
Perekonomian indonesia sebagai 
kekuatan Penting di asia

Dalam 20 tahun terakhir, perekonomian Asia tumbuh sangat 
pesat seiring dengan transisi negara-negara yang semula agraris 
menjadi negara industri, meski sempat terpuruk karena krisis 
moneter tahun 1997. Memasuki dekade 2000, kebangkitan 
perekonomian Asia menemukan momentumnya. Secara umum 
negara-negara ASEAN memiliki pertumbuhan ekonomi yang 
stabil di kisaran 4%-6% per tahunnya. India dan China bahkan 
mampu menembus 7%-10%. Kekuatan ekonomi Asia dianggap 
bertahan dari resesi global 2008.

Lebih jauh, pertumbuhan pesat ekonomi di Asia diyakini 
mampu mengatasi krisis ekonomi global yang saat ini terjadi. 
Namun, konflik akibat sengketa di perairan sekitar China yang 
sudah lama bergulir dapat menjadi tantangan bagi kestabilan 
ekonomi Asia. China saat ini tengah berseteru dengan Jepang 
memperebutkan sejumlah pulau di Laut China Timur. Negara Tirai 
Bambu itu juga bersengketa dengan 4 negara anggota ASEAN, 
yakni Brunei, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Besarnya dampak 
akibat perseteruan bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia, 
menjadi perhatian masyarakat internasional.

Sebagai bagian dari kawasan Asia, Indonesia diuntungkan 
dengan posisi geografisnya di jantung Asia. Para pengamat 
ekonomi memandang, Indonesia yang saat ini sudah menjadi 
negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia berdasarkan 
jumlah pendapatan domestik bruto (PDB), bisa naik ke peringkat 
10 pada tahun 2025 sejalan dengan program dan kebijakan 
ekonomi pemerintah RI, terutama  dengan diluncurkannya 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi 
Indonesia (MP3EI). Menurut pelaku ekonomi global, George 
Soros, perekonomian Indonesia mampu bertahan karena 
tingginya konsumsi domestik yang berkontribusi lebih dari 50% 
terhadap GDP yang ditopang dengan jumlah populasi kelas 
menengah yang besar, serta rendahnya rasio utang terhadap 
GDP bila dibandingkan negara-negara lainnya.

Presiden Yudhoyono, dalam forum The Asia Society (New 
York) baru-baru ini mengatakan, Indonesia sebagai negara 
yang strategis secara geopolitik akan berperan penting dalam 
mengatasi permasalahan sengketa di perairan China tersebut. 
Bila Indonesia mampu memainkan perannya dengan baik dan 
mengatasi permasalahan-permasalahan di dalam dan luar negeri 
tersebut, maka dapat dipastikan bahwa prediksi Indonesia akan 
menjadi salah satu kekuatan penting dalam perekonomian dan 
politik dunia bisa terwujud.•

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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osn Pertamina 2012 resmi dibuka. Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Musliar Kasim memberikan sambutan pada pembukaan Olimpiade Sains 
Nasional (OSN) Pertamina 2012 di Balairung UI, Depok, (25/9). Tahun ini OSN Pertamina diikuti 19.238 mahasiswa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang 
diikuti 16.748 mahasiswa.
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Pembukaan osn Pertamina 2012 :
Pertamina memang Paling Peduli
Jakarta - “Di antara BUMN 
yang ada di republik ini, Perta-
minalah yang paling concern 
dengan dunia pen didikan.”

Penegasan singkat  tersebut 
dikatakan oleh Wakil Menteri 
Perndidikan dan Kebudayaan 
Prof. Dr. Musliar Kasim ketika 
membuka Olimpiade Sains 
Nasional  (OSN) Pertamina 2012  
di Balairung UI, Kampus UI 
Depok, pada Selasa (25/9). 
Pembukaan ini juga sekaligus 
dimulainya babak penyisihan 
OSN Pertamina 2012 yang 
berlangsung serentak di 33 
provinsi di Indonesia. 

Pembukaan dihadiri Dirjen 
Pendidikan Tinggi Kemendikbud 
yang juga  Pjs. Rektor UI 
Djoko Santoso, VP Corporate 
Communication Pertamina Ali 
Mundakir, GM FRM Region III 
Hasto Wibowo, Manajer Com-
pliance Pertamina Mindaryoko, 
Manager Brand Management 
Pertamina Agus Mashud,  dan 
undangan lainnya.  

Musliar mengungkapkan   
banyak sumbangan Perta mina 
untuk dunia pendidikan, termasuk 
dalam perbaikan gedung sekolah 
dan pembangunan berbagai 
fasilitas di kampus-kampus. 
“Karena itu saya merasa perlu 
hadir di sini, untuk menyatakan 
terima kasih atas dorongan 
yang diberikan Pertamina untuk 
memajukan pendid ikan d i 
republik  ini.” 

Sementara Djoko San toso 
dalam sambutannya menekankan 
pentingnya pe nguasaan sains 
untuk ke majuan suatu negara.  
Ia pun menyontohkan negara-
negara yang maju sainsnya.  
Karena itu ia meminta  agar ma-
hasiswa peserta OSN menekuni 
sains dengan sebaik-baiknya. 

Djoko  pun sangat senang 
karena  jumlah peserta OSN 
tahun ini melebihi jumlah yang 
ditargetkan, yaitu 19.238 peserta, 
dari target semula 18.000. 

Hal senada juga di sam paikan 
Ali Mundakir. “Pro gram yang 

diinisiasi Per tamina bekerja sama 
dengan Universitas Indonesia 
ini telah menumbuhkan minat 
generasi muda untuk men-
dalami sains,”katanya seraya 
menegaskan bahwa tidak ada 
satu pun negara yang maju 
tanpa didukung penguasaan 
sains dasar, yaitu matematika, 
fisika, k imia dan biologi. 

“Ini menjadi  tantangan 
besar bagi Pertamina untuk 
tetap berkomitmen mengadakan 
olimpiade sains nasional. Kami 
yang bergerak di dunia migas, 
tanpa didukung oleh sains, tidak 
akan mam pu mengembangkan 
riset dan development. Ini sangat 
penting karena penguasaan di 
bidang sains dasar ini  menjadi 
kunci bagi pengem bangan suatu 
negara,” tegas Ali.   

Tahun ini, OSN Pertamina 
mengangkat tema “Mencetak 
Generasi Sobat Bumi Ber-
prestasi”. Dalam kegiatan yang 
telah diselenggarakan lima kali  
tersebut, Pertamina merangkul 

Universitas Indo nesia sebagai 
mitra  kerja sama, dan didukung 
penuh Ditjen Pendidikan Tinggi. 

Para peserta akan mem-
perebutkan  total hadiah  Rp 2,8 
miliar. Kategori yang dilombakan 
ada dua, yaitu kategori theory 
dan kategori science project. 
Kategor i   theory  mel iput i 
Matematika, Fisika, Kimia dan 
Biologi.  Sementara kategori 
science project mengharuskan 
peserta  berkelompok dan 
membuat karya  inovasi di bidang 
energi dan pengembangannya.  

OSN Pe r tam ina  2012 
berlangsung dalam tiga tahap. 
Pertama, pendaftaran peserta 
secara online melalui  website 
www.osnpertamina.com dari 23 
Juli hingga 15 September 2012. 
Kedua, seleksi ting kat provinsi 
secara serentak di 33 provinsi 
pada 25 September 2012. Final 
tingkat provinsi dilakukan pa da 
8 Oktober 2012. Ketiga,  se leksi 
tingkat nasional  pada November 
2012.•uriP herdiman kambali
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Menjalankan usaha minyak, gas, 
serta energi baru dan terbarukan 
secara terintegrasi, berdasarkan 
prinsip-prinsip komersial yang kuat

MISI

POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR SUMBER DAYA MANUSIA PERTAMINA

eVita m. tagor

mencari dan 
mendidik tunas 
muda indonesia
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Pengantar redaksi : 
  Dalam era bisnis yang persaingannya sedemikian 

ketat, maka  penerimaan pekerja tidak lagi pasif hanya 
menunggu  bola. Pertamina juga aktif menjemput bola dengan 
mengunjungi berbagai kampus, seperti Pertamina Goes to 
Campus. Selain itu masih ada acara jobfair seperti UI Career & 
Scholarship yang rutin diselenggarakan setahun 2 kali, dimana 
Pertamina juga aktif hadir dalam  acara-acara tersebut. Berikut  
sambutan dari direktur sdm  Pertamina evita m.tagor  
ketika  hadir di pembukaan UI Career & Scholarship Expo 
2012 pada Kamis (20/9) lalu.  

Senang dan bangga  rasanya  PT Pertamina (Persero) 
beserta Anak Perusahaan (AP)-nya dapat kembali  berpartisipasi  
dalam acara ini, UI Career & Scholarship Expo XIV 2012, 
terutama karena tahun ini kami hadir sebagai  sponsor 
Platinum.  Besar harapan kami bahwa melalui  UI Career & 
Scholarship Expo, kami dapat menjaring tunas-tunas muda   
berprestasi dan berbakat yang siap  bergabung  di perusahaan  
kami Pertamina dan AP memberikan  kontribusi  kepada 
negara  dalam bentuk nyata. Kami ucapkan  terima kasih 
pada Universitas Indonesia yang menyediakan  lapangan 
kesempatan bagi  pemuda Indonesia  untuk  menggapai 
cita-cita  membangun negeri melalui Career & Scholarship 
Expo ini.

Pertamina sedari dulu  selalu  memegang teguh  bahwa  
sumber daya manusia (SDM) yang baik adalah  Renewable  
Energy  untuk perusahaan kami.  Energi baru dibutuhkan  
setiap saat untuk  penyegaran, pembaharuan,  dan juga 
penggerak  motor perusahaan agar senantiasa berjalan menuju 
arah yang lebih baik.

Setiap tahun  diperkirakan ada 1.000  pekerja kami 
yang memasuki masa pensiun,  sehingga  pencarian akan 
tunas-tunas muda  atau memiliki  pengalaman  terkait  selalu 
diperlukan  untuk  mengisi posisi-posisi jabatan yang telah 
ditinggalkan. Selain itu, Pertamina  yang saat ini  sedang 
menjalani  transformasi dari sisi sumber daya manusia maupun  
dari sisi bisnis,  terutama  di sektor upstream, dimana  kerjasama 
dengan asing  mulai dibina  dan harus  dipupuk  agar meraih 
hasil  maksimal,  maka dari itu diperlukanlah  lulusan fresh 
graduate maupun tenaga experience yang dapat mendukung  
program transformasi kami ini.

