
“Pemerintah Amerika Serikat bangkrut!”, menjadi headline 
pemberitaan pekan lalu di media massa nasional maupun 
internasional. Pernyataan ini muncul akibat penghentian 
sebagian kegiatan operasional (shutdown) Pemerintah AS sejak 
Selasa, 1 Oktober lalu. Shutdown terjadi paska Rapat Kongres 
(Legislatif AS) gagal mengesahkan anggaran pemerintahan AS. 
Kegagalan ini dipicu perdebatan panas antara Partai Republik 
dan Demokrat tentang program layanan kesehatan yang 
diusulkan Obama, atau dikenal sebagai “Obamacare”. 

Shutdown dilakukan terhadap sejumlah operasi lembaga 
federal yang dianggap kurang penting (non-essential), seperti 
taman nasional, museum, website Pemerintah, hingga fasilitas 
perjalanan luar negeri Presiden, tercermin pada gambar di 
bawah. Dampak turunannya dapat terasa pada kegiatan bisnis 
skala kecil-menengah, seperti jasa wisata ke taman nasional 
dan museum.  

 
Lebih jauh, penghentian operasional terbatas ini bisa 

meningkat ke semua lembaga Pemerintahan AS jika 
kesepakatan tidak kunjung dicapai. Sebagai informasi, dalam 
politik AS biasa terjadi yang disebut sebagai brinkmanship, yakni 
menunda pengambilan kesepakatan hingga menjelang batas 
akhir (deadline) untuk menunjukkan kekuatan partai. Dalam hal 
ini, penghentian operasional Pemerintah AS otomatis berlaku 
karena Kongres tidak menyepakati anggaran, hingga melewati 
batas deadline anggaran pada Selasa malam. 

Shutdown Pemerintah AS tidak hanya terjadi kali ini. Sejak 
tahun 1981, AS telah mengalami 11 kali shutdown.  Pada 
Desember 1995-Januari 1996, Pemerintah AS menghentikan 
kegiatan operasionalnya selama 21 hari, yang merupakan 
shutdown terlama. Shutdown kala itu juga dipicu oleh 
perdebatan anggaran kesehatan publik, pendidikan, dan 
lingkungan, antara Presiden Bill Clinton dengan Partai Republik 
yang menguasai Kongres. 

Shutdown memiliki imbas jangka panjang (gradual) bagi 
perekonomian dunia karena menambah kecemasan pelaku 
ekonomi global (market anxiety), padahal perekonomian global 
masih belum stabil akibat wacana pengurangan paket stimulus 
AS. Sementara itu pada 17 Oktober mendatang, Kongres 
dan Pemerintah AS harus menyepakati kenaikan batas utang 
(debt ceiling) guna pendanaan anggaran negara. Bila sampai 
tanggal tersebut tidak ada kesepakatan debt ceiling, maka 
Pemerintah AS akan kehabisan dana dan tak bisa memenuhi 
sejumlah kewajibannya. 

Sama seperti dampak kepada perusahaan jasa wisata 
di atas, perekonomian negara-negara lain juga bisa menjadi 
korban (collateral damage) dari perseteruan politik domestik 
AS tersebut.• 
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Dukung Kesuksesan APEC 
Pertamina Tingkatkan 
Stok Avtur di Bali
PT Pertamina (Persero) 
meningkatkan stok BBM baik 
untuk transportasi udara, 
darat maupun laut di Bali 
untuk mengantisipasi lonjakan 
kebutuhan pada pelaksanaan 
APEC 2013. Peningkatan 
diperkirakan terjadi menyusul 
tingginya intensitas jadwal 
penerbangan selama APEC 
berlangsung.

DENPASAR – Direktur Pemasaran dan 
Niaga Pertamina Hanung Budya menjelaskan 
BUMN energi ini telah mengantisipasi 
kenaikan permintaan avtur seiring APEC 
berlangsung. Hal itu ditunjukkan dengan 
peningkatan ketahanan stok avtur di DPPU 
Ngurah Rai dari sekitar 7 hari pada kondisi 
normal menjadi 13 hari.

Peningkatan ketahanan stok tersebut 
dapat dilakukan dengan penyelesaian 
penambahan satu unit tanki timbun 
avtur berkapasitas 1x 4.500 KL. Saat ini, 
penyaluran avtur di DPPU Ngurah Rai 
meningkat dari rata-rata normal sekitar 
1.400 KL per hari, dalam sepekan terakhir 
tercatat mencapai rata-rata 1.600 KL per 
hari atau meningkat sekitar 14%, bahkan 

pada hari-hari tertentu, penyaluran bisa 
mencapai 2.000 KL per hari.

“Untuk mendukung kelancaran 
penerbangan selama pelaksanaan 
kegiatan APEC di Bali, Pertamina 
meningkatkan ketahanan stok avtur di 
DPPU Ngurah Rai dari semula rata-rata 
normal tujuh hari menjadi sekitar 13 hari. 
Selain di DPPU Ngurah Rai, stok avtur 
juga didukung oleh TBBM Manggis dan 
juga dua tanker eks Kilang Balikpapan 
yang difungsikan sebagai floating storage. 
Dengan berbagai kesiapan tersebut 
dapat dikatakan persediaan avtur untuk 
APEC sangat aman,” tutur Hanung saat 
melakukan pengecekan kesiapan BBM 
dan LPG dalam rangka pelaksanaan 
APEC pada Kamis (3/10).

Terkait dengan transportasi darat, 
Hanung menjelaskan penyaluran Pre-
mium mencapai 2.689 KL/hari atau 
naik 22% dari penyaluran normal sekitar 
2.208KL/hari, sedangkan Solar mencapai 
808 KL/hari atau naik 32% dari rata-rata 
612 KL/hari. Peningkatan penyaluran 
juga terjadi pada BBM non subsidi seperti 
Pertamax, dimana penyaluran Pertamax 
di Bali meningkat 62% pada periode 
sepekan terakhir.

“Aktivitas kendaraan semakin tinggi 
seperti antar jemput delegasi, pengiriman 
barang, dan aktivitas pendukung lain-
nya, sehingga semakin banyak yang 
memerlukan BBM. Namun kami sudah 
melakukan antisipasi mulai dari stock built 
up, penambahan 3 unit mobil tanki dengan 
total kapasitas 72 KL hingga penambahan 
waktu pelayanan di Terminal BBM Manggis 
dan terminal BBM Sanggaran sebagai titik 
pasok utama BBM di Bali,” ujar Hanung.

Pertamina juga menyiapkan tanki BBM 
tambahan dengan kapasitas 3x 24 KL dan 
2x 16 KL. Untuk antisipasi permintaan 
Pertamina Dex untuk kendaraan diesel 
dengan teknologi commonrail, Pertamina 
juga menyediakan tanki BBM yang standby 
di TBBM Sanggaran.

Selain penambahan stok, Pertamina 
juga mempersiapkan operator di 50 SPBU 
utama di kawasan APEC dengan pelatihan 
Bahasa Inggris dan menginstruksikan 
SPBU-SPBU di beberapa jalur utama, 
antara lain di jalur Nusa Dua, Denpasar dan 
Badung untuk beroperasi 24 jam. Untuk 
memonitor penyaluran dan memastikan 
ketersediaan stok BBM,  Pertamina juga 
membentuk Satgas mulai 5 September 
sampai dengan 16 Oktober 2013.•HUMAS
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PENgANTAR REDAkSI : 
Setiap tahun Pertamina menyelenggarakan Bulan Arsip, dan 

tahun ini masuk tahun ke-6. Betapa pentingnya arsip mungkin banyak 
yang tidak menyadari. Tetapi ketika  Pertamina  harus berperkara 
di pengadilan, maka  arsip menjadi senjata pamungkas yang bisa 
menentukan menang atau kalah. Energia Weekly menemui Direktur 
Umum Pertamina luhur Budi Djatmiko untuk berbincang tentang 
arsip. 

Mengapa Pertamina sangat memberikan perhatian khu
sus terkait pengelolaan arsip? Karena saat ini Pertamina belum 
memilki pengelolaan arsip yang sesuai dengan standard world class 
company, dimana perusahaan world class harus mempunyai suatu 
sistem kearsipan yang baik dalam pengelolaannya dan aman dalam 
penyimpanannya.  Hal ini dimaksudkan agar setiap dokumen dapat 
dengan  mudah dan cepat  untuk pencariannya dengan segala 
macam cara dan aksesnya diatur untuk menjaga dari orang  yang 
tidak bertanggung jawab. Itu yang harus kita selesaikan.  

Apakah hal ini terkait dengan adanya dokumen atau arsip 
penting yang tidak terdeteksi keberadaanya? Benar, pekerjaan 
ini  untuk menjawab hal tersebut. 

Bisa dijelaskan dampak bagi bisnis dan keberlangsungan 
perusahaan? Apa ada  contoh kasus yang pernah terjadi? 
Dampak daripada pengelolaan arsip yang kurang baik, tentu akan 
menyebabkan kerugian bagi perusahaan, bukan berarti pengelolaan 
arsip saat ini tidak baik,  tetapi kita menginginkan semuanya dapat 
menjadi lebih sempurna.  

Kita contohkan dalam suatu case  tanah di Jalan Abdul Muis, 
Jakarta Pusat.  Ternyata ada pihak luar yang membuat dokumen 
palsu. Dokumen palsu tersebut seolah-olah dibuat oleh Pertamina.  
Hal  ini cukup merepotkan bagi kita untuk meyakinkan pihak 
yang berwajib atau pihak luar,  bahwa dokumen itu adalah  palsu.  
Ternyata proses pembuktiannya tidaklah mudah, karena harus dapat 
membuktikan dari banyak aspek untuk meyakinkan orang luar kalau 
itu bukan dokumen Pertamina. Ini suatu contoh bagaimana peliknya 
pengelolaaan arsip.

Kedua, kita lagi melakukan banyak merger dan akuisisi (M & A)  
dan sudah menandatangani komitmen bahwa dokumen itu tidak 
boleh dikeluarkan sebelum clear. Ternyata ada dokumen-dokumen  itu 
yang  keluar dan ini  bisa menjadi risiko bagi Pertamina, kalau ternyata 
kita tidak komit dengan apa yang tadi kita sampaikan, karena ini kan 
bersifat  rahasia.  Pertamina bisa mendapat tuntutan dari partner  
atau  calon partner.

