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Pojok Manajemen :
TDAE : NILAI TAMBAH BARU
KILANG PERTAMINA

MarketUpdate
citra ke realita : perspektif
ekspektasi pelaku pasar uang
Belakangan, beberapa saluran TV kabel internasional seperti
CNN atau CNBC sering menayangkan kampanye promosi
Indonesia, dengan tagline “Remarkable Indonesia”. Ada lebih dari
3 versi dari tayangan promosi pencitraan negara ini. Penekanan
dari promo-campaign tersebut adalah pada pembentukan
citra Indonesia sebagai negara yang aman dengan manusia yg
berbudaya luhur dan terdidik. Melalui visualisasi aman, berbudaya
luhur dan terdidik. Promo-campaign Pemerintah RI ini merupakan
upaya pencitraan positif yang dimulai tahun 2009. Tidak terlihat
ajakan secara langsung atau “hard sell” untuk berinvestasi,
namun kalimat penutup “Take a look at us now” (Tengoklah kami
sekarang) yang selalu ada di setiap serinya, seakan menunjukan
diferensiasi kekuatan negara Indonesia.
Bagi pelaku pasar uang global, promo-campaign seperti ini
dapat menjadi cerminan kondisi suatu negara ataupun institusi
dan bagian awal dari proses keputusan investasi. Namun, pelaku
pasar uang global mengharapkan hal itu tidak hanya sekedar
pencitraan tapi juga dapat diwujudkan menjadi realita. Persepsi
investor akan ditopang oleh evidence berupa kajian, analisis,
dan data faktual. Pasalnya landasan dasar investasi bagi investor
adalah mengalirnya dana segar ke tempat yang dipersepsi lebih
aman dan lebih menguntungkan dibandingkan ke tempat lain.
Pada akhirnya, hal tersebut akan menciptakan pergerakan arus
uang masuk (inflow capital mobility) ke negara atau institusi
tersebut. Seperti, peningkatan realisasi investasi riil yang tercatat
di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode semester
I-2012 pada tabel berikut.

Tabel: Realisasi Investasi Riil Semester I-2011 dan 2012
Sumber: BKPM

Apa artinya untuk Pertamina? Sama halnya dengan
Pemerintah, Pertamina juga memiliki tagline untuk membangun
citranya ke eksternal perusahaan maupun sebagai penyemangat
bagi kalangan internal. Kita sudah sangat kenal dengan “Semangat
Terbarukan”. Namun pada Safari Ramadhan lalu, insan Pertamina
juga mulai mendengar kata-kata “Energizing Asia”. “Energizing
Asia” memiliki pesan dan pengaruh yang kuat, mencermikan
cita-cita perusahaan untuk berkiprah sebagai perusahaan energi
terkemuka di ranah regional pada tahun 2025.
Kita sering mendengar pernyataan : “That’s nice, but can
you deliver?” Kembali, bagi para pelaku pasar uang global yang
penting bukan hanya pencitraan yang gagah, tapi lebih pada
kemampuan untuk mewujudkan menjadi sebuah realita. Jadi,
mari, tengoklah Pertamina sekarang.•
Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan
Perusahaan Sekuritas.
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Opini Pekerja :
JALAN MASIH PANJANG,
SO WHAT...?
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Utama:
pertamina bersinergi
dengan kementerian PP-PA

Pertamina Rintis Bus dan
Kompor Berbahan Bakar LNG
Pertamina melalui

PT Badak NGL melakukan
terobosan dengan

meluncurkan bus dan

kompor berbahan bakar

LNG. Inovasi teknologi ini
lebih ramah lingkungan
dan diharapkan dapat

mengurangi emisi hingga
85 persen.

JAKARTA - “Ini merupakan
titik awal pemanfaatan LNG
bagi sektor transportasi dan
rumah tangga. Dimulai dari
kendaraan operasional PT
Badak NGL, diharapkan
menjadi contoh ke depannya
untuk dapat diperluas peman
faatannya. Pertamina juga
berkomitmen untuk semakin
melengkapi infrastruktur yang
diperlukan demi suksesnya
pemanfaatan LNG untuk
keperluan domestik di masa
mendatang,” tegas Direktur
Utama Pertamina Karen
Agustiawan pada peluncuran
perdana bus dan kompor
berbahan bakar LNG dari PT
Badak NGL Bontang. Acara
yang berlangsung melalui
video conference tersebut
berlangsung di dua tempat,
yaitu di Bontang, Kalimantan
Timur, maupun di Gedung
Utama Lantai 3 Kantor Pusat
Pertamina, Jakarta, pada
(6/8).
Pada kegiatan bertema
“LNG untuk Kesejahteraan
Masyarakat” ini, Presiden
Direktur & CEO PT Badak NGL
Nanang Untung menjelaskan,
pemanfaatan LNG untuk bus
dan kompor merupakan suatu
terobosan teknologi yang

Foto : PT BADAK NGL

http://www.pertamina.com/epaper

Presiden Direktur & CEO PT Badak NGL Nanang Untung melepas bus operasional PT Badak NGL berbahan bakar LNG,
inovasi terbaru Pertamina sebagai upaya memberikan alternatif transportasi dengan bahan bakar yang lebih murah sesuai
kebutuhan masyarakat.

dilakukan PT Badak NGL
setelah lebih dari 3 dasawarsa
berkecimpung di bisnis
LNG. “Terobosan teknologi
ini dilatarbelakangi harga
BBM yang terus meningkat
seiring meningkatnya harga
minyak dunia, sementara
pembangunan di negara kita
memerlukan jumlah BBM
yang luar biasa.”
Nanang meyakinkan,
LNG memiliki potensi untuk
dikembangkan sebagai bahan
bakar transportasi umum
seperti bus dan truk, alat
angkut berat untuk industri
pertambangan, kapal, dan
alat-alat berat untuk industri
perminyakan. Diestimasikan
penghematan biaya bahan
bakar yang dapat digunakan,
bisa mencapai sekitar 30
persen.
Dalam kesempatan ter

sebut, selain untuk bus,
diperkenalkan pula peng
gunaan LNG untuk kompor,
menggantikan LPG. “Program
ini kami harapkan dapat
membantu pemerintah dalam
mengurangi subsidi BBM dan
LPG. Terobosan ini dapat
memberikan manfaat lebih
karena bisa menjadi alternatif
bahan bakar yang lebih murah
bagi masyarakat Indonesia,”
kata Nanang.
Sebagaimana diketahui,
paradigma bisnis LNG yang
sebelumnya berorientasi pada
ekspor, kini mulai berubah
sejak beroperasinya Floating
Storage Regasification Unit
Nusantara Regas 1 pada 24
Mei 2012, sebagai terminal
penerima, penyimpan dan
re g a s i f i k a s i L N G u n t u k
keperluan PLN.
Dibandingkan dengan

bensin dan solar, LNG
lebi h r amah lin gkunga n
karena dapat mengurangi
emisi sekitar 85%, dan bila
dibandingkan CNG, LNG
memiliki nilai densitas energi
tiga kali lebih besar pada
volume yang sama, sehingga
memiliki jarak tempuh yang
lebih panjang. LNG juga
dapat disimpan dalam tekanan
rendah (1 atmosfer).
Ikut meresmikan dalam
acara tersebut Dirjen Migas
Evita Legowo, Fathurahman
(yang mewakili Kepala BP
Migas), Komisaris Pertamina
Luluk Sumiarso, serta jajaran
manajemen Pertamina lainnya.
Sementara di Bontang tampak
hadir Walikota Bontang Adi
Darma dan Presiden Direktur
& CEO PT Badak NGL Nanang
Untung.• Sabili Shubhi Abdillah/
URIP HERDIMAN KAMBALI
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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.
Competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala
regional maupun internasional,
mendorong pertumbuhan melalui
investasi, membangun budaya
sadar biaya dan menghargai kinerja.
Confident (Percaya Diri)
Berperan dalam pembangunan
ekonomi nasional, menjadi pelopor
dalam reformasi BUMN, dan
membangun kebanggaan bangsa.
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.

tdae :

nilai tambah baru
dari kilang pertamina
Foto : TATAN AGUS RST

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

Pengantar Redaksi :
Direktorat Pengolahan Pertamina dan PT Pura Barutama
bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah baru terhadap
produk-produk ekstrak yang dihasilkan kilang RU IV Cilacap.
Produk Distillate Aromatic Extract (DAE) yang merupakan sebagai
salah satu bahan baku dalam industri karet sintetis (rubber
processing oil) dan dikenal dengan brand Minarex, akan diproses
pemurnian lanjut menjadi menjadi Treated Distillate Aromatic
Extract (TDAE).
TDAE yang dihasilkan merupakan produk ‘non-carsinogenic
process oil’ yang sesuai dengan acuan pada aturan Uni Eropa,
Directive 1907/2006 Annex VII, Entry 50 yang telah diberlakukan di
Uni Eropa sejak 1 Januari 2010. Berikut petikan wawancara dengan
Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto tentang TDAE dan
peluang bisnisnya.
Apa nilai strategis MoU antara Pertamina dan Pura
Barutama ini, dan kaitannya dengan produk TDAE ini? Kerja
sama Pertamina dan PT Pura Barutama ini sudah diawali dengan
kerja sama secara laboratories untuk mendapatkan (invensi) proses
pembuatan TDAE itu sendiri. Jadi kita bersama-sama sudah
menemukan bagaimana proses pemurnian dari minarex menjadi
TDAE, yang betul-betul zero carsinogenik. Proses laboratories ini
sudah kita lakukan sekitar 3-4 tahun yang lalu dan saat ini sedang
dalam proses mendapatkan persetujuan patent. Jadi kalau ada yang
mau pakai proses patent tersebut itu, mereka harus membayar dan
kita sudah menjadi licensor pemilik patent tersebut.
Nilai strategisnya bahwa selama ini Pertamina hanya membeli
proses patent dan basic engineering design dari perusahaan lain
kemudian kita kontrakan untuk dibangun. Tetapi untuk kali ini, kita
membuat sendiri prosesnya, kita membuat sendiri basic engineering
design (BED)-nya dan kita juga membangun small scale operation
plant (SSPU). MoU dengan PT Pura Barutama mencakup kerjasama
pembuatan BEDP, SSPU dan juga proses scale-up menjadi Front
End Engineering Design (FEED) untuk membangun kilang TDAE
dengan skala komersial.
Selain itu, selama proses tersebut akan kita tugaskan Engineer
dan Analyst kita untuk ikut bersama-sama menyusun dan membuat
BED, SSPU dan FEED sebagai sarana transfer knowledge dan
membangunan internal capability sehingga ke depan diharapkan
kita mampu secara mandiri melaksanakan kegiatan tersebut
bilamana diperlukan.
Sejak kapan pabrik ban diminta menggunakan TDAE
sebagai pengganti Minarex? Kemudian apakah ini kebijakan
global, ataukah hanya semata kepentingan TDAE saja? Ini
sebenarnya kebijakan dan tuntutan masyarakat Uni Eropa. Uni
Eropa itu sangat ketat sekali aturan lingkungannya. Kalau di
dalam suatu produk itu ada yang sifatnya toxic atau racun, dia
akan berupaya bagaimana racun tersebut dihilangkan. Sehingga
timbullah produk yang namanya TDAE. Di Eropa dan Amerika, hal itu
sudah clear tidak menggunakan minarex atau DAE lagi. Yang masih
menggunakan minarex ini umumnya Negara-negara berkembang
di Asia & Afrika termasuk Indonesia.
Kalau kita bertahan di situ, produksi ban kita tidak akan bisa
diekspor ke luar negeri khususnya Eropa dan Amerika. Pabrik
ban seperti Gajah Tunggal atau Good Year hanya akan mampu
untuk pasar domestik atau regional yang terbatas. Saat ini untuk
pemasaran ban ke Eropa, Gajah Tunggal dan beberapa produsen
ban sudah menggunakan TDAE atau produk subsitusi lainnya dari