Berdasarkan  Good Corporate Governance  (GCG) yang 
dijalankan secara teguh oleh Pertamina,  kami menjaring  putera-
puteri  terbaik bangsa   melalui iklan  yang disebar  di media 
massa.  Penerimaan kami  dapat melalui  e-recruitment, college 
shopping, maupun jobfair.  Keseluruhan proses  ini dilaksanakan  
secara professional  berdasarkan prinsip  6C yang kami miliki, 
yaitu Clean,  Competitive, Confidence, Customer Focused, 
Commercial dan Capable.

Dalam mencari tunas-tunas  terbaik bangsa, tidak hanya 
kompetensi akademis atau teknis yang kami cari,  namun kami 
mencari  putra-putri  bangsa  yang memiliki disiplin, semangat, 
passion dan integritas melalui seleksi yang objektif dan 
transparan. Mengutip buku Rheinald Kasali   yang mengatakan 
bahwa  Pertamina adalah  ‘Powerhouse Indonesia’, maka 
dengan ini merupakan  tanggung jawab  kami untuk  mencari 
dan mendidik tunas-tunas  muda Indonesia untuk dapat 
berpartisipasi  menjadi bagian  dari Powerhouse  Indonesia yang 
memberikan  dorongan  ekonomi untuk  bangsa Indonesia.•uriP 
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Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia
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suara hati nurani itu masih ada
Saya harus segera menulisnya. Itu yang terbayang di 

benak saya. Ada perasaan bersalah jika ini tidak saya ungkap 
ketika kawan tersebut selesai menceritakan sesuatu dan 
berlalu dari hadapan saya. Ternyata manusia putih itu masih 
ada...

Ingatan saya kembali melayang. Yaaa... 8 tahun silam. 
Saya mendapatkan pelajaran ”anti korupsi” dari Garda Oto. 
Tepatnya dari Garda Siaga wilayah Bandung pada tanggal 
21 Juli 2006 dan Garda Siaga wilayah Bandar Lampung 
pada tanggal 1 Januari 2007. Tidak berlebihan rasanya saya 
sampaikan salam saluuut... pada waktu itu melalui salah 
satu media ternama atas apa yang telah dilakukan oleh 
petugasnya kepada saya dan keluarga.

Waktu itu kendaraan saya mengalami gangguan di 
Bandung. Kemudian saya langsung menghubungi Garda 
Siaga. Tidak lama kemudian dua petugas datang dan 
langsung memberikan bantuan. 

Saat pekerjaan petugas teknisi tersebut selesai, saya 
merasa betul-betul terbantu. Dengan rasa yang sangat ikhlas 
”sebagai ucapan terima kasih” saya mencoba memberikan 
sedikit tip kepada kedua petugas tersebut. Namun diluar 
dugaan saya, kedua petugas tersebut sama sekali tidak 
mau menerimanya. Bahkan saya paksa sekalipun, karena 
saya merasa betul-betul terbantu dengan apa yang mereka 
sudah lakukan terhadap kami.

Begitupun waktu saya di Bandar Lampung. Kejadian yang 
sama terulang kembali. Persis sama, mereka sama sekali 
tidak mau menerima apa yang menjadi niat baik saya. Saya 
sudah sampaikan, bahwa saya betul-betul ikhlas dengan 
apa yang saya lakukan. Tapi mereka tetap keukeuh dengan 
sikap dan integritasnya.

Yang terpikir oleh saya, mereka adalah orang kecil. Tapi 
ternyata mereka mampu memberikan contoh, tauladan dan 
pelajaran berharga buat saya sekeluarga. Di tengah tudingan 
bahwa bangsa kita terkenal dengan kebejatan dan kelakuan 
korupsinya, ternyata masih ada segelintir manusia yang 
mempunyai moral dan integritas yang patut kita banggakan. 
Apa yang mereka sudah lakukan tentu juga tidak terlepas 
dari keberhasilan manajemen tempatnya bekerja yang sudah 
menanamkan nilai-nilai moral. Yang saat ini justru semakin 
asing dan terpinggirkan dari perilaku bangsa kita yang katanya 
dulu sangat terkenal dengan ”kejujuran, keramahtamahan 
dan sopan santunnya”.

Pada hari ini, tepatnya Senin 24 September 2012, seorang 
anak muda menceritakan kegundahannya. Dia merasa tidak 
tenang karena telah menerima sesuatu saat melakukan 
perjalanan dinas. Pemberian pertama katanya berhasil 
dikembalikan secara halus. Tapi yang kedua situasinya 
tidak memungkinkan sehingga tidak sempat dikembalikan 
kepada si pemberi. Kejadian ini terus mengganggu pikirannya 
sehingga membuat dia selalu merasa bersalah.

Di rumah, dia sempat menceritakan hal ini kepada istrinya. 
Apa yang terjadi...?! Istrinya sangat tidak rela dan minta 
supaya ini segera dikembalikan. Subhanallah... betul-betul 
seorang istri yang sholihah.

Seringkali yang terjadi, kita tidak berdaya dengan 
sikap istri atau anak-anak kita. Banyak rongrongan yang 
mereka lakukan sehingga bisa jadi melebihi kebutuhan atau 
kemampuan finansial kita. Sehingga kita yang tadinya tidak 
pernah berpikir untuk melakukan penyimpangan, akhirnya 
dengan terpaksa mulai berpikir dan berniat melakukannya 

sekadar memenuhi kebutuhan istri atau keluarga yang 
selalu merengek dan dengan ketus membanding-
bandingkan kita dengan orang lain.

Istri yang baik seyogianya mampu meredam keserakahan 
yang mulai muncul dari lingkungan atau diri suaminya. 
Peran istri akan sangat efektif mengendalikan niat-niat jahat 
yang mulai meracuni suaminya. Atau bisa juga sebaliknya 
jika hal tersebut justru diinisiasi oleh sang istri.

Kembali ke anak muda tadi. Karena dia meminta 
bantuan untuk dicarikan jalan keluarnya, saya memberikan 
tiga alternatif solusi kepadanya. ”Pertama, bla bla bla – 
kedua, ble ble ble – dan ketiga, blu blu blu,” kata saya. 
Akhirnya dipilihlah alternatif yang paling memungkinkan dan 
tidak berdampak bagi orang lain. Lho, kok berdampak bagi 
orang lain. Ya jelaslah..., karena terlalu jujur menceritakan 
kejadian ini akan membuat yang lain menjadi tidak 
nyaman. He he he... Repot juga rupanya untuk meluruskan 
perbuatan yang bengkok.

Saya hanya berpesan kepada anak muda tadi, 
”terus pertahankan Mas, jangan sampai terkontaminasi 
dan tularkan racun kebaikan ini ke kawan-kawan yang 
lainnya”.

Petugas Garda Oto dan anak muda tadi, rasanya layak 
kita sebut sebagai manusia putih. Terlalu berat bebannya 
jika kita sebut mereka sebagai manusia suci, he he he....

PENutuP
Terus terang, di zaman ini, orang-orang seperti manusia 

putih ini bisa jadi dianggap ”naif”. Bukan hanya di kita, 
bahkan mungkin di seantero negeri ini. Keterpurukan kita, 
carut marutnya perekonomian, kejadian fraud dan korupsi 
dimana-mana, ketidakamanan, ketidaknyamanan dan 
masih sangat rendahnya kesejahteraan masyarakat, saya 
rasa tidak terlepas dari sikap kemaruknya sebagian orang 
yang menghalalkan segala cara. Sehingga dampaknya 
dirasakan oleh masyarakat banyak. Kita patut bersedih jika 
ada para pemimpin kita yang tidak peduli dengan etik dan 
moral yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.

Kita butuh banyak manusia putih di Perusahaan 
dan negeri ini guna memperbaiki keadaan yang banyak 
membuat orang menjadi apatis, demotivasi dan lebih 
mengedepankan egonya. 

Yang patut kita pertanyakan sekarang, ”Sadarkah kita 
terhadap semua dampak perilaku yang kita mainkan”, 
”Punya nuranikah kita terhadap semua kenikmatan 
yang kita kumpulkan dari cara-cara yang tidak halal dan 
terpuji”, ”Tidak malukah anak-anak dan keluarga besar 
kita menikmati apa yang dihasilkan oleh para orang tua 
nya dengan cara-cara yang tidak patut”, ”Siapkah kita 
mempertanggung jawabkan semuanya ini baik di dunia 
maupun di akhirat nanti”, dan banyak lagi pertanyaan 
lainnya. Semuanya itu dapat diperbaiki kembali jika 
kita semua segera menyadarinya dan siap berubah 
menjadi manusia putih tadi. Kita butuh tauladan dari para 
pemimpin.

Bersyukurlah bahwa manusia putih itu masih ada di 
perusahaan kita. Kita berharap tidak hanya satu, jika perlu 
puluhan, ratusan bahkan ribuan mereka hadir di tengah 
kita. Bagi yang belum, mari kita hijrah menjadi manusia 
putih sehingga perusahaan ini tumbuh menjadi luar biasa.• 
* penulis saat ini sedang menyelesaikan program Magister 
Hukum

Majalah ekonomi dunia, Fortune, 
menempatkan Direktur Utama PT Pertamina 
(Persero), Karen Agustiawan, sebagai salah 
satu dari 50 pebisnis wanita paling tangguh 
dunia, yang dirilis pada 21 September 
2012. Berada di posisi ke-19 dunia, Karen 
menjadi satu-satunya pebisnis wanita asal 
Indonesia yang masuk dalam daftar tersebut. 
Sebuah prestasi yang membanggakan bagi 
Pertamina, bahkan sebelumnya Direktur 
Utama Pertamina juga menduduki urutan 
pertama dalam daftar Asia’s 50 Power 
Business Women versi Forbes.

Salah satu alasan yang menjadi 
pertimbangan Fortune mendudukkan 
Direktur Utama Pertamina sebagai  salah 
sati dari 50 Most Powerfull Women in 
Business karena upaya Pertamina yang kini 
tengah berubah menjadi perusahaan energi 
serta mendorong pengembangan energi 
alternatif. Pertamina juga dianggap kian 
agresif dalam mengembangkan usahanya 
ke luar negeri dengan memburu blok-blok 
migas di seluruh dunia. Tentu saja untuk 
mewujudkannya perlu kecukupan modal, 
hingga Pertamina menerbitakan obligasi 
global.  

Predikat tersebut tentu saja memiliki 
dampak yang sangat besar bagi Pertamina. 
BUMN energi ini tengah disorot dunia. 
Pengakuan positif dari berbagai kalangan 
mulai investor hingga pengamat menjadi 
tantangan untuk meningkatkan kinerja. 
Minimal mempertahankan yang sudah ada. 
Pertamina tak bisa lagi menutup mata, dan 
hanya asyik bermain di dalam negeri saja. 
Pertamina harus terus berkembang, agar 
tidak ketinggalan dengan NOC (National 
Oil Company) lainnya. Ketika NOC lain 
sudah lari, maka Pertamina juga harus 
mengimbanginya. 

