
Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto bersama Direktur Utama Rekayasa Industri Mochammad Ali Harsono melakukan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya 
konstruksiproyekterminalpenyimpanandanregasifikasiArunLNG.

Pekan lalu, Pertamina menyelenggarakan “Pertamina Bondholder’s 
Day 2013” sebagai upayameningkatkanprofil dan kredibilitas
positif perusahaan di mata pemegang obligasi (bondholders) 
serta komunitaspasar uangglobal.Melalui event perdana ini, 
pelaku pasar dapat merasakan langsung the spirit ofPertamina.
Mereka dapat berinteraksi langsung dengan Manajemen serta 
pelakubisnis.Bahkandiakhirkegiatan,bondholders merasakan 
bukti nyata kinerja Pertamina melalui site visit ke Floating Storage 
andRegasificationUnit(FSRU)NusantaraRegasdiTelukJakarta.
Singkatnya, ini merupakan ajang pembuktian atas apa yang telah 
dilakukan Pertamina, guna meningkatkan kepercayaan investor 
global.

Fungsi Investor Relations menerima banyak feedback positif dari 
para bondholders.MulaidaripenampilanManajemenPertamina
yang sangat meyakinkan investor, hingga pemahaman atas 
jangkauanbisnisPertaminayangberagamdankompleks.Pun
paparan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) Pertamina 
yangsebelumnyakurangdiperhatikanketimbangaspekfinansial
dan operasional, kali ini membuka mata para bondholders karena 
mereka baru memahami jangkauan dan kedalaman societal and 
community presence PertaminadiIndonesia.

Bondholder’s Day diyakini dapat memiliki implikasi positif terhadap 
pergerakanobligasiglobalPertamina.Tercerminpadagambar
berikut dimana rata-rata yield Global Bond tenor 10 tahun
Pertamina menunjukkan performa transaksi yang selaras dengan 
performatransaksiobligasiRepublikIndonesia.

 
Sumber:ThomsonReuters

Sebagai informasi, “Pertamina Bondholder’s Day 2013” turut 
dihadiriolehPacificInvestmentManagementCompany(PIMCO)
dan Aberdeen Asset Management-UK yang merupakan dua 
pemegang obligasi besar Pertamina. Kini, jumlah dana yang
diinvestasikan kedua institusi internasional ini di Pertamina 
mencapai kisaranUS$700 juta (setaraRp8 triliun),meningkat
dibandingkepemilikannyasaatpembelianGlobalBondPertamina
pertamakalisebesarUS$230juta.

Lebihjauh,dalam“Pertamina Bondholder’s Day 2013” tercermin 
keragaman sudut pandang serta alur berpikir para bondholders. 
Keragaman tercipta karena perbedaan jenis institusi, fokus, tujuan 
investasi, dan mindsetyang telah tertanamsebelumnya. Itulah
alasan pentingnya penyelenggaraan kegiatan besar semacam 
ini.Untukmenyamakaninformasidanpersepsi,sertamembuka
pemahaman investor atas kondisi di Pertamina yang sudah 
menjadi bagian dari financial ecosystempasarglobal.

Pada akhirnya, diharapkan transparansi perusahaan melalui 
Bondholder’s Day dapat memiliki multiplier effect dan riaknya 
sampaikekomunitaspasaruanginternasionalyanglebihluas.
Sehingga tanpa berpromosi, nama dan kredilitas positif Pertamina 
sudahmampumenjalardiranahinternasional.

The name speaks for itself.

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

arun - Dimulainya kons-
truksi proyek terminal pe-
nyim panan dan regasifikasi 
Arun LNG ditandai dengan
g r o u n d b r e a k i n g  d a n 
peletakan batu pertama oleh 
Direktur Gas Pertamina Hari 
Karyuliarto bersama Direktur 
Utama Rekayasa Industri 
Mochammad Ali Harsono, 
pada (9/11). Turut hadir
Direktur Utama Pertagas 
Hendra Jaya dan Direktur
UtamaPertaArunGasTeuku
Khaidir di Plantsite LNGArun,

and Construction pada Maret 
2013.

“ S e l a i n  p r e s t i s i u s 
dan menantang karena 
merupakan yang pertama 
di dunia, proyek ini juga 
sangat ditunggu peranannya 
dalam menjamin pasokan 
gas untuk pembangkit listrik 
dan kebutuhan industri di 
Aceh dan Sumatera Utara.
Hal ini seiring dengan akan 
diselesaikannya proyek pipa 
transmisi gas ‘open access’ 
Arun-Belawan,”kataHari.

 Proyek Arun LNG Storage 
& Regasification Terminal 
didesain memiliki kapasitas 
sebesar 400MMscfd atau
setara dengan 3 juta ton 
per tahun. Proyek tersebut
memiliki komitmen pasokan 
gas sebanyak 120MMscfd,
yangdialokasikanuntukPLN.
“Kami akan terus berupaya 
mencari tambahan pasokan 
gas agar kapasitas terpasang 
dari fasilitas tersebut dapat 

Lhokseumawe,AcehUtara.
Hari Karyuliarto mengata-

kan bahwa 40 tahun lalu
Pertamina bersama mit-
ra-mitranya telah menan-
datangani kontrak jual beli 
LNGyangmenjadicikalbakal
dibangunnya kilang Arun.
Ketika era sebagai produsen 
LNGmemasukimasasurut,
karena menipisnya pasokan 
sumber gas,  Arun LNG
harus memasuki perubahan 
menjadi era baru sebagai 
LNGStorage&Regasification
Terminal.

Proyek konversi kilang 
LNG menjadi regasifikasi
pertama di dunia ini, tuturnya, 
telah melalui beberapa ta-
hapan penting. Setelah di-
putuskan oleh pemerintah 
pada 2012,  Per tamina
menetapkan Final Investment 
DecisionpadaFebruari2013
dan menetapkan Rekayasa 
Industri sebagai pelaksana 
Engineering, Procurement, 

dioptimalkan,”kataHari.
 Investasi integrasi proyek 

te rsebut  dengan  pem-
bangunan pipa transmisi 
gas open access Arun-
Belawan sebesar 570 juta
dolar Amerika. Pertamina
pun optimistis kedua proyek 
tersebutakantepatwaktu.

Integrasi proyek Arun 
LNGStorage&Regasification
Terminal dan pipa transmisi
gas ‘open access’ Arun 
Belawan dapat terwujud
karena sinergi tujuhBUMN.
YakniPertamina,PLN,Pupuk
Iskandar Muda, Rekayasa 
Industri, PTPN 1, PTPN 2,
PTPN3dan1BUMD.“Halini
tentunyamenunjukkanbahwa
sinergi positif antaraBUMN
danBUMDakanmelahirkan
hasi l  posit i f  bagi semua 
pihak yang terlibat dan pada 
akhirnya masyarakat juga 
yang akan merasakan dampak 
positif dari keberadaan proyek 
ini,”pungkasHari.•WahYu/rudi

pt pertamina (persero) 
mulai melaksanakan 
pekerjaan konstruksi 
proyek Arun LNG Storage 
& Regasification Terminal. 
proyek ini diharapkan 
menjadi tulang punggung 
pasokan gas, sebagai 
penggerak perekonomian 
di kawasan aceh dan 
sumatera utara.
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GEothErMAL,
MASA dEpAN pErtAMiNA

ViSi

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

MiSi

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar redaksi :  
PTPertaminaGeothermalenergy(PGe)menyelenggarakan

townhall meeting denganmengambil tempat di Gedung
UtamaKantorPusatPertamina.  Townhallmeeting tersebut
menggambarkan tekad kuat PGE untuk menjadi perusahaan 
panasbumiberkelasdunia.BerikutpetikansambutanDirektur
Utama  PGE Adriansyah dalam acara yang dihadiri komisaris, 
direksidanjajaranmanajemenPGe.

pencapaian 10 Bulan pertaMa tahun  2013
Ada beberapa hal yang saya ingin share.Beberapakebijakan

merupakanimplementasidarikebijakankorporasiPertamina.
Saya berharap informasi ini akan menjadi referensi kita bersama-
sama, pada saat kita bekerja,  menyusun rencana kerja  dan juga 
mengevaluasisuatupekerjaan.

Pertama, prestasi produksi kita sampai bulanNovember
2013ini.SampaiakhirOktober,kitamencatatproduksi2,494
dari rencana2,487.Delapanbulan yangpertama, kita telah
melewatitargetyangkitarencanakan.Duabulanterakhir,agak
sedikitmenurun. Tetapiperformance ini bukan disebabkan  
karena performance PGE, akan tetapi karena lebih banyak 
performance pembangkitnya.Yaitu1pembangkit yang tidak
beroperasi di Kamojang, dan schedule maintenance di Ulubelu, 
itu yangmembuat kita  sedikitmenurun.Tetapi representasi
kinerjateman-temanrata-ratadiatastarget.Karenaitu,kami
dari pihak manajemen mengucapkan selamat kepada Anda 
semua,terutamayangadadiUlubelu,Lahendong,Kamojang
danSibayak.

Jadikalaudilihatdaritahun2012,targetkitamemangnaik,
danpencapaian kita juganaik.Sebetulnya sedikit tipis kans
kitauntukmencapaitarget100%,akibat2haltadiyangsudah
sayasebutkan.

Kedua, kita juga berhasil mencatat milestones yang 
membanggakan.MisalnyaKaraha. Sebetulnya kita reinvent 
ini project.Alhamdulillah, kitabisamenyelamatkan2 sumur.
Ketersediaanuapsudahmencapai26MWdari30MW.Jadikita
tidak perlu 2 sumur lagi di Karaha, dan proses EPC-nya bisa kita 
lakukanawaltahun2014.

KemudianHululais.Sumurkeduakitamenghasilkanuap20
MW,sementarasumuryangketigadikedalaman2.500meter,
info yang kita dapatkan adalah sekarang sedang mengalami 
total loss dengan temperature 250derajat celcius. Ini kabar
yangcukupbaik,walautidakseproduktifsumuryangkedua,
TetapiinsyaAllahsumuryangketigainibisamemberikanhasil
yangcukupbaik.

LalutentangKamojang,Andasemuaketahui,daritarget30
MWsudahkitaubahmenjadi35MW.ePCkontraknyasudah
ditandatanganibulanJunilalu,sekarangsudahmulai.Insya Allah 
inimenjaditabungankitaditahun2015.Jadidiawaltahun2015,
produksikitabisanaik35MWdariKamojangUnitV.

BerikutnyaadalahLumutBalai.Iniretesting dari beberapa 
sumurdiLumutBalaimenghasilkantotaluapsebesar42MW.
Yangpalingsignifikanituadalah2sumurdaricluster reinjeksi, 
yang kita lakukan test, dan ternyata menghasilkan uap yang 
cukupbesar.Kalautidaksalahdari2sumuritu,sementaraini
angkanyaadalah17MW,daninicukupmengejutkan.Kemudian
prosesePCuntukLumutBalaipunsudahdimulai.

Untuk beberapa prestasi ini, teman-teman, kami atas nama 
menejemen mengucapkan terima kasih atas kerja keras Anda 
semua. Tetapi ultimate goal kitamasih jauh.Nah,mudah-

mudahan keberhasilan ini adalah suatu bahan bakar buat kita 
semua,bahwakitaternyatamampumelakukannyadenganbaik.
Dan kita berharap bisa melakukan dengan lebih baik lagi atas apa 
yangtelahkitacapaisaatini.

tantangan ke depan
Kalau tadi kita bicara  tentang keberhasilan, sekarang saya  

akanbicara tantangankita kedepan. Ini kitamengulangsaja
bahwa Indonesiamempunyai potensi panasbumi sebesar 28
GW,tetapibarumemakaisekitar4%sajadaripotensiitu.Setiap
acarageothermalhalitudisebutkan.Akantetapisiapakahyang
menggerakkan4%itumenjadi5%,menjadi10%,menjadi12%,
dan seterusnya?

Yangjelastargetnyaadalahsekitar12%ditahun2025daritotal
bauran energi (energy mix).ItuyangditargetkanolehPemerintah.
Saya tidak tahu angkanya berapa, mungkin sudah dekat ke 
gigawatt.Nah,kitaadalahujungtombakuntukmelakukannya.
Hanyakitayangbisamelakukannya,tidakadaoranglainyangbisa.

Jadikalaukitalihat,Indonesiamemangyangpalingbesardi
duniadalamcadanganpanasbumi.Tetapi inimasihspekulatif.
Yangsudahteridentifikasi,kalautidaksalah,sekitar12giga.Akan
tetapiinimemperlihatkanbahwakitapunyacadanganpanasbumi
yangpalingbesardidunia.Kalaudioilandgas,kitaituseperti
VenezueladanArabSaudi.Inigeothermal.But energy is energy, 
harusnyasepertiitukan.

Kalau membandingkan dengan negara-negara lain, memang 
utilisasidi Indonesiatermasukrendah.Adayanglebihrendah,
seperti Jepang, tetapimungkinmerekapunyapersepsi yang
berbedatentangpanasbumi.SementaraIndonesiadengankondisi
harga minyak dan nilai tukar rupiah dan dollar seperti sekarang, 
pemerintah kita mendapat pressure yang cukup kuat dan berat, 
untuk memenuhi  kebutuhan energi yang ada, untuk mendukung 
pembangunan kita.Karena sebagianbesar energi  yang kita
gunakanberbasisenergifosilyangterbatas.

Jadisaatinilahsudahwaktunyabagigeothermaluntuklebih
diakselerasi lagi.Kalaumenurutsaya,sebetulnyakitamungkin
sudahagak terlambat. Tetapi jugaadaperibahasa, ‘lebihbaik
terlambatdaripadatidaksamasekali.’

Sekarang kita masih punya produksi minyak (yang memenuhi) 
sekitar75%darikebutuhankita.Artinya,kitamasihpunyaspace 
(ruang)  untuk mengembangkan energi yang lain, sebelum energi 
berbasisfosilinihabis.

Nah, kita adalah satu-satunya energy provider dengan 
teknologi yang sudah mature,kitapunyapengalaman30tahun,
kita didukung oleh Pemerintah, dan kita memiliki modal yang 
sangatkuat.Jadikitamemilikisemuanya,tinggalbagaimanakita
mengerjakanrencanakerjakita.Kitaadalahsatu-satunyaanak
perusahaan Pertamina yang target growth-nyayangpalingbesar.
Kalau kita tanya siapa   Pertamina masa depan, menurut saya, 
masadepan Pertamina itu adalahPTPertaminaGeothermal
energy.

Jaditidakadaalasanteman-temanuntukmerasapesimis,
bagaimana future-nyaPGe.Memangadabottleneck sekarang, 
tetapibukansumbat.Jadikalaubottleneck-nya loose, mudah-
mudahan kita akan berakselerasi lebih besar atau lebih cepat  dari 
yangadasekarang.