Import dengan harga mahal. Kedepan, akan semakin banyak pabrik
ban yang akan beralih ke TDAE karena tuntutan pasar ban. Hal ini
akan berdampak pada kita karena kemampuan penyerapan pasar
minarex Pertamina akan semakin menurun. Dengan meng-convert
minarex menjadi TDAE maka kita mendapatkan keuntungan untuk
mengisi pasar TDAE yang sangat besar dan bernilai ekonomis tinggi
baik domestik maupun regional serta membantu industri ban akan
ketergantungannya pada impor TDAE. Gajah Tunggal dan produsen
ban lainnya, sudah menanti produk TDAE kita dan mereka siap untuk
membeli dengan harga yang kompetitif dibanding produk impor.
Kapan Pertamina mulai menjajaki pembuatan TDAE ini? Ide
pengembangan produk TDAE bersama Pura ini dimulai sejak tahun
2006 lalu dan dilanjutkan dengan percobaan analisa laboratories
untuk mendapatkan invensi proses TDAE hingga berhasil di tahun
2009. Pada periode 2010-2011, kita melakukan proses pendaftaran
patent baik di Indonesia maupun Internasional dimana saat ini kita
sedang menunggu persetujuan dan pengesahan patent tersebut.
Penandatanganan MoU yang kita laksanakan ini merupakan proses
kelanjutan untuk melaksanakan Joint Development Study bagaimana
merealisasikan dari hasil proses patent menjadi komersial kilang.
Lalu kapan mulai diproduksi dan di kilang mana? Bilamana
semuanya berjalan baik dan lancar, diharapkan pada mid 2013
kita sudah akan mendapatkan keputusan berdasarkan hasil kajian
baik teknikal maupun komersial dari pembuatan basic engineering
design, front end engineering design dan small scale production unit.
Bilamana kajian berhasil baik, selanjutnya akan dibentuk perusahaan
Joint Venture antara Pertamina dan Pura yang akan membangun dan
mengelola keseluruhan bisnis TDAE meliputi operation, pemasaran
dan pengembangan bisnis itu sendiri. Kita targetkan pada akhir tahun
2014, Kilang TDAE ini sudah dapat beroperasi normal.
Saya bisa pastikan kalau Kilang TDAE itu jadi dibangun, pastinya
di Cilacap, termasuk juga yang small scale production unit. Kenapa
di Cilacap, karena sumber bahan baku minarex berasal dari produk
samping (side stream) LOC I, LOC II dan LOC III yang kita sebut Lube
Oil Complex (LOC) di RU-IV Cilacap. Nah dari produk itulah extractnya kita ambil, untuk masuk sebagai feed di Kilang TDAE ini.
Kemudian untuk tahap awal, pemasarannya kemana saja?
Apakah juga akan ekspor ke luar negeri? Pasarnya saat ini
adalah dalam negeri dahulu. Di sini kita ada produsen ban seperti
Gajah Tunggal, Good Year, Intirub, dan juga Dunlop.
Tetapi kalau ada peluang ke luar negeri, bagaimana? Pasti
karena pasar domestik diperkirakan hanya sekitar 40.000 ton / tahun
dan masih dibawah kapasitas produksi TDAE yang direncanakan
80.000 ton/tahun. Pura ini juga punya jaringan internasionalnya
sehingga melalui jaringan Pura kita mengharapkan produk kita
diekspor.
Saat ini produsen TDAE dunia ini masih sedikit. Kirakira produk TDAE Pertamina dan Pura ini akan meng-cover
kebutuhan pasar global berapa persen? Sekarang ini kekurangan
(shortage) kebutuhan TDAE dunia sekitar 1.000.000 ton/tahun,
produksi kita baru sekitar 80.000 ton/tahun. Jadi sekitar 8% nya.
Kalau ini dijadikan dollar, berapa besarnya? Harga TDAE
saat ini sekitar 1.500 USD per ton, jadi kalau 80.000 ton itu maka
nilainya sekitar 120 juta USD per tahun.•URIP HERDIMAN KAMBALI

EDITORIAL

Identitas Baru

Mungkin banyak yang terkejut begitu
menerima tabloid internal Pertamina
yang tiba-tiba berubah menjadi energia.
Mengapa berubah? Padahal nama “Media
Pertamina” sudah familiar di telinga pekerja di
lingkungan Pertamina dan anak perusahaan
sebagai sarana komunikasi timbal balik
secara tak langsung, antara manajemen
dengan para pekerja.
Sekadar kilas balik, Media Pertamina
yang kini berusia 46 tahun, lahir pada
12 April 1966. Dahulu bernama Bulletin
Pertamina yang diterbitkan dengan izin
cetak dari Departemen Penerangan No.
247/SK/DPHMS/SIT/1966 dan Pepelrada
No. Kep 21/P/VI/1966. Bulletin Pertamina
memberikan warna bagi perusahaan
sebagai sarana publikasi internal yang tidak
sekadar sebagai sarana komunikasi belaka,
tetapi juga sebagai bentuk kebanggan
bagi perusahaan dalam mengekspos
keberhasilan dan prestasi yang telah
dicapai.
Seiring mulai berjalannya transformasi
Pertamina pada tahun 2007, nama media
internal Pertamina juga berubah. Dari
Bulletin Pertamina menjadi Media Pertamina.
Selama hampir setengah abad, perwajahan
media internal Pertamina berubah mengikuti
dinamika perusahaan.
Dengan perubahan yang terjadi, Media
Pertamina terus berupaya maksimal menjadi
sarana komunikasi, sekaligus sebagai wadah
pekerja untuk menyampaikan aspirasi bagi
kemajuan perusahaan. Bahkan dengan era
digitalisasi media, Media Pertamina juga
mengikuti perkembangan, agar mudah
diakses siapa saja sekaligus mengurangi
penggunaan kertas.
Kembali ke pertanyaan awal, kenapa
akhirnya Media Pertamina menjadi energia?
Energia kependekan dari Energizing Asia
yang merupakan aspirasi terbaru Pertamina
sebagai sebuah National Energy Company
yang bercita-cita memberikan energi
untuk Asia di tahun 2025. Aspirasi yang
menjadi penopang visi Pertamina menjadi
perusahaan energi berkelas dunia.
Energia bisa juga dijadikan serupa
jargon yang dapat menjadi penyemangat
bagi insan Pertamina. Itulah alasan
yang membuat redaksi memilih nama
energia sebagai identitas baru media
internal Pertamina. Kami berharap,
nama baru ini menjadi motivasi yang bisa
memancarkan kedinamisan, semangat
kerja, dan perubahan yang sejalan dengan
perkembangan bisnis perusahaan.
Lewat identitas baru ini, kami mencoba
merangkul dan memberikan kekuatan
kepada insan Pertamina untuk sama-sama
bergandeng tangan menggapai aspirasi
perusahaan menjadi Energy Champion bagi
Asia pada 2025.•
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Jalan Masih Panjang, So What...?
Okelah... judulnya itu saja. Karena tadinya saya ingin
berikan judul di atas ”Kita Belum Ada Apa-Apanya – So
What...?”. Tapi, takutnya banyak yang tersinggung, he he he...
Sedikit sulit memang jika kita ingin bicara apa adanya.
Menggelitik dan memancing motif mendengar apa yang
disampaikan oleh Direktur Utama Pertamina saat acara
pengukuhan pejabat Chief Audit Executive (CAE) dan SVP
HRD pada 29 Agustus 2012. Arahannya sangat singkat, tapi
begitu mengena. Beliau menginstruksikan kepada pejabat
SVP HRD yang baru untuk benchmark terkait HR ke Petronas
karena salah satu pilar yang membuat Petronas maju (atau
”berjaya” dalam bahasa melayu) adalah karena pengelolaan
HR-nya. Bisa jadi, lanjut Dirut lagi, apa yang dilakukan
Petronas jika diimplementasikan di Pertamina menjadi tidak
begitu populis.
Dalam hati saya berkata, ”tidak masalah Bu, yang penting
adalah bagaimana perusahaan ini bisa maju. Dan profit (pundipundi keuntungan) terus bertambah dan terus menjulang
tinggi mengejar ketinggalannya”.
Karena saya seorang Internal Audit, saya sangat
merasakan Pertamina memiliki potensi yang luar biasa
jika dikelola secara baik. Keberhasilan pada 2011 kemarin
dengan mencetak profit (laba bersih) sebesar Rp 20,47 triliun
dibandingkan rencana/target yang hanya Rp 17,8 triliun patut
dibanggakan. Kita patut bersyukur. Tapi di lain sisi, ada hati
yang tidak pernah diam yang selalu berujar. ”Harusnya lebih
dari itu... lebih dari itu...”. Dan kata orang bijak hati biasanya
sering benar.
Saya coba merenung dan teringat teori tentang fraud.
Berdasarkan hasil penelitian dan survei ACFE (Association of
Certified Fraud Examiners) bahwa losses akibat fraud di setiap
organisasi rata-rata sekitar 5%. Yang menjadi pertanyaan kita
bagaimana di Pertamina, apakah < 5%, = 5% atau > 5%?
Secara sederhana, katakanlah misalnya 5% saja, maka losses
akibat fraud tidak kurang dari Rp …? Wah wah wah… saya
tidak berani meneruskannya. Angkanya bisa menjadi sangat
fantastis nanti dan menimbulkan multi tafsir.
Ini bukan tanpa alasan. Kebocoran dan in-efisiensi masih
sangat banyak terjadi di tempat kita. Ada yang bilang, mereka
yang ketahuan melakukan tindakan kejahatan karena apes
saja. Padahal masih banyak lagi yang belum terungkap.
Yes… that’s right.
Menurut teori lagi, fraud itu bagaikan fenomena gunung
es. Yang muncul atau terekspos hanya permukaannya saja