Dengan aspirasi Energizing Asia 2025 
yang berulangkali disampaikan jajaran 
manajemen kepada pekerja, sudah saatnya 
kita menata dan meningkatkan target yang 
harus dicapai. Ibaratnya jika orang lain maju 
selangkah, kita harus berlari sekencangnya 
untuk mencapai target. Tak ada lagi zona 
nyaman di Pertamina, karena zona nyaman 
membuat kita tidak akan berkembang. 
“There’is no growth in comfort zone!” 
Untuk berkembang kita harus siap bergerak 
kemana saja, siap ditugaskan dimana saja, 
karena dengan keinginan untuk maju dan 
berkembang, hidup akan menjadi lebih 
berwarna.•
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Pekan ini
Pln - nusantara regas sePakati 
harga gas Fsru JaWa barat
Jakarta (Investor Daily) –   PT PLN (ersero) 
dan PT Nusantara Regas (NR) telah menyepakati 
harga gas dari unit penampungan dan regasifikasi 
terapung (floating storage and regasification unit/
FSRU) Jawa Barat. Kedua perusahaan segera 
meneken Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) untuk 
melegalkan kesepakatan harga gas dari fasilitas 
tersebut. Kesepakatan harga tersebut dicapai 
sejalan dengan ditetapkannya besaran alpha 
sebesar 3,43 dolar AS per mmbtu sebagai salah 
satu variabel penghitung harga gas dari FSRU 
Jabar oleh PLN dan NR. Dengan ditetapkannya 
patokan alpha tersebut, harga beli gas dari FSRU 
Jabar oleh PLN bisa mencapai 14,43 dolar AS per 
mmbtu. Kepala Divisi BBM dan Gas PLN Suryadi 
Mardjoeki mengarakan, alpha disepakati setelah 
ada hasil audit oleh SPI PLN. “Dengan begitu 
harganya sudah bisa dihitung karena formulanya 
sudah ada. Saat ini kami tinggal menyelesaikan 
draft PJBG untuk bisa diteken pada Oktober tahun 
ini,” ujarnya.

bP migas : 22 kkks mendaPat sanksi 
keras
Jakarta (Kontan) – BP Migas memberi 
rekomendasi kepada pemerintah agar lebih serius 
mengevaluasi 22 dari 69 kontraktor kontrak kerja 
sama (KKKS). BP Migas memberikan rekomendasi 
setelah menilai performa 22 KKKS paling tidak 
bagus sehingga gagal memenuhi komitmen dalam 
melakukan kegiatan eksplorasi wilayah kerja. 
Kepada Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas 
BP Migas Hadi Prasetyo, BP Migas berharap 
Ditjen Migas ESDM bisa memberikan sanksi 
tegas kepada kontraktor. “Mereka itu termask 
perusahaan kontraktor migas yang paling parah. 
Sudah kami  rekomendasikan kepada Ditjen Migas 
bahwa kinerja mereka tidak aktif dan performanya 
tidak bagus,” katanya.  

Pertamina akan gugat tPPi
Jakarta (Kontan) – Pertamina menempuh 
beragam cara demi menagih piutangnya di PT 
Trans Pacific Petrochemical Indonesia (TPPI). Itulah 
sebabnya, Pertamina tengah menyiapkan gugatan 
ke pengadilan setelah kandasnya perjanjian 
restrukturisasi utang yang berakhir pada 16 
Agustus 2012 lalu. VP Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir mengatakan, pihaknya 
tengah menyiapkan langkah hukum untuk 
penyelesaian restrukturisasi utang setelah TPPI 
tak mampu memenuhi komitmen yang tertuang 
dalam MRA (master of restructuring agreement). 
“MRA sudah tidak berlaku lagi sehingga kami harus 
mengambil langkah hukum untuk penyelesaiannya,” 
tegasnya. 

20 Juta dolar as untuk elnusa
Jakarta (Koran Tempo) – Perusahaan penyedia 
jasa migas, PT Elnusa Tbk kembali mendapat 
fasilitas non cash loan sebesar 20 juta dolar AS 
dari Bank Rakyat Indonesia. Sekretaris Perusahaan 
Elnusa Fajriyah Usman mengatakan dengan 
fasilitas pinjaman ini perseroan dapat menekan 
biaya dengan rentang penghematan suku bunga 
0,25 - 0,75 persen. “Fasilitas ini diharapkan 
dapat meningkatkan kinerja khususnya perbaikan 
struktur pendanaan,” kata Fajriyah.•rianti octaVia

manjakan Pelanggan dengan 
tiket nonton World Rally di spanyol
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PlaJu – Sebanyak  127 
jamaah Calon Haji (JCH) 
Kelompok Bimbingan Ibadah 
Haji (KBIH) Petro Al Hajj yang 
tergabung dalam  Kelompok 
Terbang (Kloter) 9, Gelombang 
I, resmi dilepas GM RU III, Edy 
Prabowo di Gedung Patra 
Ogan Komperta Plaju, Selasa 
(25/9). 

Jumlah JCH tersebut terdiri 
dari 57 laki-laki dan 70 wanita.
Sebagai Ketua Kelompok 
sekaligus pembimbing haji, 
Ketua KBIH Petro Al Hajj, Dr 
dr Yuwono B.Med. 

Dalam sambutannya GM 
RU III, Edy Prabowo berharap 
ibadah di tanah suci umat 
Islam tersebut dapat dilakukan 

Jakarta -  Keikutsertaan 
P e r t a m i n a  L u b r i c a n t 
dalam gelaran Indonesia 
International Motor Show 
(IIMS) yang dilaksanakan 
di  Jakarta Internat ional 
Expo, Kemayoran, kali ini 
t idak main-main. Sela in 
menghadirkan enam booth 
(s tand) ,  juga membagi-
bagikan merchandise serta 
berbagai program pembelian 
berhadiah menarik. Salah 
satunya tiket gratis nonton 
Tim Pertamina Fastron World 
Rally berlaga di Spanyol.

“Jadi dari enam stand 
yang kami hadirkan di IIMS 
ini beberapa di antaranya 
melayani penjualan pelumas. 
Bag i  pengun jung  yang 
membeli t iga botol atau  
satu galon, kami berikan 
satu botol pelumas Fastron. 
Selain itu, mereka juga akan 
di ikutkan dalam undian 
dengan hadiah gratis nonton  
Rifat Sungkar (Fastron World 
Rally Team) berlaga di World 
Rally Championship Spanyol,” 
tutur Syafanir Sayuti, Retail  
Marketing Manager Pertamina 
Lubricants, sesaat setelah 
pembukaan IIMS yang dibuka 
oleh Wakil presiden Bodeiono, 
Jum’at (21/9).

Ditambahkan Syafanir 
Sayuti, dalam IIMS kali ini, 
Pertamina juga menawarkan 
program home de l ivery 
pelumas Pertamina melalui call 
center 500 000. Pengunjung 

yang membeli tidak perlu 
membayar di stand Pertamina 
Lubricant, namun cukup 
mencatatkan produk yang 
dibeli serta nama, dan alamat 
lengkap. Barang akan diantar 
ke rumah tanpa dipungut 
ongkos kirim. Bahkan bagi 
pengunjung yang ingin ganti 
oli di rumah, akan dilayani 
dan tidak dikenakan ongkos 
ganti oli.

“Kepada yang membeli 
dua paket Fastron, akan 
mendapatkan hadiah langsung 
berupa satu buah kaos resmi 
World Rally Championship 
(WRC),” tambah Syafanir 
Sayuti.

Salah satu pengunjung, 
Dayat yang jauh-jauh da-
tang dari Banjarmasin meng-

ungkapkan rasa antusiasnya 
terhadap pelumas Pertamina, 
ter lebih dengan kual i tas 
serta berbagai kemudahan 
dan promos inya   yang 
menggiurkan. “Saya berniat 
untuk membeli produk Fastron  
dan Enduro dalam jumlah 
banyak untuk bengkel saya di 
Banjarmasin sana. Kami sudah 
lama menggunakan pelumas 
buatan Pertamina,” aku Dayat 
yang datang berbondong-
bondong menyambangi stand 
bersama istri dan anaknya.

Sepanjang pelaksanaan 
IIMS yang dibuka mulai pukul 
11.00 hingga 21.00 WIB 
setiap hari kerja ini, stand 
Pertamina selain menebar 
aneka merchandise, juga 
memberikan penyuluhan 

seputar produk Pertamina. 
Hal lain yang menarik adalah 
suguhan booth foto yang 
terdapat di stand paling 
depan, dimana pengunjung 
dapat berfoto dengan kostum 
pebalap Rifat Sungkar dan 
mobil rally asli yang digunakan 
Fastron World Rally Team.

Pebalap Rifat Sungkar  
pun hadir untuk memeriahkan 
suasana . “ Disini pengunjung 
memiliki kesempatan untuk 
ngobrol langsung dengan Rifat 
Sungkar. Baik mengenai safety 
driving, belajar soal balapan, 
berbagi pengalaman, atau 
sekadar berfoto ber sama,” 
ungkap Syafanir Sa yuti dalam 
acara yang berlangsung  mulai 
20 hingga 30 September 
itu.•sahrul haetamY ananto

Tim Pertamina Fastron World Rally hadir di Indonesia International Motor Show 2012.

gm ru iii lepas calon haji kbih Petro al hajj
dengan konsentrasi penuh 
ke khusyukan, memusatkan 
perhatian hanya kepada Allah 
SWT sebagaimana kalimah 
talbiyah yang terus menerus 
diucapkan.

Dikatakan GM, sebagai 
tamu A l l ah  akan  te rus 
menerus mengumandangkan 
komitmen bahwa tidak ada 
yang dijadikan Tuhan selain 
Allah, untuk mengikis setiap 
hawa nafsu yang dapat 
membuat iman terkontaminasi, 
mendahulukan kepentingan 
lain.

G M  m e n g i n g a t k a n 
kepada seluruh JCH, pekerja 
dan keluarga RU III untuk 
menguatkan kembali niat  

menunaikan ibadah haji hanya 
karena Allah. ”Jaga kondisi 
kesehatan, menyesuaikan 
diri dengan iklim di tanah 
suci. Yang tak kalah penting 
adalah senantiasa menahan 
diri dari berbagai godaan, 
sekaligus menjaga nama 
baik perusahaan, dapat 
melaksanakan rangkaian 
ibadah dengan lancar dan 
sempurna yang pada akhirnya 
menjadi haji mabrur,” pesan 
GM.

Pada kesempatan ter-
sebut,  Edy  berharap selain 
mendoakan keluarga dan 
teman sekerja, JCH juga 
men doakan agar kilang RU 
III dapat beroperasi dengan 

aman dan lancar.    
Sementara i tu Ketua 

KBIH Petro Al Hajj, Dr. dr. 
Yuwono B.Med mengatakan, 
mereka akan diberangkatkan 
menuju asrama haji pada 
30 September 2012 untuk 
selanjutnya diberangkatkan 
dari Bandara Internasional 
Sultan Mahmud Badaruddin 
II Palembang menuju Jeddah, 
tanggal 1 Oktober 2012.