Bisa  cerita sedikit bagaimana program arsip ini dimulai? 
Dulu arsip masih disimpan dan tersebar di masing-masing fungsi, 
sehingga pada saat arsip sudah begitu banyak terjadi kesulitan untuk 
menempatkannya bahkan sebagian tercecer atau hilang. Saat ini arsip 
mulai dikelola secara terpusat dan dibuat sesuai dengan standard 
yang berlaku di perusahaan. Pada awalnya, memang berat  bagi 
teman-teman pengelola arsip untuk memulainya. Tapi bagaimanapun 
perbaikan sudah terjadi walau belum sempurna betul.

Arah improvement program arsip sendiri di tahun ke6 
pelaksanaanya sekarang lebih ke mana? Improvement yang 
dilakukan adalah pengelolaan arsip dengan digitalisasi, saat ini 
pekerjaan tersebut sedang berjalan untuk membangun kesisteman 
yang berbasis computerize dan nantinya penyimpanan arsip menjadi 
lebih praktis dan terkendali. Sehingga siapapun yang mencari 
dokumen akan dapat lebih mudah dan lebih cepat.  Itu yang kita 
coba sempurnakan, jadi lebih kesistemannya. 

Lalu kedua, melakukan sosialisasi terus menerus mengenai 
pentingnya arsip oleh orang-orang yang punya kapasitas atau 
kemampuan untuk melakukan pengarsipan.  Dan yang penting lagi 

juga kita melakukan penyempurnaan STK yang ada, apakah hal itu 
masih cocok atau tidak dengan perkembangan yang ada saat ini.

 Jadi titik tolaknya kita memang mengarah pada penyempurnaan 
sistemnya. Apakah sistem yang ada sudah diimplementasikan secara 
keseluruhan atau baru sebagian,  progress-nya akan kita lihat dalam 
waktu dekat. 

 
Bisa dicontohkan  kongkritnya di lapangan seperti apa? 

Misalnya berkaitan dengan aset,  sekarang ini kita sedang melakukan 
perbaikan yang cukup signifikan, dimana  surat-surat terkait dengan 
tanah itu disusun dan dicatat secara urut dari awal sampai akhir 
proses untuk menjadi sertifikat didalam suatu  sistem digital. 
Kemudian  dokumen-dokumen tersebut disimpan sesuai dengan 
standard kearsipan dan dipasangi RFID, untuk ruang arsipnyapun 
telah dipasang CCTV, sehingga dokumen dapat terdeteksi jika ada 
yang keluar dari tempat penyimpanan dan  orang yang tidak berhak 
mengambil dapat diketahui atau termonitor. 

Jika dibuatkan rentang angka antara 0100,  kirakira sistem 
arsip Pertamina berada di urutan berapa? Sekarang angkanya 
masih  ada di kisaran 60-70. Jadi masih banyak perbaikan yang 
harus  kita lakukan.  

lalu untuk mencapai 100, targetnya  kapan akan tercapai? 
Untuk mencapai nilai 100, Pertamina sudah mempunyai road map  5 
tahun kedepan dalam pengelolaan dokumen/arsip sesuai standard. 
Kenapa harus begitu panjang waktunya? karena jumlah dokumen 
yang harus dikelola sangat besar,  kemampuan SDM juga harus 
ditingkatkan dan perlunya untuk memperbaiki infrastruktur yang 
sesuai  gedung arsip. Dengan demikian kita akan  memiliki system 
kersipan yang aman.

Menggelitik, tentang keamanan arsip  itu sendiri,  sistem nya 
seperti apa? Seperti yang telah saya jelaskan diatas, sebagai contoh  
kita dapat melihat ruang arsip direksi di  Gedung Utama, yang telah 
disempurnakan pengelolaannya.  Dimana tidak  semua orang bisa 
keluar masuk ke dalam ruangan tersebut tanpa izin pengelola dan 
orang yang keluar masuk akan dimonitor dengan CCTV. Disamping itu 
sebagian dokumen telah dipasang chip di dalamnya, sehingga kalau 
ada orang yang tidak berhak mengambil lalu keluar maka sistem akan 
memberikan warning yang dimonitor disuatu tempat.  

kapan mulai berlangsungnya? Sejak 2012-2013, dan sam-
pai saat ini masih terus disempurnakan untuk dijadikan standard 
pengelolaan arsip di Pertamina.

Apakah kegiatan Bulan Arsip yang saat ini memasuki tahun 
ke6 merupakan bagian dari upaya memperbaiki sistem arsip di 
Pertamina?  Ya, kegiatan ini memang harus terus menerus dilakukan 
dan diharapkan hasilnya akan menjadi lebih baik dari tahun ketahun. 
Bahkan kita tetap harus selalu mengingatkan kepada teman-teman 
yang langsung berhubungan dengan  arsip bahwa mereka menjaga 
suatu harta, yaitu  harta perusahaan.  Karena sekali dokumen itu keluar  
bisa merepotkan kita. Apalagi  kalau dipegang oleh orang yang tidak 
berhak, karena bisa disalahgunakan. 

Upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan 
kesadaran pekerja dalam memperlakukan penyimpanan arsip?  
Upaya yang dilakukan adalah dengan aktif melakukan program 
peningkatan kemampuan dalam mengelola arsip, baik berupa 
sosialisasi, workshop, maupun klinik/konsultasi kepada teman-teman 
pengelola arsip seperti para sekretaris, tenaga administrasi dan PIC 
yang ada di fungsi.  Kita juga meng-update STK (TKO-TKI) nya 
sesuai dengan pola dan perkembangan terbaru, serta melakukan 
perlombaan pengelolaan arsip baik untuk fungsi, sekretariat maupun 
individu.•SAHRUl/URIP

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
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Clean Desk

Bulan arsip itu bukan sekadar ajang penilaian kerapihan arsip yang 
hanya dikelola para sekretaris saja, tetapi menjadi bulannya kita 
semua. Bulan bagi seluruh insan Pertamina yang mempunyai meja 
dan wajib menjaga kerapihannya sebagai cerminan dari Clean Desk.

“ “

Hampir sepekan ini, atau tepatnya 
sejak tanggal 1 Oktober 2013, saya 
sering tersenyum sendiri begitu melihat 
kampanye bulan arsip yang diawali 
dengan contoh-contoh meja kerja 
yang layak dijuluki hijau, kuning dan 
merah. Betapa tidak tersenyum, begitu 
melihat meja kerja berstatus merah 
dimana di bawahnya berserakan 
sandal, kardus, berkas-berkas bahkan 
ada kaleng krupuk di samping meja. 

Pemandangan tersebut, memang 
masih dijumpai di beberapa meja kerja 
di lingkungan Pertamina. Kesibukan 
kerja yang menyita waktu, membuat 
mereka seolah tak sempat sedetikpun 
merapikan meja bahkan kolong 
ataupun ruangannya. Tempat kerja 
ibarat gudang penampungan, yang 
sering membaut pemiliknya pusing 
mencari sesuatu. Baik itu berkas, 
lembar disposisi, bahkan alat tulis.

Menurut pendapat saya, kondisi 
meja kerja mencerminkan kinerja 
pemiliknya. Sederhanya begini, ketika 
meja bersih, arsip dan kertas penting 
tertata serta tersimpan rapi di ruang 
tertutup menunjukkan pemiliknya 

sangat berhati-hati dalam menjaga 
kerahasiaan perusahaan, detil dan 
juga senantiasa menyelesaikan 
pekerjaan dengan tuntas. Sebalik nya 
meja kerja yang “acak adul” sebagai-
mana meja kerja yang ditunjukkan 
di lobi dengan tanda merah, men-
cerminkan pemiliknya yang tidak 
rapi dalam bekerja, ceroboh dan 
‘maaf’ mengerjakan segala sesuatu 
dengan semaunya. Anda boleh setuju 
atau tidak setuju, karena yang saya 
sampaikan tadi hanyalah penilaian 
pribadi saya atas pencerminan meja 
kerja seseorang. 

Satu hal yang berguna bagi 
saya adalah, bentuk campaign yang 
dipasang di lantai ground Kantor 
Pusat Pertamina dan setiap hari 
minimal 4 kali dilewati pekerja (saat 
masuk kerja, istirahat serta pulang 
kerja) menjadi tamparan bagi saya 
pribadi, bagaimana saya harus 
menjaga ‘kebersihan’ meja kerja. 
‘Kebersihan’ yang saya maksud 
bukan sekadar menunggu petugas 
cleaning service membersihkan dan 
merapikan meja kerja saya, tetapi 

lebih kepada bagaimana kita bekerja 
bersih, rapi serta menjaga kerahasiaan 
dokumen dalam praktik sehari-hari. 

Mungkin ini bisa menjadi pem-
belajaran bagi kita semua, bahwa 
bulan arsip itu bukan sekadar ajang 
penilaian kerapihan arsip yang hanya 
dikelola para sekretaris saja, tetapi 
menjadi bulannya kita semua. Bulan 
bagi seluruh insan Pertamina yang 
mempunyai meja dan wajib menjaga 
kerapihannya sebagai cerminan dari 
“Clean Desk”. 

Hal yang tak kalah pentingnya 
kemudian adalah bukan hanya untuk 
satu bulan saja kita bersih-bersih 
dan merapikan arsip. Ibarat bulan 
Ramadan, kita digembleng untuk 
menjadi pribadi yang bertakwa dan 
akan terlihat hasilnya di 11 bulan 
setelahnya. Demikian juga dengan 
bulan arsip. Setelah sebulan dinilai, 
hendaknya pengelolaan arsip di bulan-
bulan setelahnya menjadi lebih baik 
dan ada peningkatan yang berarti. 
Bukan malah sebaliknya, mengelola 
arsip dengan benar harus menunggu 
datangnya bulan arsip tahun depan.•

Pengembangan sumber energi terbarukan 
menjadi salah satu topik bahasan penting 
dalam Forum Asia Paci f ic Economic 
Cooperation (APEC). Dalam APEC Conference 
on Clean, Renewable & Sustainable Use of 
Energy yang berlangsung sejak 30 September 
hingga 2 Oktober 2013. Kalangan swasta, 
organisasi, akademisi, serta lembaga yang 
bersentuhan dengan bidang energi membahas 
pentingnya memberikan perahatian terhadap 
pemanfaatan energi terbarukan.

