidikan dan Keterampilan
Patra Pertamina (YPKP) memberikan pelatihan keterampilan
bagaimana mengolah sampah menjadi berbagai barang
yang bermanfaat kepada ibu rumah tangga di sekitar Tempat
Pembuangan Akhir Bantar Gebang, Bekasi (17/10).
Para peserta pelatihan yang rata-rata adalah ibu rumah
tangga ini sangat gembira dengan program yang dilaksanakan
oleh YPKP. Apalagi di tempat ini sampah merupakan barang
yang tidak sulit dicari bahkan keseharian para ibu rumah tangga
ini berprofesi sebagai pemulung. Selama ini sampah yang
diperolehnya dijual ke pengepul. Dengan program pelatihan ini,
sampah tersebut bisa diolah menjadi berbagai kerajinan yang
nilai jualnya lebih tinggi sehingga pendapatan para ibu rumah
tangga ini pun meningkat.
Selain pelatihan yang diberikan YPKP bersama PKBL,

Foto : KUNTORO

sumber : tempo.co

TIPS

Pertamina juga memberikan dua buah mesin jahit sebagai sa
rana penunjang untuk membuat kerajinan dari barang barang
bekas tersebut. “Semoga apa yang sudah diberikan ini mampu
dimanfaatkan dengan baik sehingga nantinya bisa menambah
penghasilan ibu-ibu sekalian,” kata Anis Amran yang mewakili
Ketua YPKP.•KUNTORO
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Duta Besar Indonesia untuk Kuwait Kunjungi
Direktur Utama Pertamina

Foto : WAHYU NUGRAHA

JAKARTA - Temui Dirut di Kantor Pusat Pertamina, Senin (21/10) Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia di Kuwait, Ferry Adamhar membahas tindak lanjut
rencana kerja sama Indonesia-Iran ke depan. Kepada Karen Agustiawan dan manajemen
Pertamina, Ferry Adamhar menuturkan laporannyan. Pertemuan terbatas itu dihadiri juga oleh
Head of Capital Market Pertamina Kornel H. Soemardi.•SAHRUL

Penutupan Program Fresh Graduate & Experience Hired
PT Pertamina Gas

Foto : PRIYO WIDIYANTO

JAKARTA - Direktur utama Pertagas Hendra Jaya memberikan sambutan di depan pekerja
baru pada penutupan program Fresh graduate & Exsperience Hired PT Pertamina Gas
tahun 2013 di Gedung Pertamina Learning Center, Simprug, Jakarta, pada Kamis (31/10).
Penutupan BPS pertagas mengangkat 11 pekerja baru berpengalaman dan 18 pekerja baru
fresh graduate.•PRIYO WIDIYANTO

DUMAI - Merayakan ulang tahunnya yang ke-16, Pertamedika melalui Rumah Sakit
Balikpapan (RSPB) mengadakan acara syukuran sekaligus meresmikan laboratorium Catheter
Jantung (CATHLAB) di RSPB. Direktur Utama RSPB, Dr. Zainal Arifin Bachrum meresmikan
pembukaan CATHLAB disaksikan oleh tim manajemen dari RU V Balikpapan dan MOR VI
serta stakeholders lainnya, pada (21/10). Dalam sambutannya, Direktur Utama RSPB berharap
dengan bertambahnya usia Pertamedika maka peningkatan performance para pekerjanya
juga dapat meningkat. Acara ini ditutup dengan pemotongan tumpeng dan makan siang
bersama•RU V

Foto : RU V

Peresmian Laboratorium Catheter Jantung di RS
Pertamina Balikpapan

RU IV Evaluasi Kebugaran Pekerja

Foto : RU IV

CILACAP - Kebugaran dan kesehatan pekerja disadari betul oleh Pertamina sangat berpengaruh terhadap produktifitas
kerja pekerjanya. Terkait dengan hal tersebut RU IV melakukan tes kebugaran secara berkala satu kali dalam setahun
dengan menggunakan metode Rockport. Sedangkan untuk pekerja yang bekerja sebagai Security, Marine dan Fireman
(HSE) dilakukan tes kebugaran sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan metode Napfa (Nasional Physical
Fitness Award), pada Oktober lalu. Director Of Pertamina Hospital Cilacap Sugeng Santoso mengutarakan tujuan tes
kebugaran ini adalah untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani pekerja, dan untuk pekerja yang kurang bugar akan
diikutkan program senam kesegaran jasmani setiap jumat pagi, program obesitas dan disarankan untuk aktif berolahraga
di fitness center Pertamina.•RU IV

Krueng Raya - Untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan BBM Industri, Marketing
Branch Manager NAD melaksanakan program Inhouse Training Konsumen Industri. Program
ini untuk mendukung “Program Pasti Puas” yang sudah dilaksanakan oleh Industrial Fuel
Marketing dari tahun 2010. Acara ini dilaksanakan pada Senin, 8 Oktober 2013 di Terminal
BBM Krueng Raya. Acara dibuka oleh Aribawa Marketing Branch Manager NAD dan R.Dana
Arif Rakhman Sales Executive IFM Wilayah Aceh. Materi disampaikan oleh Wisnu Harviyanto
SE IFM Region I Sumatera, yang kemudian dilanjutkan dengan site visit proses penyaluran
BBM di TBBM Krueng Raya.•MOR I