(sedikit sekali), sedangkan yang tidak terungkap lebih
banyak lagi baik kuantitas maupun kualitasnya.
Jika kebocoran (pencurian) yang terjadi dapat
diminimalkan dengan memberikan efek jera kepada
pelakunya dan setiap kegiatan in-efisiensi (seperti pem
borosan dan kemahalan atau mark-up biaya) dapat
ditekan secara maksimal, keuntungan Pertamina dapat
ditingkatkan secara signifikan. Tindakan ini memberikan
implikasi dual effect, yaitu menurunkan cost dan sekaligus
meningkatkan profit perusahaan.
Dari sini saya punya keyakinan, jika Pertamina dapat
dibenahi secara baik, di masa depan perusahaan ini
memiliki potensi untuk dapat sejajar dengan WC-NOC
atau WC-NEC sejenis lainnya, sesuai dengan target serta
Visi dan Misi yang sudah dicanangkan oleh Direksi menuju
2023 (katanya sudah dimajukan jadi 2018).
Kita mungkin akan terhenyak jika dibandingkan dengan
Petronas. Bayangkan... Tahun 2011 kemarin, mereka
berhasil membukukan keuntungan bersih sebesar Rp 215
triliun. Sementara kita...? Bahkan tragisnya lagi, 141 BUMN
yang ada di Indonesia dengan nilai aset mendekati Rp 3000
triliun (Vs Petronas hanya ± Rp 1300 triliun) kita kumpulkan
jadi satu, dimana didalamnya ada Pertamina, PLN, Telkom,
Bank, dll keuntungan yang berhasil dikumpulkan pada
2011 tidak lebih dari Rp 160 triliun. Bahkan untuk 2012 ini,
mereka sudah men-declared berhasil meraih laba bersih
pada kuartal I sebesar Rp 59 triliun.
So... jalan memang masih panjang. Cuma pertanyaannya,
jalan ini berujung atau tidak berujung?
Kembali pada pengelolaan HR. Kalau ini mau dijadikan
bagian alternatif solusi pembenahan, saya rasa cukup
tepat. Problem HR ini jika mau disederhanakan sebetulnya
juga bisa. Yang dituntut disini tauladan ”role model” para
pemimpin. Tidak sebatas ucapan, tapi harus diikuti dengan
tindakan nyata. Bukan komat-kamit, tapi betul-betul komit
dan konsisten (commitment & consistency). Karena ini akan
jadi rekaman kuat di benak para followers, ”rekaman hitam,
abu-abu atau putih”.
Saya yakin ini masalah sederhana. Karena bangsa
ini adalah bangsa penurut yang sangat memahami suri
tauladan para pemimpinnya. Sangat tergantung dengan
polah laku para leader-nya. Mari kita bangkit dan semangat
untuk membangun perusahaan tercinta ini.• * Penulis saat ini sedang
menyelesaikan program Magister Hukum

Simposium Energi 2012
CILACAP - RU IV mengadakan simposium energi dalam rangka
Bulan Energi 2012 baru-baru ini. Mengangkat tema “Teknologi
konservasi dan efisiensi energi dalam industri pengolahan minyak
bumi”, simposium diikuti oleh perwakilan dari seluruh Refinery
Unit Pertamina dan dihadiri oleh Vice President Refinery teknologi
Rahmat Hardadi.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat memaparkan roadmap
energi kilang yang dijabarkan dalam dua program. Yaitu, program
crude oil management strategic dan program energi konservasi.
Rahmat Hardadi mengajak seluruh pekerja untuk menyatukan
gerak dan langkah serta berkomitmen dan fokus dalam menun
taskan program-program energi yang telah dibuat.
Hal senada juga disampaikan oleh Pjs GM RU IV Eko
Wahyu Laksmono. Ia mengajak pekerja Pengolahan untuk

selalu bijaksana dalam mengelola energi, khususnya energi
dalam proses pengolahan minyak. Hal ini harus didasari
dengan membangun komitmen energi dan aksi nyata
dalam pengelolaan energi. Pada kesempatan ini, Eko juga
memaparkan berbagai foto yang menggambarkan betapa
strategisnya energi dalam kehidupan dan betapa masih
sedikitnya pemanfaatan energi terbarukan seperti matahari,
air, angin maupun panas bumi.
Selain mendengarkan paparan mengenai konservasi
energi dan environmental policy, peserta simposium juga
berkesempatan untuk memaparkan program hemat energi
yang sudah dijalankan di masing-masing RU. Kemudian,
diadakan sesi tanggapan dan pertanyaan dari peserta
simposium sebagai wujud sharing knowledge energy.•RU IV

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – PT Pertamina
(Persero) akhirnya berencana meneruskan proyek
Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Jawa
Tengah dan siap menuntaskan infrastruktur gas itu
dalam empat bulan. Direktur Gas Pertamina Hari
Karyuliarto mengakui perseroan telah mendapatkan
mandat dari pemerintah untuk mengerjakan proyek
itu. Proyek tersebut diharapkan bisa on stream
pada 2014 dengan kebutuhan gas mencapai 1,5
juta ton. “Kami akan menyediakan dana investasi
dari kas internal. Proyek itu langsung ditangani
oleh Pertamina,” jelasnya.

RIfat peringkat dua
grup rally class wrc

JAKARTA (Republika) – Pereli nasional Rifat
Sungkar yang berpasangan dengan Scott
Bechwith merebut peringkat dua grup Rally Class
pada Kejuaran Dunia Reli (WRC) seri sembilan di
Kota Trier, Jerman, yang berakhir pada 26 Agustus
lalu. Hasil yang diraih pereli dari Fastron World Rally
Team ini dinilai bagus. Sebab, pada reli dengan
titel ADAC Rellye Deutschland tersebut, hanya
41 dari 67 pereli mampu finis di Porta Nigra, Trier.
Rifat/Scott mampu membukukan catatan waktu
4 jam, 27 menit, 14,6 detik. Rifat mengaku, reli
Jerman itu merupakan pengalaman berharga
baginya selama 15 tahun berkarier di otomotif.
Pada masa mendatang, pihaknya akan lebih
memaksimalkan diri jika turun di lintasan aspal.
Sebab, karakter lintasan aspal berbeda dengan
gravel atau tanah.

subsidi lgv 100 miliar rupiah

JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah
menganggarkan subsidi untuk Liquefied Gas for
Vehicle (LGV) dalam nota keuangan RAPBN 2013
sebesar Rp 100 miliar agar harga jual LGV tidak
terlalu tinggi. Dirjen Migas Kementerian ESDM
Evita Herawati Legowo mengatakan besaran
subsidinya tidak dipatok dalam rupiah tertentu per
liter setara Premium (LSP), karena harga LGV nanti
tergantung harga CP Aramco. “Ada dianggarkan,
itu untuk subsidi LGV supaya harganya tidak terlalu
mahal,” ujarnya. Dalam nota keuangan RAPBN
2013, pemerintah menganggarkan subsidi LGV
sebesar Rp 100 miliar, lebih tinggi dari anggaran
dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 54 miliar.

Pemerintah fokus
porsi hulu dan hilir

JAKARTA (Investor Daily) – Pemerintah
memfokuskan penghitungan porsi yang seimbang
antara sektor hulu dan hilir dalam menentukan
harga jual gas terkait rencana pembangunan SPBG
bergerak di tempat-tempat umum, seperti pusat
perbelanjaan. Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini
mengatakan, dalam investasi pembangunan
SPBG mobile di pusat perbelanjaan, pihaknya
lebih menitikberatkan pada penghitungan porsi
yang seimbang antara sektor hulu dan hilir dalam
menentukan harga jual gas dibanding batas margin
yang harus dipenuhi agar SPBG mobile tetap
bernilai ekonomis. “Kita tidak berpikir margin,
tetapi berpikir bagaimana porsi pembagian untuk
sektor hulu dan hilirnya secara proporsional,”
ujarnya.•RIANTI OCTAVIA
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Semangat Berbagi untuk Indonesia
Jakarta – Dalam rangka
memperingati HUT ke-67 RI,
Fuel Retail Marketing (FRM)
Region III Jakarta kembali
memberikan apresiasi berupa
souvenir nasionalisme kepada
para konsumen pengguna
Pertamax, Pertamax Plus,
dan Pertamina Dex. Aksi
ini diharapkan mampu me
ningkatkan semangat na
sionalisme di kalangan masya
rakat Indonesia. Pemberian
apresiasi dilakukan di 100
SPBU Pertamina terpilih di
wilayah Jabodetabek dan
Bandung, dan berlangsung
secara serentak mulai pukul
09.00 – 17.00 WIB, Jumat
(10/8).
Kegiatan ini juga meru

pakan bukti dukungan Per
tamina terhadap gerakan
penghematan konsumsi
bahan bakar minyak (BBM)
bersubsidi.
Assistant Customer
Relation Fuel Retail Marketing
Region III Pertamina,
Audy Arwinanda Nasution
menjelaskan, beralihnya
masyarakat menggunakan
BBM non subsidi, dipastikan
dapat meningkatkan per
ekonomian nasional. Karena
penghematan pengeluaran
pemerintah untuk subsidi
BBM bisa dialihkan untuk
pembangunan lainnya.
Menurut Audy Arwinanda
Nasution, apresiasi diberikan
kepada konsumen yang

Foto : RIZQI RAMADHAN

PERTAMINA DAPAT mandat garap
fsru jateng

No. 36

SOROT

Seorang konsumen menerima souvenir sepasang bendera merah putih dan
pin dari Pertamina saat mengisi BBM di SPBU. Souvenir ini diberikan sebagai
bentuk apresiasi Pertamina kepada konsumen setia BBM non subsidi dalam
rangka HUT ke-67 RI.

membeli produk BBM non
subsidi dengan jumlah 150 ribu
rupiah. “Diharapkan dengan
aksi kecil ini masyarakat
semakin meningkatkan jiwa

nasionalisme, khususnya
untuk semakin mencintai
produk dalam negeri,”
tukasnya.•NILAWATI DJ

Buku The Journey of Euro Asia Diluncurkan

J a k a r ta – E k s p e d i s i
Journey of Euro Asia menjadi
bukti tak terbantahkan
keandalan Fastron, salah satu
pelumas unggulan Pertamina.
Fastron mampu bertahan di
berbagai medan, sekalipun
suhu sampai dibawah minus
20 derajat celcius. Demikian
dikatakan Retail Marketing
Manager Lubricant Pertamina,
Syafanir Sayuti pada saat
launching buku The Journey of
Euro Asia di ex Plaza Jakarta,
Jumat (10/8).
“Pembuktian lain yaitu
selama perjalanan tiga
bulan dengan jarak tempuh
24.000 km, tim ekpedisi
han ya mengganti dua kali
pelumas saja. Dalam se
tiap pergantiannya hanya
membutuhkan empat lit er
pelumas. Jadi total meng
habiskan delapan liter pelumas
untuk perjalanan tersebut,”
tutur Syafanir.
Perjalanan tim ekpedisi
Pertamina Fastron Euro Asia
dimulai pada hari Kemerdekaan
ke-66 RI, 17 Agustus 2011
lalu, untuk membuktikan po
tensi luar biasa yang dimiliki
anak bangsa melalui produkproduk anak negeri yang
berkualitas.
Menggunakan kendaraan
Toyota Fortuner rakitan PT
Toyota Astra Motor, ban yang
diproduksi PT Gajah Tunggal
Tbk dan pelumas Fastron
Gold produksi Pertamina
serta penjelajah dari YEPE

Foto : KUNTORO

RESUME
PEKAN INI

Retail Marketing Manager Lubricant Pertamina Syafanir Sayuti bersama beberapa tim ekspedisi Journey of Euro Asia
mengacungkan jembol saat peluncuran buku The Journey of Euro Asia.