Masyarakat Energi Terbarukan (METI) yang 
menginisiasi pertemua tersebut menilai isu-isu 
pengembangan sumber energi terbarukan 
sangatlah strategis dan penting karena 
berkaitan dengan masa depan kehidupan 
manusia. Apalagi jika dikaitkan dengan kian 
menipisnya cadangan minyak bumi di seluruh 
dunia dan tak bisa diperbarui.

Dalam agenda pertemuan tersebut 
berbagai kemajuan terkini teknologi, kebijakan 
dan pengembangan proyek-proyek energi 
terbarukan di level Asia pasifik dibedah habis. 
Harapannya energi terbarukan semakin 
banyak dipakai di seluruh dunia sebagai energi 
masa kini yang lebih bersih, berkelanjutan dan 
mampu menggantikan sumber energi fosil.

Tentu saja bukan hal mudah untuk 
membuat kebijakan di tingkat Asia pasifik. Perlu 
usaha dan komitmen serius lewat kerja sama 
investasi di antara negara-negera adi kawasan 
tersebut. Beberapa contoh penerapan EBT 
di negara anggota disampaikan dalam forum 
tersebut. Misalnya saja kesuksesan Australia 
dalam menerapkan energi angin dan matahari 
yang didukung oleh kebijakan, keseriusan 
pemerintah serta pendanaan yang tak sedikit. 
Perwakilan pemerintah Australia dalam forum 
energi Asia Pasific Economy Cooperation 
(APEC) Hellen Bennet menyatakan, Australia 
mengalokasikan  3 miliar dolar Australia atau 
sekitar  Rp 3,24 triliun untuk mengembangkan 
potensi energi terbarukan angin dan matahari.

Tak hanya itu, pemerintah Australia juga 
menyalurkan anggaran dengan nilai yang 
sama untuk mengurangi emisi, menyediakan 
1 juta atap penghimpun energi matahari (solar 
cell) dan insentif bagi investor yang tertarik 
untuk terjun dalam bisnis ini. Ancang-ancang 
tersebut untuk mencapai target penggunaan 
20 persen energi terbarukan pada 2020.

Bagaimana dengan Indonesia,  yang 
memiliki potensi energi terbarukan berlimpah,  
mulai dari tenaga surya, angin, air, biogas dan 
lain-lain. Pertanyaan itu tentu saja menggelitik 
peserta forum dari berbagai kalangan yang 
berasal dari Indonesia. Di atas kertas potensi 
kita tinggi, tetapi untuk mewujudkannya perlu 
niat dan komitmen serius dari semua kalangan. 
Paling tidak, melihat negara lain sudah berlari, 
sementara kita sudah memulai masih pada 
tataran sekadar ‘ada’. Bukan pada tataran 
sesuatu yang wajib untuk dikembangkan 
dan ditingkatkan sebagai potensi energi dan 
investasi masa depan.

Semoga pertemuan APEC memberikan 
angin segar dan menggugah kesadaran kita 
semua, bahwa sudah saatnya pemanfaatan 
energi terbarukan digarap serius di negeri ini.•
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PEkAN INI
EmPAT SPBg BAKAL 
DiBAngun Di jAKArTA
JAkARTA (republika) – Kementerian ESDM  
akan membangun empat Stasiun Pengisian Bahan 
Bakar Gas (SPBG)  di Jakarta. Nilai investasi dari 
pembangunan empat SPBG tersebut sebesar 
Rp 135 miliar. Dirjen Migas Kementerian ESDM 
Edy Hermantoro mengatakan, pembangunan 
SPBG tersebut bisa menggunakan lahan milik 
pemerintah maupun swasta. Sementara, untuk 
pasokan gasnya, Edy mengatakan, pemerintah 
akan menyediakan 35 juta standar kaki kubik 
yang berasal dari Pertamina dan perusahaan gas 
di Sumatera. “Satu tangki berisi satu juta standar 
kaki kubik bisa dipakai sekitar 250 bus. Jadi, 
cukup,” ujarnya. Pemerintah juga akan menambah 
kompresor di SPBG. Sehingga, waktu pengisian 
gas untuk satu bus yang biasanya memakan 
waktu 30 menit bisa dipersingkat menjadi 15 
menit saja. Sementara Kepala Dinas Energi dan 
Perindustrian DKI Jakarta Andi Baso mengatakan, 
selain empat SPBG, pemerintah pusat juga akan 
membangun empat mobile refueling unit (MRU) 
atau SPBG berjalan serta dua induk SPBG. 

PEmErinTAh KAji PAjAK 
EKSPLOrASi migAS
JAkARTA (Kompas) – Pemerintah mengkaji 
ulang kebijakan fiskal pajak bumi dan bangunan 
dalam kegiatan eksplorasi migas. Hal itu karena 
pengenaan pajak tersebut bisa menurunkan 
minat investor dalam mencari cadangan migas 
baru. Menurut Direktur Pembinaan Usaha Hulu 
Migas pada Direktorat Jenderal Migas Hendra 
Fadly, Kementerian ESDM dan Dirjen Pajak saat 
ini membahas pemberlakuan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dalam kegiatan eksplorasi migas. 
Belum ada keputusan atas pembahasan bersama 
tersebut. Kementerian ESDM berpandangan, 
kegiatan eksplorasi semestinya tidak dikenai 
pajak karena belum berproduksi. Jika harus 
membayar pajak bumi dan bangunan, investor 
akan menimbang kembali rencana investasi 
mereka untuk eksplorasi. Padahal, Indonesia 
butuh peningkatan kegiatan eksplorasi untuk 
meningkatkan produksi migas pada masa depan. 
Sebelumnya, Asosiasi Perminyakan Indonesia 
meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan 
fiskal PBB dalam kegiatan eksplorasi migas.•RIANTI 

oCTAvIA

CPT inspector Academy :
Cetak Tenaga inspector Andal 
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 VP Reliability Irwan berjabat tangan dengan para peserta CPT Inspector Academy 
usai membuka pelatihan tersebut.

Pelumas Pertamina meriahkan 
Festival indonesia Tokyo
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BANDUNg  Untuk meng-
antisipasi kebutuhan tenaga 
inspector ke depan, Direktorat 
Pengolahan bekerja sama 
dengan Pertamina Corporate 
University menyelenggarakan 
Crash Program Training (CPT) 
Inspector Academy 2013 
angkatan I.  Acara dibuka 
oleh VP Reliability Irwan pada 
Senin (9/9) di Hotel Patra 
Jasa, Bandung. Pembukaan  
dihadiri Maintenance Con-
trol Refining Manager Ari 
Budiman, Inspection Spe-
cialist Refining Otto Ge-
rentaka, dan Planning & 
Development Manager – 
PLC  Firman Johanzah.

“Ini sangat penting, karena 
inspector berperan mulai 
dari assessment peralatan, 

memberikan rekomendasi, 
hingga aktivitas perbaikan. 
Terakhir, dilakukan accep-
tance quality. Hampir semua  
aspek di maintenance, ada 
inspector-nya,” kata VP 
Reliability Irwan. 

Menurut Irwan, pem-
belajaran dalam Inpector 
Academy menggunakan 
sistem blended learning. 
Sistem ini  memadukan 
pembelajaran classroom 
dan assignment yang riil di 
Balongan dan Dumai.

Firman Johanzah dari 
PLC mengatakan program 
ini merupakan  pembelajaran 
bag i  pa ra  peke r j a  d i 
D i rektorat  Pengolahan 
dengan latar belakang 
B PAT  m a u p u n  B P S T 

dengan  pengalaman 4 tahun 
di Pertamina. Tujuannya, 
untuk menghasilkan junior 
plant inspector yang memiliki 
kualifikasi. Selain itu,  untuk 
memperkenalkan sistem 
inspeks i  s tandard dan 
berlaku.  

CPT Inspector   Academy 

2013 berlangsung  satu 
bulan, dari 9 September s.d. 
8 Oktober 2013. Sebanyak 
31 peserta yang berasal 
dari RU II s.d VII dibina oleh 
instruktur dari kalangan 
internal Pertamina maupun 
dari luar.•URIP HERDIMAN kAMBAlI

Tim Marketing Pelumas Pertamina di Jepang, dari kanan ke kiri : Hadianto 
Soetanto (Inoa Shouji, agen Pelumas Pertamina Jepang), T. Nakagawa (Pertamina 
Asia Timur) dan Tomoko Terada (Inoa Shouji).

Tokyo  Pelumas Pertamina hadir di Festival Indonesia 
21-22 September 2013 di Roppongi Hill Tokyo. Acara yang 
menampilkan kebudayaan dan promosi bisnis ini menjadi ajang 
memperkenalkan produk Pertamina kepada warga Tokyo dan 
masyarakat Indonesia yang ada di Jepang. Saat ini Pelumas 
Pertamina sudah dapat diperoleh di 287 outlet Nafco di seluruh 
Jepang. Masyarakat Indonesia yang ada di Jepang menyambut 
baik dan sangat bangga  dengan keberadaan produk nasional 
di pasar Jepang.

Festival yang menampilkan berbagai budaya tanah air dan 
pameran produk dan makanan Indonesia mendapat sambutan 
yang sangat antusias dari 20.000 pengunjung yang terdiri dari 
masyarakat Jepang maupun warga Indonesia yang ada di 
Jepang. Acara ini dibuka oleh Duta Besar RI untuk Jepang 
Muhammad Lutfi dan dihadiri oleh beberapa Duta Besar Negara 
sahabat serta mitra bisnis di Jepang, dimeriahkan oleh berbagai 
artis tanah air, antara lain JKT 48, Mike Mohede, Kikan Band 
dan penari dari berbagai daerah di tanah air.• PPWAT

ganti Oli gratis untuk Pelanggan Loyal
MAkASSAR  Pertamina memberikan layanan ganti oli gratis 
untuk salah satu pelanggan loyal di Makassar. PT Makassar 
Tene merupakan salah satu produsen gula rafinasi terkemuka di 
Indonesia  dan menjadi salah satu pelanggan loyal dari Industrial 
Fuel Marketing Region VII dan Lubricants Sales Area Sulampua 
– PT Pertamina (Persero) - Marketing Operation Region VII.  
Pada 19 – 21 September 2013, para pekerja PT Makassar Tene 
menikmati  layanan ganti oli gratis. 