Sa lah  seo rang  JCH 
Habibullah Bin Abu Bakar 
Naj ib (85)  mengatakan, 
Al hamdulil lah saya dapat 
berangkat haji tahun ini. 
“Sudah tiga tahun saya men-
daftar untuk berangkat haji,” 
ungkapnya.•
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Bukti Konkret Komitmen Pertamina dalam melestarikan lingkungan sekitar area 
operasi melalui penanaman pohon.

aviation dPPu Pattimura 
tanam Mangrove  di Pantai teluk ambon

JAKARtA—Pertamina Foundation membuka 
Beasiswa Sobat Bumi di bulan Oktober 
2012. Pengumuman beasiswa yang khusus 
menjaring mahasiswa berprestasi sekaligus 
berwawasan dan berbudaya lingkungan 
ini dapat dilihat di portal www.beasiswa-
sobatbumi.com.

Beasiswa Sobat Bumi merupakan bentuk 
jalinan kerja sama Pertamina Foundation 
dengan 17 Perguruan Tinggi Negeri di 
se luruh Indonesia. Beasiswa ini t idak 
saja mensyaratkan nilai akademik, tetapi 
mahasiswa juga harus dapat membuktikan 
jejak kepeduliannya di dunia pendidikan dan 
lingkungan. 

Seleksi penerimaan dilakukan melalui 
tahapan seleksi administrasi. Di antaranya, 
IPK minimal 3 pada skala 4 di semester 
ke-4, menyertakan CV dan keterangan sehat. 
Calon peserta juga akan menjalani proses 
wawancara dari panelis yang terdiri dari unsur 
Perguruan Tinggi, PT Pertamina (Persero) dan 
Pertamina Foundation.

Beasiswa Sobat Bumi tahun ini akan 
menjaring 205 mahasiswa. “Jumlah tersebut 
di luar beasiswa Laskar Pelangi,” terang 
Direktur Pendidikan Pertamina Foundation 
Ahmad Rizali di Jakarta, Rabu (25/9). 

Dijelaskan Ahmad, para penerima 
Beasiswa Sobat Bumi akan mendapatkan 
biaya operasional pendidikan (SPP), biaya 
hidup, serta pembinaan kepemimpinan. 
“Total beasiswa yang didapat masing-masing 
mahasiswa sekitar Rp 12,3 juta setahun,” 
katanya.

Yang membedakan beasiswa ini dengan 
beasiswa lain, menurut Ahmad, mahasiswa 
mendapatkan dukungan dana untuk proyek 
kelompok yang diajukan oleh organisasi 
penerima beasiswa dengan nominal ratusan 
juta per tahun. Mahasiswa juga akan 
mendapatkan dukungan tugas akhir  yang 
terseleksi. 

Selain itu, mereka juga diberi kesempatan 
untuk menjadi relawan di Pertamina 
Foundation. Untuk menjalin keakraban dan 
sinergi dengan para penerima beasiswa lain, 
Pertamina Foundation juga memfasilitasi 
pertemuan tahunan bagi para penerima 
beasiswa Pertamina Foundation di seluruh 
Indonesia. “Yang terpenting, mereka akan 
mendapatkan pelatihan kepemimpinan,” 
tegas Ahmad.

Sasaran Beasiswa Sobat Bumi adalah 
Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera 
Utara, Universitas Sriwijaya, Universitas 
Indonesia, Institut Teknologi Bandung, 
Universitas Padjajaran, Institut Pertanian 
Bogor, Universitas GadjahMada, Universitas 
Diponegoro, Institut Teknologi Sepuluh 
November , Universitas Brawijaya, Universitas 
Airlangga, Universitas Udayana, Universitas 
Mulawarman, Universitas Hasanuddin, 
Uni versitas Mataram dan Universitas 
Cendrawasih.•Pertamina Foundation

ambon - Aviation DPPU 
Patt imura beker ja sama 
dengan pemerintah ko ta 
Ambon melakukan pena-
naman 100 bibit mangrove 
di pantai Teluk Ambon yang 
dihadiri oleh Pjs. koordinator 
Fuel Retail Marketing Region 
VIII J. Hengki E. Walintukan,  
pada  (21/9). 

Acara tersebut ditandai 
dengan penanaman mangrove 
secara simbolis oleh Pjs. 
Koordinator  Fuel  Reta i l 
Region VIII, Wakil Walikota 
Ambon M.A.S Latuconsina, 
Dandenzipur 5/CMG, Kepala 
LIPI, Kepala Bapedas, Kepala 
Pusat Studi Lingkungan (PSL), 
Rektor Universitas Pattimura 
serta beberapa perwakilan 
instansi lain.

J. Hengky E. Walintukan 
mengatakan, penanaman 
mangrove adalah bagian dari 
program Corporate Social 

PenaJam - Sebanyak 5.000 
bibit pohon buah dan tanaman 
perindang diserahkan secara 
simbolis oleh Manajer Finance 
RU V Agus Susanto kepada 
Kepala Desa Girimukti dan 
Lurah  Lawe-Lawe.  Pa-
da kesempatan in i  juga 
diserahkan bantuan kolam 
terpal dan bibit ikan untuk 10 
kelompok warga masyarakat 
di desa Girimukti. Penyerahan 
bibit yang disaksikan oleh 
Bupati Penajam Paser Utara 
dan Camat Penajam dilakukan 
di Lapangan Sepakbola Giri-
mukti yang dibangun secara 
swadaya oleh masyarakat 
serta didukung oleh RU V.  

Pohon perindang yang 
terdiri dari pohon Glodokan, 
Tanjung dan Trembesi akan 
ditanam di area terbuka di 
sekitar Lapangan Sepakbola 
Girimukti dan di sisi jalan 
wilayah Kelurahan Lawe-
Lawe.  Sedangkan b ib i t 
pohon buah akan dibagikan 
kepada warga untuk ditanam 
di halaman rumah masing-
masing. Bibit buah yang 
diberikan di antaranya bibit 
pohon mangga, rambutan, 

durian, sirsak dan srikaya.
“Kegiatan ini merupakan 

sa lah satu  upaya kami 
mewujudkan Desa Girimukti 
sebagai Desa Hijau atau Eco 
Village,” ungkap ketua LPM 
Girimukti Tono. “Dengan 
menanam buah di halaman, 
setiap warga berkomitmen 
untuk menghijaukan ling-
kungan dan di saat yang 
bersamaan dapat memetik 
manfat ekonomi saat pohon 
tersebut sudah berbuah.” 

Penanaman pohon me-
ru pakan salah satu lang-
kah konkret  yang d i la-
kukan Pertamina dalam 
melestarikan l ingkungan. 
“Pertamina berkomitmen 
untuk selalu mendukung 
upaya peningkatan kuali-
tas lingkungan baik di area 
operasional maupun ling-
kungan di sekitarnya. Tu-
juan utama kami adalah me-
ningkatkan kualitas hidup 
masyarat di lingkungan sekitar 
area operasional.“ jelas Agus 
Susanto.

Sementara Wakil Bu-
pati Penajam Paser Uta-
ra H.Mustaqim MZ mem-

berikan apresiasi atas usaha 
Pertamina dalam pelestarian 
di bidang lingkungan.

Kegiatan penanaman 
pohon diisi juga dengan ke-
giatan lomba menggambar 
dan  mewarnai dengan te-
ma lingkungan yang diikuti 
siswa TK dan SD. “Acara 
in i  d imaksudkan  untuk 
mendorong semangat ma-
syarakat dalam melestarikan 
lingkungan sejak usia dini,” 
tambah Fety, Public Relation 
Section Head RU V. 

Komitmen RU V  terhadap 
lingkungan selama ini te-

lah d i tun jukkan dengan 
me lakukan  penanaman 
60.000 bibit mangrove di 
Margasar i ,  30.000 bibi t 
mangrove di Margomulyo, 
18.000 bibit mangrove di  
Penajam Paser Utara, serta 
penanaman kembali area 
hutan kota Balikpapan di area 
rumah dinas perusahaan. 
Berbagai kegiatan lingkungan 
tersebut merupakan bagian 
dari keseriusan Pertamina 
sebagai Sobat Bumi yang 
menghijaukan kembali bumi 
Indonesia.•ru V

Responsibility (CSR) Ambon, 
sebagai wujud tanggung 
jawab menjaga keindahan, 
kelestarian dan keseimbangan 
alam.  Menurutnya,  pro-
gram ini bertujuan untuk 
meningkatkan kepedulian 
dan kesadaran masyarakat, 
tentang pentingnya menanam 
dan memel ihara  pohon 
secara berkelanjutan guna 
mengurangi  pemanasan 
global.

Semen ta ra  Av i a t i on 
Ma nager Region IV Heru 
Gani Purnomo menyatakan, 
sebagai BUMN, Pertamina 
juga terpanggil untuk menjaga 
keindahan dan kenyamanan 
lingkungan negara ini, apalagi 
di setiap pelosok negeri 
Pertamina selalu hadir.

Sedangkan Wakil Walikota 
Ambon M.A.S Latuconsina 
mengapresiasi kepedulian 
Pertamina.  Ia berharap, 

kegiatan penanaman ini 
tidak hanya sebatas pada 
pencanangan semata, tetapi 
harus ditindaklanjuti dengan 
langkah-langkah pelestarian, 
guna memberikan manfaat 
bagi generasi penerus di 
masa yang akan datang. 

“Tanggung jawab untuk 
melestarikan bukan hanya 
ada di tangan Pertamina 

sebagai pemberi bantuan. 
Tetapi masyarakat Poka 
selaku penerima bantuan, 
juga memiliki tanggung jawab 
yang sama untuk melestarikan 
mangrove yang ditanam ini. 
Sehingga bisa membawa 
berkah bagi seluruh masya-
rakat dan Kota Ambon umum-
nya,” tegasnya.•Frm region Viii
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Penyerahan secara simbolis yang dari Pertamina kepada Pemkot yang diwakili 
oleh Pjs. Koordinator J. Hengki E. Walintukan
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“Hangat” dan “Berkelanjutan”. Itulah kata 
kunci yang dapat menggambarkan suasana 
penyerahan feedback report Pertamina Quality 
Assessment (PQA) 2011 kepada PT Elnusa  pada 
hari Selasa, 25 September 2012 lalu. “Hangat” 
adalah suasana sambutan dan penerimaan Tim 
Manejemen PT Elnusa selama proses penyerahan 
yang diikuti dengan sharing pada event tersebut. 
“Berkelanjutan” adalah kebutuhan Manajemen 
akan hasil sharing sebagai bagian dari upaya 
perbaikan yang sedang dilakukan PT Elnusa.