(Young Pioneers). Tim yang
beranggotakan 13 orang
tersebut menuntaskan eks
pedisi.
Buku The Journey of
Euro Asia yang mengisahkan
tentang perjalanan tim
ekpedisi Pertamina Fastron
Euro Asia melintasi 15 negara
di dua benua di jalur sutera,
jalur perdagangan yang paling
terkenal di abad ke-19.
Tim ekspedisi Pertamina
Fastron Euro Asia menempuh
berbagai medan. Mulai dari
kawasan tropis Indonesia
dan Malaysia, kawasan
banjir di Thailand, gurun
pasir Taklimakan di Xinjiang,
dan pengunungan bersalju
sepanjang Kyrgiztan hingga
Iran dengan suhu hingga 16
derajat celcius di bawah nol.
Irvan Liberty, penulis buku

yang dicetak 154 halaman
ini berhasil merekam dengan
baik setiap kisah yang terjadi
di sepanjang jalur ekspedisi
Pertamina Fastron Euro Asia.
Dengan didukung gambargambar hasil jepretan Maleachi
Marinsib Palinggi, buku ini
sukses menampilkan kondisi
alam dan budaya negara
setempat secara hidup.
Isi buku ini bukan sekadar
cerita pengalaman tim
ekspedisi Pertamina Fastron
Euro Asia, akan tetapi juga
dapat menjadi referensi
pembaca yang hendak
bepergian ke negara-negara
yang menjadi jalur ekspedisi.
The Journey of Euro Asia juga
menjadi penanda keberhasilan
Pertamina membuktikan
kualitas produk Indonesia
berkelas dunia.

Saat ini, Pertamina berge
rak agresif melakukan penetrasi
produk-produk unggulannya
di pasar internasional. Sebagai
salah satu contoh pelumas
Pertamina kini dapat ditemui
di 20 negara di Benua, Asia,
eropa, dan Australia akan
terus bertambah di masa
mendatang.
Kini produk-produk Per
tamina semakin diterima di
pasar global. Pertamina terus
bergerak agresif di pasar
internasional, dan bersama
pemuda bersama-sama
mengangkat nama Indonesia
di pentas dunia. Penjelajahan
lintas benua, lintas budaya
dan lintas tantangan dengan
menggunakan produk buatan
bangsa sendiri menjadi mile
stone positif untuk kemajuan
di masa depan.•NILAWATI DJ

CORPORATE
SOCIAL RESPONSIBILITY
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CILACAP - Pantai Teluk Penyu yang
merupakan salah satu ikon Kabupaten
Cilacap sudah selayaknya dijaga
kelestariannya. Melalui program Corporate
Social Responsibility (CSR), Refinery Unit
IV Cilacap menanam 1.000 batang bibit
cemara laut di sepanjang pantai Teluk
Penyu bersamaan dengan peringatan Hari
Air, Hari Lingkungan Hidup dan Hari Anti
Narkoba Internasional tahun 2012 yang
dicanangkan oleh Bupati Cilacap Tatto S.
Pamudji baru-baru ini.
Kegiatan penanaman pohon yang
dirangkai dengan kegiatan bersih-bersih
pantai ini digelar bekerja sama dengan
Badan Lingkungan Hidup Cilacap (BLH)
serta pihak pihak terkait lainnya.
Public Relations Section Head RU IV
Cilacap Ruseno usai penanaman pohon
mengungkapkan bahwa bantuan bibit
pohon ini merupakan bentuk kepedulian
RU IV terhadap lingkungan. “Selain bibit
pohon dan penanamannya, nantinya pohon
ini juga akan kami rawat sampai tumbuh
yang pengerjaannya dilakukan oleh pihak
ketiga,” lanjut Ruseno.
Lebih jauh Ruseno mengungkapkan,
begitu banyak program yang sudah
dilakukan oleh RU IV terkait pelestarian
lingkungan. Di antaranya penanaman bibit
mangrove di sekitar Bengawan Donan
pada tahun 2011 dan pada tahun 2012
diprogramkan penanaman 200 ribu bibit
mangrove di Kampung Laut. Selain itu, RU IV
juga telah melakukan program pemanfaatan
limbah non B3 bekerja sama dengan LKP
Bu Nandang, pembuatan hutan kota atau
green belt, serta memberikan bantuan alat
biopori untuk membuat lubang resapan.
Yang terbaru, RU IV membentuk miniatur
kampung iklim di Kelurahan Kutawaru
Cilacap.
“Program ini merupakan bagian dari
Gerakan Menabung 100 juta pohon
(2011-2015) Pertamina Sobat Bumi,” jelas
Ruseno.•RU IV

dan tanaman kayu. Selain
menambah ruang terbuka
hijau, pembuatan vertical
garden akan memperindah
pemandangan sehingga
kantor akan terlihat lebih
indah dan sejuk.
Manfaat vertical garden
sebetulnya sangat banyak
salah satunya dapat
mengurangi global warming
dan tidak memerlukan lahan
yang luas. Saat ini penerapan
vertical garden sendiri memang
belum populer di Indonesia
karena cara pembuatannya
yang berbeda dengan metode
konvensional.
Sedangkan pemakaian
panel surya/solar cell di
maksudkan untuk mengurangi
beban biaya pemakaian
arus listrik meskipun saat ini

Foto : FRM REG. IV

RU IV Tanam
Pohon Cemara Laut
di Pantai Teluk Penyu

SEMARANG - Guna menam
bah ruang terbuka hijau serta
mengurangi pemakaian arus
listrik, Kantor Unit Pertamina
Pemasaran Jateng & DIY
meresmikan vertical garden
serta penggunaan panel
surya/solar cell.
Peresmian dilaksanakan
pada 11 Agustus 2012 oleh
Marketing & Trading Director
Pertamina Hanung Budya
disaksikan oleh Komisaris
Pertamina Luluk Sumiarso
didampingi GM Fuel Retail
Marketing Region IV Rifky
E.Hardijanto.
Pembuatan vertical garden
ini sejalan dengan komitmen
Pertamina sebagai Sobat Bumi
melalui penanaman 100 juta
pohon, tidak terbatas hanya
pada tanaman Mangrove

Marketing & Trading Director Pertamina Hanung Budya menandatangani prasasti
vertical garden disaksikan oleh Komisaris Pertamina Luluk Sumiarso didampingi
GM Fuel Retail Marketing Region IV Rifky E.Hardijanto.

pemakaiannya baru sebatas
untuk penerangan halaman
kantor.
“Selama hidup kita bu
tuh penerangan seh ingga
diperlukan upaya peng
hematan guna pembiayaan
yang lain. Tak hanya itu,

penggunaan solar cell juga
memiliki andil terhadap upaya
pelestarian lingkungan melalui
pemanfaatan sumber energi
terbarukan untuk mencegah
kerusakan lingkungan sebagai
akibat global warming,” papar
Hanung.•

Kebun Raya Mini untuk
Paru-paru Bumi
Jakarta – Joeyanti Aman
da bersama rekan-rekannya
yang tergabung dalam
Volunter For Earth (V4E),
pada (10/8) tidak menyangka
kebun raya mini mereka
yaitu Kebun Khatulistiwa
mendapat apresiasi. Per
tamina Foundation dan
Kompas menobatkan kebun
raya mini tersebut sebagai
juara pertama menyisihkan
delapan peserta lain yang
datang dari berbagai kota
dalam kompetisi Kebun Raya
Mini yang digelar di gedung
Kompas, Palmerah.
Atas dasar kecintaan serta
kerinduan akan alam yang
sejuk, mendorong kepedulian
para volunteer asal Jakarta
untuk membuat sebuah
ruang terbuka hijau yang
dinamai Kebun Khatulistiwa.
Berlokasi di sebuah sekolah
alam, School of Universe
(SOU), Parung Bogor, kebun
raya yang yang dirintis sejak
Januari dan dikerjakan pada
Juni tersebut terbilang sangat
kreatif.
Selain ditanami oleh
berbagai tanaman, termasuk
tanaman obat-obatan, kebun
ini juga memilki penangkaran
kupu-kupu. “Kita bikin edukasi

penangkaran kupu-kupu
yang merupakan program
unggulan. Selain itu ada
kegiatan Piknik Yuk!!! yang
merupakan pemanfaatan
kebun, rekreasi piknik di
sekolah alam,” ujar Joeyanti.
Joey yang merupakan
ketua panitia Kebun Raya
Mini di Kompas Muda Batch
IV tersebut menuturkan acara
piknik tersebut terinspirasi
dari kerinduan teman-teman
untuk menghabiskan waktu
dengan berwisata di alam
bebas, yang jauh dari hingarbingar kota.
Lewat acara piknik yang
dilaksanakan setiap akhir
pekan tersebut, para peserta
membagi tugas membawa
perbekalan ataupun
perlengkapan piknik. Bahkan
ada yang sebegitu niatnya
mengenakan kostum piknik,
bertopi dan membawa tikar.
Acara diisi dengan kegiatan
santai dan melakukan
berbagai kegiatan foto-foto,
bermain gitar, lompat tali,
bertukar makanan dan juga
diskusi.
“Garis merah dari piknik
ini adalah bagaimana kami
mengajak remaja seusia
kami untuk berbaur dengan

Foto : SAHRUL

Foto : RU IV

Vertical Garden Hijaukan
Pertamina Jateng
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alam, lebih peduli kepada
alam, dan merawat dan
mengembangkan ruang
terbuka hijau sebagai paruparu bumi,” ucap Joey.
Kebun Khatulistiwa yang
diprakarsai Joey bersama
30 remaja Jabodetabek ini
dimulai sejak Juni 2012.
Namun demikian, Joey
m e n g u n g k a p k a n p e re n 
canaan konsep kebun ini su
dah dimulai di bulan Januari.
Selama periode Juni –
Agustus 2012, peserta lomba
kebun raya mini di berbagai
daerah di Indonesia melakukan
penggarapan lahan hingga
peresmian Kebun Raya Mini
di kota masing-masing.
Pelaksanaan program Kebun
Raya Mini terus dipantau dan
akhirnya ditentukan 3 kebun
mini terbaik.
Ide pengerjaan kebun
Khat ulistiwa didapat dari
proses rembuk saat rapat,

dimana terdapat ide-ide yang
paling mendukung maka akan
direalisasikan. “Perencanaan
kami lakukan pada Januari dan
pengerjaannya baru dilakukan
Juni, dengan melibatkan 20
anggota aktif V4E,” kata gadis
berkacamata yang ramah
senyum itu.
Kapada Media Pertamina
Joey juga bercerita tentang
suka duka saat mengerjakan
kebun mini tersebut. “Suka
dukanya, dari bulan Januari
sudah semangat banget,
tapi karena kesibukan kita
dan bersamaan dengan ujian
di bulan Juni, jadi bentrok,”
aku Joey.
Joey berharap akan
ban yak para kaum muda
yang peduli akan kelestarian
lingkungan, dan tentunya
bisa lebih kreatif dan inovatif
dalam membuat sebuah
kegiatan.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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PQA 2012 : PT. ARUN NGL – Kami Siap
Untuk Tidak Berhenti
Proses asesmen internal PQA tahun 2012
bagi 23 Aplikan peserta telah selesai dilaksanakan.
Dimulai dari proses independent review yang telah
dilakukan di akhir bulan Mei lalu dan dilanjutkan
dengan site visit sejak akhir Juni hingga Agustus
2012.
Site visit atau kunjungan lapangan adalah
proses dimana unit bisnis/unit operasi dan anak
perusahaan Aplikan didatangi oleh Examiner untuk
(proses klarifikasi) memperjelas yang tertulis dalam
dokumen aplikasi, memastikan kebenaran data dan informasi/kesimpulan awal yang telah dibuat
(verifikasi), mengklarifikasi lebih lanjut bagaimana sistem/proses manajemen yang sedang dijalankan dan
melakukan verifikasi atas pencapaian kinerja Aplikan. Hasil dari proses site visit ini akan melengkapi dan
menjadi bagian dari konsep feedback report yang akan disajikan pada Sidang Dewan Judge sebagai
tahapan proses asesmen selanjutnya. Dalam kegiatan site visit ini melibatkan sekitar 20 Examiner dari
berbagai Unit Bisnis /Unit Operasi /Anak Perusahaan.