Event yang berlangsung selama 3 hari di Area Kantor & 
Pabrik PT Makassar Tene ini sukses menyita perhatian para 
pekerja PT Makassar Tene  yang melakukan penggantian oli 
Fastron dan Enduro Series. Lebih dari 300 kendaraan pekerja 

maupun kendaran operasional PT Makassar Tene mendapatkan 
layanan tersebut.

“PT Makassar Tene sendiri kami pilih karena merupakan 
salah satu customer yang loyal dari Industrial Fuel Marketing 
Region VII dan Lubricants Sales Area Sulampua,” ucap 
Yogi Arvianto, Ast. Market Analysis – Lubricants Sales Area 
Sulampua. “Program ini dilakukan sebagai alternatif pemberian 
diskon bagi pelanggan IFM. Ganti Oli Gratis memberikan 
added value yang lebih tinggi kepada pelanggan, baik owner, 
manajemen, pekerja dan bahkan serikat pekerja PT Makassar 
Tene. Hal ini juga dilakukan dengan tujuan agar mereka dapat 
merasakan secara langsung keunggulan produk kita,” tambah 

Agung A.H.P , Ast. Manager Marketing Support – Industrial Fuel 
Marketing Region VII.

Pasca kegiatan ini, pihak purchasing PT Makassar Tene 
langsung meminta Pertamina memberikan presentasi untuk 
menjajaki skema penggunaan Pelumas Pertamina pada mesin-
mesin di PT Makassar Tene yang masih menggunakan pelumas 
kompetitor. 

Kegiatan yang merupakan sinergi antara dua unit bisnis 
di Marketing Operation Region VII ini berhasil menekan biaya 
marketing IFM dan membuka peluang peningkatan penjualan 
pelumas industri. Selanjutnya, kegiatan ini akan dilaksanakan 
di beberapa pelanggan potensial di seluruh Sulawesi.•MoR vIII
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Cek Kesiapan Proper, 
Direktur umum Kunjungi TBBm rewulu

hr medical gelar 
Sidak narkoba

Pengunjung iimS Antusias Sambut rio haryanto

yogyAkARTA –  Direktur 
Umum Luhur Budi Djatmiko 
melakukan kunjungan kerja 
ke Terminal BBM (TBBM) Re-
wulu guna melihat kesiapan 
TBBM Rewulu dalam peni-
laian proper Kementerian 
Lingkungan Hidup (KLH), 
sabtu (21/9). Didampingi 
Branch Manager DIY dan 
Surakarta Nur M. Zain, 
Direktur Umum mendapatkan 
penjelasan dari Operation 
Head (OH) TBBM Rewulu 
Hari Purnomo mengenai 
upaya-upaya yang sudah 
di lakukan TBBM Rewulu 

untuk mencapai nilai sesuai 
target proper emas peringkat 
proper KLH.

Penjelasan mengenai  Sis-
tem Manajemen Lingkungan, 
Konservasi Sumber Daya, 
Efi siensi Energi, Program 3R 
Sampah, Keanekaragaman 
hayati hingga Community De-
velopment dipaparkan secara 
lengkap dalam presentasi 
dengan judul Environmental 
Beyond Compliance Terminal 
BBM Rewulu.

Implementasi inisiatif-
inisiatif TBBM Rewulu guna 
meningkatkan nilai proper 

di dorong dengan kerja ke ras 
dan semangat untuk men-
dapatkan pengakuan dan 
penghargaan dari tingkat 
loka l  maupun nas iona l .  
Pada tahun 2013 TBBM 
Rewulu merupakan salah 
satu dari unit lokasi unggulan 
Pertamina di wilayah Jateng 
& DIY yang diproyeksikan 
mendapat kategori emas 
untuk penilaian Proper.

Direktur Umum menya-
ran kan agar seluruh pekerja 
TBBM Rewulu tidak cepat 
berpuas diri, dan terus me-
ngembangkan potensi yang 

ada.
TBBM Rewulu memegang 

peranan pent ing da lam 
perekonomian dan pasokan 
BBM untuk transportasi da-
rat maupun pesawat uda-
ra di daerah Wisata in ter -
nasional–Yogyakarta, Jawa 
Tengah bagian Selatan, & 
JawaTimur bagian Barat. 
Untuk mendukung kualitas 
lingkungan hidup yang le bih 
baik, TBBM Rewulu me-
nerapkan dan menjalankan 
peraturan yang berlaku dalam 
aspek lingkungan hidup dan 
efisiensi energi.•MoR Iv

JAkARTA –  Pemba lap 
m u d a  b e r b a k a t ,  R i o 
Haryanto kembali hadir di 
booth Pertamina dalam 
ajang Indonesia International 
Motor Show (IIMS) 2013 
Jakarta International Expo 
Kemayoran, Sabtu (28/9). 
Kehadiran pembalap GP2 
Series ini semakin menambah 
semarak suasana karena para 
pengunjung dapat melihat 
secara langsung pembalap 
andalan Indonesia yang 
telah menorehkan prestasi 
dikancah internasional.

Gelaran yang dikemas 

dalam bentuk meet and 
greet Rio Haryanto tersebut 
membuat para pengunjung 
semakin antusias untuk 
mendengarkan perjalanan 
singkat kariernya. Dalam 
kesempatan tersebut Rio 
Haryanto tak lelahnya melayani 
pertanyaan-pertanyaan para 
pengunjung.

VP Corporate Com muni-
cation Pertamina Ali Mundakir 
mengatakan kehadiran Rio 
Haryanto ini dikarenakan ba-
nyaknya dukungan masya-
rakat yang sangat tinggi 
terhadapnya. Oleh sebab 

itulah, Pertamina memanjakan 
pengunjung IIMS dengan 
menghadirkan Rio Haryanto 
untuk berbagi pengalaman 
disaat dirinya berlaga di GP2 
dengan kompetisi yang ketat.

“Kita patut berbangga 
karena Rio satu-satu pem-
balap di Asia yang mempunyai 
kesempatan melangkah ke 
ajang F1 dan Pertamina ber-
komitmen untuk men  dukung 
upaya Rio terus mencapai 
prestasi yang lebih gemilang 
dengan berlaga di F1,” ujar Ali.

Rio mengakui bahwa 
keberhasilan dirinya tidak 
lepas dari dukungan masya-
rakat Indonesia yang terus 
member i kan  semanga t 
yang tinggi untuk meraih 
prestasi demi mengharumkan 
nama Indonesia dikancah 
Internasional.  

“Saya sangat senang 
mendapat  kesempatan 
untuk bisa bertatap muka 
langsung dengan masyarakat 
yang menjadi bagian dari 

keberhasilan saya dalam 
meraih prestasi .  Ter ima 
kasih atas dukungan dan 
kesempatan yang diberikan 
kepada saya. Terlebih lagi 
kepada Pertamina yang 
senantiasa menjadi orangtua 
asuh saya dalam berkarier 
di arena balap,” ungkap Rio 
disela melayani para fansnya 
yang ingin foto bersama.

Amelia salah satu fans 
yang tergabung dalam ko-
munitas sahabat Rio merasa 
sangat senang bisa bertemu 
langsung dengan pem balap 
idolanya. Selama ini dirinya 
selalu mendukung aksi balap 
Rio via Twitter dan Facebook. 
“Akhirnya saya bisa bertemu 
Rio untuk pertama kalinya. 
Saya berharap pemerintah 
dan pihak sponsor seperti 
P e r t a m i n a  s e n a n t i a s a 
member i kan  dukungan 
penuh agar Rio terus menjadi 
pembalap unggul yang men-
dunia,” kata Amelia.•IRlI kARMIlA
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VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir berbincang dengan Rio 
Haryanto saat meet & greet pada event IIMS.

JAkARTA – Fungsi HR Medical menggelar sidak 
narkoba terhadap puluhan petugas security 
dan fireman setelah menjalani tes kebugaran. 
Kegiatan yang bekerja sama dengan Rumah Sakit 
Ketergantungan Obat Jakarta (RSKO) ini, dilakukan 
akibat maraknya berbagai kasus penggunaan zat 
adiktif dan psikotropika di lingkungan perkantoran. 
Demikian disampaikan Assistant Medical Corporate, 
Arif Hening Mustika Ningrum di lapangan Banteng, 
Senin (16/9).

“Sidak ini sebelumnya sudah pernah kita 
lakukan Januari tahun lalu di Kantor Pusat. Tapi 
untuk security dan fireman memang baru pertama 
kali kita lakukan,” ungkap Hening. Selain itu juga, 
momen tes kebugaran sekaligus menghimpun para 
petugas agar mereka bisa berkumpul bersama 
dalam satu kegiatan.

Dokter RSKO Jakarta, Imelda Kusuma-
ningrum mengatakan, berdasarkan pemeriksaan 
ditemukan beberapa peserta yang memiliki 
riwayat mengonsumsi minuman berakohol. Selain 
itu, kebanyakan dari mereka juga memakai obat 
hipertensi dan suplemen penambah vitalitas. “Mes-
kipun kadarnya kecil tapi endapan yang ada di air 
urine itu akan menekan lebih banyak. Sehingga 
akan terlihat pada hasil uji laboratorium,” jelas 
Imelda. 

Ia menambahkan, ada berbagai hal yang 
harus diperhatikan pada kesehatan klinis. Salah 
satunya tidak boleh menggunakan sembarang 
obat tanpa melalui resep dokter. “Kemungkinan 
besar tidak ada tanda-tanda pengguna zat adiktif 
maupun psikotropika yang dialami mereka selama 
pemeriksaan,” papar Imelda usai acara.•MEgHA
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Coaching Clinic untuk Pelatih Sepakbola di manokwari
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Aksi salah seorang generasi Sobat Borneo memungut sampah di pantai selatan.

Sosialisasi 
Penyakit iSPA dan 
Pengobatan massal
SANgATTA – PT. Pertamina EP Asset 5 
Field Sangatta menyelenggarakan Sosialisasi 
Kesehatan dan Pengobatan Massal untuk 
ketiga kalinya. Pada kesempatan kali ini, 
kegiatan diadakan di Tempat Pelelangan Ikan 
(TPI), Dusun Kenyamukan, Sangatta, Kutai 
Timur, pada (11/9). 

Tema yang diangkat pada sosialisasi 
kali ini adalah Penyakit ISPA (Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut) yang memang sering 
dialami oleh mayoritas masyarakat Dusun 
Kenyamukan yang seluruhnya berprofesi 
sebagai nelayan. 