Message-nya adalah  kalau pada saat sekarang ini, kita merasa 
beban kita sudah sangat berat, Anda percaya, perusahaan akan 
demand lebih besar lagi di depan, karena kita memang mau 
growth.•irli/urip
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Apresiasi di hari ini

“

“

mengikuti perilaku dan kebiasaan  yang 
berkembangdimasasekarangini.

Dikutip dari artikel yang dibuat 
olehKateD’Amico, hasil survei yang
dilakukan oleh OfficeTeam mengenai 
bentuk recognition seperti apa yang 
diharapkan pekerja:
• 38%memilih tangible reward atau 

voucher.
• 21%memilih kesempatan untuk
belajardanberkembang.

• 19%memilih verbal atau ucapan
secaratertulis.

• 20%merasatidakperludidikerahui
atas pekerjaan baik yang sudah 
merekalakukan.

Walaupun hal-hal yang sifatnya 
berupa uang masih lebih unggul 
dibandingkan pengembangan dan 
ucapan verbal, namun riset lainnya 
menunjukkan bahwa hal-hal tangible 
seperti uang itu, tidak menjadi faktor 
yang paling utama mendorong enga-
gementpekerja.

Berbicaramengenaipekerjagenerasi
muda yang digolongkan sebagai Gen Y, 
hasil riset itu pun menunjukkan pekerja 
pada umur 18-34 tahun lebih siap
dibandingkan kelompok usia lainnya 
untuk meninggalkan pekerjaan mereka 
jika hasil kerja mereka tidak dihargai 
(65%).

Andaikan di Koran Energia ini ada 
kolom komentar dan Like, pasti saya 
pun akan penasaran juga melihat 
komentar apa saja yang akan saya 
terima dan berapa jumlah Like yang 
sayadapatkandari tulisan ini. Terima
Kasih.•(Penulis termasuk generasi muda Pertamina)

Sekarang adalah jamannya sosial 
media, dimana interaksi/komunikasi 
di dunia maya sudah menjadi sama 
pentingnya dengan dunia nyata.
Teknologi membawa perubahan
bagaimana kita berperilaku dan 
berinteraksi.

Alkisah dua sahabat sedang 
berliburdilaut.Salahsatudarimereka
sibuk meng-update statusnya di 
berbagai sosial media yang dia 
miliki sampai suatu saat sahabatnya 
terpelesetdanjatuhkelaut.Temannya
berteriak meminta pertolongan karena 
ia tidak bisa berenang. Bukannya
langsung menolong temannya, ia 
memilih memfoto dan mempostingnya 
di facebook. “Dia kecebur”. Lalu
meng-update status “It’s time for 
super hero”.Saatdiaselesaimeng-
update status dan akan memulai 
melakukan pertolongan dia meyadari 
bahwasuarasahabatnyasudahtidak
terdengar lagi dan dia pun tidak 
dapatmelihatdimanasahabatnyaitu.
Yahh,walaupun kejadian itu hanya
iklan sosial di sebuah radio, namun 
bagaimana perilaku manusia diubah 
olehsosialmediaadalahnyata.

Anal isa dari  seorang pakar 
psikologi yang saya ikuti seminarnya 
menyatakan,sosialmediamembawa
pengaruh bagaimana recognition 
diberikan padamasa ini. Bentuk
umum recognition/apresiasi di era 
sosial media sekarang  ini didominasi 
dengan komentar positif ataupun 
sekadar tanda jempol sederhana 
yang berarti Anda suka (like). Tidak
hanya itu, respon menjadi sesuatu 
yang tidak kalah pentingnya juga.

Coba tanyakan pada diri Anda, teman 
atau anak Anda yang memiliki sosial 
media.SaatAnda/merekamem-posting 
status, foto, video atau artikel, tidakkah 
Anda atau mereka secara tidak sadar 
bertingkah penasaran mengeceknya 
untuk melihat apakah ada komentar atau 
hanya sekedar Like yang diberikan oleh 
friends atau follower Anda???

Yang ingin saya sampaikan pada 
tulisan ini adalah cara perusahaan/
management mengakui (recognize) 
kinerja pekerjanya sudah tidak bisa 
lagi mengikuti pola-pola lama dan 
perlu adanya upaya kreat i f  yang 

Tipsdalammemberikan
recognition ataupun apresiasi 
1. PastikanAndatahunamaorangtersebutdanpen-

capaiannya.
2. PastikanapayangAndaberikansepadandengan

apayangdicapai.
3. JelasdanSpesifikatasrecognitionyangdiberikan.
4. Tidakperlu berlebihan, kecil namun sering lebih

efektif.
5. PastikanAndajugamengakuipihak-pihaklainyang

terlibatpadakesuksesanyangdicapai.

Sosial media membawa pengaruh bagaimana 
recognition diberikan pada masa ini. Bentuk umum 
recognition/apresiasi di era sosial media didominasi 
dengan komentar positif ataupun sekadar tanda 
jempol sederhana yang berarti Anda suka (like). 
tidak hanya itu, respon menjadi sesuatu yang tidak 
kalah pentingnya juga. 

Indonesia incorporated  memang sering 
dibahas di berbagaimedia.Menurut ekonomi
Universitas Indonesia, Prof. Firmanzah, PhD,
ini merupakan konsep sinergi antar-sektor 
dari segenap elemen bangsa dan negara 
dalam pembangunan nasional. Sinergi antara
pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan 
komponen lain termasuk lembaga swadaya
masyarakat. Semangat Indonesia Incorporated 
adalah menyatukan segenap sumber daya, 
kompetensi dan visi Indonesia masa depan melalui 
berbagai bentuk sinergi-strategis di semua level 
kehidupan.

Intinya, sebuah konsep tentang nasionalisme; 
tentang persatuan dan kesatuan dari seluruh 
warga suatu bangsa, baik individual citizens 
maupun institutional citizens, baik yang bergerak di 
sektorpublik,bisnis,maupunnirlaba.Konteksnya,
bersinergi untuk kepentingan negara. Tak ada
istilah egosentris atau mencari keuntungan pribadi/
golongan.Yangadahanyalahuntukkepentingan
negara.Demipeningkatankesejahteraanseluruh
rakyatIndonesia.

MelihatpendapatFirmanzahtadi,banyakhal
yang bisa dilakukan untukmengejawantahkan
konsepini.Salahsatucontohnyaadalahintegrasi
proyek Arun LNG Storage & Regasification
Terminal danpipa transmisi gas ‘open access’ 
ArunBelawanyangpeletakanbatupertamanya
baru saja dilakukan oleh Pertamina dan tujuh 
BUMNlainnya.

Ini merupakan bukti, sebagai perusahaan 
energi terbesar di Indonesia, Pertamina tidak 
lantas egois menjalankan proyek raksasa  ‘single 
fighter’. Dengan  semangat penguatan energi 
gas agar dapat menjadi energi utama yang 
digunakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia 
dimasa depan, Pertaminamerangkul BUMN
lainnya untuk bersama-sama mewujudkan
Indonesia Incorporated didalamnegeri. Upaya
ini juga menjadi sebuah langkah strategis yang 
dapat dinilai sangat positif oleh banyak kalangan 
berkaitan dengan konsep open access pipa gas 
yang banyak dibicarakan berbagai media akhir-
akhirini.

Sejatinya, langkah Pertamina bergandeng 
tangandenganBUMN/BUMDlainbukanlahbaru
pertamakali.Diluarnegeripun,Pertaminamenjadi
lokomotif Indonesia Incorporated ketika mulai 
melakukanpenjajakanbisnisdiIrak.

Pada prinsipnya, Pertamina akan selalu 
mendukung secara maksimal berbagai upaya yang 
dicanangkanpemerintah.Selamadalamkoridor
demi kepentingan rakyat Indonesia, Pertamina akan 
selaluberadadigaris terdepanmendukungnya.
Sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang dimiliki 
oleh negara, tak dapat dipungkiri  menyatukan 
berbagai kekuatan ekonomi bangsa dari berbagai 
linibisnismerupakansebuahwujuddariIndonesia 
Incorporated.  Selainmendorong percepatan
sejumlah agenda pembangunan yang sedang 
berjalan, upaya ini  sekaligus berimbas pada 
perbaikan daya saing usaha, serta memperkuat 
tatananekonomi-sosial-politik-budaya.

Dan nyatanya, semangat ini terbukti menjadi 
obat ampuhmelawan krisis ekonomi.So, mari 
bersama terus bersinergi dalam  payung Indonesia 
Incorporated.Kitapastibisa!!•
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ELNUSA pErkUAt LiNi BiSNiS 
jASA MAriNE SUpport
Jakarta (Seputar Indonesia) – PT elnusa
Tbkmemperkuatbisnislayanandisektorenergi
denganmendirikanPTelnusaTransSamudera,
anak usaha yang bergerak di bidang marine 
support. entitas baru ini akanmenyediakan
layanan, antara lain jasa sea truck, sea busm 
crew boat, tug boat, landing craft terminal (LCT), 
accomodation barge, dan lain-lain. “Pendirian
anak perusahaan ini telah melalui proses kalkulasi 
bisnis jangka panjang dan studi menyeluruh 
yangmatang,” ujarDirekturUtamaelnusaelia
Massa. Iamenambahkan, setelahmomentum
keberhasilan program turn around dan perbaikan 
kinerja perusahaan, pendirian anak usaha 
barumerupakan awal yang baikmenyambut
2014 yang telah dicanangkan sebagaiYear of 
Development elnusa.Dianakusahayangbaru,
emitenberkodeeLSA itumemiliki90%saham.
elnusaTransSamuderanantinyasecaraspesifik
akan memberikan jasa pendukung operasional 
bagi kegiatan perusahaan yang bergerak di 
bidang energi lepas pantai, termasuk perusahaan-
perusahaanbidangmigas.

2014, FSrU jAwA BArAt pASok 
GAS pLN 26 kArGo
Jakarta (Investor Daily) – PT PLN (Per-
sero) menargetkan pasokan gas dari unit 
penampungandanregasifikasi(Floating Storage 
and Regasification Unit/FSRU) JawaBarat ke
pembangkitmiliknya pada 2014mencapai 26
kargo.KepalaDivisiBBMdanGasPLNSuryadi
Mardjoeki mengatakan, pasokan gas alam cair 
sebanyak22kargountukPLNviaFSRUJawa
BaratituberasaldariKilangBontang,Kalimantan
Timur. Sementara 4 kargo lainnyaberasal dari
Kilang Tangguh, Papua. Pasokan LNG yang
nantinyadiregasifikasimelaluiFSRUJawaBarat
ini akan digunakan untuk menutup kebutuhan gas 
PLTGUMuaraKarang,TanjungPriokdanMuara
Tawar.“Ketigapembangkitinitahundepansudah
penuhmenggunakangas,”katanya.

GAS dAri ppGj BAkAL MULAi 
MENGALir pAdA dESEMBEr
Jakarta (Kontan) –PTPertaminaePsaatini
tengah menerapkan teknologi baru untuk proyek 
pengembangangasJawa(PPGJ)diKabupaten
Blora, Jawa Tengah. Teknologi yang bernama
biological sulphur recovery unit (BSRU) akan
mengubah gas beracun di tempat pengeboran 
minyakmenjadi gumpalan belerang. Doddy
Priambodo,DirekturPengolahanPTPertamina
EP mengungkapkan, proyek pengembangan gas 
inisudahmenelanUS$119juta.Angkatersebut
merupakantotalbiayakonstruksi.“Totalinvestasi
plantkamiUS$119juta. Itusudahsemuanya,
all in,termasukBSRU.intinya,teknologiinilebih
eco friendly, karena bakteri itu memakan belerang 
yangakhirnyapunyanilaijual,”kataDoddy.Gas
yangdihasilkandariPPGJinisekitar50mmscfd
diambil dari Blok Gundih dan nantinya gas
tersebut akandialirkankePLTUTambakLorok
di Semarang untuk kebutuhan pasokan listrik.
SyamsuAlam,PresidenDirekturPTPertamina
ePmengatakan,PPGJakanmulaimengalirkan
gasDesember2013.Hinggasaatini,tahapannya
masihmengembangkan8sumuruntukmenyuplai
gas umpan yang nantinya akan dipisah untuk 
kondensat,gas,danair.•rianti octaVia

Bandung – SME dan SR 
Partnership Program PT
Pertamina (Persero) berhasil 
mencatatkan rekor Muri 
sebagai pemrakarsa dan 
penyelenggara alat bantu 
bagi penyandang disabilitas 
terbanyak. Muri mencatat
rekor yang diguratkan Perta-
mina berdasarkan upaya 
karsa dan karyanya sekitar 
lebih dari 11.000 alat bantu
disabilitas disumbangkan ke 
sejumlahProvinsiIndonesia.

Deputy Manager Muri 
DamianAwanRahargome-
nyampaikan, rekor yang 
dipe cahkan oleh program 
Pertamina ini merupakan 
peristiwa superlatif dalam
kategorisosial.Sehingga,Muri
secara resmi memberikan 
piagam penghargaan kepada 
Pertaminaatasdedikasinya.

“Ini adalah pencapaian 
luar biasa yang dilaku kan 
Pertamina dalam mende-
dikasikan kepedul iannya 
ter hadap para penyandang 
disabilitas. Semoga hal ini
dapat bermanfaat bagi sau-
dara-saudara kita penyandang 
difabel,”tuturAwan.

Be r samaan  dengan
k eg i a t a n  Bak t i  Sos i a l
Akbar dan perayaan Hari 
Disabi l i tas Internasional 
2013, Coordinator SMe &
SR PP Pertamina Pusat, H 
Wahyu Suswinto Ak dan
Coordinator SMe & SR PP
Pertamina Region Maluku-
Papua, Sangkala Gassing, 
mendapat kehormatan secara 
langsung untuk memperoleh 
penghargaandariMuri.

Coordinator SME dan SR 

pertamina Guratkan rekor Muri pemrakarsa 
Alat Bantu disabilitas terbanyak

PPPTPertamina (Persero),
Wahyu Suswinto,mengaku
bahagia atas penghargaan 
yang diber ikan Museum 
Rekor  Dun ia  Indones ia 
(Muri). Bahkanmenurutnya
penghargaan ini sekaligus 
menjadi hadiah ulang tahun 
bagiPertamina.

Namun yang terpenting
bagi Wahyu, program yang 
digulirkan ini bukan bermaksud 
untuk mengejar penghargaan 
sebanyak-banyaknya. Akan
te tap i ,  sebaga i  bentuk 
kepedulian Pertamina kepada 
penyan dang difabel untuk 
menciptakan masyarakat 
disabilitas agar bisa mandiri, 
b e r k a r y a ,  m e m p u n y a i 
dedikasi tinggi, dan setara 
tanpaperbedaan.