Foto : MOR I

Inhouse Training untuk Konsumen Industri

Foto : kuntoro
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Presiden Direktur PT Arun NGL

taufik hidayat

Manager Operational Risk
Direktorat Pengolahan

zulkha arfat

Business Initiative Manager
Direktorat PIMR

geodi naim

Valuation Manager
Direktorat PIMR

feri yani

Manager Budget Planning &
Monitoring
Direktorat Pengolahan

pulung megomoyo
Unit Manager HR Jatim Balinus
Direktorat SDM

eddy sofyan

Unit Manager HR RU V
Direktorat SDM

Direktorat Gas Selenggarakan
Workshop Leadership
BOGOR – Di era globalisasi
ini tantangan di dunia bisnis
sem akin besar, terutama
dalam bidang energi.
Karena itulah diperlukan jiwa
entrepreneur dari seorang
pekerja. Untuk menghadapi
tantangan tersebut, Direktorat
Gas mengadakan workshop
Leadership Program dengan
memberikan pembekalan
kepada pekerja level pimpinan
di lingkungan Direktorat Gas.
Workshop tersebut dibuka
o l e h D i re k t u r G a s H a r i
Karyuliarto, di Novotel Hotel
Bogor (25/10).
Hari Karyuliarto menga
takan, Direktorat Gas ke
depan akan menghadapi
persaingan yang tidak ringan.
Untuk itulah diperlukan
pemimpin yang benar-benar
siap menghadapi tantangan
tersebut. “Seorang pemimpin
itu harus memiliki komitmen,
networking, percaya diri dan
siap menapaki kesuksesan,”
tegasnya.
Hari mengingatkan,
pem impin harus menjadi
role model dan memiliki
kemampuan berkomunikasi
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Foto : KUNTORO
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Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan foto bersama dengan tim manajamen Direktorat Gas di sela-sela acara
Workshop Leadership Program.

yang baik sehingga akan
mewujudkan kesatuan Di
rektorat Gas. Apalagi ke de
pannya Direkorat Gas di
harapkan dapat memberikan
kontribusi yang besar untuk
Pertamina.
Sementara Direktur Utama
Karen Agustiawan yang hadir
dalam kesempatan tersebut
menekankan, Direktorat Gas
ke depan harus menjadi
leader di bisnis energi. Oleh
karena itu, harus dimulai dari
karakter para pemimpinnya.

“Pemimpin harus memiliki
jiwa berbisnis yang kuat dan
harus menguasai teknologi.
Tanpa penguasaan teknologi,
nothing. Selain itu, pemimpin
harus build national and
international networking” jelas
Karen.
Dalam workshop yang
diselenggarakan selama tiga
hari ini para leader diberikan
pembekalan mengenai ke
pimpinan, networking, team
work serta roadmap tren bisnis
gas global. Selain itu, kegiatan

diisi dengan sharing motivasi
dari David Lim, leader of first
Singaporean Everest Team.
Ia menjelaskan bagaimana
menjadi leader yang mampu
menghadapi setiap rintangan
dalam menyelesaikan sebuah
misi.
Acara juga diisi motivasi
dari Wawan Widyawan yang
berbagi pengalamannya
bekerja di beberapa perusa
haan besar salah satunya
Pertamina.•KUNTORO

Simulasi ISPS Code Exercise
di TBBM Teluk Kabung
Teluk Kabung – Dua
pelaku pencurian minyak
Dermaga II Terminal BBM Teluk
Kabung berhasil dibekuk oleh
petugas security di Dermaga
pada saat beraksi. Akibat
kejadian ini, Terminal BBM
Teluk Kabung melakukan
pembersihan tumpahan
minyak, di perairan TBBM
Teluk Kabung.
Ini adalah cuplikan
awal kegiatan ISPS Code
Exercise & Oil Spill Recovery
Tier I yang diadakan TBBM
Teluk Kabung, pada akhir
September lalu.
Dalam simulasi tersebut,
diskenariokan petugas loading
master melihat adanya kapal
mencurigakan yang sedang
menuju area dermaga II TBBM
Teluk Kabung.
Awak kapal mencurigakan
ternyata ditumpangi dua
pelaku dan memasuki area

dermaga. Tanpa pikir panjang
kedua pelaku membuka ke
rangan dan melakukan pem
bocoran kerangan minyak,
hingga mengalami tumpahan
BBM di perairan TBBM Teluk
Kabung.
Sehingga atas tindakan
kedua pelaku melakukan
perusakan dan memasuki
area yang berbahaya,
petugas security melakukan
pengamanan dan penang
kapan kepada kedua pelaku.
Dengan kesigapan, para
petugas security disertai
bantuan dari pihak kepolisian
setempat, membekuk kedua
pelaku.
BBM terlanjur tumpah
di area perairan pelabuhan
khusus dermaga II TBBM Teluk
Kabung dibersihkan dengan
cara menjebak tumpahan
minyak menggunakan oil
boom dan oil skimmer.