Kepala Dusun Kenyamukan menyam-
paikan terima kasih atas kepedulian Pertamina 
EP. “Baru kali ini ada perusahaan yang masuk 
ke dusun kami dan memberikan pengobatan 
gratis. Biasanya hanya rumah sakit daerah 
saja yang mau kesini dan itupun jarang. Saya 
atas nama warga Kenyamukan mengucapkan 
terima kasih banyak,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Camat  
Sangatta Utara Didi Herdiansyah. Ia berharap 
hubungan Pertamina dengan Sangatta 
Utara semakin terjalin dengan baik  dan  ke 
depannya semakin banyak program CSR 
Pertamina EP yang dapat dirasakan warga 
lainnya di Sangatta Utara.

Sementara dr. Nirwan Abidin selaku 
Senior Medical Supervisor Pertamina 
EP  menyampaikan terima kasih kepada 
Pemerintah Kecamatan Sangatta Utara, 
Puskesmas Sangatta Utara, dan seluruh 
warga disini yang sudah mendukung acara 
ini. Ia juga menambahkan bahwa pentingnya 
pengetahuan akan kesehatan diri. “Sudah 
saatnya masyarakat dapat mendeteksi secara 
dini penyakit yang dialaminya dan segera 
mengobatinya ke pusat pelayanan kesehatan 
terdekat,” saran Nirwan. 

Acara dilanjutkan dengan sosialisasi oleh 
dr. Maryani K.  Selesai sosialisasi sekitar 200 
warga mengikuti pengobatan massal gratis. 
“Kalau bisa, Pertamina sebulan sekali hadir 
disini,” ucap salah seorang warga.•PEP FIElD 

SANgATTA

BAlIkPAPAN – Tidak kurang 
dari 100 kg sampah terkumpul 
dalam aksi Coastal Clean Up 
yang digelar oleh Pertamina 
me la lu i  p rogram Sobat 
Borneo, Sabtu (21/9). Dengan 
melibatkan 150 pelajar SMP 
dan SMA di Balikpapan, aksi 
ini mengambil rute Pantai 
belakang Banua Patra hingga 
Panta i  Monpera .  T idak 
disangka, sampah sebanyak 
50 kantong ukuran ekstra 
besar atau seberat 100 kg 
berhasil dikumpulkan oleh 
peserta aksi.

“Kami tidak menyangka 
sampahnya akan sebanyak 
ini. Karena saat survei awal 
minggu lalu pantai selatan 
relatif bersih,” ujar Wisnu, 
salah seorang relawan dari 
SMAN 3 Balikpapan.

Hal senada disampaikan 
Soleh, pemulung yang kerap 
mengumpulkan sampah dari 
TPS (tempat pembuangan 
sementara) yang ada di 
M o n p e r a .  M e n u r u t n y a 
sampah yang muncul di pantai 
berasal dari laut yang terbawa 
saat air pasang. Sumbernya 
bisa bermacam-macam, 
namun ia memprediksi rumah 
tangga, dan pasar adalah 
kontributor terbesar. 

Public Relations Section 
Head RU V Abdul Mal ik 
meng imbau para pelajar 
untuk mengubah perilaku 
cuek terhadap kebersihan 
lingkungan terutama daerah 
pantai. Menurutnya, pantai 
Balikpapan berpotensi besar 
untuk menjadi daya tarik 
wisatawan dan pelaku bisnis 

untuk datang ke Kota Beriman. 
“Dengan memiliki pantai yang 
bersih dan indah, Balikpapan 
dapat berkembang menjadi 
kota tujuan pariwisata se-
perti Denpasar. Ini dapat me-
nambah pendapatan daerah 
kita,” papar Malik.

Malik berharap, melalui 
kegiatan aksi penyelamatan 
lingkungan  ini, para pelajar 
dapat merasakan sendiri 
serunya menjaga kebersihan 
bersama teman se baya.

“Semoga kegiatan bersih-
bersih sepert i  in i  dapat 
menjadi gaya hidup generasi 
muda. Daripada mereka 
menghabiskan waktu dengan 
kegiatan yang negatif, lebih 
baik terlibat dalam kegiatan 
positif seperti ini” ujar Malik.

Awalnya Sobat Borneo 
menargetkan peserta aksi dari 
kalangan pelajar SMP dan 
SMA di Balikpapan, namun 
saat hari H banyak pula siswa 
SD yang datang bersama 
guru pendamping.

“Awalnya kami kaget 
juga banyak siswa SD yang 
datang, masalahnya air laut 
sedang pasang. Namun  
pan i t ia  d ibantu sekur i t i 
Pertamina berupaya untuk 
mengawasi peserta aksi untuk 
tidak masuk ke perairan,” 
jelas Vira relawan dari Green 
Generation sekaligus siswa 
SMAN 5 Balikpapan. 

Relations Officer RU V 
Puput Dewanthy menje-
laskan, melalui program 
Sobat Borneo, Per ta mi na 
menggandeng be berapa 
komunitas dan organisasi 

pelajar untuk menyebarkan 
pesan pelestarian lingkungan.

“Kami berharap apa yang 
dilakukan para Sobat Borneo 
dalam upaya menyelamatkan 
lingkungan dapat meng ins-
pirasi masyarakat khususnya 
warga Balikpapan untuk ikut 
melakukan aksi pelestarian 
di lingkungannya masing-
masing.

Untuk memberikan edu-
kasi kepada para pelajar, 
lanjut Puput, Sobat Borneo 
juga rutin mengadakan forum 
diskusi lewat kegiatan Green 
Watch Discuss ion  yang 

digelar setiap minggu dalam 
dua bahasa, Indonesia dan 
Inggris.“Para pelajar dapat 
memperoleh info kegiatan 
Sobat Borneo melalui akun 
twitter @sobatborneo atau 
Fan Page Sobat Borneo di 
facebook,” tutupnya.

Sobat Borneo merupakan 
program CSR Pertamina yang 
bertujuan untuk memberikan 
pendidikan lingkungan hidup 
sekaligus menjadi wadah 
bagi pelajar Balikpapan yang 
ingin terlibat dalam aksi nyata 
penyelamatan lingkungan.•RU 

v

Para peserta coaching clinic pose bersama Direktur Pertamina Soccer School 
Hadi Rahmaddani usai melakukan sesi pelatihan. Coaching clinic yang terdiri 
dari 30 pelatih sepak bola tersebut mendapatkan materi pelatihan dari 23-25 
September 2013.

MANokWARI  Pertamina 
terus berupaya membantu 
memajukan prestasi sepak 
bola di tanah air dengan 
berbagai cara. Tidak hanya 
mendidik anak-anak muda 
untuk  men jad i  pesepak 
bola profesional sejak dini, 
Pertamina juga ikut membantu 
meningkatkan kualitas pelatih 
sepak bola di seluruh pelosok 
nusantara. 

Bertempat di lapangan 
sepak bola Wahana Aro 
M, Pertamina yang bekerja 
sama  dengan  TN I  AD , 
Pengprov PSSI Papua Barat, 

dan asosiasi pelatih sepak 
bola usia dini menggelar 
coaching clinic untuk para 
pelatih yang ada di wilayah 
Manokwari. Kegiatan yang 
pelaksanaannya dilakukan 
P e r t a m i n a  F o u n  d a t i o n 
tersebut, digelar pada 23-25 
September 2013, dengan 
melibatkan 30 pelatih lokal. 
Acara dibuka oleh Dandim 
1703 Manokwar i  Letko l 
Kav Mukmin dan Sekretaris 
Pengprov PSSI Papua Barat 
John Tulus ST.

Letkol Kav Mukmin sa-
ngat antusias dengan aca ra 

tersebut. “Kami siap mem-
bantu memberikan fasilitas 
yang dimiliki untuk menunjang 
kegiatan olahraga di Papua 
Barat. Karena di sini banyak 
bakat olahragawan, termasuk 
pelatih dan pemain sepak 
bola,” ujar Mukmin.

Sekretaris Pengprov PSSI 
Papua Barat John Tulus ST 
menambahkan bakat alam 
dan kemauan yang tinggi 
saja tidak cukup untuk bisa 
menjadi pemain sepak bola 
profesional. Mereka harus 
dibekali teori-teori kepelatihan 
yang baik. 

Menurut perwakilan dari 
Pertamina Foundation Dwi 
Hadi Purnawan, kegiatan ini 
merupakan salah satu upaya 
Pertamina untuk membantu 
mengasah bakat-bakat sepak 
bola yang ada di bumi Papua.

U n t u k  m e n u n j a n g 
coaching clinic ini, pihak 
Per tamina mendatangkan 
instruktur berkelas dunia Bert 
Pentury. Pria berdarah Ambon 
yang sejak kecil tinggal di 
Belanda merupakan pelatih 
satu-satunya di Indonesia 
yang memiliki lisensi Pro UEFA. 
Selama tiga hari penuh, Bert 

Pentury memberikan pelatihan 
kepada para pelatih di Ma-
nokwari, baik dengan teori 
maupun praktik di lapangan.

Kegiatan ditutup de ngan 
fest ival sepak bola yang 
dihadiri sekitar 100 anak-

anak dari sekolah sepak 
bola setempat. Pada akhir 
acara, Pertamina Foundation 
memberikan bantuan perleng -
kapan sepak bola bagi seko lah 
sepak bola di wilayah Ma-
nokwari.•PERTAMINA FoUNDATIoN
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Pertamina Peduli Korban Letusan 
gunung Sinabung

Sudut Science untuk 
10 SmP di Plaju

Sewindu Pertamina EP, 
Field Sangatta Tanam 5.000 Pohon
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Assistant Customer Relation Pertamina Marketing Operation Region I Sudarman 
secara simbolis menyerahkan bantuan  untuk korban letusan gunung Sinabung 
kepada  Camat Berastagi, Edison Karo-Karo.

PlAJU  Sebagai komitmen perusahaan 
untuk turut meningkatkan keberlangsungan 
pendidikan di Indonesia, Refinery Unit (RU) 
III Plaju melalui kegiatan Corporate Social 
Responsibility (CSR) bidang Pendidikan 
memberikan bantuan Sudut Science SMP, 
pada (12/9). 