“Mudah-mudahan pro-
gram ini bisa menjadi contoh 
bagi BUMN lainnya, karena
yang diberikan Pertamina 

adalah pemberdayaan yang 
tepat sasaran,” jelasnya
usai acara yang digelar di 
Auditorium PSBN Wyata
Guna, JalanPajajaran,Ban-
dung,padaSelasa(12/11).

Wahyu mengakui, hal ter-
sebutbisaterwujudtaklepas
atas kerja sama Pertamina 
dengan Himpunan Wanita 
Penyandang Cacat Indonesia 
(HWPCI )  dan Lembaga
Pemberdayaan Penyandang 
Disabilitas Indonesia (LPPCI)
YayasanFajarSejati.

Menurutnya, lembaga 
yang terlibat memudahkan 
program Pertamina untuk 
memberikan bantuan secara 
signifikan.

D i r j e n  K e m e n t e r i a n 
SosialRI,DirekturRSODK,
Nahar,medukunganprogram
Pertamina dalam mendorong 
masyarakatdifabel.“Tentunya
ini merupakan bagian dari 

upayakitauntuksalingpeduli.
Agar mereka, masyarakat 
di fabel  b isa berakt i f i tas 
secara bebas tanpa ada yang 
menghambatnya,”ujarnya.

Melihat permasalahan 
yang terjadi, Naharmenge-
mukakan, menurut data yang 
diperoleh dari Kemensos pada 
2010lalu,jumlahpenyandang
disabilitas mencapai hingga 
2.1 juta jiwa. Sedangkan
pihaknya mengaku tidak bisa 
memberikan alat bantu untuk 
memenuhi angka tersebut.
“Kemensos hanya mampu 
memberikan bantuan di angka 
50.000saja.Kesimpulannya,
itu masih sangat jauh dari yang 
diharapkan,”ungkapnya.

Maka dari itu dengan 
adanya kegiatan ini, kata 
dia, diharapkan mampu 
menambah target bantuan 
secara merata. “Dengan
dukungan dari  berbagai 
lembaga, kita berharap tidak 
ada lagi selisih,” pungkas
Nahar.

Sebagai satu-satunya 
BUMN yang peduli akan
kebutuhan penyandang 
disabilitas, Pertamina melalui 
program bina lingkungannya 
SME dan SR Partnership 
P r o g r a m  m e m b e r i k a n 
alat bantu untuk semua 
penyandang d isab i l i tas 
sepertiTunanetra,Tunarungu,
Tunadaksa, Tunagrahita,
TunalarasdanCelebralPalsy.
Salahsatunya,SMe&SRPP
Pertamina Region Maluku-
Papua yang telah memberikan 
sekitar 6.000unit alat bantu
di empat provinsi setiap kota/
kabupaten.•egha

Rekor Muri untuk Pertamina menjadi bukti kepedulian Pertamina kepada penyan dang difabel untuk menciptakan masyarakat 
disabilitasagarbisamandiri,berkarya,mempunyaidedikasitinggi,dansetaratanpaperbedaan.
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MenteriNegaraBUMNDahlanIskanbersamaTimManajemenBUMNdanTimSelebritifotobersamasetelahpertandingan
persahabatanantarakeduatim.

Jakarta – TimManajemen
Transformasi PerumPerum-
nas melakukan kunjungan 
ke PT Pertamina (Persero)
dalam rangka benchmark 
terkait perjalanan sukses 
program transformasi yang 
dilakukan oleh Pertamina 
sejak tahun 2006. Hal ini
menjadi bagian dari sinergi 

pertamina dukung dan Meriahkan porseni BUMN 2013
Jakarta – Selain men-
jadi sponsor, PT. Pertamina
(Persero) juga mengikut-
sertakanperwakilanpekerja-
nya di hampir semua cabang 
olahraga yang dilombakan 
di Porseni BUMN 2013.
Beberapacabangolah raga
yang diikuti tersebut meliputi 
sepak bola, futsal, basket, 
tenis, tenis meja putera-puteri, 
bulutangkis,danbowling.

 Acara yang diikuti oleh 
seluruhBUMNdi Indonesia
ini  menjadi ajang positif dalam 
membina komunikasi yang 
baik lintasBUMN.“Iniadalah
kegiatan yang sangat positif 
dalam membangun kegiatan 
yang lebih efektif dan lebih 
cair di antaraBUMN,” kata
Vice President Corporate
Communication Pertamina, 
Ali Mundakir, disela-sela acara 
pembukaanPorseni BUMN

denganbangga.
Dalam membuka acara 

ini Dahlan Iskan juga ikut 
bersenang-senang dengan 
menaribersamaCesar.Dahlan
terlihat begitu bersemangat 
bergoyang ala Cesar, yang 
kemudian diikuti oleh seluruh 
pesertaPorseniBUMN.

Sebelum bergoyang, 
Dahlan mengatakan Porseni 
i n i  sanga t  ba i k  un tuk 
meningkatkan semangat 
kerja di seluruh perusahaan 
BUMN. Selain itu, Porseni
tersebut juga bermanfaat 
untuk menjaga iklim kerja 
p e r u s a h a a n  s e m a k i n 
kondusif.

Porseni BUMN ini ber-
langsung dari 10-22 No-
vember 2013. Gelaran ini
akanmempertandingkan 8
cabang olahraga dan cabang 
kesenian, di antara nya sepak 

bola, voli,  futsal, basket, tenis, 
tenis meja putra-putri, bulu 
tangkis,danbowling.

Para atlet perwakilan

2013,padaMinggu(10/11).
Al i  berharap dengan 

adanyaPorseniBUMNbisa
memicu pola komunikasi 
yang lancar, dan sinergi antar 
BUMNdimasa depan bisa
lebihlancar.

Bertempat di  Stadion
Soemantri Brodjonegoro,
Kuningan, Jakarta Pusat,
gelaran ini dibuka oleh Menteri 
BUMNDahlanIskan.Gelaran
ini merupakan kali kedua 
yang dibuka Dahlan selama 
menjabatsebagaimenteri.

Acara ini dibuka dengan 
pertandingan sepakbola 
eksebisi antara tim Eksekutif 
BUMN yang diawaki t im
manajemenBUMN,melawan
tim selebriti ibu kota. Acara
kemudian dilanjutkan dengan 
parade t im perwak i lan
masing-masingBUMNyang
membawakan yel-yel nya

darimasing-masingBUMN
akan berjuang untuk mem-
perebutkan Piala Menteri 
BUMN dan uang sebesar

Rp10jutauntukcabangolah
raga, sedangkan ca bang seni 
sebesarRp7,5juta.•egha

perum perumnas Benchmark ke pertamina
antarBUMNyang inginme-
lakukan perubahan baru demi 
kemajuanperusahaannya.

“Kami senang diberikan 
kesempatan untuk melakukan 
benchmark di Pertamina, 
walaupun kami menyadari
core  b isn isnya berbeda 
tapi kami ingin belajar lebih 
kepada budaya kerja yang 

dijalankan oleh Pertamina 
yang dikenal sebagai peru-
sahaan BUMN yang telah
sukses menjalankan program 
Transformasinya”.

Demikian disampaikan 
olehGMDivisi Transformasi
Perum Perumnas, Muchlis 
Abbas di Ruang Meeting 
Corporate Secretary Perta-
mina,Perwira6,Kamis(7/11).
RombonganTimManajemen
Tr a n s f o r m a s i  P e r u m
Perumnas diterima langsung 
oleh Manager Eksternal 
Communication Pertamina, 
JeksonSimanjuntak.

Muchlis menjelaskan, 
Perum Perumnas saat ini 
tengah melakukan program 
transformasi yang baru dimulai 
sejakSeptember2013dalam

rangkamewujudkanPerum
Perumnas Baru.  Dengan
jumlahkaryawan1.100orang,
pihaknya menginginkan Pe-
rumnas bisa sukses seperti 
Pertamina.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Tim Manajemen
Transformasi Perum Pe-
r u m n a s  m e n d a p a t k a n 
p e  m a p a r a n  m e n g e n a i 
Transformasi  Pertamina
“Menuju Perusahaan Energi 
KelasDunia”.Dijelaskanjuga
faktor yang men dasari adanya 
perubahan di Pertamina, yaitu 
UUNo.22/2001, perubahan
sub  sidi dan fee distribusi, 
tekanan untuk kinerja yang 
baik dan perlunya bisnis yang 
transparan dan bersih sebagai 
tekad pemerintah untuk me-

mastikan transparansi dan 
profesionalisme dalam sektor 
bisnis.

Dalam menjalankan pro-
gram transformasi, Pertamina 
berpedoman dengan dua 
tema besar,  ya i tu tema 
bisnis dengan menjalankan 
breakthtough project dan 
tema fundamental dengan 
me lakukan pendekatan 
holistik. Bagi Pertamina hal
terpenting kunci keberhasilan 
adalah kekuatan leadership 
dan didukung penuh oleh 
jajaran tim manajemen serta 
seluruh karyawan untuk
mewujudkan visi dan misi
perusahaan.

Jekson berharapPerum
Perumnas bisa mendapatkan 
manfaat dan menjadi inspirasi 

dalam melakukan perubahan 
melalui program transformasi 
yang tengah dijalankan oleh 
Perum Perumnas seperti 
halnya yang dijalankan oleh 
Pertamina.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, Pe rum Perumnas 
meng ha rapkan Pertamina 
dapat mendelegasikan tim 
t ransformas i  Per tamina 
untuk menjadi nara sumber 
yang nantinya bisa berbagi 
i lmu sukses menjalankan 
Transformasi di hadapan
leaders PerumPerumnas.

Harapan tersebut disam-
but baik oleh Pertamina 
dan bersedia menerima un-
dangan untuk menjadi nara 
sumber.•irli 

curug - Dalam rangka mempererat hubungan dengan 
pelanggan sekaligus sharing knowledge kepada pelanggan, 
Pertamina Aviation menyelenggarakan “AVGAS FUEL 
HANDLING TRAINING FOR FLYING SCHOOL” pada29-31
Oktober 2013. Bertempat di Sekolah Tinggi Penerbangan
Indonesia-Curug,trainingdiikutioleh20anggotaAPPI(Asosiasi
PendidikanPenerbanganIndonesia).

Penyelenggaraan workshop ini dilatarbelakangi oleh 
adanya kebutuhan sekolah penerbangan mengenai prosedur 
penanganan Avgas yang digunakan sebagai bahan bakar 
pesawat latihnya.MelaluimateriHSSe,product knowledge, 

ManagereksternalCommunicationPertaminaJeksonSimanjuntakmenjelaskan
tentangtransformasiPertaminakepadatimtransformasiPerumPerumnas.
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Avgas Fuel handling training for Flying School
static electricity, quality control, filtration, storage & refueling 
system serta refueling operation, diharapkan sekolah pener-
bangan dapat memahami prosedur penanganan Avgas sesuai 
dengan standar internasional yang selama ini telah diterapkan 
oleh Pertamina Aviation dan mengaplikasikannya di institusi 
masing-masing.

TraininginimerupakansalahsatubuktibahwaPertamina
tidak hanya menjual produk, namun secara nyata turut 
mendukungterwujudnyakeselamatanpenerbangan(aviation 
safety) sesuai dengan moto Pertamina Aviation : “To Serve For 
Safe Flight”.•aViasi
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PembekalanTeQIPmembangunrasapercayadirigurumenjadimotivatorbagiparasiswamaupungurulainnya.

terminal BBM Balikpapan dukung konservasi Flora 
dan Fauna khas kalimantan timur

J a k a r ta  –  P r o g r a m 
peningkatan kualitas guru 
dalammengajar para siswa,
yang digagas Pertamina yakni 
TeacherQuality Improvement
Program (TeQIP)  kini telah
berjalan selama 4 tahun.
Program yang memberikan 
pelatihan bagi guru SD dan 
SMP dari Sabang sampai 
Merauke tersebut  merupakan 
kegiatan hasil  kerjasama antara 
Pertamina dengan Universitas 
NegeriMalang.TeQIPadalah
sistem pembelajaran yang 
diberikan kepada para guru 
dikemas terintegrasi dengan 
lesson study. 

Dalam program TeQIP
para guru mendapatkan 
pelatihan dan pembekalan di 
Universitas Negeri Malang.
Kegiatan tersebut dilanjutkan 
denganprogramdiseminasi.
Setelah mengikuti diseminasi 
paraguruwajibmenyebarkan
pengalamannya kepada 9 
guru di sekolahnya atau me-
lalui kelompok kerja guru 
(KKG) ,  dan se lan jutnya 
mempraktikkannya di sekolah 
masing-masing.

Bagi ema, guruSD asal
Kabupaten Timor Tengah
Utara(TTU),mengikutiTeQIP
merupakan kesempatan 
berharga yang tak ternilai.
“Saya senang bisa diangkat 
menjadi trainer. Pelatihan 
yang  d i be r i kan  beg i t u 
m e n y e n a n g k a n ,  t i d a k 
membosankan walaupun
harusmenguras otak. Apa
yang saya dapat, terus saya 
tularkan karena saya terpilih 
menjadi  trainer ,”katanya

indraMaYu – RU VI Balongan akan
memberikan mobil hijau sebanyak 1 Unit
kepada Kabupaten Indramayu.Mobil hijau
tersebut rencananyadiserahkanpadaBulan
Desember2013melaluiSolidaritasIstriKabinet
IndonesiaBersatu(SIKIB).

Pemberian mobil ini akan diserahkan 
bertepatan dengan Hari Perempuan Menanam 
olehIbuNegaraNy.AniBambangYudhoyono.
Kepastian itu didapatkan setelah ada kunjungan 
resmi dari Yuliana Kambuaya dari Solidaritas 
IstriKabinetIndonesiaBersatukeKabupaten
Indramayu,padaSenin(4/11).

Sos ia l i sas i  mengena i  fungs i  dan 
penggunaan mobil hijau tersebut dilaksanakan 
diRuangData1KabupatenIndramayuyang
dihadiriHSeManagerRUVIJ.PriHartanto,
OPICoordiantorIndraTrigha,PublicRelation
SectionHeadRUVIBalonganNanaKanan,
sertaKetuaPWPRUVI Sani Budi Santoso
Syarif.

Sani mengatakan pemberian mobil hijau 
bertujuan untuk memberikan pelayanan 
pendidikan dan pengetahuan serta informasi 
yang berhubungan dengan l ingkungan 
hidup.Pengadaanmobilhijau inimerupakan
perwujudan program Corporate Social
Responcibility (CSR)RUVI Balongan untuk
mendukung peningkatan kualitas lingkungan 
diKabupatenIndramayu.