Tahun XLVIII, 3 September 2012

CoP :

Road to

7

KOMET
as T
of 2012 he Top Three
Indone
sian
MAKE
Award

2012 A
sian MA
KE Awa
rd

Kupas Tuntas Topik Hangat

Beberapa hari terakhir ini inbox KOMET dibanjiri oleh ratusan email dari Portal KOMET.
Hal yang sama juga terjadi pada KOMETers lainnya. Email tersebut berisi diskusi mengenai
topik yang sedang hangat dikupas dari masing-masing forum Community of Practice
(CoP). Tim KOMET juga telah memperkenalkan moderator dari masing-masing CoP.
Tanggapan dari para anggota CoP sangat baik, mereka antusias untuk mengusulkan
topik yang akan dibahas.
Melalui media ini, anggota CoP yang tersebar di seluruh Unit Operasi dan Kantor
Pusat, bahkan Anak Perusahaan dapat bergabung dalam diskusi secara online. Hasil
diskusi akan dituangkan oleh moderator sebagai aset pengetahuan KOMET. Dengan
demikian hasil diskusi tersebut dapat terdokumentasi untuk disebarkan kepada Insan
Pertamina lainnya.
Berikut ini beberapa daftar CoP, Moderator dan topik yang sedang hangat dikupas
dalam Portal KOMET:

Dari 23 Aplikan peserta yang mengikuti PQA tahun 2012 ini, ada satu Aplikan
yang mendapat “perhatian” dari Fungsi Quality Management – Dit. General
Affairs sebagai penyelenggara. Aplikan tersebut adalah PT. Arun NGL, kenapa
mendapat perhatian yang lebih karena seperti kita tahu bahwa pada tahun 2014,
PT. Arun NGL akan stop beroperasi. Berlokasi di Lhokseumawe, Aceh Utara,
PT. Arun NGL ini memiliki 6 unit pengolahan, namun saat ini hanya 2 unit yang
beroperasi dikarenakan menipisnya cadangan gas alam di sana.
Tergabung dalam group 5 bersama PT. Pertamina Retail, PT. PDV, dan PT. PTC, PT. Arun NGL
mendapat giliran terakhir untuk di-assess. Setelah dilaksanakan on desk review terhadap Dokumen
Aplikasi, site visit ke PT. Arun NGL dilaksanakan pada tanggal 31 Juli – 2 Agustus 2012.
Ada beberapa hal yang spesial dalam site visit ke PT. Arun NGL ini hal tersebut antara lain site
visit yang dilaksanakan bertepatan pada bulan Ramadhan, dan pada site visit ini Ketua Tim Examiner
PQA 2012 yaitu Pak Faisal Yusra yang langsung turun tangan didampingi tiga Examiner yaitu Pak Eko
M. Prijanto dari QM Refinery, Pak Ratno Ferry dari QM PT. Pertamina Cepu, dan Pak Primawan dari
QM Korporat.
Pada hari pertama kegiatan site visit, Tim Examiner diterima oleh seluruh jajaran manajemen PT.
Arun NGL. Terus terang Tim Examiner terkejut dengan semangat yang ditunjukkan oleh manajemen
PT. Arun NGL yang walaupun hanya dalam beberapa tahun lagi akan berhanti beroperasi, tapi masih
menunjukkan semangat yang tinggi untuk menampilkan budaya kinerja ekselen dan perbaikan yang
berkelanjutan.
Acara site visit dibuka oleh Pak Zulkifli Abubakar sebagai Pejabat Sementara Vice President
Director PT. Badak NGL, dalam sambutannya disampaikan bahwa PT Arun NGL memiliki harapan
yang tinggi kepada Tim Examiner akan perbaikan kualitas bisnis PT Arun NGL, dan walaupun harus
berhenti beroperasi kami telah berupaya dan memberikan hasil yang maksimal serta menjadi kebanggan
bersama (die with dignity). Hal inilah yang membuat rasa lelah Tim Examiner terganti menjadi semangat
menggebu dalam memberikan feedback yang tajam, akurat, dan senada dengan tema bisnis dalam
melaksanakan site visit selama tiga hari ini.

Segera daftarkan diri Anda untuk bergabung dalam Forum diskusi CoP dengan
melengkapi data keahlian (expertise) yang dimiliki di MySite - Portal KOMET. Untuk
informasi lebih lanjut dapat menghubungi Tim KOMET sesuai alamat di bawah ini.
Semoga sekelumit kisah dari PT. Arun NGL ini dapat mengingatkan kita bahwa budaya kinerja
ekselen dan perbaikan berkelanjutan harus dimiliki oleh semua Insan Mutu, tidak memandang Perusahaan
tempat kita bernanung masih ada atau tidak … Selama hayat masih di kandung badan, improvement
harus tetap dilakukan. Hal ini senada dengan pepatah arab yang mengatakan bahwa “Bila engkau
mengetahui bahwa besok hari kiamat, sedangkan di tanganmu masih ada biji kurma, maka tanamlah”.
Dari itu, Insan Arun menolak untuk berhenti. Demi Tuhan, Bangsa, dan Pertamina, lanjutkan !!!

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Primawan Ratiansyah - 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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BEKASI - Mata Ria Asrul berkaca-kaca, saat menerima bantuan dari
Persatuan Wanita Patra Direktorat Keuangan, pada (2/8). Ria adalah
pimpinan panti asuhan Miftahul Jannah yang berlokasi di Cipinang
Jakarta Timur. Panti Asuhan ini menampung ratusan anak yatim
piatu dan anak kurang mampu. Selain dibiayai sekolahnya, mereka
juga dibekali dengan ketrampilan seperti bordir dan lain lain. Itulah
kenapa panti asuhan memerlukan biaya operasional yang cukup
tinggi. Selama ini banyak donatur yang dengan sukarela membantu
baik berupa material maupun non material. Karena itulah, Ria sangat
bersyukur saat PWP Direktorat Keuangan yang dipimpin oleh Diah
Andri T Hidayat menyerahkan bantuan berupa buku-buku pelajaran
dan buku tulis yang memang sangat diperlukan. Selain itu, PWP juga
menyerahkan bantuan berupa paket sembako.
Dalam kesempatan tersebut Diah Andri mengatakan, bantuan
ini merupakan kerja sama PWP dengan PKBL Pertamina. Diah
berharap bantuan tersebut bisa dimanfaatkan oleh anak-anak panti
untuk menunjang kegiatan belajarnya sehingga kelak menjadi orang
yang berguna bagi nusa bangsa dan agama.
Selain di panti asuhan Miftahul Jannah, PWP Direktorat Keuangan

Judul Buku :
The True Life of HABIBIE
(Cerita di Balik Kesuksesan Habibie)
Penulis
: A. Makmur Makka
Penerbit : Pustaka IIMan
Kolasi
: 75091/ML/2011

“Siapa sebetulnya B.J. Habibie dan apa
pula perannya sehingga anak kecil sampai
orang tua begitu mendengar nama B.J.
Habibie menjadi bergetar hatinya. Ia telah
menjadi impian serta idaman orang-orang
tua, agar putra putri mereka kelak menjadi
seorang “B.J. Habibie”.

BEKASI – Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang ditunggu-tunggu
umat muslim di dunia karena bulan ini juga merupakan bulan baik untuk
melaksanakan ibadah, termasuk beramal. Begitu juga dengan Persatuan
Wanita Patra (PWP) Direktorat Gas yang melaksanakan bakti sosial di
Kebun Sayur, Ciracas (9/8). Ketua Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat
Direktorat Gas Pertamina Rinie Hari Karyuliarto memberikan sumbangan
kepada warga Kebun Sayur Jakarta Timur yang diterima oleh salah satu
tokoh masyarakat Kebun Sayur Ciracas Muhammad Harris Budi Agung.
Bakti sosial ini bekerja sama dengan BEM FH UI.
Persatuan Wanita Patra Tingkat Pusat Direktorat Gas memberikan
sumbangan berupa 302 paket sembako, pembangunan MCK di Kebun
Sayur Ciracas dengan biaya sebesar Rp.32.584.000 dan finishing ruang
baca kebun sayur Ciracas sebesar Rp.17. 416.000.
Ketua PWP Direktorat GasRinie Hari Karyuliarto mengharapkan
bantuan ini bisa bermanfaat bagi warga Kebun Sayur yang memang
mayoritas berada pada ekonomi lemah.•KUNTORO/MAY SARAH

BJ. Habibie bagaimanapun, adalah
seorang manusia yang lahir dengan segala
fenomena yang menarik. Jiwa patriotismenya
tidak pernah luntur sampai menembus
batasan-batasan waktu. Patriotism baginya
tidak hanya berkobar di masa perang
kemerdekaan, tetapi juga dalam memasukkan
kemampuan teknologi tinggi bagi bangsa dan
negaranya. Buku biografi ini memaparkan
kehidupan seorang BJ. Habibie serta pe
mikiran-pemikirannya.•PERPUSTAKAAN

Foto : KUNTORO

SOROT

Road Show Ramadan Pertamina Lubricants di Batam

BATAM – Menjelang Idul Fitri 1433 H, Pertamina Lubricants
menggelar Road Show Ramadan di beberapa tempat pusat
keramaian di Batam. Kegiatan yang berlangsung satu bulan penuh
ini menyediakan berbagai hadiah menarik untuk penjualan produk
Pertamina Lubricants, baik oli maupun pendingin radiator mobil.
Road Show diadakan di Masjid Raya Batam, di SPBU (Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum) COCO Pertamina Sei Ladi, daerah
Seraya dan di beberapa pusat keramaian lainnya. Pelanggan bisa
mendapatkan hadiah langsung kaos Pertamina, pembersih tangan,
dompet STNK, dan hadiah menarik lainnya.
Menariknya, setiap pembelian satu botol Pelumas Pertamina
jenis dan kemasan apapun, pembeli akan mendapatkan hadiah
langsung souvenir cantik dari Pertamina.
“Program ini diharapkan akan lebih mempererat hubungan
Pertamina Lubricants kepada end user dengan memberikan layanan
terbaik ke konsumen. Di samping itu, Pertamina Lubricants juga
memperkenalkan produk pelumas Pertamina yang berkualitas
tinggi. Saat ini, Pertamina sudah memiliki lebih dari 300 jenis produk
pelumas yang sudah memiliki approval dari OEM (Original Equipment
Manufactures) dan dari lembaga independen internasional seperti
API, JASO, ILSAC dan lainnya,” kata Sales Engineer General
Lubricants Pertamina, Niko Yuliansyah Putra.
Setiap hari, program ini dibuka mulai pukul 15.00 WIB sampai