Bertempat di Java Room, Lt. 6 Gedung Elnusa, perwakilan QM Korporat memenuhi undangan dalam 
penyerahan hasil asesmen tahun 2011 lalu. Dalam event ini dihadiri Tony Harisman Soetoro sebagai 
Direktur Operasional serta Helmy Said sebagai Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia PT Elnusa, 
dipaparkan secara umum mengenai empat pilar kegiatan QM yaitu Continuous Improvement Program 
(CIP), Standardization Management (SM), Knowledge Management (KM), dan Quality Management 
Assessment (QMA). Sharing tersebut sekaligus menjadi enlightment terhadap penyelarasan kegiatan 
QM Korporat dengan kegiatan QM Anak Perusahaan.

Ada fakta menarik terkait isi feedback report PT Elnusa. Beberapa item strength yang disampaikan 
ternyata hingga saat ini terbukti masih berjalan. Contohnya dukungan pelanggan dengan menempatkan 
engineer pada ranah pelanggan masih secara sustain dijalankan. Selain itu, dua item peluang perbaikan 
ternyata dalam jenjang satu tahun telah dilaksanakan. Hal ini membuktikan bahwa hasil assessmen 
tahun 2011 dinilai tepat sasaran dan menjadi salah satu prioritas aplikan dalam rangka perbaikan proses 
bisnisnya.

Dukungan dari pimpinan puncak merupakan salah satu poin penting dalam pelaksanaan program 
perbaikan berkelanjutan di Pertamina. Hal ini juga ditunjukkan juga oleh PT Elnusa. Melalui penuturan 
Helmy Said dan Tim Quality Management PT Elnusa dalam sesi diskusi, bahwa dukungan terhadap 
kegiatan QM terus menerus dilakukan. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan quality yang telah dimasukkan 
sebagai item Key Performance Indicator di beberapa Fungsi. Begitupula keberadaan Knowledge 
Management Room.

Upaya-upaya perbaikan berkelanjutan yang dilakukan 
pada PT Elnusa telah mulai berhasil dengan baik. Juara 2 
lomba Rig Housekeeping, penghargaan “Excellent Safety 
Performance Operating without recordable incident in 
2011” oleh TAC Pertamina Retco Prima Energy, dan 
penghargaan dari Total E&P Indonesie merupakan contoh 
dari kerja keras mereka. Sebagai pengejewantahan slogan 
PT Elnusa yang diturunkan dari visi-misi dan kebijakan 
mutu, kebijakan HSE-nya, “HSE is my culture, Equipment 
is my life, Cost is my attitude”. Disinilah tujuan dan peran 

aspek quality yang berkelanjutan dapat mendukung upaya perbaikan di PT Elnusa.

PT Elnusa memberikan contoh bahwa PQA dapat menjadi referensi utama bagi manajer puncak 
dalam memperbaiki kinerja Perusahaan (lihat: Q-corner edisi 24 September 2014). Hal ini memperlihatkan 
keterlibatan manajer puncak dapat mendukung keberhasilan upaya perbaikan berkelanjutan. 

Kita berharap bahwa tidak hanya satu-dua aplikan yang serius dalam melaksanakan kegiatan 
perbaikan secara berkelanjutan. Seluruh aplikan harus melakukan hal yang sama demi tercapainya 
proses bisnis di seluruh lini Pertamina yang ekselen.  

Usaha yang sama tetap kami lakukan dengan terus memperbaiki proses asesmen bagi seluruh 
aplikan. Perbaikan yang dilakukan seperti; melihat keterkaitan dan sinergi proses asesmen dengan 
sistem lain, memfokuskan penilaian kepada hal-hal yang berpengaruh besar terhadap proses bisnis, dan 
memberikan kualitas feedback yang jauh lebih applicable terhadap naiknya nilai-nilai bisnis aplikan. Karena 
bila kami berhenti dan berpuas diri, maka kami tidak layak menyandang nama Insan Mutu Pertamina.

Inilah kami, yang tidak berniat berhenti.•

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

oleh Desy Puspitasari - Tim Quality Management, General Affairs Directorate
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Feedback Report Pt elnusa : 
dukungan untuk Turn Over Pada sebuah diskusi dengan topik CoP dalam knowledge management expertise, 

ada pertanyaan yang menggelitik hati. Mengapa upload pengetahuan dijadikan acuan 
pengukuran implementasi KOMET? Padahal forum sharing, Community of Practice (CoP), 
Ask The Expert dan aktivitas KOMET lainnya juga dapat dijadikan acuan pengukuran budaya 
knowledge sharing. Pengukuran implementasi KOMET melalui kegiatan upload pengetahuan 
dikhawatirkan hanya Pekerja 5L (Loe Lagi…Loe Lagi, Lho!!!) yang berkontribusi dalam 
pembuatan aset pengetahuan untuk memenuhi target kinerja organisasinya. Bukan hal 
seperti itu yang dapat membangun budaya KOMET. 

Pengukuran KOMET secara tersistemik akan jauh lebih bermanfaat. Selama ini pengukuran 
KOMET secara tersistemik atau  keseluruhan sistem baru dilakukan dengan mengikuti 
MAKE Awards. Pengukuran tersebut hanya dilakukan dalam tataran Korporat. Padahal Unit 
Oganisasi, Unit Bisnis, dan Anak Perusahaan juga membutuhkan pengukuran implementasi 
KOMET. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan saran perbaikan optimal bagi implementasi 
KOMET bagi organisasi yang bersangkutan.

Pengukuran secara overall atau tersistem memang 
telah direncanakan dalam roadmap KOMET. Saat 
ini Tim KOMET telah mengumpulkan berbagai 
referensi dimensi untuk mengukur implementasi 
KOMET di UO/ UB/ dan AP. Salah satunya berasal 
dari dimensi MAKE (Most Admired Knowledge 
Enterprise) dan APQC (American Productivity 
and Quality Centre). Namun, bukan berarti Tim 
KOMET akan meng-adopt seluruh dimensi 
pengukurannya. Tim KOMET akan menyusun 
dimensi yang customized untuk Pertamina. Hanya 
beberapa dimensi yang menjadi prioritas yang akan tetap digunakan.  

Sistem pengukuran Knowledge Management 
(KM) yang telah di-benchmark tersebut memiliki 
kelebihan dan kekurangan masing-masing. 
Dimensi pengukuran KM yang digunakan oleh 
APQC adalah Strategy, People, Process, Content 
dan IT. Kelebihannya sub dimensi yang digunakan 
dalam sistem ini berfokus pada pengukuran KM. 
Berbeda dengan dimensi MAKE yang mengukur 
keseluruhan sistem pada suatu organisasi bukan 
hanya KM. Namun kelebihan dari dimensi MAKE 
adalah mengukur faktor penghargaan, pengukuran 
pencapaian dan pelaporan. Tim KOMET akan 
menyusun dimensi pengukuran yang berfokus 

pada implementasi KM. Melalui simplifikasi pada struktur dan content akan didapatkan 
dimensi baru yang sesuai untuk UO/ UB/ AP.

Opini yang pasti akan muncul, “Tugas baru apa lagi ini dari Pusat???” Tim KOMET Korporat 
selalu berusaha menerapkan budaya sadar asertif. Kebijakan apapun yang akan diambil, 
diusahakan tidak menyulitkan Pekerja. Begitu juga dengan proses asesment KOMET 
yang saat ini sedang disusun. Simple, cepat dan tepat guna !!! Cukup dengan pengisian 
aplikasi sistem pengukuran yang dilengkapi dengan evidence pendukung. Hasilnya berupa 
proton (Positiveness from KOMET implementation) dan Electron (Elimination Negative 
Factor from KOMET implementation) untuk organisasi terkait. Tim KOMET mengharapkan 
dukungan dari seluruh insan mutu Pertamina agar sistem ini dapat segera diselesaikan dan 
diimplementasikan. You can’t control it if you can’t measure it!!!•

Next Destination RoadMap KOMEt :  
Self Assessment

oleh Senna Gumilar - Quality Management, General Affairs Directorate

KOMET as The Top Three  of 2012 Indonesian  MAKE Award Road to 2012 Asian MAKE Award 
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Mapala UI adalah salah satu mapala yang 

dikenal sebagai rujukan berdirinya mapala 
di Indonesia adalah Mapala UI (Universitas 
Indonesia). Kini, hampir seluruh  Perguruan 
tinggi di Indonesia memiliki mapala baik di 
tingkat universitas maupun fakultas hingga 
jurusan. Kegiatan mapala umumnya berkisar 
di alam terbuka dan menyangkut lingkungan 
hidup. Jenis aktivitas meliputi pendakian 
gunung (mountaineering), pemanjatan 
(climbing ), penelusuran gua (caving ), 
pengarungan arus liar atau arung jeram 
(rafting), penyelaman (diving) penghijauan 
dan bahkan penerbitan media-media yang 
bertema lingkungan. Akhir-akhir ini di mana 
degradasi lingkungan dirasa semakin parah, 
maka peran mapala sangat penting untuk 
membantu melestarikan lingkungan.

Setiap tahun rutin diadakan kegiatan 
TWKM. TWKM merupakan kepanjangan 
dari Temu Wicara dan kenal medan. Sesama 
pencinta alam ada kode etik pencinta alam 
Indonesia yang disahkan bersama dalam 
Gladian iv di Ujung Pandang, tanggal 29 
Januari 1974.Tujuan perjalanan ini secarah 
gagah katanya karena cinta alam. Makanya 
pelaku-pelaku itu dengan sadar menamakan 
kelompoknya, sebagai mahasiswa pencinta 
alam atau Mapala dari kampus Universitas 
Indonesia. Kelompok pecinta alam dari 
salah satu kampus terkemuka di Indonesia 
ini, rupanya sejak dari tahun 1964 sudah 
establish, di saat rekan-rekan sejawatnya 
mulai aktif bergeliat dan bergelut, di bidang 
politik praktis Indonesia yang menatap masa 
Orde Baru.   

Buku ini memuat kejadian petualangan 
seru-seru dari zaman Presiden RI pertama, 
Soekarno hingga Presiden keenam, Susilo 
Bambang Yudhoyono ini memang tidak 
bertujuan menjadi sejarah. Lembaran catatan 
tercetak rapi ini, memang disajikan dengan 
agak mengabaikan gaya “historiografi”. 
Bukan karena anti buku sejarah, bukan itu, 
hal itu karena buruknya system penyimpanan 
dan dokumentasi buku laporan perjalanan 
yang ada. 