Pjs. GM RU III Mahendrata Sudibja 
menjelaskan,  Sudut Science merupakan 
ban tuan pendidikan dengan basis teknologi 
informasi berupa layar + proyektor, PC, 
speaker, CD Interaktif & Edukatif, karpet, 
dan bantal kepada 10 SMP yang terletak di 
Kecamatan Plaju dan Banyuasin I. Fasilitas 
ini diberikan untuk mengoptimalkan sudut 
ruangan/perpustakaan sekolah, sehingga 
siswa semakin nyaman dalam melaksanakan 
aktivitas belajar secara informal, baik dengan 
cara menonton film edukasi ataupun sharing 
session bersama para pengajar. Dana yang 
digulirkan sebesar Rp 100 juta.

Sepuluh SMP yang mendapatkan bantuan 
tersebut, yaitu SMPN 20, SMP Fitra Abdi, 
SMP Sejahtera Plaju, SMP Taman Siswa, 
M.Ts Patra Mandiri, M.Ts Babul Ulum, SMPN 
24, SMP YP Mantra Mariana, SMPN 4, dan 
SMPN 1. Mahendrata berharap sekolah dapat 
mengoptimalkan bantuan tersebut. 

Rencananya, pada  tahun ini RU III Plaju 
menggelontorkan dana sebesar Rp 500 juta 
untuk melaksanakan Program CSR Bidang 
pendidikan. Semua ini dilakukan Pertamina 
sebagai bukti tanggung jawab Pertamina 
kepada masyarakat khususnya dalam bidang 
pendidikan. Mewujudkan perusahaan energi 
kelas dunia tak membuat Pertamina lupa 
dengan lingkungan sosial sekitar.

Hadir pada acara tersebut tim manajemen 
RU III, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota 
Palembang, Kepala UPTD Plaju dan Banyuasin 
I, unsur kecamatan Plaju dan Banyuasin I dan 
kepala sekolah masing-masing.•RU III

kARo  Dewi boru Perangin-
angin bersama suami dan 
kedua anaknya dari Desa Kuta 
Mbelin Kecamatan Naman 
Teran, Kabupaten Karo harus 
meninggalkan rumah, ternak 
dan ladangnya, akibat kepulan 
asap dari gunung Sinabung 
yang meletus kembali lagi 
Rabu siang, (18/9). Dengan 
membawa barang seadanya, 
Dewi harus tinggal di Posko 
pengungsian bersama 1.190 
orang pengungs i  se jak 
minggu kemarin. 

Namun rasanya Dewi 
tetap bersyukur dan berterima 
kasih kepada pemerintah 
setempat dan Pertamina yang 
telah memberikan bantuan di 
posko pengungsian Kursus 
Wanita Kristen (KWK) GBKP 
Berastagi, Jalan Udara No.4 
Berastagi, Kabupaten Karo.

“Yah… bersyukur, kami 
bisa tinggal di posko ini.

Apalagi bantuan terus ada 
terutama dari Pertamina. 
Penyaluran bantuan yang 
d i l akukan  d is in i  cukup 
adi l  dan sangat merata, 
terutama bantuan-bantuan 
seperti makanan, biskuit dan 
selimut,” tambahnya.

Sementara itu Camat 
Berastagi, Edison Karo-
Ka ro  yang  me rupakan 
Ketua Posko KWK Berastagi 
mengungkapkan, tim yang 
terdiri dari PNS Kecamatan, 
tim relawan, tim kesehatan 
dari Dinkes dan warga sangat 
membantu  kami  da lam 
melakukan pelayanan kepada 
para pengungsi.

“Bantuan yang kami 
terima didata dan dibagikan 
secara merata sesuai dengan 
jumlah kepala keluarga, yaitu 
362 keluarga dengan jiwa 
1.190 orang yang terdiri dari 
582 pria, 608 wanita berasal 

dari 14 desa dari Kecamatan 
Naman Teran, Kabupaten 
Karo,” jelas Edison.

Ass i s tan t  Cus tomer 
Relation Pertamina Marketing 
Operation Region I Sudarman 
menyerahkan 1.000 potong 
kain sarung, 1.000 potong 
Selimut, 1.000 buah Masker, 
150 Kotak Susu Bayi dan 
100 kotak Rot i  Biskui t . 
Bantuan tersebut langsung 

d id i s t r ibus ikan  kepada 
pengungsi. 

Suda rman  yang  d i -
dam pingi oleh Assistant 
Perencanaan & Analisis SR 
Reg. Sumbagut Yusmadi 
m e n u t u r k a n ,  b a n t u a n 
yang diberikan ini adalah 
sebagai bentuk kepedulian 
Pertamina kepada sesama 
yang membutuhkan perto-
longan.•MoR I

S o R o N g    D a l a m 
menyambut Hari Disabilitas 
I n te r nas iona l ,  SME-SR 
Partnership Program Perta-
mina Region VIII Maluku – 
Papua bekerja sama dengan 

Alat Bantu untuk Penyandang Disabilitas
Lembaga Pemberdayaan 
Penyandang Cacat Indonesia 
(LPPCI) Yayasan Fajar Sejati 
memberikan bantuan 425 
unit alat bantu untuk para 
penyandang cacat atau dis a-
bi litas di Kota Sorong Papua 
Barat. Bantuan berupa regred, 
tingkat putih, braile text, 
protesa, kursi roda, tongkat, 
kruck, alat bantu dengar, alat 
bantu motorik C dan alat 
peraga kesehatan tersebut 
diserahkan Koordinator SME-
SR PP  Pertamina Wahyu 
Suswinto yang didampingi 
oleh Coordinator SME-SR 
PP  Maluku – Papua Sangkala 
Gassing di Gedung Samu 
Siret Rabu (25/9).

Wahyu Suswinto menga-
ta kan, selain menjalankan 
bisnisnya di bidang energi, 
Pertamina juga mempunyai 
kepedulian dan tanggung 
jawab sosial kepada masya-
rakat melalui hasil usahanya.

“Banyak kegiatan yang 
dilakukan oleh Pertamina, 
hasil usaha dikembalikan 
kepada masyarakat dengan 
memberikan bantuan, seperti 
bidang ekonomi, kesehatan, 

dan pendidikan. Bantuan 
yang diberikan kepada para 
penyandang d isab i l i tas 
merupakan perwujudan dari 
bantuan di bidang kesehatan 
dan pendidikan,” jelas Wahyu. 

Ketua LPPCI Yayasan 
Fajar Sejati  Sri Agustini 
Joekanan mengatakan, 
bantuan diberikan kepada 
248 siswa dan non siswa 
Sekolah Luar Biasa (SLB).

“SME-SR PT Pertamina 
merupakan satu-satunya 
BUMN yang peduli terhadap 
disabilitas. Sekitar 10.000 
penyandang d isab i l i tas 

d i b e r d a y a k a n  m e l a l u i 
program SME-SR Pertamina. 
Mudah-mudahan bantuan ini 
dapat menjadi motivasi dan 
penyemangat bagi BUMN 
dan perusahaan la innya 
untuk lebih peduli kepada 
penyandang disabi l i tas,” 
ujarnya.

S e m e n t a r a  i t u ,  P l t 
Sekda Kota Sorong dr. HE. 
Sihombing, MM  memberikan 
apresiasi yang sangat tinggi 
kepada  Pertamina yang telah 
memberikan bantuan kepada 
penyandang disabilitas di 
Kota Sorong.•MoR vIII

Koordinator SME-SR PP Pertamina Wahyu Suswinto didampingi Koordinator 
SME-SR PP  Maluku - Papua Sangkala Gassing bersama salah satu penerima 
manfaat bantuan.

SANgATTA – Memperingati 
sewindu berd i r inya  PT. 
Pertamina EP (PEP) sekaligus 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap lingkungan, PEP 
Asset  5 F ie ld Sangatta 
me lakukan  penanaman 
5.000 pohon di seluruh area 
lokasi PEP Field Sangatta 
y a n g  j u g a  m e r u p a k a n 
bagian dari Taman Nasional 
Kutai (TNK). Seremonial 
kegiatan dilaksanakan pada 
(13/9) di area sekitar ST-
16 yang merupakan lahan 
kritis yang harus dihijaukan 
akibat tipisnya humus dan 
efek batubara yang ada di 
bawahnya.

B e r t e p a t a n  d e n g a n 
townha l l  meet ing  t idak 

menyurutkan rencana se-
remonial penanaman. Hadir 
peke r j a  yang  mewak i l i 
fungsinya masing-masing 
antara la in peker ja dar i 
Petroleum Engineer, Ops. 
Planning, Ops. Production, 
HSSE, L&R, dan Finance. 
Adapun jenis tanaman yang 
ditanam di areal lokasi adalah 
jenis tanaman lokal khas 
Kalimantan dan tanaman 
produksi seperti Ulin, Mahoni, 
Trembesi, Rambutan, dan 
Petai. 

P roses i  penanaman 
dimulai penanaman pohon 
s e c a r a  s i m b o l i s  o l e h 
Production Group Leader, 
Rido Eko Hanggoro yang 
diikuti de ngan penanaman 

pohon-pohon oleh fungsi-
fungsi lain nya. Setelah itu, 
kegiatan dilanjutkan dengan 
foto bersama pekerja dan 
seluruh karyawan yang ber-
tanggung jawab dengan 
penanaman dan perawatan 
pohon tersebut.•PEP FIElD 

SANgATTA

Fo
to

 : 
P

E
P 

FI
E

LD
 S

A
N

G
AT

TA



8No. 40
Tahun XLIX, 7 Oktober 2013DINAMIKA

TRANSFoRMASI    
S I N O P S I S

Judul Buku : Competency Based performance reviews
Penulis : Robin kessler  
Penerbit  : PPM Manajemen
kolasi : xvi/220p/il/24cm
Klasifikasi : 658.401 3.Kes.c

Buku ini ditulis untuk memberikan gagasan kepada para 
manajer dan supervisor mengenai cara yang lebih baik bekerja 
bersama karyawan untuk menjadikan penilaian kinerja berbasis 
kompetensi secara lebih efektif dan menjadi pengalaman yang 
lebih positif. Mulailah berpikir bahwa penilaian kinerja adalah 
upaya kemitraan atau kolaboratif. Permainan telah berubah. 
Kini para manajer memiliki kesempatan melatih karyawan 
mereka untuk mengidentifikasi dan menonjolkan hasil kerja yang 
membuktikan bahwa mereka kuat dalam kompetensi utama 
yang diperlukan untuk berhasil dalam organisasi sekarang, 
dan dimasa yang akan datang. Para manajer dan karyawan 
berkesempatan untuk melakukan advokasi diri dalam sistem 
ini namun masih perlu belajar secara lebih baik.