Foto : MOR I

Foto : kuntoro

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : KUNTORO

Foto : RAHMAN

Foto : RAHMAN

POSISI

Akhirnya tumpahan
berhasil ditangani dan
penerimaan BBM kembali
berjalan seperti biasa.
Kegiatan simulasi tersebut
yang dipimpin oleh Head
of Marine Teluk Kabung,
Rusnawi ini berlangsung
selama dua hari. Operation
Head TBBM Teluk Kabung
Bintang J. Rogahang me
n y a mp a i k a n , k e g i a t a n
ISPS Code sangat penting
dilakukan di pelabuhan

khusus TBBM Teluk Kabung
mengingat lokasi ini menerima
BBM impor.
Acara juga dihadiri
perwakilan dari KPLP, KSOP
Teluk Bayur, TNI, POLRI,
juga aparat pemerintahan
setempat. Menurut Jajat
Sudrajat selaku instruktur
dari PMR Shipping dan Ast.
Manager Marine Operation,
R. M. Dani sebagai observer,
kegiatan ini berlangsung
dengan sangat baik.•MOR I
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PT Tugu Pratama Indonesia Buka
Tiga Kantor Cabang Baru
Pertamedika Menjawab
Tantangan Zaman
JAKARTA - “Sebagai institusi bisnis yang bergerak
dalam layanan kesehatan, usia 16 tahun ini
seyogianya menjadi titik tolak dengan dasar kita
harus membawa Pertamedika menjadi semakin
dewasa dan mandiri.”
Hal tersebut dikatakan oleh Presiden Direktur PT
Pertamina Bina Medika Dr. dr. Mardjo Soebiandono
dalam acara Syukuran & Kebersamaan 16 Tahun PT
Pertamina Bina Medika (Pertamedika), pada Selasa
(22/10) di Graha RSPP.
Acara HUT Pertamedika dihadiri Direktur Umum
Pertamina Luhur Budi Djatmiko, Corporate Secretary
Pertamina Nursatyo Argo, mantan Komisaris Utama
Pertamedika Supriyanto, dan mantan Direktur SDM
Pertamina Rukmi Hadihartini.
Tidak kalah penting, untuk pertama kalinya,
HUT Pertamedika juga dihadiri lengkap para
mantan pimpinan Pertamedika, selain pimpinan
yang masih menjabat saat ini. Mereka ialah Prof. Dr.
Satyanegara, Dr. Sudjono, Dr. Ismoyo Djati, dan Dr.
Mohammad Isnaeni.
“Kedewasaan Pertamedika haruslah tercermin
dengan terwujudnya organisasi Pertamedika
menjadi learning organization yang mampu
menyesuaikan dan menyikapi dengan efisien dan
efektif setiap situasi dan kondisi serta tantangan
zaman yang dihadapi,” lanjut Mardjo. “Sedangkan
kemandirian Pertamedika haruslah tercermin
sebagai perwujudan sustainable outstanding
financial performance, sehingga keberadaan
Pertamedika benar-benar memberi manfaat yang
sebesar-besarnya bagi seluruh stakeholders.”
Asep Saifudin, ketua panitia, melaporkan bahwa
kegiatan menyambut Hut ke-16 sudah dimulai sejak
1 Oktober 2013, dengan berbagai pertandingan
olahraga, ceramah ilmiah, aksi sosial di berbagai
daerah, dll. Khusus untuk bulutangkis, nama
Prof. Satyanegara diabadikan sebagai trofi yang
diperebutkan setiap tahun.
Pertamedika dimulai dari Rumah Sakit Pusat
Pertamina yang berdiri tahun 1972. Kemudian dalam
perkembangannya menjadi PT RSPP tahun 1997,
dan akhirnya menjadi PT Pertamina Bina Medika
(Pertamedika).•URIP

BANDUNG - P T Tu g u
Pratama Indonesia semakin
memperluas jaringan
usaha maupun distribusi
pelayanannya dengan
membuka 3 kantor cabang
baru secara estafet pada
bulan Oktober 2013 ini,
yaitu di Balikpapan, Medan
dan Bandung. Rencananya,
disusul pemukaan cabang
lainnya di Semarang, Pa
lembang dan Makasar yang
ditargetkan pada akhir tahun
2013.
Puncak rangkaian
peresmian ketiga kantor
cabang baru tersebut
diadakan pada 31 Oktober
2013 di Patra Jasa Ban
dung Hotel. Hadir dalam ke
sempatan tersebut Direktur

Umum Pertamina Luhur Budi
Djatmiko selaku Presiden
Komisaris TPI.
Pembukaan tiga kantor
cabang ini merupakan
peningkatan status dari kantor
pemasaran. Sebelumnya TPI
hanya memiliki satu kantor
cabang saja di Surabaya dan
memiliki network office di
Hongkong (Tugu Insurance
Company Ltd). Pembukaan
kantor cabang di wilayah
Medan, Balikpapan dan
Bandung ini didasari dengan
pertimbangan produktivitas
bisnis Pertamina maupun
anak perusahaannya, serta
top & target valued clients
lainnya di wilayah-wilayah
strategis tersebut. Tumbuhnya
pembangunan infrastruktur

Foto : TPI

AHA
Foto : WAHYU NUGR

KIPRAH
ANAK PERUSAHAAN

ekonomi yang stabil turut
didukung oleh kehadiran
operasional korporasikorporasi berportfolio bisnis
yang sangat kuat dan
tentunya berprospektif tinggi.
Top manajemen TPI ber
harap langkah realisasi pem
bukaan kantor-kantor cabang
baru di wilayah strategis
Ind onesia dapat semakin

meningkatkan pelayanan
terbaik kepada seluruh
klien maupun mitra bisnis.
Terutama untuk meraih target
optimalisasi sinergi bisnis
di lingkungan Pertamina
group dengan berlandaskan
semangat untuk dapat
semakin tumbuh berkembang
secara berkelanjutan di masa
mendatang.•TPI

PEP Field Bunyu Kembali Sukses
Tingkatkan Produksi
Bunyu - Pertamina EP

mendongkrak produksi di

halaman Mesjid At-Taqwa

Bunyu atas kerja keras,

Field Bunyu kembali sukses

Field Bunyu dari semula

komplek Nibung Lama dan

dukungan, serta doa yang

meningkatkan produksinya.