Buku yang sengaja memilih judul “Jejak 
Kampus di Jalan Alam”, bukan memajang 
judul berbau bahasa proposal, kelihatan kalau 
ada kesengajaan memilih topik dan ceritanya 
agar dapat dibaca peminat lain, meski non 
Mapala sekalipun. Kehadiran buku yang 
semuanya nyaris memuat sisa kenangan 
dan rekaman ingatan ini, hampir dipastikan 
dapat menjadi bahan banding kegiatan 
bagi kelompok “seprofesi” lainnya. Meski 
hanya catatan panjang, namum paparannya 
d iharapkan mampu mengomporkan 
semangat, agar rekan dari kelompok lain juga 
terbakar niatan membuat buku pengalaman 
prestasinya.•PerPustakaan

Jakarta – Kegiatan workshop yang dilakukan dengan beberapa 
perusahaan baik dari kalangan BUMN maupun swasta, seperti ini 
sangat baik, karena sejalan dengan konsep manajemen, yaitu share 
value creation. Demikian dikatakan Direktur Hulu Pertamina Muhamad 
Husen saat membuka workshop CRMS Risk Management Round 
Table Discussion, di Lantai Ground Kantor Pusat Pertamina Jakarta, 
Rabu (5/9).

Workshop ini merupakan kelanjutan dari round table pada tanggal 
6 Juni 2012 lalu yang bertajuk “Risk-Based ‘Go/No-Go’ Decision 
Making” (proses penentuan apakah suatu proyek akan diambil atau tidak 
berdasarkan pertimbangan resiko). Sementara itu, tema kali ini yakni 
berfokus pada tukar pengalaman dan diskusi mengenai bagaimana 

Share Value Creation 
dalam mengelola risiko Proyek  

mengelola risiko proyek pasca ‘Go/No-Go’.
Beberapa profesional manajemen risiko dari berbagai perusahaan 

dalam kesempatan tersebut berbagi pengalamannya. Adapun 
perusahaan yang turut serta antara lain, Perusahaan Gas Negara, 
ABM Investama, XL Axiata, Wijaya Karya, dan Sarana Multi 
Infrastruktur.

Workshop ini diselenggarakan atas kerja sama Pertamina 
dengan CRMS, sebagai suatu ajang tukar pengalaman dan tukar 
pikiran antara praktisi dan profesional di bidang manajemen resiko 
di Indonesia. Dimana melalui paparan dari narasumber dan diskusi 
antar peserta, diharapkan beberapa hal menarik dapat terungkap 
atau menjadi pembelajaran ke depannya.•nilaWati dJ
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donor darah triWulan 
ke iii tahun 2012

Jakarta – Pekerja yang berada di lingkungan 
Kantor Pusat Pertamina kembali mengikuti donor 
darah yang diselenggarakan Health dan Medical 
Management Pertamina, di Lantai Ground 
Kantor Pusat Pertamina, pada  (19/9). Direktur 
Hulu Muhamad Husen dan VP HR Operation 
Yudo Irianto turut serta mendonorkan darahnya. 
Kegiatan donor darah rutin dilakukan Pertamina 
Pusat setiap tiga bulan sekali. Donor darah kali 
ini diikuti 400 orang lebih yang mendonorkan 
darahnya.•riZQi ramdhan
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indahnYa keJuJuran 
dalam silaturahmi

Jakarta - Pertamina selain aktif di kegiatan sosial juga 
aktif dalam kegiatan agama seperti jadwal rutin pengajian 
yang diadakan di gedung pusat Pertamina,Jakarta, Kamis 
(6/9). Dalam Kesempatan tersebut Ustad Zainal Abidin Bin 
Syamsyudin menjelaskan hikmah mengenai empat hal. Beliau 
menjelaskan ada  empat perkara dalam hidup yang tidak 
akan di persoalkan oleh Allah SWT. Yaitu, menjaga amanah, 
kejujuran, akhlak yang baik, dan silaturahmi.  Ustad Zainal 
Abidin mengingatkan sesama mukmin itu bersaudara. Dalam 
pergaulan jagalah ucapan dan lisan karena kehormatan 
seorang umat manusia tercermin dari akhlaknya. “Hal yang 
sering dilupakan manusia saat bersilaturahmi, yaitu kejujuran.
Jujur menjadi pondasi penting agar tercipta hubungan yang 
harmonis dan akrab. Cobalah untuk jujur terhadap diri sendiri 
dan orang lain maka hidup Anda akan lebih tenang dan 
mendapat ridho Allah,” ujarnya.•mila nurainiFo
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direktur Pemasaran 
& niaga beri aPresiasi 
satgas bbm 

Jakarta - Direktur Pemasaran dan Niaga 
Pertamina, Hanung Budya didampingi oleh 
SVP Fuel Marketing & Distribution Pertamina, 
Suhartoko, secara langsung mengucapkan 
terima kasih dan memberikan penghargaannya 
kepada para personel Satgas BBM terbaik, pada 
Rabu (5/9), di Kantor Pertamina Unit Pemasaran 
III, Kramat. Para personel Satgas tersebut telah 
ikut andil dalam mengamankan distribusi BBM, 
menjelang dan sesudah Idul Fitri 2012.•sahrul 

haetamY ananto

suWardi
HR Area Manager Jatim dan Balinus
HR DirectorateFo
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HR DirectorateFo
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Mufti
HR Area Manager Jawa Bagian Barat
HR DirectorateFo
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ludi sugianto
Vice President 
Enterprise Risk Management
Direktorat PIMRFo
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Vice President Downstream 
Investment & Business Development
Direktorat PIMRFo
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Regulatory Manager Banyu Urip 
Project
PT Pertamina EP CepuFo
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Y. seno Yudantoro
Vice President Finance
Business Support
PT Pertamina EP CepuFo
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totot eko harianto
Deputy Drilling Manager
PMT Jambaran - Tiung Biru
PT Pertamina EP CepuFo
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SAFETY INDUCTION untuk 
mitra kerJa Pertamina

Jakarta - Pada 7 September 2012 HSE – USM Direktorat 
Hulu mengadakan Safety Induction untuk mitra kerja di lantai 
19 dan 20 Kantor Pusat Pertamina, seperti resepsionis, 
cleaning servis, office boy dan securit.  Forum ini dilaksanakan 
agar semua mitra kerja mengetahui kondisi lingkungan 
kerja di Direktorat Hulu. Tujuan memberikan informasi 
HSE untuk menghindari dan mencegah kecelakaan dan 
cidera pada diri sendiri maupun orang lain serta kerusakan 
lingkungan kerja, tanggap terhadapa keadaan darurat, 
mengetahui jalan keluar menuju tangga darurat (bila terjadi 
kebakaran), mengetahui lokasi tempat aman berkumpul 
(assembly point). Pada kesempatan tersebut Syaiful Anwar 
Assisten Manager HSE membuka Safety Induction dengan 
dilanjutkan dengan penyampaian materi HSE Induction, dan 
lain-lain  yang pada intinya seluruh pekerja diminta komitmen 
pribadi untuk menomorsatukan Aspek HSE dimana saja 
dan melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan setiap 
pekerja untuk menjadi Role Model.•hse dit. hulu

8
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Phe berikan 
Fasilitas hoP

kunjungan ke 
bupati musi rawas

Job Pertamina talisman ok ltd raih 
10 Juta Jam kerja tanpa kecelakaan

Petral tingkatkan transparansi 
lewat Go Live MySAP

Jakarta – Komitmen dan 
patuh terhadap peraturan 
y a n g  a d a  m e r u p a k a n 
standarisasi bagi tercapainya 
jam kerja tanpa kehilangan hari 
kerja. Demikian disampaikan 
Direktur Utama Pertamina 
Hulu Energi Salis S. Aprilian 
pada syukuran JOB Pertamina 
Talisman Ogan Komering Ltd  
(JPTOK) yang meraih 10 juta 
jam kerja tanpa kecelakaan, 
di Hotel JW Marriot Jakarta, 
Rabu (12/9).

Menurut Salis, komitmen 
tersebut ditunjukkan dengan 
meningkatkan cadangan 
produksi,  kuat secara financial, 
HSE harus excellence, dan 
SDM yang berkualitas. 

S e m e n t a r a  G e n e r a l 
Manager JPTOK  Zakaria 
Harun menjelaskan, JPTOK 
telah melakukan berbagai 
upaya untuk meningkatkan 
kinerja yang didukung oleh 
selutuh komponen JPTOK.

“ D a p a t  d i l i h a t  d a r i 
tahun ke tahun, JPTOK 
memperbaiki kinerja dengan 

Jakarta – PT Pertamina Hulu Energi melakukan 
kerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia 
dalam pemberian fasilitas kredit kepemilikan 
rumah (KPR) – HOP (home ownership program). 
Penandatanganan kerja sama dilakukan Direktur 
Utama PHE, Salis S Aprilian dengan Managing 
Director BRI, A. Toni Soetirto di Kantor Pusat PHE, 
Lantai 7 Gedung Kwarnas Jakarta, (30/8).

Dalam kesempatan tersebut Direktur Utama 
PHE Salis S. Aprilian mengatakan fasilitas HOP 
ini bertujuan menyejahterakan pekerja dalam 
hal kepemilikan rumah. Salis berharap seluruh 
pekerja PHE, baik itu korporat maupun anak 
perusahaan dapat memiliki rumah sehingga bisa 
fokus kepada pekerjaan. “Apalagi dari pihak BRI 
memberikan kebebasan dapat memilih rumah 
di daerah mana saja. Atau dana tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk merenovasi rumah yang 
sudah ada, asal tidak digunakan untuk hal-hal 
konsumtif,” tegasnya.

Pinjaman akan diberikan selama 10 tahun 
kepada para pekerja. “Tentunya pinjaman ini akan 
kami kontrol agar sesuai dengan peruntukannya,” 
ujar Salis.•nilaWati dJ

singaPura - Anak peru-
sahaan Pertamina yang 
ber gerak da lam b idang 
perdagangan minyak men-
tah dan produk k i lang, 
PT. Pertamina Energi Ser-
v ices (PES) /Pet ra l  pada 
Jumat, 21 September 2012 
meluncurkan pemakaian 
MySAP (go live MySAP) sebagai 
bagian dari sistem informasi 
terpadu yang digunakan 
Pertamina dalam menjalankan 
kegiatan bisnisnya. Dengan 
implementasi MySAP, maka 
informasi kegiatan bisnis 
menjadi lebih terintegrasi 
seh ingga  memudahkan 
perusahaan dalam proses 
audit   serta konsol idasi 
laporan keuangan ke dalam 
sistem informasi terpadu. 