Sementara itu Yuliana Kambuaya dari 
Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu
(SIKIB)menjelaskan, jika dalamenambulan
mobil hijau ini tidak beroperasi dan tidak 
memilikikegiatan,makamobilakanditariklagi.
Untuk itu harus segera disusun program kerja 
dan operasional bagi kendaraan itu,” tegas
Yuliana.•ru Vi

Balikpapan – Sekelompok 
Rusa  Samba r  (Ce r vus 
Unicolor) tengah berteduh 
di bawah pohon, sembari
menikmati udara sejuk di 
areal seluar 4.000 meter
persegi,diArealRefineryUnit
V Pertamina, Balikpapan.
Rusa berbuku kecoklatan, 
tersebut merupakan salah 
satu keanekaragaman fauna 

bersemangat.
Ema yang merupakan 

peserta TeQIP angkatan ke-
4, telah mengikuti diseminasi 
pada bulan Agutus 2013.
Selama sepekan, dia bersama 
111gurulainnyayangberasal
dariKabupatenBeludanTimor
Tengah Utaramendapatkan
pelatihan dan mengerjakan 
berbagai project pengajaran 
dengan alat peraga, maupun 
media la innya.  “Dengan
pelatihan ini, saya tidak mau 
menjadi guru ’pokoknya’.
Artinya setiap ditanya anak 
didik tidak akan memberikan 
jawabanpokoknyabeginiatau
begitu.Tetapisayaharusbisa
menjelaskan dengan berbagai 
media agar bisa dipahami 
anak-anak,”katanya.

Pembekalan TeQIP juga
telah membangun rasa percaya 
dirinya menjadi motivator bagi 
para siswa maupun rekan

sesama guru lainnya. “Kita
jadi paham, kenapa anak-
anak di kota lebih cepat cara 
berpikirnya, karena sistem 
pengajarannya menggunakan 
berbagai media atau dengan 
carakreatif.Kinisayatakingin
anak didik saya ketinggalan 
dengan anak-anak perkotaan, 
“ujaremapenuhsemangat.

K o o r d i n a t o r  T eQ I P
I s n a n d a r  m e n y a t a k a n , 
perjalanan TeQIP yang telah
memasuki tahun keempat, 
ber ja lan dengan banyak 
tantangandanpenuh resiko.
Universita Negeri Malang
dan Pertamina melakukan 
survey ke sejumlah daerah 
pedalaman, daerah yang tidak 
terjangkau untuk mencari para 
trainer.“Programinidirancang
sangat khusus bagaimana 
meningkatkan mutu pendidikan 
tidak hanya menjadikan guru 
profesional, tapi melebigi guru 

profesional,” kata pria yang
akrabdisapaIstersebut.

Sementara itu Manager 
SMe&SRRegion IIGatoto
Siswowijono menyatakan
target Pertamina membekali 
para guru adalah untuk 
m e n i n g  k a t k a n  k u a l i t a s 
pendidikan. “Peningkatan
mutu pendidikan dimulai 
dari guru, bagaimana guru 
tersebut bisa mencapai target 
pembelajaran untuk siswa.
Guru harus didorong untuk 
tidak sekedar menyampaikan 
pelajaran tetapi juga dapat 
memberikan motivasi kepada 
siswa,”kataGatot.

Program TeQIP yang
dilaksanakan selama 4 tahun 
ini, telah menjangkau 22 
kabupatendi12propinsidan
ditargetkanmenjaring 1.000
guru dari Sabang sampai 
Merauke.•dsu

khas Kal imantan T imur,
yang merupakan salah satu 
satwadilindungi.Karena itu,
Terminal BBM Balikpakan
bekerjasama dengan Balai
Konservasi Sumber Daya 
Alam (BKSDA) Kementrian
Kehutanan bekerjsama untuk 
melestarikan floradan fauna
khasKalimantanTimuryakni
Anggrek Alam Kalimantan dan 

RusaSambar.
Dengan semangat sinergi 

antar daerah operasi, maka 
Terminal BBM Balikpapan
menggandeng Ref inery 
Unit V Balikpapan untuk
memanfaatkan lahan di 
sekitar pengolahan sebagai 
tempat konservasi Rusa 
SambardanAnggrekAlam.
Sementara pengelolaan, 

perawatan serta biaya yang
timbul dari kegiatan tersebut 
menjadi tanggung jawab
TerminalBBMBalikpapan.

Awalnya Terminal BBM
Balikpapanmendapatkan 6
Rusa Sambar, terdiri dari 3 
jantan dan 3 betina, hibah 
dari BKSDA Balikpapan.
Keseriusan Pertamina dalam 
mengeloladanmerawatsatwa

tersebut, terbukti dengan 
lahirnya rusa jantan pada 
bulan Juli 2013, sehingga
total jumlah rusa saat ini 
menjadi7ekor.

Sementara itu, untuk 
perawatan anggrek, TBBM
Balikpapanbersamadengan
Persatuan Anggrek Indonesia 
BLH  Ko t a  Ba l i k papan
mengadakan in house training 

tata cara perawatan dan
pengembangbiakan anggrek 
Alam serta pembuatan dan 
pengembangankompos.Kini
sebuah rumah taman anggrek 
berhiaskan ornamentkhas 
Kalimantan Timur, dipenuhi
nuansa ungu Anggrek Alam 
Kal imantan yang tersus 
berkembang.• tBBM Balikpapan/
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kampoeng proper rU iV 
Semarakkan pantai teluk penyu

Mitra Binaan 
pertamina kembali 
Unjuk Gigi
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terminal BBM kisaran Menabung pohon

PeresmianKampoengProperRUIVCilacapdilokasiwisataPantaiTelukPenyu,
Cilacap.

cilacap -  “Wah sekarang 
TelukPenyusemakinmeriah
saja ya, ada patung bagus 
dan ada nursery-nya juga,”
ungkapseorangwargayang
melintas di depan Kampoeng 
ProperRefineryUnit (RU) IV
Cilacap.

Kampoeng Proper yang 
merupakan lokasi terpadu 
pengelolaan lingkungan yang 
semula berada di area kilang 
RU IV kini dipindahkan di
lokasi wisata Pantai Teluk
Penyu Cilacap sehingga 
seluruh masyarakat maupun 
pengunjung objek wisata
pantai Teluk Penyu dapat
melihat Kampoeng Proper 
ini. “Selain sebagai lokasi
pengelolaan l ingkungan, 
kami berharap Kampoeng 
Proper ini dapat memberikan 
edukasi yang tepat kepa-
da masyarakat terkait ling-
kungan , ”  u j a r  He rman
Sumantri selaku pengelola 
KampoengProper.

Kampoeng Proper ter-
sebut diresmikan peng-

kisaran – Untuk mendu-
kung  penge lo l aan  dan 
pelestarian lingkungan sekitar, 
Pertamina ikut berkontribusi 
m e l a l u i  k e g i a t a n  C S R 
Menabung Pohon. Hal ini
diwujudkan oleh Terminal
BBM  K i s a r a n  me l a l u i
penanaman 500 pohon
mangga Thailand. Kegiatan
dilaksanakan di Kawasan
KelurahanKel.Sidodadidan
Kel.Dadimulyo,Kec.Kisaran

cilacap - Untukmemperingatiharilingkunganhidup,Refinery
UnitIVCilacapbersamaDinasPariwisataKabupatenCilacap
dan sejumlah seniman graffity Cilacap menggelar lomba 
graffitybagipelajardanumum,pada(13/10),didindingpagar
PertaminaArea70yangberseberangandenganlokasiwisata
PantaiTelukPenyuCilacap.Lombadiikutioleh76groupyang
terdiridari3oranganggota.Pesertalombaselainmenyuguhkan
unsurseni jugadiwajibkanuntukmemasukkanunsurpesan
moralpengelolaanlingkungandidalamkaryanya.

“Selainmemberikanwadahbagipecintagraffity di Cilacap, 
lombainiRUIVmengajakkepadaseluruhwargaCilacapuntuk
selalumemperhatikanlingkungan,”ungkapDadiSugiana.•ru iV

Jakarta –Beragamprodukkerajinanmitra
binaan Pertamina kembali unjuk gigi di gelaran 
pameran Indocraft 2013.Perhelatanakbar ini
merupakan pameran kerajinan tahunan industri 
kreatif ke-10yangdiselenggarakandiJakarta
ConventionCenter(JCC),(6/11).

Pameran yang menyuguhkan aneka ragam 
produketnikIndonesiatersebut,diikutioleh216
produsendanpemasarprodukindustrikreatif.
Sebanyak 20 di antaranyamerupakanmitra
binaan SME dan SR Partnership Pertamina 
dariseluruhIndonesia.Kreatifitasragamproduk
mitra binaan Pertamina pun menghiasi setiap 
masing-masing stand. Di antaranya, seperti
aneka kerajinan tas, batik, gorden, cinderamata, 
kain tenun, hingga perlengkapan rumah tangga 
terbuatdarilimbahkayujati.

MerekamerupakanwakilterpilihdariPKBL
(ProgramKemitraanBina Lingkungan) yang
berhasil dalamkinerja, kreatifitas,dan inovasi
produk. Hal itu disebabkan, karena industri
kreatif senantiasa berbasis pada daya cipta 
sumber dayamanusia lewat latar belakang
budaya.

“Pameran akan efektif bila dilakukan secara 
konsisten, teratur, dan ada komunikasi antara 
produsendengankonsumen.Sehinggapihak
produsenharusmemperhatikankualitas.Karena
kualitas menggambarkan harga, dengan begitu 
konsumenmemiliki kepuasan,” tuturMenteri
Koperasi dan UKM RI, Syarief Hasan saat 
pembukaanIndocraft2013.

Syarief menyarankan agar masyarakat tidak 
semata-mata membeli produk lokal saja, namun 
juga harus memiliki loyalitas terhadap produk itu 
sendiri.Pameran ini sekaligussebagai sarana
promosiprodukanaknegerikepadamasyarakat.

Ia juga berharap Indocraft dapat mendo-
rong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan 
bermanfaat dilihat dari aspek pemasaran.
“Dengan adanya persaingan sehat antara 
peserta pameran, maka secara tidak langsung 
pesertasalingberlombamenciptakankreatifitas
daninovasibaru,”tandasnya.

Sementara Direktur Utama Debindo Mitra 
Dyantama (DMD),effiSetiabudi,menjelaskan,
kegiatan yang bertajuk “Dorong Peningkatan 
Apresiasi Masyarakat dan Kinerja Industri 
Craft Indonesia ini bertujuan untuk memberi 
kesempatan kepada para pengusaha informal 
untukmempromosikanproduk-produknya.

Selainmitra binaan BUMN, kegiatan ini
juga melibatkan Dinas Koperasi dan UKM 
Surakarta,PemprovJawaTimur,NusaTenggara,
Disperindag dan Diskopar Samarinda, dan Suku 
DinasKoperasidanUKMJakartaSelatan.• egha 

& putri

Menteri Koperasi dan UKM RI, Syarief Hasan berbincang 
dengansalahsatumitrabinaanPertaminadariPapua.

gunaannyapada13Oktober
2013 yang ditandai dengan
penandatanganan prasasti 
dan pembukaan selubung 
patung Diponegoro oleh GM 
RU IV, Bupati Cilacap dan
Dandim0703Cilacap.

Dalam sambutannya, 
P j s .  GM  RU  I V  D ad i
Sugiana mengajak seluruh 
ma syarakat untuk belajar 
mengelola lingkungan dengan 
bijaksana. “Di Kampoeng
Proper masyarakat dapat 
belajar bagaimana mengelola 
sampah organik menjadi 
pupuk yang memiliki nilai 
ekonomis,”ungkapnya.

Dadi Sugiana berharap 
di Kampoeng Proper ini 
masyarakat  akan  leb ih 
memahami konsep hemat 
energi dengan penggunaan 
Musicool untuk pendingin, 
penggunaan lampu hemat 
energi, penggunaan energi 
suryadanenergiangin.

Hal senada juga disam-
paikanWakil BupatiCilacap
AkhmadediSusanto.“Ling-

kungan hidup yang baik dan 
sehat merupakan hak asasi 
bagisetiapwarganegaradan
merupakan tanggung jawab
seluruh wargamasyarakat
untukmelestarikannya.

Pada kesempatan ini, 
WakilBupatiCilacapAkhmad
Edi Susanto menyerah-
kan lima ekor rusa untuk 
dikembangbiakan di Kam-
poeng Proper yang dilanjutkan 
dengan melepas berbagai 
jenis burung sebagai tanda 
pelaksanaan hari lingkungan 
hidup2013.

Nant inya, Kampoeng
Propermemiliki 30 kegiatan
utama. Di antaranya pem-
buatan pupuk kompos, pem-
bibitan tanaman, penangkaran 
penyu, penangkaran rusa, 
pengembangan listrik tenaga 
angin, budidaya mangrove 
dan berbaga i  keg ia tan 
edukasi dalam pelestarian 
lingkungan. Saranaedukasi
i n i  juga dapat  men jad i 
destinasiwisata pendidikan
l ingkungan bagi  pela jar 
maupunmasyarakat.•ru iV
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Barat, Kabupaten Asahan
pada(29/10).

Secara simbolis bibit 
Pohon Mangga Thai land
d i s e r a h k a n  o l e h  P j s .
Operation Head Terminal
BBM K isa ran ,  Mursy id
kepadaPerwakilanmasyakat
Kel. Sidodadi. Selanjutnya,
penyerahan dilakukan Camat 
KisaranBarat,AjimManikdi
LingkunganVIKel.Sidodadi
yang   d i saks i kan  o leh 

Lurah, Kepala Lingkungan,
Masyarakat Sidodadi dan 
Sidomulyo, dan Ketua serta 
PengurusKNPIAsahan.

Aj im Manik berharap 
pemberian bibit Mangga 
ini bisa menambah sumber 
pendapatan dan perbaikan 
ekonomi bagi masyarakat 
serta dapat melestarikan 
lingkungan. “Kamiberkomit-
menakanseriusmerawatbibit
pohonmanggaThailandyang

telah diberikan Pertamina 
kepadakami,”ujarnya.