sekitar 6.000 BOPD menjadi

dihadiri oleh sebagian besar

diberikan sehingga produksi

Keberhasilan ini dicapai

lebih dari 7.000 BOPD.

pekerja, pekarya, keluarga,

Pertamina EP Field Bunyu
dapat meningkat.

setelah kegiatan pengeboran

Keberhasilan peningkatan

unsur muspika serta kaum

yang dilakukan di sumur

produksi langsung direspon

dhuafa Bunyu. Acara syukuran

Hasanul juga mengatakan,

BN - 39. Field Bunyu sukses

oleh pihak manajemen

diisi dengan doa dan makan

bahwa antara perusahaan

m e n i n g k a t k a n p ro d u k s i

Pertamina EP Field Bunyu

bersama serta dilanjutkan

dan masyarakat sekitar

secara signifikan. Sumur yang

dengan menyelenggarakan

dengan pemberian santunan

wilayah operasi harus terjalin

diproduksi sejak tahun 2012

syukuran serta pemberian

oleh manajemen Pertamina

hubungan yang harmonis

itu berhasil menyemburkan

santunan kepada 60 kaum

EP Field Bunyu.

serta saling dukung.

minyak sebanyak ±1.200

dhuafa di Bunyu (18/10).

Bunyu Legal and Relations

Keberadaan perusahaan

BOPD dan gas sebanyak 860

Acara yang bertajuk

Assistant Manager Hasanul

tentu akan bermanfaat bagi

MSCFD.

“Syukuran Peningkatan

Ashari menyampaikan ap

masyarakat sekitar, karena

Penambahan produksi

Produksi Atas Keberhasilan

resiasi dan rasa terima kasih

mereka dapat menikmati

migas dari sumur BN-39 ini

Sumur BN-39 Pertamina EP

nya kepada seluruh pekerja,

hasil dari upaya perusahaan

terbilang besar dan berhasil

Field Bunyu” ini diadakan di

pekarya serta masyarakat

memproduksi migas.•PEP

Keberhasilan Eksplorasi MLD-A 07 Pertamina EP Jatibarang
Indramayu - PT Perta
min a EP (PEP) Asset 3
Jatibarang Field menga
dakan tasyakuran sebagai
perwujudan rasa syukur
terhadap keberhasilan
eksplorasi. Kali ini kegiatan
digelar di area sumur MLD-A
07 yang terletak di Desa
Sumuradem, Kecamatan
Sukra, Kabupaten Indramayu
ditandai doa bersama dan
pemotongan tumpeng

disertai pemberian santunan
bagi anak yatim dan kaum
dhuafa, Kamis (17/10).
Jatibarang Field Manager,
Ceppy Agung Kur niawan
melalui Jatibarang Onshore
Prod. Operation Ast. Manager,
Syamsul Hadi mengatakan,
keberhasilan produksi di sumur
eksplorasi MLD-A 07 tersebut
patut untuk disyukuri. Sebab,
di lokasi yang terdapat 7
sumur itu tersimpan potensi

migas cukup besar pada
2 sumurnya. Dari 2 sumur
eksplorasi tersebut, pihaknya
bisa memproduksi masingmasing mencapai sekitar
300 barel minyak per hari.
“Di lokasi sumur MLD-A 07 ini
seluruhnya ada 7 sumur. Ada
2 sumur yang memiliki potensi
kandungan migas masingmasing sekitar 300 BOPD.
Sementara 5 sumur lainnya
ada yang tidak berpotensi

untuk dilakukan produksi
dan ada yang berpotensi tapi
sangat sedikit”, jelasnya.
Dengan kandungan
potensi migas yang ada
di lokasi sumur eksplorasi
itu, pihaknya memastikan
produksi yang dilakukan
sudah sesuai target awal.
Bahkan, dipastikannya pula
angka produksi di 2 sumur
itu sudah di atas angka
yang ditargetkan. Sehingga,

tidak hanya kepuasan bagi
pihaknya, tapi akan menjadi
kontribusi besar terhadap
devisa negara. Bahkan,
keberhasilan pengeboran
dan capaian targetnya akan
berdampak positif terhadap
kemakmuran masyarakat.
“Target produksi Jatiba
rang Field sampai akhir tahun
ini minimal 7.200 BOPD.
Target produksi optimis akan
tercapai,” ungkap Syamsul.

Sementara itu, Govern
ment and Assistant Manager
PT Pertamina EP Asset 3
Jatibarang Field, Dian Hapsari
Fi ras ati m enyam pai kan,
sebagai ungkapan rasa syukur
atas keberhasilan produksi itu
perlu pula adanya kepedulian
kepada masyarakat di sekitar
lokasi pengeboran. Yaitu,
melalui pemberian santunan
kepada anak yatim dan
dhuafa.•PEP
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Menteri BUMN Senam Bareng
Insan Pertamina

Balikpapan - Dalam mendukung realisasi
kegiatan CSR di tahun 2013, Refinery Unit V
Balikpapan menyelenggarakan kegiatan Corporate
Social Responsibility di bidang kesehatan bekerja
sama dengan Rumah Sakit Pertamina Balikpapan
(RSPB). Kegiatan dalam bentuk pelatihan Basic
Trauma & Cardiac Life Suport ini diadakan di RSPB
Training Center, pada 21 Oktober lalu.
Pelatihan diikuti oleh 30 peserta berlatar
belakang tenaga medis yang berasal dari seluruh
puskesmas dan posyandu di kota Balikpapan.
Tujuan dari penyelenggaraan ini adalah mengasah
kemampuan para tenaga medis tersebut yang
bekerja jauh dari Rumah Sakit rujukan yang ada
di Kota Balikpapan. Dengan demikian, diharapkan
mereka bisa memberikan pertolongan pertama
kepada pasien gawat darurat di tempat kerja
masing-masing.•RU V