Kegiatan bisnis yang 
d i imp lementas ikan  dan 
terintegrasi saat ini meliputi 
aktivitas trading, finance dan 
Human Resources (HR). 
Sistem MySAP telah sukses 
diterapkan PES/Petral sejak 

Juli 2012, namun launching My 
SAP secara resmi dilakukan 
dengan penandatanganan 
berita acara serah terima 
project dari SVP Corporate 
Shared Service Susilo kepada 
President Managing Director 
PES/Petral Bambang Irianto 
yang disaksikan oleh Direktur 
Umum  PT.Pertamina (Persero) 
Luhur Budi Djatmiko.”SAP 
merupakan tools yang harus 
d i ikut i  dengan  upgrade 
SDM-nya  dan  d i t un tu t 
komitmen serta d is ip l in 
untuk  imp lementas inya 
agar dapat berfungsi secara 
maksimal,” ujar Budi. Turut 
hadir dalam acara tersebut  
Non Executive Director Petral 
Poerwo Tjahjono beserta tim 
manajemen serta Tim Teknis 
implementasi MySAP .

Selain launching go live 
MySAP Petral pada saat 
y a n g  b e r s a m a a n  j u g a 
dilakukan launching website  
PES/Petral sebagai jendela 
informasi dunia. Pembaruan 

website menjadi suatu hal 
yang penting untuk dapat 
memberikan akses informasi 
kepada publik. Website PES/
Petral dapat diakses melalui 
www.pnatrade.com/sg. 

Dalam menerapkan prin-
sip-prinsip Good Corporate 
Governance (GCG) PES/
Petral saat ini juga telah 
m e m b e r l a k u k a n  P a k t a 
Integritas kepada seluruh 
pekerjanya, terutama pekerja 
yang berkaitan dengan pihak 

ketiga.
Dengan resminya Go 

Live MySAP & Website serta 
penandatanganan Pakta 
Integritas, maka diharapkan 
PES/Petral dapat menjalankan 
bisnisnya menjadi  lebih 
trans paran serta memenuhi 
standar Good Corporate 
Governance (GCG) yang 
saat ini terus digulirkan oleh 
Pertamina untuk mewujudkan 
perusahaan yang berkelas 
dunia.•marlodieka WibaWa

President Managing Director PES/Petral Bambang Irianto  dan SVP Corporate 
Shared Service Pertamina Susilo melakukan serah terima project impelementasi 
MySAP  di Petral dengan disaksikan oleh Direktur Umum  Pertamina Luhur Budi 
Djatmiko.
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semakin turunnya tingkat 
kecelakaan kerja. Bahkan 
selama kurun waktu lima 
tahun terakhir, kinerja Total 
Recordable Incident Rate 
(TRIR) masih berada jauh 
dibawah maksimum yang 
ditargetkan oleh BPMigas,” 
jelasnya.

JPTOK mencapai 10 juta 
jam kerja tanpa kehilangan jam 
kerja dan tanpa kehilangan hari 
kerja (LTI) yang jatuh pada 19 
Agustus 2012. Penghitungan 
dimulai sejak 28 September 
2008. Hadir dalam syukuran 
tersebut, 40 kontraktor yang 
turut membantu kelancaran 
operasi kegiatan JPTOK. 

“Para kontraktor telah 
memberikan kontribusi yang 
besar dalam pencapaian ini 
sehingga pantaslah kami 
memberikan penghargaan 
kepada kontraktor-kontraktor 
yang telah menunjukkan 
kinerja HSE-nya dengan baik,” 
ujar Zakaria. 

D i je laskan juga o leh 
Zakaria, usaha-usaha yang 

telah JPTOK lakukan, di 
antaranya dengan penerapan 
sistem manajemen K3 yang 
meliputi penyediaan prosedur 
kerja yang aman serta sistem 
manajemen kontraktor, dan 
pe nerapan HSE Golden Rules 
secara bertahap dari tahun 
ke tahun.

“Akhir 2011 JPTOK ber-
hasil mendapatkan sertifikat 
OHSAS 18001  : 2007. Telah 
dua kali dilakukan surveillance 
audit oleh Berau Veritas.
Sertifikat tersebut sangat 
penting bagi JPTOK dalam 

rangka fungsi kontrol dari 
pihak independen berkaitan 
dengan penerapan HSE,” 
papar Zakaria.

Masih terdapat dua hal 
lain yang sangat mendorong 
keberhasilan JPTOK, yaitu 
d i laksanakannya fungs i 
evaluasi manajemen JPTOK 
terhadap kinerja HSE dengan 
melibatkan mitra kerja setiap 
kuartalnya di lapangan Air 
Serdang serta peningkatan 
kualitas dan kompetensi SDM 
melalui program pelatihan 
HSE.•nilaWati dJ
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musi raWas - General Manager Pertamina EP 
Region Sumatera Tubagus Nasiruddin melakukan 
kunjungan ke Bupati Musi Rawas, H. Ridwan 
Mukti di Rumah Dinas Bupati, Rabu (11/7).

Kunjungan kehormatan tersebut selain 
sebagai ajang silaturahmi sekaligus perkenalan 
General Manager Pertamina EP Region Sumatera 
yang baru. Dalam pertemuan yang berlangsung 
akrab dan penuh kekeluargaan, Tubagus 
Nasiruddin menyampaikan ucapan terima kasih 
atas dukungan dari pemerintah Kabupaten Musi 
Rawas terhadap kegiatan bisnis migas yang 
selama ini dikelola oleh Pertamina EP. 

Bupat i  Muara Rawas mengapresias i 
kunjungan tim manajemen Pertamina EP karena 
dapat meningkatkan hubungan harmonis yang 
terjalin selama ini.

Turut mendampingi GM Region Sumatera 
antara lain,  Field Manager Pendopo R. Handri 
Utama, Manajer Legal & Relation Agustinus, dan 
Asisten Manajer Humas M. Echman. Sementara 
Bupati Musi Rawas didampingi oleh Asisten I Ali 
Sadikin, Kepala Dinas Pertambangan & Energi Ir. 
Johan Firdaus, Kepala Badan Lingkungan Hidup, 
Amurulla, Ka. Badan Perizinan Muhammad Saiful 
I, serta perwakilan dinas terkait.•PeP reg. sumatera
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Jakarta – Pertamina khususnya 
Direktorat Hulu melakukan kerja 
sama dengan McKensey Ind dalam 
keg ia tan pengeboran.  Da lam 
kesempatan ini, dimulainya yakni 
Kick off Drilling Effectiveness for 
Production Acceleration yang akan 
berlangsung selama tiga bulan ke 
depan, (3/9).

Menurut Direktur Hulu Pertamina 
Muhammad Husen, kerja sama ini 
dilakukan untuk mempercepat ataupun menambah jumlah produksi. “Dengan adanya 
aktivitas pengeboran ini, Pertamina ingin menambah target produksi menjadi 20.000 
barel per hari,” tandasnya.

Selain itu, lanjut Husen, kegiatan ini merupakan bekal dan menjadi sebuah standard 
operation yang baik bagi anak-anak perusahaan Pertamina. “Saya berharap proyek atau 
program ini dapat menjadi Pertamina Way, bagi seluruh anak-anak perusahaan Pertamina, 
khususnya Direktorat Hulu,” paparnya.

Adapun peserta dalam kick off ini antara lain, Pertamina EP (EP), Pertamina Geothermal 
Energy (PGE), Pertamina Hulu Energy (PHE), sedangkan Pertamina Drilling Services 
Indonesia (PDSI) merupakan perusahaan yang melakukan pemborannya.

“Saya berharap dengan adanya pelatihan sepert ini, PDSI dapat belajar banyak. Dan 
diusahakan agar daya serapnya lebih tinggi lagi tentang kerjasama ataupun produk dari 
Pertamina,” tukas Husen.

Inti dari kegiatan ini adalah untuk mengejar target yang baru terealisasi 93 persen, 
mungkin dengan adanya pelatihan seperti ini akan mendongkrak jumlah produksi hingga 
mencapai 95 atau 96 persen. Dan untuk diketahui sekarang ini, Pertamina merupakan 
satu-satunya perusahaan yang tidak ada penurunan produksi bahkan naik.•nilaWati dJ

Jakarta – Sebagai perusa-
haan yang sudah mendunia, 
perpustakaan Pertamina terus 
melakukan inovasi bukan 
saja dalam menambah buku-
bukunya tetapi sistem dari 
pengelolaan perpustakaan 
pun dikemas menjadi lebih 
praktis dan modern. Untuk 
itu perpustakaan Pertamina, 
Selasa (11/9) melangsungkan 
acara  Shar ing  Sess ion 
Research Resource in Today’s 
Global Information World, 
bersama dengan Regional 
Sales Manager  EBSCO 
Publishing, Biomedical & 
Corporate, South East Asia 
Noor Ashikin Abas, selaku 
pembicara.

Dalam kajiannya Noor 
Ashikin Abas yang dipandu 
Data & Information Manager 
Pertamina Ghanapat i  Sj 
Satyani mengatakan dalam 
sebuah perusahaan besar 
pe ranan  pe rpus takaan 
sangatlah penting, terutama 
di era globalisasi dan kom-
puterisasi sekarang ini.

“Alat pendukung seperti 
internet sangat penting karena 
tanpa ada batasan. Informasi 
dari mana dan kemana saja 
dapat diterima oleh setiap 
orang. Penggunaan internet 

lebih memajukan seseorang,” 
ujar Noor Ashikin.

Untuk itu, lanjut Noor 
Ash i k i n ,  pe rpus takaan 
sekarang sudah ke arah 
elektronik. Sudah banyak 
di  negara-negara maju, 
perusahaan-perusahaannya 
tidak lagi mempunyai per-
pustakaan secara f is ik . 
“Jadi sudah tidak ada lagi 
ruang untuk duduk sambil 
membaca buku, karena sudah 
beralih ke elektronik atau 
disebut perpustakaan digital/
knowledge management),” 
paparnya.

Menurut Noor Ashikin, 
memang ada sisi negatif dan 
positifnya. Tetapi lebih banyak 
sisi positifnya. “Hampir 100 
persen perusahaan sukses 

menggunakan perpustakaan 
digital. Fiber optic internet 
akses. Jadikan baca sebagai 
kebiasaan, on line training,” 
ungkapnya.

Perpustakaan adalah 
sarana untuk  berubah. 
Perpustakaan mempunyai 
peranan yang amat penting 
bagi kebudayaan bagi sebuah 
perusahaan. Memang ada 
sisi positif dan negatifnya. 
“Kalau kita menggunakan 
e-book tidak bisa langsung 
dibaca ditempat-tempat 
tertentu misalnya di pesawat. 
Sedangkan untuk buku cetak 
bisa. Tetapi keuntungan dari 
e-book dapat di-download 
semua buku,” kata Noor 
Ashikin mengakhiri.•nilaWati dJ

cilacaP–  Penyegaran rohani menjadi  
kebutuhan bagi umat manusia untuk 
menyeimbangkan kehidupan di dunia dan 
akhirat. Karena itu Bakor Umkris Refinery Unit 
IV Cilacap, senantiasa melakukan penyegaran 
rohani, yang diisi dengan ceramah dan sharing 
lewat  kegiatan ibadah persekutuan, seperti 
yang diselenggarakan pada Senin, (17/9) di 
Gedung Patra Graha. 