Setelah acara penyerahan 
b i b i t  p o h o n  t e r s e b u t , 
kegiatan dilanjutkan dengan 
penanaman bibit  pohon 
manggaThailandolehCamat
KisaranBarat,dilanjutkanoleh
Pjs.OHTerminalBBMKisaran,
Lurah, Kepala Lingkungan
danwargamasyarakatserta
dariKetuaKNPIAsahan.•Mor i

Lomba Graffity Bertema Lingkungan
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Judul  : sedekah super stories
pengarang : Muhammad assad
Klasifikasi	 :	808.83.Ass.s	

Sedekah adalah salah satu ibadah utama dalam 
Islam. Allah Swt menjanjikan balasan berlipat ganda
kepadaumatnya yangmaubersedekah.Bahwa sedekah
mampumewujudkan impian seseorang adalah benar
adanya. Tidak adamatinya inilah ungkapan yang paling
tepat untuk satu amalan yangbernamaSedekah.Cerita-
cerita tentang dahsyatnya sedekah memang tidak pernah 
ada habis-habisnya. Sedekah mempunyai berbagai
macam keutamaan, dari mulai mempermudah rezeki,
memperpanjang umur, menumbuhkan kasih sayang diantara 
sesama, menghindarkan musibah, menambah keberkahan 
harta,mengatasikesulitanhidup,dansebagainya.Berbagai
keutamaan sedekah dapat dirangkum dalam satu kalimat, 
“Sedekahitudapatmembelisemuakeinginankita”

Dengan bersedekah, itu akan membuat harta kita 
semakin bersih dan berkah. Jangan takutmiskin karena
bersedekah,DemiAllahyangterjadijustrusebaliknya,rezeki
kitaakanterusmenerusbertambahdanbertambah.Memang
hal ini tidak bisa dinalar secara logika, karena yang namanya 
sedekah itu tentunya mengurangi jumlah harta kita karena 
diberikankepadaoranglain.Tangandiatasselalulebihmulia
tangandibawahRasullullahSAWjugapernahmengatakan
bahwa orang yang suka meminta-minta hanya akan
mendapatkankehinaandiduniadanakhirat.Dalamsejarah
di dunia ini pun, tidak pernah seorang dihormati karena apa 
yangtelahiaterima.Kehormatanadalahpenghargaanbagi
mereka yang telah memberikan sesuatu yang berarti bagi 
sekitarnya.Ungkapanyangpalingtepatuntuksatuamalan
yangbernamaSeDeKAH.

Sedekahadalahamalanyangsangatluarbiasa.Kalau
sajamanusia itu sadar, bahwa pada hakikatnya kita lah
orang-orang yang kaya dan mampu ini yang membutuhkan 
sedekah, dan bukan orang-orang fakir miskin atau yatim piatu, 
apalagiAllahSWT.Meskipunkitatidakpernahbersedekah,
Dia tetap Maha Kaya dan Maha Perkasa, dan tidak akan 
berkurang sedikitpun seluruh kekuasaannya di seantero langit 
dandibumi.Bukuinimemberikanpemahamandanwarna
baru dalam ilmu sedekah karena ditulis dengan gaya bahasa 
yang ringan, renyah dan mudah dimengerti sehingga dapat 
membuat para pembacanya seolah-olah dapat merasakan 
langsungkeajaibandaridahsyatnyasedekah.

Makna hidup ini sejatinya adalah untuk memberikan 
sebanyak-banyaknya.Rasulullah sawbersabda, “Sebaik-
baiknya diantara kalian adalah ia yang dapat memberikan 
manfaat bagi orang lain.” Dari hadits itu sangatlah jelas
sekali bahwasanya nilai seorangmanusia bisaditentukan
dari seberapa besar manfaat yang bisa ia berikan kepada 
mahluklainnyadimukabumiini,DanBukuiniisinyabener-
bener menyadarkan kita agar lebih mendekatkan lagi kepada 
Allah dan sering bersedekah, karena merasa malu sudah 
jarang bangat bersedekah akhirnya sejak baca buku ini mulai 
maksaindiri untuk rutin sedekahwalaupundalam jumlah
kecil.•perpustakaan
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Assessment kinerja BUMN telah dimulai… 
pertamina harus jadi Yang terbaik …!!!

insan Mutu harumkan Nama 
pertamina di kancah internasional

olehPrimawanRatiansyah-TimQualityManagement,GeneralAffairsDirectorate

SebagaitindaklanjutsuratdariSekretarisKementerianBUMNpada
tanggal16Januari2013yangmenggulirkanprosespenilaianBUMN
berdasarkanKPKU (KriteriaPenilaianKinerjaUnggul) BUMN tahun
2013,PertaminatelahmerespondenganmembentukTimPenyusun
Dokumen Aplikasi Pertamina sebagai syarat utama untuk mengikuti 
asesmentingkatBUMNtersebut.KriteriaKPKUinimerupakanadopsi
secara total Malcolm Balridge Criteria for Performance Excellence 
(MBCfPe)yangsebenarnyasudahcukuplamadikenaldanditerapkan
di Pertamina. Kriteria KPKU terdiri dari 7 kriteria (Kepemimpinan;
Perencanaan Strategis; Fokus Pelanggan; Pengukuran, Analisa, dan Manajemen Pengetahuan; 
FokusTenagaKerja;FokusPadaOperasi;danHasilKinerja).

Suatu perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk dapat menghasilkan DA yang 
berkualitas.DAharusdapatmendeskripsikandengan jelasperihalprosesbisnissejakdari
tahap perencanaan sampai implementasi termasuk informasi pembanding/ benchmark yang 
diperlukan.

AwalbulanNopember
in i ,  proses asesmen 
t e l a h  d i l a k s a n a k a n 
kegiatan supervisi dan 
evaluasi mandiri atas 
imp lementas i  KPKU 
Tahun 2013 atau yang
biasa dikenal dengan 
kegiatan asmen baik on 
desk review maupun site 

visit yang dilakukan oleh supervisor/lead evaluator yangdipiliholehKementerianBUMN.

Tergabungbersama28perusahaanBUMNlainnya,Pertaminatermasukdalambatch 2 
pelaksanaanasesmenyangdilaksanakanpadatanggal1–8Nopember2013.Padakegiatan
asesmen tersebut, supervisor/lead evaluator yang dipilih olehKementerianBUMNuntuk
PertaminaadalahBapakBachtiarH.SimamoraMSc.,Ph.D

Padakegiatanasesmenyangberlangsungselama1minggu,seluruhtimintipenyusun
DA Pertamina yang berasal dari seluruh fungsi yang ada di Pertamina telah berjuang keras 
untuk menyediakan data penunjang dan evidence,sertameyakinkanevaluatorbahwakinerja
Pertaminamemangyangterbaik.

Adalah Pak Afdal Bahaudin
sebagai Direktur PIMR yang menjadi 
perwakilan dari pimpinanPertamina
yangmenjawab isu-isudarikegiatan
asesmenini.

“… Pantas lah Pertamina menjadi 
yangterbaikdiantaraseluruhBUMNdi
Indonesia, karena baru satu dan hanya 
PertaminaBUMNdi Indonesia yang
masuk kedalamFortuneGlobal 500,
rangking 122 dengan total revenue 
sebesarUS$70.9billion…,”ungkap
Pak Afdal Bahaudin (Direktur PIMR)
yangmenjadiperwakilandaripimpinanPertaminayangmenjawabisu-isudarikegiatanasesmen
kepada supervisor/lead evaluator pada penutup kegiatan asesmen, hal tersebut bukanlah 
isapanjempoltapimerupakanfaktayangadamengenaiPertamina.

Well …kitatunggubulanDesember2013nanti,apakahPertaminamampumenjadiyang
terbaikdari109BUMNyangikutsertadalamkegiatanKPKUBUMNTahun2013ini.•

“Pencapaian di 4 tahun terakhir yang semakin meningkat, membuktikan Insan Mutu 
Pertaminasanggupmenjadiyangterdepandanmenjadipemenang.ForumCIPtingkatNasional/
BUMNdan Internasional berkali-kali TimCIPPertamina ditetapkan sebagai pemenang”,
disampaikan oleh Faisal Yusra,QualityManagementManager, padaAPQAwards 2013.
Penggalankalimattersebuttentunyabukanlahisapanjempolsemata.

Tahunini,InsanMutuPertaminakembali
mengukir prestasi di ajang Forum Presentasi 
Continuous Improvement Program (CIP) 
Internasional - International Conferrence 
for Quality Control Circle  (ICQCC).Tidak
tanggung-tanggung, penghargaan Excellent 
Awards berhasil diraih oleh kelima Gugus 
yangmenjadi delegasiPerusahaan.Bukti
nyata bahwa InsanMutu adalahWorld 
Class Worker.

Kelima Gugus tersebut merupakan 
perwakilandariDirektoratHulu,PengolahandanM&Tyangberhasilmenjaditerbaikdiantara
seluruhGugusyangmengikutiseleksidalamForumPresentasisesuaitingkatannya.

 
Semangatber-CIPjugaterlihatdaripartisipasiaktifrekan-rekandiseluruhUnitOperasi/

Bisnis/Region/AnakPerusahaan dengan tingkat kontribusi risalah terbanyak adalah dari
DirektoratM&T(sejumlah475risalah).Darisegirisalahkualitasvalue creation dari kegiatan 
CIPyangdihasilkanjustrumengalamipeningkatanyangcukupsignifikan.Value creation yang 
dihasilkandarikegiatanCIPtahuninimencapaiangka2,617trilyunrupiah.

ApakahInsanMutuPertaminadapatmempertahankanprestasinyatahun2014mendatang?

Marikitadukung InsanMutuagardapatmeraihprestasidalamForumCIPNasional–
TKMPNXVIIpadatanggal26-29Nopember2013.Semoga38DelegasiPertaminamampu
meraih prestasi di ajang ForumCIPNasional tersebut sebagai langkah awal untukdapat
berkompetisidiForumCIPInternasionaltahun2014mendatang.JayalahterusPertamina!

Keep Innovating! Keep Improving! •
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Pemakaian AC (air conditioner) sudah menjadi bagian 
gayahidupmasyarakatperkotaansekarang ini.Selain
di kantor, AC digunakan di rumah, di kendaraan, dan 
lain sebagainya.Bahkan sekarangbanyakmodelAC
yangmakin beragamdi pasaran.Namun kita harus
mewaspadaiberbagaidampaknegatifACbagitubuh.

kegemukan. Sejumlah penelitian menguatkan tudingan 
bahwasuhuudarayangnyamanmenjadisalahsatudari
10penyebabutamakenaikanberatbadan.Suhuudara
yangnyamanseringkalimembuatkitamalasbergerak.
Minimnya aktivitas tubuh meniadakan pelepasan energi 
pembakaran lemak.Dalam jangkapanjang, timbunan
lemakakanterakumulasidanmemicuobesitas.Sebab
itu, mereka yang terbiasa hidup di ruangan berpenyejuk 
ruangandisarankanmemiliki jadwal rutinberolahraga
untukmembakarlemaktubuh.

Sick Building Syndrom. Perbedaan suhu udara 
antara ruangan berpendingin udara dan luar ruang bisa 
memengaruhidayatahantubuh.Beranjakkeruangdingin
dalam kondisi bercucur keringat usai melakukan aktivitas 
dibawahsinarmataharibisamengakibatkansakitkepala,
lemas,sesaknapas,bahkansulitberkonsentrasi.

penularan penyakit. Hampir semua ruang berpendingin 
udaraminimventilasi.Kondisiinimembuatsirkulasiudara
tidaklancardanhanyamenghasilkanudaradaurulang.
Jika salah satupenghuninyamembawa virus, secara
otomatis virus itu akan terperangkap di ruangan sehingga 
berpotensimenularkepenghunilaindengancepat.

penuaan kulit. Mesin pendingin udara bekerja me-
nurunkan temperatur udara dengan menangkap partikel-
partikel air di udarauntukmemproduksi hawadingin.
Kondisi ini secara tak langsung menurunkan kelembaban 
udarayangmemicumasalahkulitkering.

Lalu, bagaimanamenghindari dampak negatif AC
tersebut?
1.Sebaiknyaluangkanwaktukita,walausedikit,untuk
berjalan-jalankeluarruangan.Selainbaikbagitubuh,
pikiranjugaakanterasalebihrileks.

2.JanganbiarkanudaraAClangsungmengenaitubuh
karenadapatberefekburukpadakesehatan.

3. Aktivitas fisik, terlebih olahraga teraturlah, sangat
dianjurkan. Termasukpula yangmenjalani rutinitas
sehari-haridiruangber-ACsepertidikantor.

3.Jagalahkebersihan.Secanggihapapunfasilitasyang
kita gunakan demi kenyamanan bekerja, tidak akan 
efektifjikatidakdijagakebersihanruangantersebut.

4.Biarkansesekaliudaradancahayamasukkedalam
ruangan ber-AC, untuk memberikan efek fresh pada 
udaradalamruangantersebut.

5.Letakkantanamanindoor di tempat kita bekerja, sangat 
membantumengurangidampakpolusi.

6.Bagipekerjaankantor,jujurlahpadadirisendiri.Jika
kondisikesehatansedangtidakfit,sebaiknyamintaizin
untuk tidak masuk daripada menularkannya kepada 
oranglain.