Health & Medical Management Manager Ugan Gandar (kiri) bersama para peserta
terbaik Training of Trainer HIV & AIDS Workplace Programme.
Foto : PRIYO WIDIYANTO

Pelatihan untuk
Tenaga Medis
Balikpapan

JAKARTA – Pelaksanaan
senam Jumat pagi di halaman
parkir Kantor Pusat Pertamina
tidak seperti biasanya. Kali
ini senam Jumat pagi, (1/11)
dihadiri oleh Menteri Negara
BUMN RI, Dahlan Iskan yang
bertindak sebagai instruktur
senam di atas panggung
didampingi oleh tujuh instruk
tur lainnya.
Kegiatan senam berlang
sung lebih meriah dari biasa
nya karena diikuti oleh Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan, jajaran direksi
Pertamina dan direksi anak
perusahaan serta segenap
insan Pertamina turut ambil
posisi untuk mengikuti senam
Dahlan Style.
Tepat pukul 05.30 WIB
senam dimulai. Beragam jenis
musik dangdut, reggae, latin,
India, pop, mandarin, Korea
dan lagu tembang lawaspun
turut mengiringi gerakan
senam. Jenis musik dan
gerakan senam memang tidak
seperti gerakan senam yang
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Menteri Negara BUMN RI Dahlan Iskan bersemangat melakukan senam bersama insan Pertamina, pada 1 November lalu.

biasanya. Namun, peserta
senam tetap semangat dan
antusias mengikuti senam
yang berlangsung selama
satu jam tersebut.
“Cukup yaa…. Kalau
diteruskan ini bisa sampai
sore. Karena saya punya
200 lagu,” ucapnya sembari
mengakhiri senamnya. “Saya

ingin karyawan BUMN sehat
semua dengan berolahraga,”
lanjutnya.
Usai pelaksanaan se
nam, dilanjutkan dengan
pen andatanganan Komit
m e n D i re k s i P e r t a m i n a
terhadap pencegahan
dan penanggulangan HIV
dan AIDS di tempat kerja.

Penandatanganan disaksikan
oleh Menteri Negara BUMN
Dahlan Iskan.
Dahlan Iskan menyambut
baik komitmen yang dilakukan
o l e h d i re k s i P e r t a m i n a .
“Pertamina harus selalu
menjadi contoh terbaik dalam
segala hal,” tegasnya.•IRLI

Nama Pertamina Berkibar di Kanada
CALGARY, KANADA - Nama
Pertamina dan Indonesia
kembali berkibar pada ajang
World Petroleum Council
Youth Forum 2013 yang
dilaksanakan pada 22 – 25
Oktober 2013 di Calgary,
Kanada, setelah salah seorang
pekerja Pertamina, Syahid
Deradjat (Human Resource
Directorate), terpilih sebagai
salah satu youth speaker pada
kegiatan tersebut.
Terpilihnya Syahid sebagai
youth speaker menjadi prestasi
tersendiri karena melalui
seleksi yang ketat dimana
setiap kandidat diwajibkan
membuat sebuah tulisan
yang terkait dengan tema
technical innovation, business
leadership, dan sustainability
di industri minyak dan gas.
Setelah bersaing dengan
lebih dari 300 aplikasi yang
masuk untuk menjadi youth
speaker, Syahid akhirnya
terpilih sebagai salah satu
dari tiga youth speaker
yang berhak meyampaikan

materi tulisannya pada ajang
tersebut bersama dengan
dua profesional muda lain dari
Rusia dan Kanada.
Pada kegiatan tersebut,
Syahid menyampaikan
presentasi berjudul
“Pertamina Sobat Bumi;
Integrating Corporate Social
Responsibility to the National
Development Agenda”,
yang menyoroti pentingnya
program Corporate Social
Responsibility (CSR) di
Pertamina untuk mendukung
business sustainability dan
juga community development
di Indonesia sebagai bentuk
kontribusi sektor bisnis
terhadap pembangunan
nasional.
Presentasi Syahid menda
patkan sambutan hangat
dari para delegasi yang
mengikuti kegiatan tersebut.
Salah seorang delegasi dari
Nigeria menyampaikan,
program-program CSR di
Pertamina dapat dijadikan
model bagi program-program

CSR yang dilaksanakan oleh
perusahaan di negara-negara
berkembang. Delegasi lain
dari Perancis mengungkapkan
apresiasinya terhadap
komitmen Pertamina yang
tidak hanya melaksanakan
CSR sebagai bagian dari
upaya meningkatkan citra
perusahaan, tapi juga mem
berikan kontribusi langsung
terhadap pembangunan
nasional.
Kegiatan World Petroleum
Council Youth Forum 2013
merupakan edisi keempat
dari kegiatan serupa yang
sebelumnya dilaksanakan
di New Delhi (2010), Paris
(2008), dan Beijing (2004).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh
lebih dari 1.000 delegasi dari
berbagai perusahaan minyak
dan gas, consulting firm,
organisasi profesional, dan
instansi pemerintahan dari 62
negara yang rata-rata berusia
antara 20 – 35 tahun.
Kegiatan tersebut bertu
juan untuk mempertemukan

Foto : SEKURITI

Foto : RU V

SOROT

Syahid Deradjat terpilih sebagai salah satu youth speaker dalam ajang World Petroleum Council Youth Forum 2013.

profesional-profesional muda
di industri minyak dan gas
dengan pemimpin-pemimpin
perusahaan kelas dunia dan
juga aktor-aktor penting
pemerintahan.
Syahid yang kebe
r a n gk a t a n n y a d i d u k u n g
oleh Pertamina Foundation
menyampaikan kebang
gaannya dapat mewakili
Pertamina dan Indonesia
pada kegiatan tingkat interna
sional tersebut.