Foto : KUNTORO

Ini adalah suatu penghargaan tertinggi
yang pernah diterima putra Indonesia yang
berprestasi dalam bidang teknologi di Amerika
Serikat. Dan, sejak itu berkibarlah bendera
Indonesia di antara bendera Negara-negara
maju di dunia. Asia hanya akan diwakili oleh
tiga Negara, yakni Jepang (10 orang), India
(1 orang) dan Indonesia (1 orang).

memberikan bantuan kepada Pondok Pesantren Tihfadzul Qur’an di
Lubang Buaya Batu, Bekasi. Di pesantren yang baru dirintis ini, PWP
menyerahkan bantuan berupa alat tulis, Alqur’an, kipas angin dan karpet
dan di terima oleh pimpinan Pesantren H.M Basuki Karim.•KUNTORO

PWP Peduli dengan Warga Kebun Sayur, Ciracas

Manusia pintar, jenius dan mungkin dari
130 juta penduduk hanya akan ada satu
seperti dia. Habibie terhitung sebagai orang
yang berjasa dalam bidang ilmu konstruksi
pesawat terbang dan kontribusinya pada ilmu
ini telah dikenal dan digunakan oleh industri
pesawat terbang di manca Negara. Terakhir,
ia termasuk di dalam kurang lebih 30 mantan
kepala pemerintahan di dunia yang “dilamar”
menjadi anggota Inter Action Council.
BJ. Habibie memang sudah menjadi salah
satu modal nasional, tetapi anehnya prestasi
yang dilakukannya lebih cepat mendapat
penghargaan dari orang-orang luar negeri
daripada di tanah air sendiri. Tahun 1983 di
Jerman Barat sebagai Anggota Kehormatan
“Gesselschaft fuer Luft und Raumfarht”
(Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar).
Pada tahun 1983, Ia juga diterima sebagai
anggota (fellow) “The Royal Aeronautical
Society” London, Inggris. Swedia, Mei 1985
anggota “The Royal Swedish Academy of
Engineering Sciences”. Prancis, Juni 1985
anggota “Academie Nationale de I’Air et de
I’Espace”. BJ. Habibie menerima Award Von
Karman dari ICAS tahun 1992, setara Hadiah
Nobel dalam dunia dirgantara. Sebelumnya,
Februari 1986 ia diangkat menjadi anggota
“The US Academy of Engineering” pada
suatu upacara yang anggun dan terhormat.

Foto : KUNTORO

Bakti Sosial PWP Direktorat Keuangan
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dengan pukul 22.00 WIB atau sampai selesainya Shalat Tarawih. Program
Road Show ini pun sekaligus memperkenalkan masyarakat akan produk
terbaru Pelumas Pertamina yaitu Pertamina Fastron Techno SAE 10W40
API SN. Pelumas hasil Pertamina Lubricants ini sangat cocok digunakan
untuk mobil generasi terbaru karena memiliki Nano guard yang dapat
melindungi bagian-bagian tersempit dari mesin dan menghemat bahan
bakar.•FRM REG. I

tafkir h.

upacara hari
kemerdekaan ke-67
indonesia

tanudji

JAKARTA - Upacara bendera memperingati
detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
ke-67 diselenggarakan di Plaza Kantor Pusat
Pertamina pada Jumat (17/8). Upacara dihadiri
seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Dewan
Direksi Pertamina, beserta segenap jajaran
manajemen Pertamina, pekerja Pertamina
Kantor Pusat dan pekerja dari Anak Perusahaan.
Bertindak sebagai Pembina Upacara ialah
Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen
Risiko M. Afdal Bahaudin, yang membacakan
sambutan tertulis Direktur Utama Pertamina
Karen Agustiawan. Dalam upacara tersebut juga
dibacakan teks Pancasila dan Pembukaan UUD
1945.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Vice President Integrated Supply Chain

Engineering Manager
Gas Directorate
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Foto : RIZQI RAMADHAN

KRONIKA

mardiani

System & Business Process Manager

PHE BERSILATURAHMI
PASCA LEBARAN

nepos nt pakpahan

HSE & Quality Management Manager
Gas Directorate

mindaryoko

Compliance Manager
Corporate Secretary

Foto : TATAN AGUS RST

Foto : KUNTORO

Foto : tatan agus rst

Foto : tatan agus rst

Foto : RAHMAN

Foto : RAHMAN

POSISI

JAKARTA - Mengikuti tradisi ahun-tahun
sebelumnya, Pertamina Hulu Energi (PHE)
menyelenggarakan acara silaturahmi setelah
Lebaran. Acara berlangsung pada Selasa
(28/8) pagi di Auditorium Gedung Kwarnas,
Jakarta Pusat. Acara dihadiri Dewan Komisaris
dan Dewan Direksi PHE, pimpinan anak-anak
perusahaan PHE, dan pimpian Anak Perusahaan
Hulu. Tampak hadir diantaranya Direktur Hulu
Pertamina M. Husen, Presiden Direktur PHE
Salis S. Aprilian, Presiden Direktur Pertamina EP
Syamsu Alam, Dirut PDSI Amran Anwar, dll.•URIP

HERDIMAN KAMBALI

Warung Kopi

Semangat Lagi....

Pagi hari di kantin Mang Warta.

DIREKTUR GAS
BERSAMA ANAK-ANAK

Foto : TATAN AGUS RST

JAKARTA - Direktur Gas Pertamina, Harry Karyuliarto
menghadiri buka puasa bersama Direktorat Gas dengan
anak-anak dari Majlis Ta’lim At Taufik, Jakarta (10/8). Selain
buka bareng anak-anak yatim dari mesjid yang terletak
di kompleks perkantoran Patra Jasa ini, juga dibagikan
bingkisan berupa makanan dan uang saku. “Yang penting
rajin belajar dan tetap semangat, pasti bisa maju,” tutur
Harry Karyuliarto saat berkumpul dan berdialog dengan
anak-anak.•TATAN AGUS RST

RU III PLAJU BERBAGI DENGAN
ANAK PANTI ASUHAN

Foto : RU III

Pak Hamzah : Mang Warta, Assalamualaikum...
Mang Warta : Walaikumsalam, Eh.. Pak Hamzah, maaf
lahir batin, Pak. Abis cuti ya? Baru keliatan
nih.
Pak Hamzah : Maaf lahir batin juga, Mang. Iya nih. Abis
Pulkam. Maklumlahh.... Orang seberang
kan kalo mudik harus lama. hehehe
Iyum
: Pak Hamzah, maafin Iyum yahhh... Banyak
salah.
Ujang
: Saya juga, Pak.
Pak Hamzah : Iya, sama-sama Yum, Jang...
Pak Joni
: Wah, keliatan segar sekali Pak Hamzah.
Selamat lebaran Pak.
Pak Hamzah : Eh Pak Joni, makasih ya... Maaf lahir batin
juga Pak. Iyalah Pak, abis di-recharge nih di
kampung halaman.
Pak Joni
: Wah, bagus Pak. Jadi semangat kerja lagi.
Ibu Mita
: Hehehe memang harusnya begitu Pak...
Setelah ibadah maksimal bulan puasa,
ditambah mudik lebaran, ibaratnya semua
serba baru lagi. Termasuk semangat
kerjanya juga baru.
Iyum
: Tapi kayaknya gak berlaku buat Kang Ujang,
Bu... (sambil menyerahkan makanan dengan
mimik cemberut).
Ujang
: Tuh kan... Iyum mulai deh... Masih cape
Yum. Di kampung kan keliling kemanamana.
Mang Warta : Ujang mah raja ngeles, Bu... Orang kan
cukup satu atau dua hari aja capenya...
Masa udah lebih dari seminggu masih males
aja. Hayu atuh, semangat lagi Jang... Kasian
Iyum. •

PLAJU – Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi
antara RU III, khususnya fungsi Legal & General Affairs
dengan unsur Muspika Plaju, Banyuasin dan insan pers,
dilangsungkan acara buka puasa bersama di gedung
Patra Ogan Plaju, Selasa (14/8). Pada acara tersebut, RU
III mengundang anak-anak yatim dari panti Asuhan Yamni
Kelurahan 14 Ulu yang berjumlah 56 anak untuk berbuka
puasa bersama sekaligus memberikan santunan. Menurut
Legal & General Affairs RU III, Erwin Widiarta, dalam kegiatan
berbuka puasa ini sengaja diundang beberapa anak yatim,
sekaligus memberikan bantuan kepada mereka. “Diharapkan
dengan pemberian sejumlah bantuan ini dapat bermanfaat
bagi anak-anak, terutama menjelang hari raya Idul Fitri.
Dengan begitu kita juga dapat berbagi kebahagiaan dengan
orang lain, terutama mereka yang membutuhkan,” ungkap
Erwin.•RU III

Pelatihan untuk
Masyarakat
Pangkalan Susu
PANGKALAN SUSU - Dalam upaya mewujudkan
komitmen untuk tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat di sekitar operasi perusahaan
Pertamina EP (PEP) Field Pangkalan Susu telah
mmengadakan Pelatihan Pemanfaatan Limbah
konveksi , Sulam Pita dan Memasang Aksesoris
Payet. Pelatihan bekerja sama dengan Balai
Pelatihan Yayasan Sri Kandi Medan dan Disnaker
Kabupaten Langkat tersebut dibuka pada 25
Juni 2012 dan diikuti 15 peserta berasal dari
Kelurahan Bukit Jengkol, Desa Alur Cempedak
dan Kelurahan Beras Basah – Kecamatan
Pangkalan Susu.
Pelatihan ini merupakan usulan yang diajukan
oleh masyarakat kepada perusahaan saat
pelaksanaan pemetaan sosial.
Menurut Kepala Layanan Operasi PEP
Field Pangkalan Susu Daniel Munthe, pelatihan
tersebut merupakan upaya pengembangan
perekonomian masyarakat, terutama ibu-ibu
dan remaja putri putus sekolah yang sehari-hari
menjadi penjahit dan buruh jahit.
Daniel meminta seluruh peserta pelatihan
dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan tekun,
serius dan bertanggung jawab. “Karena, masih
banyak anggota masyarakat lainnya yang belum
beruntung dapat mengikuti pelatihan ini,” ujar
Daniel.
Dalam kesempatan yang lain Pws.Humas
Field Pangkalan Susu Rusmidah berharap
ketrampilan yang diterima peserta segera dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Salah seorang peserta pelatihan, Wiwik
Anggraini merasa sangat bersyukur dapat
menjadi bagian dari pelatihan ini. “Semoga
keterampilan baru yang kami dapatkan menambah
jumlah pelanggan saya,” ujarnya yang berprofesi
sebagai penjahit.
Acara pembukaan pelatihan secara resmi
diawali dengan penyematan simbolis badge
tanda peserta dan dihadiri oleh tim manajemen
PEP Field Pangkalan Susu.•PEP FIELD PANGKALAN SUSU