7.Gunakan hanyaAC yangbebasCFCatau freon,
karena ratifikasi standar lingkungan dunia sudah 
mengharuskan penghapusan terhadap CFC yang 
dapatmengakibatkanlapisanozondalamwaktuyang
lama.•www.balipost

hiNdAri dAMpAk NEGAtiF 
pENGGUNAAN Ac

Jakarta – Seorang pengajar mem beritahukan cara 
membuat bros dari bahan dasar Acrilic  pada acara Program 
Bina Lingkungan, YayasanPendidikan danKeterampilan
Patra dan PKBL Pertamina di TK Patra 3, Jatibarang,
Rawamangun, Jakarta, padaSelasa (29/10).Acara yang
mengangkat tema “Mening katkan Ekonomi Keluarga dengan 
keterampilan” diikuti oleh sekitar 80peserta  yangdibagi
menjadiduasesi.KegiatanyangdihadiriolehKetuaPWP
Pusat Frida Hanung tersebut dibuka oleh Ketua YPKP Yeni 
Suhartoko. Selainmendapatkan keterampilanmembuat
brospesertajugamendapatkanketerampilanmerajut.•priYo 
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kuliah Umum corporate Secretary pertamina
di Universitas Andalas 
Jakarta - CorporateSecretaryPertaminaNursatyoArgomenunjuksalahsatumahasiswa
Universitas Andalas yang ingin  mengajukan pertanyaan di sela-sela acara kuliah umum di 
ConventionHallUniversitasAndalas,LimauManis,Padang,padaSenin(4/11).Dihadapan
500mahasiswaUniversitasAndalas,NursatyoArgomenyampaikankuliahumumtentang
Pertaminadarihuluhinggahilir.ProgramPertaminaMengajarmerupakanbentukkomitmen
Pertamina untuk sharingilmukepadacivitasakamedikadiseluruhIndonesia.Dijadwalkan,
Direksi dan manajemen Pertamina akan melakukan road show ke kampus-kampus se- 
IndonesiadalamrangkaianHUTke-56Pertaminadiakhirtahunini.•priYo WidiYanto
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pangdam iii Siliwangi kunjungi rU Vi
indraMaYu –PangdamIIISiliwangiJawaBaratMayJendTNIDediKusnadimelakukankunjungansilaturahmikeRU
VIBalongan.PangdambesertajajarannyadisambutolehGeneralManagerRUVIBalonganBudiSantosoSyarifdanTim
Manajemen.Suasanakeakrabandankekeluargaansangatterasadalamkunjungantersebut,haliniterlihatsaatPangdam
IIISiliwangiMayJendTNIDediKusnadimampumembawasuasanamencairlewatcandaanyangdisampaikan.GMRUVI
BudiSantosoSyarifberharapantaraRUVIBalongandenganTNIdapatmenjalinkerjasamayangbaiksehinggatercipta
keamananyangkondusif,khususnyadikilangRUVIBalongan.KunjunganPangdamIIISiliwangiinidiakhiridengansesi
fotobersama.•ru Vi

kajian islam Sambut tahun Baru islam 1435 hijriah
Jakarta  - UstadzZainalAbidinmenyampaikanceramahnyadidepanpekerjapertaminadi
MushollaAl-KautsarPertaminaenergi,GedungPusat,Pertamina,JakartapadaKamis(7/11).
PengajianyangdiselenggarakanolehBadanDa’wahIslamPertaminainidimaksudkanuntuk
menyambuttahunbaruIslam1435Hijriah.Penceramahmenyampaikansejarahpenentuan
tahunHijriahdalamIslam.Iajugamengingatkanjamaahuntukselalubelajar,dikarenakanhal
itumerupakankewajibansetiapmuslimterutamahal-halyangberkaitandenganagama.•priYo 
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Selama oktober 2013, pertamina tambah tabung LpG di Aceh
aceh  - UntukmemenuhikebutuhanmasyarakatterhadapLPG3kgdiwilayahAceh,MarketingOperation
RegionIsudahmenambahpasokanselamaOktober2013sebanyak93.520tabung.Sebelumnyapada
September,penyaluranLPG3kgdiAcehsebanyak1.286.320tabung.Penambahaninidilakukanmelalui
lembagapenyalurresmiPertaminadandiharapkandapatmenstabilkanhargaditingkatpengecer.Selain
itu,Pertaminamelakukanpenambahanpasokandankegiatanoperasipasardi8wilayahkabupaten
dankotasebanyak17.920tabung.Yaitu,KabupatenAcehBesar,Bireuen,AcehTamiang,AcehTimur,
AcehUtara,KotaBandaAceh,KotaLangsa,danKotaLhokseumawe.•Mor i
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pembukaan kantor cabang tpi Balikpapan
Balikpapan –PTTuguPratamaIndonesia(TPI)sebagaisalahsatusubsidiary PTPertamina
(Persero) mengadakan acara grand launchingkantorcabangbarunyadikotaBalikpapan.
AcaradibukaolehDirekturKeuangandanJasaKorporatPTTPI,Hendroyonodandihadiri
oleh stakeholderssekaliguspartnerPTTPIsepertiMORVI,RUV,elnusa,BankMandiri,
dansebagainya.Dalamsambutannya,Hendroyonomengatakan,kantorCabangdiKota
Balikpapan ini diharapkan dapatmemberikan pelayanan yang lebihmaksimal (service 
excellence)kepadaparaparanasabahatauklien.•ru V
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Masa depan pertamina dengan iAdM

togar M.p. Manurung
TurnAroundRefineryManager
Direktorat PengolahanFo
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di  usia Pertamina yang 
memasuk i  56 tahun,
sudah banyak prestasi 

di t ingkat nasional maupun 
internasionalyangsudahdicapai.
Pencapaian membanggakan 
yang masih segar dalam ingatan 
kita adalah pencapaian peringkat 
122dalamFortuneGlobal 500.
Guna mendukung aspirasi tahun 
2025 sebagai World Class 
National Energy Company (Asian 
Energy Champion), Pertamina 
yang sudah berpengalaman 
puluhan tahun dalam bisnis 
hulu hingga hilir migas, sedang 
berupaya mengintegrasikan 
dan mengoptimalkan proses 
pencatatan arus minyak melalui 
berbagaiinstrumen.

Breakthrough Project Inte-
grated Automated Data Mana-
gement(BTPIADM)adalahsebuah
inisiatif untuk menginterpretasikan 
arus data hydrocarbon dari 
berbagai instrumen yang berada 
di area operasi hulu ke hil ir 
sehingga dapat tercatat secara 
otomatiskeSistemeRP.BTPini
diharapkan dapat memberikan 
dampaksignifikandengan:
1.Standarisasiprosesbisnis
2. MeminimalkanDescrepan-

cies data
3.Meningkatkankehandalandan

keakuratan sistem report
4.Meningkatkankehandalandan

Uptime Infrastruktur
Lebihdari90%sumberdaya

Pertamina berasal dari Arus Minyak 
dan menjadi sangat penting untuk 
menyajikan informasi yang handal 
dan akurat (berkualitas) di tingkat 
manajemen.

Jakarta - TimManajemen
Terminal BBM Plumpang
menerima kunjungan delegasi 
APEC dalam rangka Oil & 
Gas  Security Exercise  Site 
Visit pada Kamis (24/10).
Rombongan delegasi APEC 
(Asia Paci f ic  Economic 
Cooperation)  dipimpin oleh 
I Gusti Suarnaya Sidemen 
dari Ditjen Migas Kementerian 
ESDM, dan diterima oleh 
pimpinan Terminal BBM
PlumpangAbdulHaris.

Abdul Haris  memberikan 
penjelasan tentangTerminal
BBM  P l umpang  y a ng
memberi  pasokan BBM
untukwilayah Jakarta dan
sekitarnya.

Sidemen dalam keterang-
an menyatakan bahwa

kunjungan ini  dalam kaitan 
Indonesia sebagai Ketua 
APeC. Salah satu program
APEC in i  ia lah concern 
terhadap keamanan dan 

pasokan energy (termasuk  
minyak dan gas) di negara-
negara anggotanya. “Ke-
amanan dan pasokan itulah 
yang akan mendukung atau 

menjamin per tumbuhan 
ekonomi yang diharapkan 
di negara-negara anggota 
APeC,”kataSidemen.•urip

Bayangkan kegiatan arus
minyak yang selama ini dilakukan 
di berbagai tempat dan di kerjakan 
oleh berbagai unit bisnis yang 
berbeda akan dapat dilihat melalui 
sebuah ruang pemantau yang 
menyajikan informasi visual secara 
dinamis.

Dengan tersedianya informasi 
visual yang periodik dan akurat, 
akan membantu percepatan dan 
kecepatan proses pengambilan 
keputusan.

Integrasi sistem dan data 
yang akan disajikan nantinya 
mencakupbisnisHuluhinggaHilir.
SehinggaBTP ini dilaksanakan
dengan melibatkan kerja sama 
antara fungsi operasi hulu yang 
diwakili oleh PT. Pertamina eP,
fungsi operasi hilir yang meliputi 
Direktorat Pengolahan dan 

DirektoratMarketing & Trading,
dan juga Direktorat Umum yang 
diwakili olehCorporate Shared
Service(CSS).

Dalam mengimplementasi kan 
inisiatif ini, telah dipilih unit-unit 
operasi dari ketiga direktorat yang 
akanmenjadipilotdariproyekini.
Unit-unit operasi tersebut adalah  :
1. StasiunPengumpul Tambun

danTerminalTransitBalongan:
PT.PertaminaeP

2. RU VI Balongan: Direktorat
Pengolahan

3. TBBM Cikampek, Tuban,
Sanggaran, dan Manggis, 
Plumpang:DirektoratM&T
Pemilihan lokasi-lokasi ini 

bukanlah tanpa alasan, setiap 
lokasi yang telah dipilih, nantinya 
akan merepresentasikan sebuah 
titik dari satu rangkaian rantai 

pasokan hydrocarbon yang ada 
di Pertamina Group. Lokasi-
lokasi tersebut akan menjadi 
gambaran dari sebuah sistem 
yang terintegrasi dan menjadi 
standar baru. Inisiatif ini telah
mendapat dukungan penuh dari 
para stakeholder, hal ini tercermin 
dari hasil survei dan diagnosa 
yangdilakukanolehTimterhadap
pekerja di area operasi tersebut, 
mereka juga memiliki keinginan 
yang samadalammewujudkan
terintegrasinya data secara 
otomatis.

Sebagai Quick Win, BTP
ini telah sukses melakukan 
proses otomasi data di TBBM
Cikampek, dimana pada saat 
ini TBBM tersebutmelakukan
proses secara sistem/otomatis 
dalam proses transfer tank to 

tank danpengambilandatanya.
Tidak hanya itu, untukmenjaga
keber lan ju tan dar i  p roses 
otomasi ini kita telah melakukan 
b e n c h m a r k  d a n  b e k e r j a 
sama dengan Vopak, Honey
well yang teratas di kelasnya
untuk menerapkan pelayanan 
kelas dunia. Selain pelayanan
dalam hal instrumentasi, Tim
juga mendapatkan pelatihan-
pelatihan dengan modul-modul 
yangberlakusecarainternasional.
Pelatihan-pelatih an ini merupakan 
bentuk trans fer knowledge yang 
akan mem persiapkan pekerja 
untuk menjalankan standar unggul 
diPertamina.

Proyek ini mungkin hanya 
tampak bergerak di sisi opera-
sional dan juga teknologi infor-
masi, namun sebenarnya efek 

yang di dapat akan me nyen-
tuh seluruh lapisan usaha di 
PertaminaGroup. Tidak hanya
pekerja di Area Operasi yang
mendapat kemudahan proses 
operasional, bahkan para pekerja 
di Kantor Pusat juga mendapat 
manfaatnya.Pelaporan-pelaporan
yang sudah terotomasi di MySAP 
sebagai tulang punggung aktivitas 
perusahaan akan didasarkan 
pada data yang berkualitas yang 
selanjutnya dapat digunakan 
untuk melakukan perencanaan 
dan juga menjadi peluang untuk 
melakukan peningkatan kinerja 
bagiperusahaan.

 Otomasi adalah sebuah
perjalanan yang panjang, dimana 
awalsuksesyangtelahdiraiholeh
TBBMCikampek serta target-
target pencapaian nantinya 
bukanlah akhir dari perjalanan 
tersebut. Perlu waktu yang
panjanguntukmembawaseluruh
Pertamina untuk mengadopsi 
otomasi.Sulitnyadalamkoordinasi
l intas direktorat, pencapaian 
kesepakatan kerja sama dengan 
vendor dan koordinasi beberapa 
vendordalamsatuwilayahproject  
menjaditantangantersendiri.Oleh
karena itu usaha dan kerja sama 
dari seluruh pihak yang terlibat 
serta dukungan dari semua pihak 
yang terkait sangat diperlukan 
untuk kesuksesan dan kelancaran 
BTPini.MarikitasukseskanBTP
ini bersama-sama dalam rangka 
mewujudkanPertamina sebagai
World Class National Energy 
Champion. 

Sampai bertemu kembali di 
tanggal10Desember!•css
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Jakarta – Dalam upaya 
membentuk perusahaan 
patungan di bidang gas 
bumi, PT PertaminaGas
denganPTAceh Terminal
Gas secara resmi melakukan 
p e n a n d a t a n g a n a n 
pe r j an j i an  pemegang 
saham di Kantor Pusat 
Pertamina, pada Kamis 
(31/10).

Mela lu i  ker ja  sama 
yang dijalin antara kedua 
belah pihak, maka hak 
dan tanggung jawab PT
PertagasNiagaakanberalih
kePTAcehTerminalGas.
Hal itu juga diupayakan, 
guna menunjang kegiatan 
usaha yang berka i tan 
dengan pemberdayaan 
e k o n o m i  m i k ro  b a g i 
kesejahteraan masyarakat 
diwilayahkerjaproyekArun
LNG.

Direktur Gas Pertamina 
(Persero), Hari Karyuliarto, 
mengungkapkan, agar 
k e r j a  s a m a  i n i  b i s a 
diimplementasi kan secara 
nyata, mengingat hubungan 
kerja yang telah dilakukan 
oleh kedua belah pihak 
sudahberjalansejak2010.

“Saya pikir ini perjuangan 
panjang setelah beberapa 
tahundilalui,”imbuhnya.

Selain itu, kesepakatan 
ini sejalan dengan program 
konversidiwilayahbagian
barat seperti Provinsi Daerah 
IstimewaNanggroe Aceh
Darussalam dan Sumatera 
Utara.“Makadariitu,kita
harus bersungguh-sungguh 
mengembangkan proyek ini 
untuk memberikan kese-
jahteraan bagi masyarakat 
disana,”tegasHari.

Menurutnya, ke sejah-
teraan masya rakat Aceh 
yang paling besar dapat 
d i ra ih  me la lu i  p royek 

karaWang - Pertamina 
EP Asset 3 Subang Field 
sukses  men ingka tkan 
p r o d u k s i n y a  m e l a l u i 
keberhasilan menyelesaikan 
program Put on Production 
(POP)sumurBBS-02pada
tanggal 1November 2013
sebagai upaya percepatan 
penambahan produksi migas 
PeRTAMINA eP. Sumur
BBS-02 ini  merupakan
sumur Eksplorasi yang 
berhasil diselesaikan pada 
bulanNovember2012.

Jakarta - TekadPertaminaePAsset4untuk
berhasil meningkatkan sistem manajemen terbukti 
dengan semangat para pekerja yang selalu 
berusaha menghasilkan segala sesuatu dengan 
lebihbaik lagi.Salahsatuyangdilakukandalam
program kerja menuju peningkatan manajemen, 
yaitu fokus dalam pencapaian International 
Sustainability Rating System(ISRS).

Semangat dan dukungan yang diberikan 
leadersPertaminaePAsset4punterusdilakukan.
Salah satunya dengan mengadakan sharing 
knowledge tentang ISRS7denganDetNorske
Veritas (DNV). Penerapan ISRS versi 7 di Asset
4 khususnya Field Cepu ditargetkan terlaksana 
pada2014.

“Proses ISRS itu dimulai dari pembentukan 
tim. Karena Pertamina eP ini termasukworld 
class company, maka auditornya pun harus yang 
world class.Dandisiniadalahsistemaudituntuk
managament system internasional yang diberikan 
dengan training sebagaimedianya.Namun te-
tap yang terpenting adalah bagaimana proses 
kita dalam pencapaian itu, dan selalu menjaga 
konsistensidalamprosesnya,”ujarAsset4HSSe
OperationManagerAlamSyahMapparessa.