Salah satu kunci keberhasilan sebagai manajer adalah 
mampu mengenali, mengelola, dan mengembangkan orang-
orang bertalenta. Untuk dapat menilai kinerja sekarang dan 
potensi jangka panjang karyawan seakurat mungkin, Anda harus 
mengembangkan pola pikir baru. Dalam pasar yang kompetitif, 
mengembangkan orang-orang bertalenta menjadi sangat 
penting mengingat sulitnya menggantikan karyawan yang 
bagus. Organisasi telah banyak berupaya untuk membangun 
model-model kompetensi untuk mengidentifikasi kompetensi 
utama yang dibutuhkan organisasi agar lebih kompetitif dan 
sukses dimasa yang akan datang. Organisasi merupakan 
kompetensi yang telah mereka identifikasi untuk membantu 
menyaring dan mewawancara kandidiat terbaik, mengevaluasi 
karyawan, menentukan komopetensi dan membantu membuat 
keputusan yang lebih baik mengenai pelatihan kenaikan jabatan, 
dan penugasan.

Banyak organisasi memilih untuk tidak menggunakan istilah 
kompetensi. Mereka manggunakan istilah-istilah lain seperti 
faktor sukses, atribut, nilai-nilai, dan dimensi. Ada perbedaan 
tipis dalam pengertian masing-masing istilah tersebut, dan 
pengambilan keputusan di organisasi Anda memiliki alasan 
yang kuat dalam memilih konsep-konsep tersebut. Umumnya 
manajer lebih fokus pada hasil, bukan pada siapa yang 
mencapai hasil tersebut. Tetapi mengevaluasi kinerja karyawan 
sangat penting untuk meningkatkan efisiensi dan output 
organisasi. Dalam beberapa tahun terakhir penilaian kinerja telah 
banyak berubah. Saat ini perusahaan-perusahaan mencari, 
mengembangkan, dan mempertahankan orang-orang dengan 
kompetensi khusus yang dibutuhkan perusahaan.

Competency based Performance Reviews memberi cara 
yang baru dan lebih efektif untuk menangani penilaian kinerja 
dan membina karyawan untuk menekankan pengetahuan, 
keterampilan dan kemampuan yang dimilikinya dan dibutuhkan 
organisasi. Perusahaan-perusahaan yang unggul saat ini 
menggunakan sistem berbasis kompetensi untuk menyeleksi 
mewawancarai dan mengevaluasi karyawan mereka. 

Buku Competency based Performance Reviews ini 
memberikan penjelasan detail mengenai tahapan cara 
melakukan penilaian kinerja berbasis kompetensi termasuk 
contoh pernyataan pencapaian (accomplishment statement) 
dan definisi beberapa jenis kompetensi.•PERPUSTAKAAN
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Quality Management Assessment (QMA) merupakan salah 
satu pilar penting dalam kegiatan Quality Management. Kegiatan 
QMA sebagai proses assessment internal yang pada tahun 2013 
ini melibatkan 13 Aplikan dari Unit Bisnis di lingkungan M&T dan 
beberapa Anak Perusahaan. 

Pada tanggal 26 September 2013, bertempat di lantai 
M – Gedung Utama Kantor Pusat PT Pertamina (Persero) 
telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Feedback Report 
kepada masing-masing pimpinan Unit Bisnis/Unit Operasi/Anak 
Perusahaan  peserta assessment tahun 2013. Acara ini sekaligus 
menjadi penutup seluruh rangkaian kegiatan assessment PQA 
tahun 2013 yang terdiri  dari: 
• Pelatihan bagi seluruh Tim 

Penyusun Dokumen Aplikasi 
dan Tim Examiner (Januari-
April 2013), 

• Penyusunan Dokumen Aplikasi 
oleh masing - masing UB/UO/
AP (Februari – April 2013),

• Pelaksanaan asesmen bagi 13 
UB/UO/AP yang melibatkan 
32 Orang Examiner (Mei–Juli 
2013), 

• Proses finalisasi Feedback Report dalam Sidang Dewan Judge 
yang melibatkan pejabat setingkat SVP dan Komisaris Anak 
Perusahaan (September 2013), dan 

• Penyerahan Feedback Report PQA 2013.

Acara Penyerahan Feedback Report PQA 2013 ini dimulai 
dengan arahan dan pembukaan yang disampaikan oleh Bapak 
Luhur Budi Djatmiko selaku Direktur Umum, yang dilanjutkan oleh 
keynote speech dari Bapak Wahyu Hidayat selaku Deputi Bidang 
Restrukturisasi BUMN – Kementerian BUMN. 

Dalam sambutan yang bertema ”Proses Penilaian Kinerja 
Unggul untuk Menciptakan Iklim Kompetisi dan Meningkatkan 
Daya Saing Global”, Bapak Wahyu mengapresiasi langkah 
peningkatan kinerja yang dilakukan oleh Pertamina. Selain itu 
beliau juga berharap pencapaian Pertamina sebagai perusahaan 
pertama dari Indonesia yang masuk ke dalam Forbes 500 dapat 
diikuti oleh BUMN lainnya di Indonesia. Di akhir sambutannya 
Bapak Wahyu menyatakan takjub karena kemampuan Pertamina 
dalam mengkustomisasi Kriteria Malcolm Balgridge yang saat ini 
dijadikan sebagai acuan dalam KPKU (Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul) BUMN menjadi KKEP (Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina) 
serta telah menerapkannya dalam assessment internal Pertamina 
antar Fungsi dan antar Anak Perusahaan. 

Setelah sambutan dari Bapak Wahyu Hidayat, Pertamina 
yang diwakili oleh Direktur Umum menyampaikan buku KKEP 
dengan harapan KKEP yang merupakan produk asli dari Insan 
Mutu Pertamina dapat menjadi referensi bagi Kementerian  BUMN 
dan Forum Ekselen BUMN dalam menetapkan Kriteria Penilaian 

PQA 2013 Berakhir Sudah...
Kinerja Unggul BUMN.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penjelasan 
kegiatan PQA (Pertamina Quality Assessment) sekaligus 
penyerahan Feedback Report PQA 2013 yang 
disampaikan oleh Manager Quality Management Dit. GA 
selaku Ketua Tim Assessment PQA – Bapak Faisal Yusra.

Ada yang berbeda pada Penyerahan Feedback 
Report tahun ini, selain waktu penyerahan yang dipisah 
dengan gelaran Annual Pertamina Quality (APQ) Awards, 
pada tahun ini diberikan special recognition kepada 
Aplikan tahun 2013 yang menunjukkan peningkatan yang 
signifikan atau incremental increase dalam hal kinerja. 
Special Recognition tersebut adalah:

 

Dibandingkan dengan periode asesmen tahun 2011, 
maka skor hasil asesmen tahun ini,  menunjukkan adanya 
peningkatan yang cukup signifikan di sebagian besar UB/
UO/AP. Beberapa UO dan AP bahkan ada yang pindah 
band seperti yang terjadi pada PT Tugu Pratama, PT 
Elnusa Tbk. dan Supply & Distribution. 

 

Tentunya hal ini cukup menggembirakan. Beberapa 
UB/UO/AP telah menunjukkan peningkatan upaya 
penerapan sistem dan proses kerja yang mendukung 

keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan. Hal ini juga 
dapat dijadikan indikator peningkatan dukungan Pekerja dan 
Manajemen Puncak UB/UO/AP dalam upaya perbaikan kinerja 
perusahaan berbasis Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) 
melalui pelaksanaan Pertamina Quality Assessment (PQA).

Mencapai yang terbaik dunia sesuai visi Pertamina menjadi 
“World Class Energy Company” tidaklah mudah. Masih terdapat 
beberapa langkah/tingkatan yang memerlukan upaya besar dalam 
mencapainya. Untuk itu, Feedback Report hasil asesmen PQA 2013 
berbasis KKEP  ini harus segera ditindaklanjuti dan dimanfaatkan 
secara maksimal untuk perbaikan sistem dan proses kerja UB/UO/
AP serta dijadikan acuan bagi terciptanya ide inovasi dan kreatifitas di 
setiap lini kerja dalam rangka meningkatkan daya saing perusahaan 
secara keseluruhan. 

Bagaimanapun disadari bahwa masih banyak hal yang perlu 
ditingkatkan terkait pelaksanaan asesmen PQA berbasis KKEP 
ini. Untuk itu, di tahun 2014 mendatang program pelatihan bagi 
internal examiner akan lebih ditingkatkan kualitasnya. Demikian juga 
pelatihan bagi tim penyusunan Dokumen Aplikasi UB/UO/AP, akan 
terus disempurnakan metode dan aplikasinya. 

Program coaching & monitoring tindak lanjut OFI to AFI hasil 
asesmen PQA 2013 akan dilakukan lebih intensif sehingga Feedback 
Report PQA 2013 dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi 
percepatan perbaikan kinerja UB/UO/AP. Yang tak kalah penting 
adalah rencana penyempurnaan KKEP dengan menyesuaikan 
dan merespon perkembangan bisnis terkini. Proses perbaikan 
akan difokuskan kepada upaya perbaikan kinerja UB/UO/AP, dan 
mempercepat pencapaian visi Perusahaan. Masih banyak yang harus 
dilakukan untuk menjadi yang terbaik, dan janganlah berhenti … !!!•

APLICANTS 2013
1. Aviation
2. Lubricants
3. Shipping
4. Retail Fuel Marketing
5. Supply & Distribution
6. Domestic Gas
7. Petrochemical Trading
8. Industrial Fuel Marketing
9. Technical Services
10. PT Elnusa Tbk
11. PT Pertamina Patra Niaga
12. PT Pertamina Trans Kontinental
13. PT Tugu Pratama Indonesia

Special Recognition PQA  2013
1. The Most Improved Organization In All Process, diberikan kepada: PT Elnusa Tbk
2. The Most Improved Organization In Operational Excellence, diberikan kepada: PT Tugu Pratama Indonesia
3. The Most Improved Organization In Leadership & Business Sustainability, diberikan kepada: Supply & Distribution
4. The Most Improved Organization In Operational Excellence, diberikan kepada: PT Tugu Pratama Indonesia
5. The Most Improved Organization In Workforce Focus, diberikan kepada: Petrochemical Trading
6. The Most Improved Organization In Customer Focus, diberikan kepada: PT Tugu Pratama Indonesia

276 376 476 576

Aviation

Industrial Fuel Marketing

Retail Fuel Marketing

Domestic Gas

Lubricants

Petrochemical Trading

Shipping

Technical Services

Supply & Distribution

PT Elnusa Tbk

PT PTK

PT Patra Niaga

PT TPI

Score PQA 2011 vs 2013

2011 2013
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 Tantangan baru di tempat kerja akan memberikan 
ujian tersendiri, dengan situasi-situasi yang dapat meng uji 
karakter serta harga diri Anda. Yang jelas, mempertahankan 
harga diri erat hubungannya dengan menghormati diri 
sendiri, kepercayaan diri, dan keadilan. Berikut ini beberapa 
tips dunia kerja yang bisa dipelajari supaya Anda dapat 
mempertahankan harga diri dan wibawa dalam pekerjaan:

Bantulah si bos agar terlihat baik tanpa menutupi 
diri Anda. Bila bos Anda mendapatkan promosi, maka 
jalan Anda juga akan terbuka.  Sang bos mungkin saja 
bakal membawa serta Anda ke dalam departemen baru 
yang ia pimpin, bila ia melihat Anda sebagai aset dalam 
perusahaan dan kariernya.