PEP Region Sumatera Tajak
Sumur TLJ 157 TW
SU K A R A J A – D a l a m
rangka mendukung program
peningkatan produksi migas
nasional, PT Pertamina EP
(PEP) Region Sumatera
melaksanakan pemboran
sumur pengembangan TLJ
157 TW. Secara administrasi,
sumur tersebut berada di
wilayah Kelurahan Sukaraja
Kecamatan Prabumulih
Selatan. Kegiatan pemboran
ini merupakan yang ketiga
yang dilakukan oleh PEP
Region Sumatera di kota
Prabumulih.
Sebagai bentuk syukur
atas penajakan tersebut, PEP
Region Sumatera mengadakan
selamatan dan sosialisasi

kepada masayarakat sekitar
wilayah pemboran.
Menurut Field Manager
Prabumulih Irwansyah,
kegiatan sosialisasi dan
syukuran ini merupakan sa
lah satu wujud kebersamaan
perusahaan dengan ma
syarakat di sekitar wilayah
operasi, termasuk sebagai
bentuk pembinaan hubungan
baik dengan semua stake
holder perusahaan.
Hal senada disampaikan
oleh Kepala Dinas Pertam
bangan Energi dan Ling
kungan Hidup Kota
P r a b u m u l i h M . Z u l f a n .
“Pemerintah kota Prabumulih
mendukung kegiatan migas

di kota Prabumulih karena
migas berkontribusi bagi
pembangunan daerah ini,”
ujarnya. Zulfan berharap
pemboran ini akan berhasil dan
akan meningkatkan produksi
migas di Prabumulih.
Dalam kegiatan selamatan
tersebut, PEP Region Su
matera juga memberikan
bantuan paket sembako
kepada 75 masyarakat di
sekitar lokasi, 1 unit tenda
ukuran 6 x 6 meter, 1 ekor
sapi, material bangunan untuk
renovasi langgar Al-Amalan,
20 set kaos untuk kelompok
senam lansia, 20 set bahan
baku untuk majelis taklim
serta 2 bola kaki untuk karang

taruna.
Pertamina juga
memberikan bingkisan
kepada 3 tokoh masyarakat
yang memberikan bantuan
kepada Pertamina, yaitu
Burhanudin, Sudiro dan
H. Danial. “Ini merupakan
tanda terima kasih kami dan
penghargaan kepada tokohtokoh masyarakat yang telah
banyak membantu Pertamina
dalam melakukan kegiatan
operasinya di wilayah ini,”
ujarnya.
“Kami berharap dukungan
pemerintah daerah serta doa
seluruh masyarakat agar
kegiatan pemboran ini dapat
berhasil,” ujar Irwansyah.•

Safari Ramadan PEPC 2012
JAMBARAN - Desa yang
dituju PEPC untuk kegiatan
Safari Ramadan 2012 kali
ini adalah Desa Bandungrejo
dan Desa Rahayu. Desa
Bandungrejo yang terdiri dari
beberapa Dusun merupakan
desa yang ada di sekitar lokasi
Lapangan Gas Jambaran. Dan
seperti yang sedang berjalan
saat ini, PEPC tengah bersiap
untuk mendapatkan perannya
sebagai Operator Unitisasi
Lapangan Gas Jambaran
Tiung Biru.
Safari Ramadan diadakan
pada 8 Agustus 2012.
Diawali dengan pemberian
bantuan perlengkapan
olahraga untuk 9 desa yang
ada di Kecamatan Gayam
untuk memperingati acara
HUT ke-67 RI. Pemberian
ini diterima secara simbolis
oleh Kades Gayam Pujiono.
Sembilan desa ini adalah
Desa Sumengko, Desa katur,
Desa Ringin Tunggal, Desa
Gayam, Desa Mojodelik, Desa

Mbonorejo, Desa Mbrabuwan
Desa Ngunut dan Desa
Ngasem.
Kegiatan dilanjutkan ke
Mesjid Baiturrohman di Desa
Bandungrejo. Bantuan yang
diberikan berupa sembako
dan bahan-bahan material
untuk membantu perbaikan
masjid dan musholla yang
tersebar di seluruh Desa
Bandungrejo. Bantuan
secara simbolis diterima oleh
perwakilan anak yatim piatu
dan orang jompo. Dalam
kegiatan ini PEPC bekerja
sama dan dibantu oleh Ko
passus Grup 2 Kartasura
– Solo.
Sebagai national oil
c o m p a n y , P E P C y a k i n
keberhasilan suatu proyek
migas diperuntukkan kembali
kepada masyarakat. Selain
bertujuan untuk memenuhi
target lifting dan menjaga
ketahanan energi nasional
yang sampai saat ini terus
digenjot oleh pemerintah,

keuntungan dari pengelolaan
Lapangan Gas Unitisasi
Jambaran Tiung Biru
ini akan digunakan untuk
pengembangan masyarakat
sekitar WKP, baik dituangkan
dalam program sosial jangka
panjang maupun jangka
pendek.
“Karena itu kami memo
hon dukungannya dari seluruh
lapisan masyarakat agar
proyek ini berjalan dengan
lancar dan berhasil selesai
sesuai dengan targe,” ujar

PEP Field Pendopo Serahkan Bantuan Komputer

Muara Enim-PT Pertamina EP (PEP) Field Pendopo
menyerahkan bantuan komputer sebanyak 15 unit untuk
Sekolah Menengah Atas di wilayah Kabupaten Muara Enim.Di
antaranya untuk SMA YPIP Talang Ubi, SMA YKPP Talang Ubi,
SMAN Unggulan Pendopo, SMA YPII Talang Ubi, dan SMAN
2 Gunung Megang. Bantuan diserahkan oleh Field Manager
Pendopo Handri Utama di ruang rapat Field Manager Pendopo
pada (6/8).
Program ini merupakan salah satu kegiatan Corporate
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Social Responsibility PT Pertamina (Persero) di bidang
pendidikan. Penyaluran bantuan komputer merupakan salah
satu program Utama PT Pertamina (Persero) dengan fokus
kepada peningkatan kualitas belajar siswa dan siswi di wilayah
operasi perusahaan.
Pendidikan merupakan bekal seorang anak untuk masa
depan bangsa. Sadar akan hal itu, Pertamina berusaha
memberikan partisipasi dengan cara memberikan dukungan
berupa fasilitas komputer. Tidak dapat dipungkiri lagi, keahlian

Amril Tahib Direktur Utama
PEPC.
“Selain menyambung
komunikasi yang baik antara
PEPC dan masyarakat
Desa Bandungrejo, kami
juga sudah mencatat dan
menampung sarana apa
saja yang diperlukan untuk
masyarakat sekitar Jambaran.
Kami berusaha memberikan
kontribusi positif terhadap
perkembangan masyarakat
sesuai dengan kentuan yang
berlaku,”tambahnya.•PEPC

mengoperasikan komputer adalah salah satu ilmu yang harus
dimiliki untuk dapat bersaing dalam dunia global.
Penyerahan dihadiri oleh kepala sekolah masing-masing.
Mewakili sekolah lainnya, Kepala Sekolah SMA YKPP Pendopo
Drs H M Haris Muttaqin mengucapkan terima kasih kepada
PEP Field Pendopo atas bantuan yang diberikan, “Komputer
sangat membantu kami dalam meningkatkan mutu/kualitas
pendidikan melalui sarana dan prasarana yang menunjang
kegiatan pembelajaran kami,” ungkapnya.•PEP FIELD PENDOPO
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Temu Akbar Engineering BUMN 2012 :

Pertamina Terus Dukung Rio

Usulan Menekan Tingkat
Pemakaian BBM
JAKARTA - “Saya mengusul
kan yang terbaik adalah
menekan penggunaan BBM.
Kalau penggunaan BBM ini
bisa ditekan, uang Rp 300
triliun tidak perlu dicari, dan
subsidi yang begitu besar
juga tidak harus dikeluarkan
oleh negara.” Demikian
dikatakan oleh Menteri
Negara BUMN Dahlan Iskan
di bagian akhir dari acara
Temu Akbar Engineering
BUMN Tahun 2012 yang
berlangsung Rabu (8/8) di
Lantai M Gedung Utama
Kantor Pusat Pertamina.
Berkaitan dengan ma
salah energi, khususnya
BBM, Dahlan mengusulkan
beberapa opsi untuk menekan
pemakaian BBM. Pertama,
meningkatkan pemakaian
CNG. Kedua, meningkatkan
p e m a n f a a t a n
LNG.
“Pertamina sudah membuat
satu bus yang berbahan bakar
LNG, dan kemarin sudah
diresmikan,”kata Dahlan.
Ketiga, mengembangkan
solar cell untuk menggantikan
konsumsi BBM oleh
PLN, seperti yang sudah

dikerjasamakan antara
Pertamina dan LEN Industri.
“Kerjasama itu harus jadi,
dan harus bisa menghapus
penggunaan BBM di PLN,”
tandas Dahlan.
Keempat, mengonversi
bahan bakar kapal-kapal
yang dioperasikan BUMN ke
CNG ataupun LNG. Kelima,
sama seperti yang keempat,
mengonversi bahan bakar
kereta api ke CNG ataupun
LNG. “Cobalah didesain
untuk memerangi pemakaian
BBM ini. Daripada kita harus
membangun kilang yang
harganya ratusan triliunan
rup iah, dan juga subsidi
yang ratus triliun rupiah,”
tegasnya.
Dan keenam, masih usulan
dari Dahlan, dengan mobil
listrik. “Jadi ini kita keroyok
habis. Pemakaian BBM-nya
yang kita tekan, bukan kita
biarkan terus dengan cara
memberi fasilitas berbagai
macam, apakah fasilitas kilang
baru atau yang lainnya.”
Temu Akbar Engineering
BUMN Tahun 2012 diprakarsai
Kementerian Negara BUMN
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untuk menyinergikan kemam
puan engineering BUMN
dalam rangka mendukung
pertumbuhan industri nasional,
serta sejalan dengan RPJMN
Prioritas Nasional, khususnya
pada RPJM 2 (2010 – 2014).
Temu acara dihadiri pimpinan
puncak Pertamina, PAL,
Adhi Karya, Hutama Karya,
PLN, Rekind, PTPN, Bank
Mandiri, KAI, Telkom, Aneka
Tambang, Semen Gresik,
Boma Bisma Indra, dll. Juga
hadir wakil dari Kementerian
Riset & Teknologi RI, Dewan
Riset Nasional, BPPT, Ikatan
Auditor Teknologi Indonesia.
Diharapkan, BUMN ter
pacu untuk memunculkan
ide-ide kreatif dengan
mem etakan sistem inte
grasi yang efisien antar
BUMN dalam menyokong
Pemerintah di empat sektor
utama yang memerlukan EPS
(engineering, procurement &
construction). Keempatnya
adalah natural resources,
food industry, energy & in
dustrial plant, dan railway
transportation, infrastructure
& ICT.•URIP HERDIMAN KAMBALI