Setelah sharing knowledge yang diadakan di 
PertaminaePSchool(8/11),Jakartaini,dilanjutkan
dengan safety ma nagement training dan ISRS 
yangakandilaksanakandiYogyakartapada9-13
Desembermendatang.Training yang dilaksanakan 
khusus untuk Asset 4 Field Cepu merupakan 
upaya persiapan penerapan ISRS7. “Di Yogya
nanti akan dibahas materi yang fundamental dalam 
menangani modern safety management, seperti 
bagaimana management risk, risk controlling, 
hingga evaluation. Dan yang terpenting adalah
leadership,”tambahnya.

Menurut Alam Syah, leadership sangat penting 
karena para pemimpin harus terbuka kepada 
seluruh stakeholders, terutama pekerja, pekarya, 
danmitrakerja lainnya. “Konsistensipenerapan
sisteminitidakbolehadaperbedaan,”tegasnya.

Hal tersebut sesuai dengan pemaparan 
ericRass dariDetNorskeVeritas (DNV) selaku
pembicara.ericmenjelaskan, leadership adalah 
hal yang paling utama dalam struktur srategi dalam 
pencapaian ISRS 7. “Sharing mengenai ISRS 
dengan Pertamina EP Asset 4 FieldCepu bertujuan 
untuk memberikan motivasi dalam perkembangan 
kedepan,”

“Kita mulai beberapa tahun lalu dengan Field 
Subang.Sudahada9fieldyangmasukketahap
penilaian ISRS. Yang terakhir, field Prabumulih
yangbarudilaksanakan,”pungkasnyamengakhiri
wawancara.•pep 

i n i .  “Semoga dengan
upaya in i  k i ta mampu 
m e l a k s a n a k a n n y a , 
seh ingga te rcapa inya 
mul t ip l i e r  e f fec t  bag i 
masyarakat setempat,”
harapnya.

Sementara Direktur 
Utama Aceh Termina l
Gas, ZulkarnainMuzzakir
berha rap  ke r j a  sama 
i n i  dapa t  mengu lang 
kesuksesanPTArundiera
90-an sebagai penghasil
LNG terbesar di dunia. Ia
menyakini, tidak menutup 
kemungkinan lewat kerja
sama di bidang gas bumi 
ini, pihaknya bisa mencapai 

kesuksesan di mata dunia 
internasional.

“Diharapkan sumber 
energi yang dihasi lkan 
melaluiproyekLNGinitidak
hanya bagi masyarakat 
Aceh dan Medan saja 
tapi juga untuk seluruh 
nusantara,”tuturZulkarnain.

Tu ru t  had i r  da l am
acara tersebut Komisaris 
PT Aceh Terminal Gas,
SVPGas andPower, dan
VP Strategic Planning &
Business Development
PT Pertamina (Persero),
KomisarisdanDirekturPT
PertaArunGas,DireksiPT
PertagasNiaga.•egha

DirekturGasPertaminamenyaksikanpenandatanganperjanjiankerjasamaantaraDirekturUtamaPTPertaminaGasHendra
JayadenganDirekturUtamaAcehTerminalGasZulkarnainMuzzakir.

Subang Field tingkatkan produksi dengan 
put on production Sumur BBS-02

SumurBBS-02berhasil
memproduksikan minyak 
sebesar559BOPDdengan
target awal sebesar 300
BOPDdenganjepitan7mm,
setelah dilakukan perforasi 
pada lapisan Cibulakan 
DST#1 interval 1953-1970
m.

Subang Field sendiri 
hingga bulan November
2013 (Year to Date) telah
berhasil memproduksikan 
minyak sebesar 1409.9
BOPD atau 105.6% dari

target sebesar 1335.3
BOPD.

Subang Field Manager 
DefrianBasyamenjelaskan
bahwa keberhasi lan ini
adalah hasil dari kerja keras 
dan dukungan berbagai 
pihak, baik internal maupun 
eksternal, khususnya tim 
Asset 3 Subang Field.
“Ini adalah keberhasilan 
kita bersama, kita wajib
b e r s y u k u r  d a n  t e r u s 
berusaha untuk melakukan 
y a n g  t e r b a i k  u n t u k 

Pertamina EP khususnya 
SubangField,”tuturDefrian.

Sehubungan dengan 
keberhasilan ini, Subang 
Field akan mengadakan 
kegiatan syukuran sekaligus 
penye rahan  san tunan 
kepada masyarakat yang 
kurang mampu, hal in i 
merupakan wujud rasa
syukur manajemen dan 
semua elemen di Asset 
3  Subang  F i e l d  a t as 
peningkatan produksi yang 
terjadi.•pep
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komunitas otomotif

komit Bangun Sehat pasca Asuransi

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto menyerahkan penghargaan 
The Best  Refining PerformancekepadaGMRUIIIIgnatiusTalullembang.
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Balikpapan - Di Tahun
2013 sesuai agenda CIP
RU III ditetapkan  2  SS, 1
GKM, 3 Proyek Kendali Mutu 
(PKM),mewakiliRU III pada
Refinery Improvement Sharing 
Forum (RISF) AwardTingkat
Direktorat Pengolahan di RU 
VBalikpapan.

Peser ta   PKM/GKM 
dan SS yangmewakili RU
III tersebut, yaitu GKM – 
Centum, PKM eLAl, PKM
e3, PKM  OPTIMIS, serta
SS atas Poltak Sitompul dan 
NataPermana.

GMRU III Ignatius Tallu-
lembang  mengucapkan se-
lamatkepadaparawakilRU
III yang telah berhasil dan 
meraih beberapa prediket 
pada RISF Award Tingkat

Direktorat Pengolahan di RU 
VBalikpapan.

M e n u r u t  Q u a l i t y
Management Section Head, 
Arman Zebua, pelaksanaan
R e f i n e r y  I m p ro v e m e n t 
Sharing Forum (RISF) ) di 
RU V Balikpapan sangat
membanggakan. Karena
prestasi yang dicapai telah 
meleb ih i  ta rge t .  Untuk
itu Arman berharap agar 
keberhasilan ini dapat terus 
dipertahankan dan inovasi 
tiada henti demi pencapaian, 
keberhasilan kinerja dan 
produktivitasRUIII.

“Semoga keberhasilan 
inimenjadi awal dari pres-
tasi  guna mempercepat 
te rcapa inya V is i  RU I I I
“Menjadi Kilang Minyak dan 

Petrokimia Nasional Yang
Terkemuka di Asia Pasifik
Tahun2005,”harapArman.

Da l am  R ISF  Awa rd
DirektoratPengolahanTahun
2013, RU III  juga meraih
penghargaan The Best 
Operational Performance 
(Go ld ) ,  The  Bes t  HSE 

Performance (Gold), The 
Best Growth Performance 
(Gold), Peringkat 2 The Best 
Sustainability Performance, 
The  Bes t  P resenta t ion 
- diberikan kepada (PKM 
OPTIMIS), serta The Best 
Veluble Performance (PKM 
e3).•ru iii 

Jakarta – Sebanyak ra-
tusan pekerja Pertamina 
mengikuti Dialog Interaktif 
BersamaMedicalHealthand
Medical Management, yang 
digelar oleh Fungsi Health 
and Medical Management 
Pertamina,  pada Kamis 
(31/10).

Dalam materi yang ber -
tajuk “Percepatan Im ple-
mentasi Managed Care di 
Pertamina”,ManagerHealth
and Medical Management 
Pertamina, Ugan Gandar 
memaparkan pentingnya 
penerapan sistem pasca 
asuransi, Managed Care.Oleh
karenanya program diskusi 
tersebut akan mengulas dan 
mensosialisasikan  tentang 
mana j emen  keseha tan 
tersebut untuk menghindari 
persepsiyangsalah.

“Melalui sistem manaje-
men kesehatan pasca asuran-
si, perusahaan memberikan 
yang terbaik bagi pekerja,”
katanya dalam acara yang 
dihadiri juga oleh SVP HR
Development Pertamina, 
InsanL.Purwarisya.

Managed Care merupakan 
sistem pelayanan kesehatan 
yang menginterpretasikan 
pelayanan kesehatan dan 

Jakarta - “Komunitas ini adalah para 
pengguna Toyota, yangmerupakan pasar
potensial kami karena disitulah berkumpul 
berbagai profesi yang akan memperkuat 
networkingkitadalammemeliharapasar.”

Demikian dikatakan oleh Walj iyanto, 
Commercial Retail Fuel Marketing  Manager, 
ketika ditemui di Kantor  Pusat ToyotaAstra
Motor, sebelum start Toyota Jamboree 2013
dimulai,Sabtu(26/10).

“Dengan mengikuti acara-acara ini, kita 
bias mendengar suara pelanggan sehingga 
kitabiasmemenuhiharapanparapelanggan,”
tuturWaljiyanto.

Namun tidak semua permintaan untuk
mensponsori kegiatan otomotif bias dipenuhi 
Pertamina.Waljiyantomenyatakanbahwahal
itu sifatnya selektif, tergantung nilai bisnis yang 
ada. “Ukurannya itu adalah apakah mereka
berpotensi untuk loyal atau tidak. Kadang-
kadangkomunitasitutidakloyalsecarapenuh.
Kitaharustahukarakter-karakterkomunitasitu,”
tegasWaljiyanto.

Ia pun mengakui  ada orang-orang yang 
masuk komunitas hanya untuk bersenang-
senang saja. Sementara komunitas seperti
Toyota,merupakankomunitasyangmempunyai
komitmen. Apalagi pengguna Toyota adalah
yangterbesardiIndonesia.

Tentang komunitas yang loyal,Waljiyanto
menambahkanbahwamerekatidakterpengaruh
olehgejolakharga.“Merekamembeliproduct 
itukarenatahubahwayangdibeliitubagusdan
bermutu,”lanjutnya.

Waljiyanto berharap kerja sama dengan 
ko munitas otomotif yang besar bisa berlanjut, 
sampai kepada sharing session, product 
knowledge,danlain-lain.

ToyotaJamboree2013dengantema“Drive  
with Soul” merupakan edisi keenam, sejak 
pertamakalidigelartahun2008,silaturahmi
bagiToyotadanparaanggotaklubpengguna
Toyota.ParapenggunaToyotatergabungdalam
16ToyotaOwnerClubtingkatnasional,7klub
regionaldiMakassar,6klubregionaldiJawa
Tengah&Jogja.StartdariSunterdilepasoleh
PresidenDirekturPTToyotaAstraMotorJohnny
Darmawan.•urip 

sistem pembiayaan melalui 
ke giatan PPK I (dokter pri-
mer) sebagai gate keeper,  
credentialing, utilization review 
untuk menjaga mutu dokter 
dan manajemen pengendalian 
biaya obat yang mencakup  
rational drug use, pemberian 
obat yang rasional, serta 
aspek patient safety.

Ugan mengatakan, sis tem 
tersebut sudah di antisipasi 
sejaktahun2005silam.Saat
itu sudah dimulai dengan 
menganalisis bagaimana 
layanan kesehatan bagi 
pekerja tanpa menjadi beban 
perusahaan yang dipercepat 
dalam breakthroughkorporat.
Indikator program ini, peru-
sahaan sejak awal sudah
menjanjikan adanya layanan 
kesehatan bagi pekerja dan 
keluargaintinya.Perusahaan
berharap pekerja memiliki 
produktivitas tinggi dengan 
kontr ibus i  pos i t i f  untuk  
perusahaan.

“Pe rusahaan  sesua i 
janjinya memberikan fasilitas 
kesehatanbagi pekerja.Se-
berapa kuat perusahaan 
mem berikan fasilitas kese-
hatan. Termasuk terkait
dengan psl 24, post retirement 
health care,”ujarUgan.

Ugan mengungkapkan 
pentingnya restrukturisasi 
pengelolaan SDM bersamaan 
dengan managed care, de-
ngan perbaikan semua as-
pek. Hal tersebut untuk
mendukung percepatan 
pen capaian implementasi 
managed care Pertamina.

Dalam kondisi kekinian, 
salah satunya adalah me-
ningkatnyabiayakesehatan.
Tingginya biaya kesehatan
tersebut disebabkan oleh 
alat kesehatan yang semakin 
modern, high cost, tingginya 
angka rujukan diatas 75
persen, dan defensive me-
dicine, serta over treatment 
overtilisasi.

Adapun  beberapa sa-
saran strategis ke depan, 

yakni menjadi managed care 
organization yang andal, 
unggul dan mandiri, kendali 
mutu dan biaya, jejaring PPKI, 
pelayanan bermutu serta 
costumer focus.

Ugan juga menyebutkan 
beberapa breakthrough yang 
meliputi penguatan dokter 
pr imer dengan program 
pengembangan je jar ing 
dokter  pr imer,  sebaga i 
landasan pendukung utama 
te rcapa inya  pe layanan 
kesehatan yang bermutu 
dan profesional dengan biaya 
yang terkendali. Selain itu
ada juga Manajemen Pe-
ngenda l ian  B iaya Obat
(MBPO)danpengembangan
sisteminformasikesehatan.• 

sahrul – putri Bintang patriotika

SeorangpekerjamengajukanpertanyaandalamacaraDialogInteraktifBersama
Medical Health and Medical Management.
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hak pekerja untuk 
Naik Golongan
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VicePresidentStrategicHRSuwardiSoemantrimemotivasipesertaPembekalan
danUjiMateriRestrukturisasiPengelolaanSDM.

joint Gathering outlet, 
kenalkan produk Unggulan

Go Live Aplikasi roAS di rU Vii kasim
kasiM - TelahdilaksanakanGo LiveaplikasiROAS(RefineryOilAccountingSystem)diRU
VIIKasimpertanggal1November2013.Acaraseremonidilakukanpada7November2013
di Kasim yang ditandai oleh penandatanganan statement of commitment yang dilakukan oleh 
pejabatterkait.

AplikasiROASmerupakanstandarisasiaplikasiarusminyakyangakanditerapkandiseluruh
RefineryUnitPertamina.Aplikasiinimerupakanreengineering aplikasi existing GLS/SAMKdan
OASYS.ROASmerupakanbagiandariBTPRTIS(Real Time Information System) yang akan 
men-deliver real-time datadanmerekonsiliasidatadariRefineryUnitkeKantorPusat.

Tahapan implementasi dimulai dariworkshop proses bisnis arusminyak pada 17-19
Juli 2013 di Jakarta. Selanjutnya dilakukanUser Acceptance Test dan training. Sebelum
diputuskannya Go Live per1November2013,dilakukanparalelisasiselamalebihdarisatu
bulanuntukmemastikanbahwadatayangdihasilkanolehROASadalahvalid.