Kegiatan tersebut dihadiri oleh semua 
pengurus dan beberapa anggota, tidak ketinggalan ibu-ibu PWP.  Dalam kesempatan tersebut 
disampaikan bahwa misi utama umat Tuhan adalah kepedulian dan rasa cinta kasih kepada sesama 
atau berkorban memberi diri dengan tulus dan kerelaan hati bersedia menolong sesama. 

Melayani/mengasihi sesama merupakan manifestasi mengasihi Tuhan sendiri. Wujud pelayanan-
pelayanan tersebut bisa melalui ibadah, ucapan syukur, puji-pujian, doa bagi perusahaan, bangsa 
dan negara, mematuhi peraturan-peraturan dan hukum yang ada, menolong sesama dengan cinta 
kasih, sesuai talenta yang diberikan/dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita masing-masing.

Tidak ketinggalan dalam keluarga, rumah tangga kita sendiri, kita harus bisa menjadi teladan 
yang baik sesuai  perintah Tuhan. Motivasi pelayanan ini tidak lain agar ada kedamaian, sejahtera 
dalam hidup kita dan tetap ada hubungan baik dengan Tuhan, seraya senantiasa mengucap 
syukur dan memuliakan nama-Nya untuk kekuatan, keselamatan yang diberikan kepada kita. 
Hidup bermakna serta menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa semuanya itu adalah semata-
mata karena anugerah dari Tuhan dan bukan karena kemampuan/kekuatan kita sendiri.•Yanti 
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Pertamina layani 
Penerbangan haji

Jakarta – “PKB ini lebih 
memperjelas apa yang menjadi 
kewajiban dan hak  pe kerja 
dan perusahaan. Karena 
itulah PKB kali ini tidak hanya 
berbicara soal kesejahteraan 
tapi juga berbicara mengenai 
bagaimana kinerja dan pem-
binaan”.

D e m i k i a n  d i k a t a k a n 
oleh SVP HR Development 
Pertamina, Insan Purwarisya 
L. Tobing, di hadapan para 
pekerja Pertamina dalam 
Sosialisasi Perjanjian Kerja 
Bersama (PKB) Periode 2012-
2014 di lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, Senin (24/9).

I nsan  berharap ,  im-
plementasi PKB bisa berjalan 
dengan baik. Untuk itulah 
dibutuhkan kerja sama seluruh 
pekerja Pertamina. “Kita 
semua bertanggung jawab 
terhadap keberlangsungan 
perusahaan ini,” ucap Insan. 

Sementara itu Sekretaris 
Jendera l  FSPPB, Fa isa l 
Yusra mengatakan adanya 
perubahan-perubahan be-

sosialisasi Pkb 2012-2014 :
Perusahaan maju, Pekerja sejahtera

berapa pasal di PKB ke-4 kali 
ini terkait dengan bagaimana 
upaya meningkatkan k i-
nerja individu dan kinerja 
perusahaan.

“Kita harus berusaha 
be r sama-sama  beke r j a 
dengan pengusaha untuk 
melakukan pekerjaan lebih 
baik. Peningkatan kinerja 
perusahaan pada akhirnya 
akan menjadi bagian dari 
peningkatan kesejahteraan 
bagi pekerja,” lanjut Faisal.

PKB ini merupakan “shared 
commitment” dari, oleh dan 
untuk pekerja dan perusahaan 
yang disusun dengan spirit 
terbaik bagi pekerja, terbaik 
bagi perusahaan.  

PKB 2012-2014 telah 
disempurnakan agar lebih 
pro famili, keselamatan dan 
lingkungan.

Untuk itulah, sejak 10 
September 2012 Federasi 
Serikat Pekerja Pertamina 
Bersatu (FSPPB) bersama 
perusahaan melaksanakan 
sosialisasi isi PKB kepada 

para pekerja di seluruh unit 
perusahaan agar isi PKB 
dapat dipahami bersama 
sebagai pedoman dalam 
menjalin hubungan industrial 
yang harmonis, dinamis dan 
berkeadilan dengan pekerja.

HR Genera l  Suppor t 
Func t i on  Manage r,  I ka 
Satyakartika yang mengikuti 
sosialisasi ini menilai PKB 
sebagai pedoman bagi pekerja 
yang sangat berguna terkait 
hak dan kewajiban pekerja dan 
perusahaan.

“Ini adalah hasil PKB yang 
terbaik dibandingkan PKB 
yang sebelumnya. Jika masih 
ada kekurangan, tentunya 
masih ada kesempatan untuk 
disampaikan ke Serikat Pekerja 
ataupun ke SDM untuk bisa 
diperbarui pada PKB periode 
dua tahun mendatang. Karena 
kita ingin perusahaan ini tetap 
survive dan bisa menjadi 
perusahaan berkelas dunia 
seperti yang kita cita-citakan,” 
ungkap Ika.•irli karmila
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Sekjen FSPPB Faisal Yusra menjelaskan beberapa perubahan isi PKB dalam 
sosialiasasi PKB Periode 2012-2014.

surabaYa -  Pe r t am ina  Pemasa ran 
JatimBaliNus, siap me layani penerbangan haji 
2012 yang diberangkatkan melalui Bandara 
Juanda-Surabaya dan Bandara Internasional 
Lombok. Kesiapan ini telah dilakukan dengan 
menyediakan sarana dan fasilitas dalam kondisi 
yang baik, serta ketersediaan Avtur dalam 
jumlah yang mencukupi. Selain itu juga tenaga 
operator yang berpengalaman dan bersertifikasi 
juga sudah siap untuk melayani kebutuhan 
penerbangan haji.

Hajj Flight Phase I (pemberangkatan) di 
Bandara Juanda dilakukan pada 21 September 
– 20 Oktober 2012, sedangkan Phase II 
(pemulangan) pada 1 – 30 November 2012. 
Diperkirakan kebutuhan Avtur di DPPU (Depot 
Pengisian Pesawat Udara) Juanda naik sebesar 
44%. DPPU Juanda–Surabaya yang pada musim 
haji ini melayani 82 kloter haji, diperkirakan 
mengalami peningkatan penyaluran Avtur sebesar 
1.300 KL/hari. Pada kondisi normal, penyaluran 
rata-rata Avtur di DPPU Juanda sebesar 900 kl/
hari.

Sedangkan Hajj Flight Phase I (pemberangkatan) 
di Bandara Internasional Lombok dilakukan pada 
21 September – 18 Oktober 2012, sedangkan 
Phase II (pemulangan) pada 31 Oktober – 
27 November 2012. Diperkirakan kenaikan 
kebutuhan avtur di DPPU Bandara Internasional 
Lombok (BIL) diperkirakan sebesar 33%. DPPU 
BIL pada musim haji ini melayani 15 kloter 
haji, dan diperkirakan penyaluran Avtur akan 
meningkat menjadi 80 KL/hari. Pada kondisi 
normal, penyaluran rata-rata Avtur di DPPU BIL 
sebesar 60 KL/hari.

Penjualan avtur dengan jaminan ketersediaan 
ini diharapkan mampu memenuhi peningkatan 
kebutuhan di bandara tersebut. Pertamina 
berkomitmen untuk terus hadir melayani kebutuhan 
BBM dalam negeri dengan meningkatkan 
pelayanan serta kehandalan sarana dan fasilitas 
infrastruktur yang ada demi kelangsungan usaha 
dan peningkatan ekonomi nasional.•Frm reg V            

Tanker Mau Hau, 
Perkuat Armada Indonesia Timur
armada distribusi bbm 
Pertamina diperkuat 
dengan kelahiran kapal 
mt mau hau. kapal 
berkapasitas 3500 dWt 
(Dead Weight Ton), siap 
beroperasi bulan depan di 
Wilayah indonesia timur.

lamPung -  Temaram langit 
malam, di galangan kapal PT 
Daya Radar Utama Unit III, 
Bandar Lampung, mewarnai 
rangkaian acara peluncuran 
kapal tanker Mau Hau, Rabu 
(19/9). Kapal MT Mau Hau 
dengan bobot mati 3.500 
ton itu untuk pertama kalinya 
diturunkan ke perairan dari 
galangan kapal milik anak 
bangsa.

Hadir dalam peluncuran 
tersebut ,  SVP Shipping 
Pertamina, M. Yudhie RF, VP 
Commercial and Development 
Subagjo H. Moeljanto serta 
Direktur Utama Daya Radar 
Utama, Amir Gunawan dan 

undangan lainnya. MT Mau Hau 
merupakan kapal ke-3 yang 
dibangun oleh perusahaan 
galangan kapal nasional, 
sebagai bentuk sinergi BUMN 
untuk membangkitkan industri 
galangan kapal dalam negeri.

Menurut Yudhie, MT Mau 
Hau yang diproduksi sejak 
akhir tahun 2009 dengan nilai 
investasi sebesar11,8 juta 
Dolar Amerika ini diharapkan 
akan memperkuat armada 
Pertamina di Wilayah Indonesia 
Timur, dan akan dioperasikan 
pada pertengahan Oktober 
2012. “Kami berharap kapal ini 
bisa dimaksimalkan operasinya 
untuk mengatasi kendala di 
wilayah Indonesia timur, karena 
kapal disana relatif tua dengan 
usia diatas 12 tahun. Dengan 
kapal baru ini diharapkan ada 
regenerasi,”paparnya.

Sementara itu, Amir Guna-
wan menyampaikan terima 
kasih kepada Pertamina yang 
telah memberikan kepercayaan 
pada perusahaan galangan 

kapal dalam negeri untuk 
membuat kapal tanker ukuran 
small I. “Keberhasilan ini bukan 
hanya menjadi miik PT. Daya 
Radar Utama tetapi merupakan 
kebe rhas i l an  ga l angan 
nasional yang mulai bangkit 
dan dipercaya membuat kapal 
berstandar internasional,”ujar 
Amir Gunawan.

Bagi Pertamina mem-
berikan kepercayaan kepada 
perusahaan dalam negeri, 
me rupakan bag ian dar i 
komitmen perusahaan energi 

ini untuk memprioritaskan 
kerja sama dengan mitra 
nasional. Apalagi sebelumnya 
PT Daya Radar Utama telah 
memproduksi MT Musi yang 
telah dioperasikan sejak Mei 
2012. “Pertamina berkomitmen 
untuk mengedepankan kerja 
sama dengan mitra nasional 
sebagai pembangun kapal 
yang dibutuhkan perusahaan. 
Kami bertekad untuk maju 
bersama industri lain di Indo-
nesia,” pungkas Yudhie.• deWi 
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Penandatanganan peluncuran kapal tanker Mau Hau di galangan kapal PT Daya 
Radar Utama Unit III, Bandar Lampung.