Syahid yang juga pernah
menjadi delegasi Indonesia
pada G20 Youth Summit
di Amerika Serikat tahun
lalu berharap ke depannya
semakin banyak generasi
muda di Pertamina yang
terlibat secara aktif dalam
kegiatan dan organisasi
internasional. “Karena man
faatnya sangat terasa. Tidak
hanya untuk meningkatkan
kompetensi dan soft skills
dalam pekerjaan, namun juga

untuk memperluas jaringan
profesional dan mengangkat
citra perusahaan di dunia
internasional. Sehingga dapat
membantu tercapainya visi
perusahaan untuk menjadi
perusahaan energi berkelas
dunia,” ujarnya.
Syahid juga berharap di
masa depan Indonesia dapat
menjadi tuan rumah dari
pertemuan profesional muda
dunia di industri minyak dan
gas tersebut.•DIT. SDM
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GM RU VI Kunjungi Polda
Jabar dan Kodam III Siliwangi

Training Basic Refinery Operation & Economics
DUMAI - Sekitar 40 pekerja

dari berbagai Unit Refinery
se-Indonesia mengikuti
Training Basic Refinery
Operation dan Economics
(Broe) di Refinery Unit II
Dumai, pada 1 September
2013. Pelatihan selama
enam hari ini diadakan di
Foto : RU VI

BANDUNG – GM RU VI
Balongan Budi Santoso
Syarif melakukan kunjungan
ke Polda Jawa Barat di
Bandung, pada (10/10).
Kunjungan ini dimaksudkan
untuk mempererat hubungan
kekeluargaan dan kerja sa
ma antara Polri dan RU VI
Balongan, khususnya di bi
dang pengamanan.
Dalam kunjungan tersebut
hadir Legal & General Affairs
Manager RU VI A. Rendra
Wachyand, OPI Coordinator
Indra Trigha, Refenery Internal
Audit Balongan Manager Amril
Aminullah, Security Section
Head Karyadi, serta pekerja
dari Security Iskandarsyah.
GM RU VI Balongan Budi
Santoso Syarif mengatakan,
Polri merupakan aparatur ne
gara yang sangat dibutuhkan
oleh bangsa, termasuk
RU VI Balongan sebagai
pengaman Kilang Balongan
yang merupakan objek vital
nasional.
Kilang Balongan me
rupakan kilang yang stra
tegis sehingga harus terus
memproduksi BBM untuk
memenuhi kebutuhan nasio
nal terutama wilayah DKI
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Tim manajemen RU VI Balongan foto bersama dengan Kapolda Jawa Barat Irjen
Pol. Suhardi Alius.

serta Jawa Barat. “Jika tanpa
pengamanan dari TNI/Polri
maka kegiatan operasional
k i l a n g d a p a t t e r g a n ggu
sehingga aktivitas secara
nasional juga akan terganggu.
Mengingat BBM merupakan
kebutuhan yang sangat pen
ting sebagai penunjang mo
bilitas masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu Kapolda
Jawa Barat Irjen Pol Suhardi
Alius menyatakan pihaknya
merasa tersanjung mendapat
kunjungan dari RU VI Ba
longan. Ia mengatakan
jajarannya siap memberikan
pengamanan kepada RU VI
Balongan agar objek vital
nasional tersebut dapat terus
beroperasi dengan baik
sehingga seluruh pekerja RU
VI dapat nyaman bekerja demi

memenuhi kebutuhan BBM
dalam negeri.
Kepala Security RU VI
Balongan Karyadi melalui
Iskandarsyah mengatakan
Security RU VI secara ber
kesinambungan melakukan
koordinasi agar kerja sama di
bidang pengamanan antara
RU VI Balongan dengan Polri
dapat berjalan dengan baik
dan bersinergi.
Selain ke Polda Jawa Ba
rat, rombongan tim manaje
men melakukan kunjungan ke
Pangdam III Siliwangi Mayjen
TNI Dedi Kusnadi Tamim.
“Kami akan selalu membantu
dan memberikan hal-hal
yang dibutuhkan oleh RU
VI Balongan terkait dengan
pengamanan kilang,” tegas
Dedi.•RU VI

Hotel Grand Zuri Dumai.
Para peserta training
adalah operator kilang lulusan BPAT dengan masa kerja 2-3 tahun dan lulusan
BKJTdengan masa kerja 4-5 tahun. Diantara Refinery Unit yang mengikutsertakan
pekerjanya adalah RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan dan RU VI Balongan.
Training Broe bertujuan menjelaskan dasar-dasar operasi kilang, yaitu memberikan
pngetahuan dan keterampilan dasar tentang pengoperasian unit proses di refinery
secara aman, andal. Termasuk yang berkaitan dengan aspek proses, peralatan, variabel
operasi, safety dan studi kasus.
Pelatihan diisi oleh tujuh instruktur, yang berasal dari RU VI Balongan, RU III Plaju,
dan RU IV Cilacap.
Pjs. General Manager RU II Dumai, Afdal Martha, didampingi HRD Section Head,
Mulyadi, membuka membuka Training Broe. Dalam kesempatan tersebut Afdal berharap
pelatihan ini dapat menambah pengetahuan peserta dalam mencapai keandalan
operasional serta mengoperasikan kilang secara optimal dan aman. “Semoga apa
yang menjadi tujuan training dapat dipraktikkan di kilang masing-masing,” ujar Afdal
Martha.•RU II