Jakarta - Pertamina akan terus
mendukung Rio Haryanto untuk mencapai
target poin yang lebih tinggi di ajang
GP2, yaitu podium. Di ajang yang hanya
menyisakan tiga seri lagi tersebut, Rio
bertekad untuk mencatat hasil bagus saat
kualifikasi agar mendapatkan posisi bagus
saat feature race. Dukungan Pertamina
untuk Rio tersebut disampaikan langsung
oleh Corporate Secretary Pertamina
Nursatyo Argo di Jakarta, Selasa (7/8).
“Ini merupakan tahun ketiga Pertamina
men-support langkah Rio diajang balap
GP. Dan dukungan ini akan terus berlanjut
di tahun depan. Kami harap Rio bisa
mencapai targetnya untuk menaikkan point
dan kelas di ajang bergengsi tersebut,”
ungkap Argo.
Sejatinya GP2 hanya tinggal
menyisakan tiga seri lagi. Pebalap muda
Indonesia, Rio Haryanto menargetkan diri
untuk mendapatkan poin dan, kalau bisa,
mencapai target yang lebih tinggi : podium.
”Mudah-mudahan dapat poin, dan mudahmudahan dapat kualifikasi yang bagus dan
dapat poin di race pertama. Karena poin
yang didapat di feature race lebih banyak,”
ucap satu-satunya pebalap Indonesia

yang mengantongi izin F1 itu.
Rio mengungkapkan kini dirinya
tengah bersiap untuk menghadapi tiga
seri akhir: Belgia (1-2 September), Italia
(8-9 September), dan Singapura (2223 September). Ia menargetkan untuk
mendapatkan poin atau podium dalam
tiga balapan tersebut. Sebelumnya, saat
menginjak pedal gas di arena balap GP
seri kesembilan, Rio finis di urutan ketujuh
pada sprint race di Hongaria. ketika itu, ia
start dari urutan 12 dan harus berjuang
keras di setiap lap. Dan akhirnya pada
akhir-akhir balapan, ia merangsek naik ke
posisi tujuh.
Tahun lalu Rio hanya mengikuti
dua balapan di GP2. Tahun ini Rio
berkonsentrasi penuh dan ikut dalam
semua seri di ajang tersebut. Ada beberapa
hal yang ia pelajari dari musim pertamanya
di GP2, salah satunya adalah menghadapi
para pebalap yang lebih berpengalaman.
“GP2 kelas yang sangat kompetitif. Secara
fisik sangat tangguh. Strategi tim sangat
penting. Sejauh ini dari awal tahun, saya
terus improve, terus memperbaiki supaya
lebih bagus,” ucap Rio.• SAHRUL HAETAMY
ANANTO

MAKASSAR - Kegembiraan
meliputi Lobi Kantor Unit Pe
masaran Region VII Makassar
pada Rabu, 15 Agustus 2012
dalam penarikan undian Promo
Ramadhan Penuh Berkah.
Kegiatan direct selling yang
ditujukan untuk pekerja dan
mitra Pertamina ini berjalan
sukses sejak 2 - 15 Agustus
2012. Kegiatan dilaksanakan
di Lobi Kantor Unit Makassar
pada 2 – 10 Agustus 2012&
15 Agustus 2012, dan di Lobi
Instalasi BBM Makassar pada
13 – 14 Agustus 2012.
Pada program direct
selling ini telah dijual pelumas
berbagai varian produk “high
tier” otomotif, yaitu Fastron
Gold 5W-30, Fastron Syntetic
10W-40, Fastron Diesel 15W40, Enduro Matic, Enduro
Racing, Enduro Gear Matic,

Foto : FRM REG. VII

Ramadan Penuh Berkah
di Makasar

Radiator Coolant, Pertamina
Brake Fluid dan lain-lain.
Sebanyak 184 botol atau
234 liter dengan nilai Rp.
11.436.000 terjual.
Setiap pembeli mendapat
kan voucher undian dengan
hadiah utama Blackb erry
Curve dan 5 hadiah hiburan
menarik.
Pelanggan yang menda
patkan hadiah utama adalah

Sugiharti dari fungsi IT M&T
Area Sulawesi.
“ Kegiatan ini sebagai ajang
untuk lebih memperkenalkan
produk baru Pelumas Perta
mina kepada pekerja dan mitra
kerja sehingga mereka mampu
menjadi agen informasi produk
Pelumas Pertamina kepada
kons umen,” ujar Sales Re
g i o n V I I M a k a s s a r S i g i t
Pranowo.•FRM REG. VII
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Halal Bihalal
Dari Hulu Sampai Hilir
JAKARTA - Ribuan insan Pertamina dari Hulu hingga Hilir, Senin (27/8)
tampak tumpah ruah dan larut dalam kebersamaan acara Halal Bihalal
yang digelar di gedung Utama Pertamina Pusat. Sedari pagi para pekerja
Kantor Pusat dan anak perusahaan Pertamina tersebut berduyun-duyun
masuk memadati ruangan, kemudian bersalaman dengan seluruh jajaran
Direksi dan Komisaris Pertamina.
Acara yang rutin diadakan setiap tahun setelah libur Idul Fitri tersebut
dimeriahkan oleh trio legendaris asal bandung Bimbo yang melantunkan
lagu-lagu rohani nan menyentuh. Suasana pun menjadi semakin
khidmat.
Foto : KUNTORO

Senyum bahagia dan keceriaan tampak tersirat di setiap wajah. Setelah
saling bermaafan, acara kemudian dilanjutkan dengan jamuan makan
bersama.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

JAKARTA – PT Pertamina
(Persero) bersinergi dengan
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak (KPP-PA) melakukan
penandatanganan Nota
Kesepahaman Kerja Sama
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan dalam rangka
Pemberdayaan Perempuan
dan Pemenuhan Hak Anak.
Penandatanganan yang
berlangsung di ruang Lounge
Lantai M Kantor Pusat
Pertamina, Senin (13/8) ini
ditandatangani oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Linda
Amalia Sari Gumelar dan
Direktur Utama Pertamina,
Karen Agustiawan.
Nota kesepahaman ini
merupakan wujud jalinan kerja
sama dan komunikasi di antara
KPP-PA dan Pertamina. Di
samping itu, Pertamina saat
ini memiliki program dan

kegiatan yang memprioritaskan
pemberdayaan perempuan dan
pemenuhan hak anak, yakni
Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan (PKBL) Pertamina.
Dikatakan oleh Karen,
Program Kemitraan ini
merupakan program yang
ditujukan untuk meningkatkan
kemampuan usaha kecil ma
syarakat, sehingga masyarakat
pun menjadi lebih tangguh
dan mandiri. Tidak hanya itu,
program ini juga mencakup
pemberdayaan kondisi sosial
masyarakat, khususnya
bagi perempuan dan anak.
Dana untuk seluruh program
ini diambil dari dana PKBL
Pertamina.
“Pertamina merasakan
betul keberadaan PKBL
dan CSR. Untuk itulah kami
perlu menggandeng dan
bersinergi dengan pemerintah
maupun masyarakat untuk
bisa mengimplementasikan

program-program tersebut
lebih maksimal,” ucap Ka
ren Agustiawan dalam
sambutannya.
Sinergi ini direfleksikan
dalam bantuan penguatan
kelembagaan bagi Pusat
Pelayanan Terpadu Pember
dayaan Perempuan dan
Anak (P2TP2A). Yaitu, beru
pa peningkatan ekonomi
perempuan, termasuk perem
puan korban kekerasan dan
pekerja perempuan sektor
informal, serta peningkatan
kapasitas SDM pengelola
P2TP2A yang saat ini telah
terbentuk di 26 Provinsi dan
167 kabupaten/kota.
Selain itu, program
kemitraan ini juga akan
direalis asikan dalam bentuk
bantuan pengembangan
Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA) khususnya bentukan
Desa/Kelurahan Layak Anak.
KLA merupakan kebijakan

yang dikembangkan oleh
KPP-PA yang bertujuan agar
pembangunan anak dapat
dilaksanakan secara lebih
holistik dan terintegrasi serta
berkelanjutan sehingga dapat
lebih memastikan terpenuhinya
hak anak di sebuah kabupaten/
kota.
Dengan kontribusi yang
telah diberikan oleh Pertamina
ini, menurut Linda Gumelar,
tentu saja dapat meningkatkan
kapasitas P2TP2A dan me
men uhi hak anak serta per
lindungan tenaga kerja
perempuan di daerah binaan
Pertamina melalui program
PKBL-nya.
“Kami berharap ind eks
pemb angunan gender dan
indeks pemberdayaan gen
der semakin meningkat. Uta
manya, dalam mengurangi
diskriminasi dan kekerasan ter
hadap perempuan dan anak,”
tegasnya.•IRLI KARMILA

		Dukung Ekspedisi Melbourne-St. Petersburg

Jakarta - Pertamina ikut andil kembangkan potensi wisata
nusantara melalui ekspedisi pemecahan rekor dunia lewat
pembalap asal Jerman, Rainer Zietlow yang menempuh jarak 23
ribu kilometer yang juga melintasi kepulauan Indonesia.
Zietlow bersama anggota timnya, Vladimir Gagarin dari Rusia
dan Marius Biela dari Jerman, telah memulai perjalanan dari
Melbourne pada 27 Juli 2012. Tim ekspedisi tersebut masuk
ke wilayah Indonesia pada 29 Juli melalui Kupang, Surabaya,
Semarang dan tiba di Jakarta untuk mengisi dulu bahan bakar di
Rest Area KM 13.5 Jalan Tol Jakarta-Merak, pada Jum’at (3/8)
petang sebelum melanjutkan perjalanan melintasi Sumatera dan
berakhir di Dumai.
“Reiner sudah melewati Kupang, Semarang dan berbagai
daerah dengan keindahan alam Indonesia, menggunakan bahan
bakar Pertamina Dex,” ungkap Manajer Non PSO Pertamina,
Waljianto saat konfrensi Persnya di di Rest Area KM 13.5 Jalan
Tol Jakarta-Merak.
Waljianto mengharapkan keindahan alam tersebut bisa

terekspos ke luar negeri dengan adanya ekspedisi yang dimulai
dari Melbourne, Australia dan berakhir di St. Petersburg, Rusia
tersebut. “Bayangkan jika foto-foto keindahan alam Indonesia
saat ekspedisi ini terlihat di media dan dapat dilihat publik
internasional,”ujarnya.
Selain itu, produk bahan bakar non subsidi Pertamina Dex pun
diharapkan mampu menjadi wakil dari keunggulan bahan bakar
produksi Indonesia. “Zietlow memilih Pertamina Dex tentunya
tidak asal pilih karena taruhannya adalah keselamatan. Pertamina
Dex memang didedikasikan untuk mobil diesel kelas yang tinggi,
seperti yang sekarang digunakan oleh Zietlow pada ekspedisi ini,”
Ungkap Waljianto. Pertamina Dex merupakan bahan bakar diesel
produksi Pertamina Refinery Unit VI Balongan.
Sementara Zietlow mengatakan Indonesia memiliki banyak
potensi pariwisata yang tersimpan di ribuan pulaunya. “Pariwisata
Indonesia baik sekali, terutama favorit saya Flores,” katanya.
Zietlow mengaku pernah tinggal cukup lama di Indonesia pada
tahun 1992 itu.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Foto : TATAN AGUS RST

Pertamina Bersinergi dengan Kementerian PP-PA

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berjabat tangan dengan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar
setelah menandatangani nota kesepahaman Kerja Sama Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan dalam rangka Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan
Hak Anak.