SaatiniRUVIBalongandanRUIVCilacapmasihdalamtahapanpengembanganuntuk
diimplementasikanROAS.Dandirencanakanpadatahun2014RUIIIPlajudanRUIIDumai.•css

(DariKirikeKanan):IGustiBagusPrihanta(engineering&DevelopmentManager),SusiloPramono(Downstream
RelationshipMgtManager),PermonoAvianto(Operation&ManufacturingManager),AhmadJaelani(Downstream
ApplicationDevelopmentManager),SugengSupriadi(SectionHeadRef.FIOff-SiteSuppSorong).

Fo
to

 : 
C

SS

Jakarta - VicePresident
S t ra teg ic  HR Suward i
Soemantri, menegaskan, 
k e n a i k a n  g o l o n g a n 
merupakan hak pekerja sejak 
digulirkannya Restrukturisasi 
Pengelolaan Sumber Daya 
Manusia (RPSDM).  Hal
itu dikemu kakannya pada 
kegiatan yang berta juk 
“Pembekalan dan Uji Materi 
Restrukturisasi Pengelolaan 
SDM” d i  Kantor  Pusat
Pertamina,Kamis(24/10).

Menurutnya implementasi 
RPSDM ini dilakukan guna 
me-review organisasi dan 
me lakukan  pembinaan 
kepada SDM Pertamina.
Bahkan pihaknya mulai
memperkenalkan Pertamina 
Reference Level (PRL)yang
sudah direalisasikan oleh 
seluruh jajaran manajemen, 
seperti mapping core activity 
dan non activity. 

Hingga kini pihaknya 
mela kukan upaya-upaya 
analisa dampak serta eva-
luasi organisasi terhadap 
per formance management 
setiap individu. “Kita akan
memperhat ikan secara 
cermat kompetensi mereka 
yang akhirnya disebut dengan 
individual development plan,”
jelasnya.

Kegiatan yang digagas 
oleh Direktorat SDM Perta-
mina ini, merupakan bukti 

BataM – Untuk mem-
perkenalkan produk unggulan 
Pertamina secara keseluruhan 
kepada150Outlet4W(roda
empat) di Wilayah Kepulauan 
Riau, Branch Market ing
OperationRegionIKepulauan
Riau mengadakan Joint 
Gathering Outlet, Senin (23/9)  
diBallroomSwiss-BellHotel
Batam.

Joint Gathering Outlet 
ini menggunakan konsep 
gabungan yang melibatkan 
beberapa unit bisnis yang 
adadiDirektoratMarketing&
Trading,yaituPelumas,LPG&
Gas Product serta Fuel Retail 

keseriusan segenap insan 
untuk mewujudkan v is i
HR World Class menuju 
Pertamina Wor ld Class 
Company. Dengan begitu, 
Suwardi mengingatkan,
dalam individual development 
plan di akhir tahun 2013
Manajer,  SVP,  maupun
setingkat VP, diharapkan
bisa mengikuti coaching and 
mentoring.

Hal itu dilakukan guna 
meningkatkan kredibilitas 
dan meningkatkan mutu 
kompetensipekerja.“Pekerja
diberikan kesempatan un-
tuk menyampaikan apa 
keinginannya dan di sisi 
lain perusahaan akan me-
nawarkanjabatanyangseha-
rusnyamenjadihakpekerja,”
jelasSuwardi.

Pernyataan itu juga di-
amini Insan Purwarisya L

Tobing, SVPHRDevelop-
ment Pertamina. RPSDM
diharapkan mampu mem-
berikan energi terbaik bagi 
perusahaan.

“Implementasi program 
ini memerlukan energi yang 
besar  te ru tama da lam 
pelaksanaannya. Karena
melalui program ini kita benar-
benar diuj i  kemampuan 
dalambekerja. Informasi ini
sangat penting  agar jangan 
sampaibias,”tegasInsan.

Menurutnya, secara kon -
septual, proses rekrut men 
fresh graduate harus di-
ubah. “Dengan demikian
SDM yang terpilih adalah 
orang-orang yang benar-
benar  berkompeten d i 
bidang nya bukan sekadar 
untuk memenuhi kuota,”
tambahnya.•egha

Marketing (FRM) di Branch
KepulauanRiau.

B r a n c h  M a n a g e r
Kepulauan Riau, Aji Anom 
Purwasakt i  mengatakan
acara ini merupakan suatu 
konsep yang baru pertama 
kali dilaksanakan di Branch
Kepulauan Riau dan seba-
ga i  sarana untuk leb ih 
mem perkenalkan produk-
produk Pertamina secara 
keseluruhan.

“Dengan konsep joint 
gathering antar unit bis nis, 
akan lebih mudah mem-
bentuk loyalitas outlet dan 
memperkenalkan produk baru 

secara efektif dan efisien,”
ungkapAjiAnomPurwasakti.

S e d a n g k a n  S a l e s 
Eksekutif Pelumas General 
Batam,Wahyudi Kurniawan
j u g a  m e n g u n g k a p k a n , 
kegiatan tersebut merupakan 
suatu bentuk optimalisasi 
channelbisnisPertamina.

Acara ini diisi dengan pre-
sentasi oleh masing-masing 
unit bisnis, yaitu Pelumas, 
LPG & Gas Product serta
FuelRetailMarketing (FRM).
Gathering diakhiri dengan 
penampilan music live serta 
doorprizebagipeserta.•Mor i 
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Jakarta – “Kami terus mengevaluasi sistem 
RFID ini. Karena itu, kitamintaPT Inti untuk
segera menelusurinya sehingga pada saat kita 
melakukan implementasi tidak ada kendala dari 
sisisistem,”ungkapSeniorVicePresidentFuel
Retail &MarketingPertamina, Suhartoko, di
KantorPusat,padaRabu(23/10).

Suhartoko mengatakan, pihaknya akan 
terus melakukan pengujian terhadap keandalan 
sistem Radio Frecuency Identification (RFID) dan 
memastikan sistem tersebut tidak mengalami 
kendala. Jika sistemnyamengalami kendala
makatentuakanmerugikanpemilikSPBUdari
sisiomzetkarenamasyarakattidakbisamengisi
BBMnonPSO.

RFID sebagai sistem teknologi informasi 
yang dikembangkan oleh PT Inti (Persero)
dalam upaya menjalankan program Sistem 
Monitoring dan Pengendalian Bahan Bakar
Minyak(SMPBBM)khususnyaBBMbersubsidi.

Project Manager RFID PT Inti, Jefry
Wahyudi membenarkan pernyataan dari pihak 
Pertaminatersebut.“Saatinikamisedangfokus
menyelesaikan sistem yang ada di Jakarta.
Terdapat 6SPBU yang kami jadikan contoh.
Sebelumnya memang mengalami kendala 
namunsaat inisudah lebihbagusselama10
harirelatifstabil,”ucapnya.

Menurut Suhartoko, parameter keandalan 
sistemRFID yaitu jika dalam14 hari sistem
tersebuttidakmati,berartisiapuntukdigunakan.
“Karena jika sistem ini tidak andal maka pela-
yananSPBUdalammelakukanpengisianBBM
nonsubsidiakanturutterganggu,”tegasnya.

Je f ry  mengungkapkan,  tan tangan
yang dihadapi oleh PT Inti yaitu harus
mengintegrasikan seluruhSPBUdi Indonesia
dengansistemIT.

“Ini tantangan besar bagi kita.Mudah-
mudahan dalam beberapa minggu ini bisa dijaga 
kestabilannya sehingga perangkat SMPBBM
yang sudah kita pasang sudah bisa kita 
operasikan segera, berbarengan dengan target 
pemasanganRFIDdikendaraan,”jelasJefry.

 Pertamina sendiri  menargetkan pada tanggal 
1Juli2014,SMPBBMbisadiimplementasikan
keseluruhIndonesia.Dansesuaidenganarahan
MenteriBUMN, untukwilayah Jakarta, Jawa
danKalimantanditargetkan1Januari2014akan
terimplementasi.•irli

pertamina Bondholder’s day :  
Upaya tingkatkan kepercayaan investor Global

Pertamina Bondholder’s Day mem berikan informasi serta meningkatkan hubungan antara manajemen Pertamina dengan 
para bondholders dan investment banks global.

Jakarta – Bertempat di
auditorium Gedung Utama 
PertaminaPusatJakarta,hari
pertama penyelenggaraan 
“Pertamina Bondholder’s 
Day” ini antara lain dihadiri 
o leh Paci f ic Investment 
Management  Company 
(PIMCO), Aberdeen Asset
Management-UK, Barclays,
Royal Bank of Scotland
(RBS), The Hongkong and
ShanghaiBankingCorporation
(HSBC),DeutcheBank,serta
perbankanlokalsepertiBank
Mandir i ,  Bank BNI, dan
lainnya. Secaramenyeluruh
peserta kegiatan inimewakili
kepemilikan obligasi Pertamina 
senilai hampir US$1miliar
(sekitar12%daritotalobligasi
global Pertamina). Turut
hadir dalam acara tersebut 
DirekturPemasarandanNiaga
PertaminaselakuPTHDirektur
Utama Pertamina, Hanung 
Budya, Direktur Keuangan
Pertamina, Andri THidayat,
beserta jajaran Manajemen 
Pertamina.

A c a r a  d i i s i  d e n g a n 
pemaparan materi seputar 
update bisnis Pertamina, 
melingkupiaspekfinansialdan
operasional, serta business 
initiatives, investment planning 
and  r i sk  management .
Kemudian dilanjutkan dengan 
sesidiskusidantanyajawab.
Pada sesi siang, peserta 
melanjutkan diskusi bisnis 
Pertaminayangspesifik,yakni
tentangPengolahandanGas.

Pada hari kedua, beberapa 
bondholders melakukan site 
visit ke Floating Storage 
Regasification Unit (FSRU) 
milik Nusantara Regas di

TelukJakarta.Pada site visit, 
bondholders memperoleh 
pengalaman secara langsung 
mengenai salah satu kegiatan 
operasionalPertamina.

“Pertamina Bondholder’s 
Day” memang digelar untuk 
memberikan business dan 
financial update Pertamina 
sampai dengan tr iwulan
ketiga2013.“Untukkegiatan
ini diberikan update dari 
sisi operasional, keuangan 
dan project-project sampai 
dengantriwulanketiga2013,”
kataVicePresident Investor
Relations Pertamina, Achmad 
HerrySyarifuddin.

Achmad Herry menga-
takan,  tujuannya adalah 
mem berikan informasi serta 
meningkatkan hubungan 
antara manajemen Pertamina 
dengan para bondholders 
dan investment banks global.
Selain itu, inisiatif ini sepadan 
dengan prof i l  Pertamina 
yang semakin dipandang 
oleh komunitas keuangan 
internasional sebagai pelaku 
usahaenergiregional.

P e r t e m u a n  d e n g a n 
bondholders bukanlah yang 
pertama untuk Pertamina.
Pertamina melalui Fungsi 
Investor Relations-Corporate 
Secretary secara rutin telah 
melakukan pertemuan dengan 
bondholders seperti melalui 
company visits, roadshow 
dan non deal roadshow.
Namun, bentuk paparan
kepada pemegang obligasi 
global secara massive dalam 
satu ajang semacam ini 

barupertamakali dilakukan.
Berdasarkan feedback dari 
bondholders, mereka menilai 
penerbit obligasi global di 
kawasanAsiabelumpernah
menyelenggarakan kegiatan 
semacaminisebelumnya.

Umumnya dalam sebulan, 
P e r t a m i n a  m e n g g e l a r 
business update kepada 
para bondholders rata-rata 
sebanyak 10-15 kali dalam
bentuk one on one atau small 
group meeting.AchmadHerry
mengatakan, ke depannya 
“Pertamina Bondholder’s 
Day” ini akan menjadi agenda 
tahunan. “Nanti kita akan
sounding ke pasar komunitas 
keuangan global, rencananya 
September 2014. Tapi juga
akan mempertimbangkan 
kondisipasardandomestik,”
katanya.

Achmad Herry menutur-
kan, waktu efektif untuk
me lak sanakan acara in i 
pada semester satu, atau 
pertengahantahun.Alasannya
karena pada masa tersebut 
akan terlihat perbandingan 
antararencanadanrealisasi.

Sementara Direktur Pe-
masarandanNiagaPertamina
HanungBudyaberharapacara
ini bisamemacuBUMN lain
untukmenggelarhal serupa.
“Ini adalah event yang sangat 
penting dan diapresiasi oleh 
para bondholders,” kata
HanungBudya.

Menurut Hanung, ke-
g iatan in i  b isa menjadi 
windows display, bagaimana 
Pertamina bisa mengelola 

pinjaman-pinjaman tersebut 
dalam konteks untuk me-
ngem  bangkan bisnisnya 
dan seberapa efektif bisnis 
yang d ike lo la .  “Ha l  in i
untuk memberikan report 
ke pemegang bond terkait 
proyek Pertamina, laporan 
finansial, dan meyakinkan 
mereka tentang kemampuan 
kita dalam mengembalikan 
utang.Sehinggapinjamanke
depannya bisa lebih mudah 
dengan bunga rendah,”
ucapnya.

Sejauh in i  Pertamina 
selalu mendapat bunga yang 
relatif kecil dibandingkan 
pelaku pasar uang lainnya 
di Indonesia.  Pencapaian
tersebut bukan tidak mungkin 
merupakan hasil dari jalinan 
hubungan baik yang selama 
ini terbina antara manajemen 
dan bondholdersglobal.

Sa l ah  sa tu  pese r t a 
“Pertamina Bondholder’s 
Day 2013”, Sarwardi Vice
President Treasury Bank
M a n d i r i  b e r p e n d a p a t , 
acara ini sangat bagus dan 
memberikan banyak informasi 
tentang  posisi Pertamina 
kepadainvestor.

“Menurut saya sudah 
cukup oke informasi-infor-
masi yang kami ter ima.
Ini yang pertama kali, dan 
setidaknya saat ini memang 
market sedang tidak bagus, 
tapi kalau market-nya sedang 
bagus tanpa ada program ini 
pun tidak apa-apa,” tambah
Sarwardi.• sahrul- putri Bintang 

patriotika

pertamina sebagai 
BuMn energi indo nesia, 
menggelar “Pertamina 
Bondholder’s Day 2013” 
yang mengundang 
pemegang obligasi 
(bondholders) dan 
investment banks global 
selama dua hari, sejak 
senin (11/11). Menjadi 
BuMn inspiratif dan 
yang pertama dalam 
menginisiasi pertemuan 
besar seperti ini   dengan 
para bondholders dalam 
dan luar negeri.
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