Kontribusi Pertamina pada HUT HDCI
JAKARTA – S e b a g a i

27 Oktober 2013 tersebut,

yang tentunya untuk menjaga

bentuk penghargaan atas

Pertamina membuka stand

kualitas motor gede. “Mereka

loyalitas Motor Harley-

yang memajang produk-

tentunya memilih bahan bakar

Davidson menggunakan

produk pelumas andalan

yang berkualitas lebih baik

Bahan Bakar Minyak Non

Pertamina dan juga Bahan

pula salah satunya seperti

Subsidi, PT Pertamina

Bakar Non Subsidi yang dijual

Pertamax dan Pertamax Plus.

(Persero) memberikan

dalam bentuk kemasan.

Sehingga memiliki potensi

apresiasi kepada Harley-

“Apresiasi ini sebagai

Davidson Club Indonesia

bentuk support kami un

(HDCI) dengan membagikan

tuk HDCI dalam bentuk

Ketua Umum HDCI

voucher Pertamax sejumlah

pertukaran nilai. Komunitas

Nanan Sukarna, dalam

Rp 50 juta.

Harley juga berkontribusi

sambutannya memberikan

yang cukup besar bagi
Pertamina.

Bentuk apresiasi tersebut

dengan menggunakan Per

apresiasi atas para sponsor

diberikan sebagai wujud

tamax,” ungkap Manager Fuel

yang berkontribusi dalam

kontribusi Pertamina dalam

Retail Non PSO Pertamina,

menyambut hari jadi ke-50

rangka perayaan perjalanan

Waljiyanto yang hadir dalam

tahun HDCI dan menjadi

50 tahun HDCI sebagai klub

pembukaan perayaan 50

satu rangkaian perayaan ke-

ternama sepeda motor besar

tahun HDCI, Jumat (25/10).

110 tahun Harley Davidson

di Indonesia.

Menurut Waljiyanto, para

h a d i r d i d u n i a . “ Ta n p a

Pada perayaan yang

pengguna motor gede yang

kontribusi dari berbagai pihak,

berlangsung selama tiga

tergabung dalam komunitas

perayaan ini tentunya tidak

hari di Plaza Selatan Istora

HDCI adalah orang-orang

berjalan dengan maksimal,”

Senayan Jakarta pada 25-

dari kalangan menengah atas

ucapnya.•IRLI
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Pertamina Sabet Dua
Penghargaan Marketing Award

Foto : kiky Sport

GP2 Series 2013 :

Rio Posisi 19

Marketing Award untuk produk Pertamina menjadi bukti kepercayaan yang diberikan konsumen melalui majalah Marketing.

Ia mengemukakan, ke
perc ayaan yang diberikan
konsumen melalui majalah
Marketing tersebut menjadi
tanggung jawab moral Per
tamina untuk terus mem
pertahankannya.
“Wujud apresiasi ini me
macu Pertamina untuk terus
konsisten mempertahankan
kualitas produk dan lebih
mengutamakan kepentingan

konsumen,” tegasnya.
Ia menjelaskan strategi
memperoleh penghargaan
juga dilakukan melalui edukasi
terhadap penggunaan bahan
bakar ramah lingkungan
Pertamina, Pertamax. Edu
kasi ini diharapkan bisa
menjadi suatu gaya hidup
bagi konsumen ke depannya.
Pihaknya berharap pro
duk dalam negeri selalu

Satu lagi, SPBU Rebranding
Diresmikan

menjadi pilihan utam a dan
mendapatkan tempat di hati
masyarakat Indonesia. “Bagi
kami, kesetiaan atau loyalitas
konsumen adalah nomor sa
tu,” harap Waljiyanto.
Sementara Suhartono
Chandra, Managing Director
Marketing Group, meng
ungkapkan, acara yang di
kemas dalam bentuk seminar
interaktif dan awarding ini
melibatkan ribuan audiens
yang berhubungan dengan
bidang pemasaran.
Menurutnya, presentasi
seminar ini dapat menjadi
ajang pembelajaran dan
studi kasus keberhasilan
pemasaran perusahaan
di Indonesia. Di sini, para
leader bidang marketing
menunjukkan eksistensi dan
karakter leadership-nya,
kepada potential shareholder
atau customer.•EGHA

Sambungan dari halaman 1 ..
Foto : MOR I

Medan - Satu lagi SPBU
rebranding diresmikan.
Peresmian SPBU
11.201.106 di Polonia
Med an ini dilakukan oleh
GM MOR I Giri Santoso,
disaksikan oleh Vice
President Pertamina Retail
Fuel Marketing Muchamad
Iskandar, pada (17/10).
Giri Santoso mengatakan
rebranding SPBU ini
sekaligus menjadi salah
satu bukti bahwa Pertamina
mampu mempertahankan
pangsa pasar, khususnya
sektor bisnis retail di tanah
air.
“Semoga SPBU ini dapat
mendorong peningkatan
pelayanan terbaik untuk
konsumen, termasuk da
lam upaya memenuhi kebu
tuhan akan bahan bakar
berkualitas,” ujarnya.

a

Foto : KUNTORO

JAKARTA – Sejalan dengan
strategi pemasaran yang
komprehensif dan unggul
dalam bersaing, Pertamina
sukses menyabet dua peng
hargaan kategori The Best in
Social Marketing dan The Best
Marketing Campaign pada
Penganugerahan Marketing
Award 2013. Penghargaan
ini diberikan Majalah
Marketing dalam perhelatan
akbar di bidang pemasaran
yang bertema “Show Your
Leadership”.
Commercial Retail
Fuel Marketing Pertamina
Waljiyanto, bahagia dengan
penghargaan yang diterima.
Menurutn ya, pencapaian
tersebut tidak terlepas dari
hasil kerja keras tim marketing
Pertamina dalam memasarkan
produk andalannya, Pertamax
Ecosave Technology. “Ini
kebanggaan bagi Pertamina
untuk terus mendengarkan
konsumen agar bisa menda
patkan opportunity yang
positif,” ungkap Waljiyanto
usai kegiatan yang digelar di
Balai Sarbini, Jakarta, (29/10).
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Ia juga berharap, keha
diran produk-produk BBM
non subsidi seperti Per
tamax, Pertamax Plus dan
Pertamina Dex di SPBUSPBU Pertamina dapat
mendorong konsumen yang
mampu secara ekonomi
untuk meninggalkan BBM
Bersubsidi.
SPBU ini merupakan
salah satu dari delapan SPBU
eks Petronas yang diakuisisi

Pertamina. Berada di lokasi Jl
Imam Bonjol Polonia Medan
adalah SPBU Company Own
Company Operated (COCO)
yang dioperasikan oleh PT
Pertamina Retail.
SPBU ke- 86 di Medan
atau yang ke-319 di
Sumatera Utara ini dilengkapi
fasilitas, antara lain restauran
cepat saji, toilet, minimarket
BRIGHT.•MOR I

Abu Dhabi - Pebalap Pertamina Rio Haryanto
menduduki posisi 19 pada GP2 Series 2013.
Posisi yag diraih Rio ini merupakan pencapaian
akhir yang didapatnya pada tahun ini dalam laga
GP2 Series.
Di seri terakhir di Sirkuit Yas Marina, Abu
Dhabi, Uni Emirat Arab, Rio harus puas finish
di urutan ke-14 pada feature race yang diakan
pada Sabtu, (2/11). Rio sempat melorot ke urutan
23 karena sesaat setelah start ada insiden di
depannya. Kondisi ini yang membuat Rio sempat
terhambat beberapa saat.
Kondisi udara yang sangat panas juga
memengaruhi performa mobil. Namun, Rio
pantang menyerah. Pebalap muda ini tetap
diacungi jempol karena mampu melewati 9
pebalap lainnya dengan catatan waktu 1 jam
35,435 detik, dengan jumlah putaran 29 lap.
Sehari kemudian, (3/11), dengan menempuh
22 lap sejauh 122,188 km, Rio mampu memacu
mobilnya dengan sangat agresif dan langsung
menyodok di posisi 9. Namun demikian, saat akan
memasuki posisi ke-8, ia bersenggolan dengan
A. Rossi dan mengakibatkan sayap kanan depan
mobil Rio rusak. Akibatnya, performa mobil
menurun bahkan ia tak melakukan overtaking
sepanjang lomba.
“Hilangnya bagian sayap kanan depan
membuat mobil Rio mengalami understeer. Hal
itu membuat Rio kesulitan di tikungan cepat, baik
ke kiri maupun ke kanan,” kata Piers Hunniset.
Namun demikian, dengan keadaan mobil yang
tidak maksimal Rio mempertahankan posisinya
dan berhasil finish di posisi ke-19 dengan catatan
waktu 44 menit 37,813 detik.•www. rioharyanto.com

Pertamina Kembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Angin

masing-masing titik dilengkapi
dengan turbin yang dapat
menghasilkan dua megawatt di
Desa Taman Jaya, Sukabumi.
Kecepatan angin rata-rata
di desa tersebut sebesar
7,3m/detik pada ketinggian
45 meter. Rencananya turbin
akan dibangun dengan
ketinggian 80 meter sehingga
akan diperoleh kecepatan
angin yang lebih tinggi.
“Dari kapasitas terbangun
10 MW, kapasitas produksi
PLA ini per tahun rata-rata
hanya sebesar 20 persennya

atau 286 ribu watt hour/tahun.
Angka 20 persen itu sudah
cukup bagus karena kami
sudah memperhitungkan
kondisi anginnya,” jelas
Poempida.
Untuk studi kelayakan
teknis, Viron Energy didukung
oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Teknologi
Ketenagalistrikan dan Energi
Baru Terbarukan (P3TKEBT)
Badan Litbang Energi
dan Sumberdaya Mineral
Kementerian Energi dan
Sumberdaya Mineral.

Upaya yang dilakukan
oleh Pertamina dan Viron
Energy adalah sebagai
bagian dari salah satu
rencana strategis Indonesia
untuk jangka menengah dan
panjang, yaitu diversifikasi
untuk energy mix sehingga
menjadi negara dengan
tingkat ketergantungan yang
rendah terhadap energi fosil.
Membangun energi angin
dapat menjadi salah satu
solusi menuju negara dengan
pertumbuhan berbasis
hijau.•IRLI