Kuncinya, berusahalah untuk terlihat, siap membantu, 
dan siap turun tangan bila dibutuhkan. Tetapi janganlah 
menjadi orang yang selalu ingin tahu urusan orang lain. 
Banggalah atas semua keberhasilan Anda, dan jangan 
menutupi talenta Anda.

Jangan menjadi seorang pengeluh. Bila Anda terus-
menerus minta waktu istirahat kepada bos atau tidak 
menyelesaikan pekerjaan sesuai deadline, maka ia tidak 
bakal menyukai Anda. Hal ini akan sangat berpengaruh 
dalam pekerjaan, perkembangan karier, serta harga diri 
Anda. Pertahankan harga diri dengan membuat keputusan 
bijaksana se suai dengan  tanggung jawab pekerjaan Anda, 
tanpa mengganggu pimpinan untuk sekadar memberikan 
validasi yang tidak perlu atau memberikan pujian untuk 
Anda.

Pastikan kondisi bekerja Anda baik. Anda diharapkan 
bekerja dengan bayaran yang cocok, serta dalam kondisi 
lingkungan pekerjaan yang aman, nyaman, dan baik. 
Pertahankan hak-hak Anda, dan jangan pernah menjual 
harga diri demi sehelai cek. Selain itu, jangan pernah ragu 
membicarakan hal-hal yang memang penting, seperti jam 
kerja yang fleksibel, atau bila perlu mengerjakan pekerjaan 
Anda dari tempat lain. Jadilah fleksibel dan garisbawahi 
benar-benar kepentingan perusahaan. 

Jangan selalu mengikuti mayoritas. Berkolaborasi 
dan bekerjasamalah. Tetapi jangan biarkan diri Anda 
dimanfaatkan orang lain. Anda akan kehilangan 
kehormatan dan harga diri bila membiarkan semua rekan 
kerja melimpahkan pekerjaan kepada Anda, sementara 
mereka tinggal duduk menerima hasilnya. Jangan pernah 
takut menunjukkan kemerdekaan Anda. 

Jangan mengganggu dan kendalikan emosi. Normal-
normal saja bila Anda merasa frustrasi, terganggu, dan 
kecewa kala rekan kerja melakukan kesalahan dan 
berdampak buruk pada diri Anda.  Pertahankan harga 
diri Anda dengan mengontrol emosi. Bila melakukan atau 
mengatakan sesuatu yang tidak pantas, cepatlah minta 
maaf dengan tulus untuk menghindari pertikaian.

Waspadalah terhadap gangguan dan pelecehan.Bila 
Anda terus-menerus mengalami gangguan dari rekan kerja 
atau melihat pelecehan yang dilakukan oleh rekan kerja lain, 
cobalah ambil tindakan. Gangguan dan pelecehan yang 
terjadi dalam lingkungan kerja sangat rentan menyebar 
dan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi rekan-
rekan kerja lain. 

Jangan berkompromi dengan value Anda. Anda 
bertanggung jawab atas semua aksi dan tindakan Anda. 
Bila diminta melakukan sesuatu yang ilegal atau tidak etis, 
lihatlah akibat yang mungkin terjadi. Bekerjalah dengan 
memikirkan harga diri, integritas, kehormatan, dan wibawa 
Anda. Anda perlu melihat diri Anda sendiri di depan cermin 
dan benar-benar menyadari bahwa Anda telah melakukan 
perbuatan baik, dan terbaik sesuai  kemampuan Anda. Di 
setiap penghujung hari, Anda akan merasakan kepuasan 
atas semua pekerjaan yang telah Anda kerjakan dengan 
baik.•centurionline.blogspot.com

mEnjAgA inTEgriTAS 
Di TEmPAT KErjA

JAkARTA – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat 
Kania M Afdal berjabat tangan dengan Neni Alam Yusuf 
sebelum menandatangani serah terima jabatan Ketua 
PWP Tingkat Pusat Direktorat Perencanaan Investasi dan 
Manajemen Resiko (PIMR) di Gedung Wanita Patra, Simprug, 
Jakarta pada (24/9). Neni Alam Yusuf resmi menjabat 
sebagai Ketua PWP Pusat Direktorat PIMR yang baru  untuk 
periode 2013 – 2015 yang sebelumnya dijabat oleh Rina 
Gusrizal.•PRIyo WIDIyANTo

JAkARTA – Serah terima jabatan Ketua Persatuan Wanita 
Patra (PWP) Tingkat Pusat Direktorat Gas PT Pertamina Gas 
dilaksanakan pada 23 September 2013 di Gedung Kwarnas 
Pramuka dari Dewi Gunung Sardjono Hadi kepada Erna 
Hendrajaya.  Acara dipimpin oleh Ketua PWP Pusat Direktorat 
Gas Rinie Hari Karyuliarto.  Rinie menyampaikan, serah terima 
jabatan dan penyempurnaan pengurus dilakukan seiring 
dengan adanya perubahan di dalam organisasi PT Pertamina 
(Persero) dan Anak Perusahaan sebagai induk organisasi 
PWP.•WAHyU NUgRAHA

JAkARTA – Ketua Umum Persatuan Wanita Patra Pusat 
Kania M. Afdal memberikan kenang-kenangan kepada Putri 
Indonesia 2013 Wulandary Herman sebagai narasumber 
pada Seminar “Trend Perawatan Kecantikan Masa Kini” di 
Gedung Wanita Patra, Simprug, Jakarta, (26/9). Acara yang 
diadakan oleh PWP Pusat Bidang  Pendidikan  bekerja sama 
dengan Mustika Ratu ini diisi oleh dr Rudy Eko Fitrianto 
dengan moderator Putri Indonesia Intelegensia 2012 Putri 
Ayudya.•PRIyo WIDIyANTo

Serah Terima Ketua PWP Pertamina gas
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PWP Pusat Adakan 
Seminar Kecantikan
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Peringatan hari Kesaktian Pancasila di Kantor Pusat

JAkARTA – Memperingati Hari Kesaktian Pancasila, Pertamina menyelenggarakan upacara bendera 
dengan tema “Mewujudkan Nilai-nilai Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa” di halaman parkir Kantor 
Pusat Pertamina, Selasa (1/10). Bertindak sebagai pembina upacara adalah Direktur Pemasaran dan 
Niaga Hanung Budya. Hadir dalam acara tersebut seluruh jajaran direksi, komisaris, dan pekerja 
Kantor Pusat Pertamina serta anak perusahaan.•WAHyU NUgRAHA
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Pertamina Energy FC ikuti Prima indonesia Futsal 
League 2013
JAkARTA – Pertamina Energy FC mengikuti rangkaian pertandingan Prima Indonesia Futsal 
League (PIFL) 2013, yang diikuti tujuh klub. PIFL 2013 mengusung format pertandingan 
empat seri. Seri Pertama, digelar di GOR Amongrogo, Yogyakarta (19-23 Agustus), seri 
kedua di Gymnasium UPI Bandung (2-7 September), seri ketiga di Tennis Indoor Senayan, 
Jakarta (17-21 September) dan seri terakhir di GOR ITS Surabaya (1-5 Oktober). Kemudian 
babak empat besar (final four) akan diadakan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta (8-10 
November).•WAHyU NUgRAHA

marketing Operation region i medan Peringati 
hari Kesaktian Pancasila 
MEDAN – Para Pekerja dan Tenaga Kerja Jasa Penunjang (TKJP) PT Pertamina (Persero) 
Marketing Operation Region I memperingati Hari Kesaktian Pancasila pada 1 Oktober 2013 di 
Lapangan Upacara MOR I. Selaku Pembina upacara dibawakan oleh GM MOR I, Giri Santoso. 
Peringatan ini dilakukan dengan pembacaan Ikrar oleh Roid Al Saleh Siregar  dari Fungsi 
Domestic Gas Region I. Sebelumnya, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Anggara 
Ramadhan dari Fungsi IT M&T Region I dan pembacaan doa oleh Mohammad Zulkifli Falagi dari 
Fungsi HR Area Sumbagut. Sedangkan Zainuddin Zaini  dari Fungsi Security Region I menjadi 
pemimpin upacara dan Nabila Fungsi IT M&T Region I sebagai pembaca tertib acara.•MoR I
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Syukuran Satu Dekade Pertamina jadi Persero 
di ru iV Cilacap
CIlACAP  Suasana kebersamaan makan nasi tumpeng bersama pada perayaan HUT ke 10 
Pertamina menjadi PT Persero di RU IV Cilacap. Acara berlangsung di gedung Patra Graha, 
diikuti oleh perwakilan pekerja dari masing-masing fungsi sekitar 350 orang.  GM RU IV Edy 
Prabowo menyerahkan nasi tumpeng secara simbolis kepada 3 pekerja yang berulang tahun 
pada tanggal 17 September sebagai tanda berlangsungnya peringatan HUT tersebut.•RU Iv

10 Tahun menjadi Persero, Ayo indonesia mendunia
BAloNgAN  Memperingati hari ditetapkannya  Pertamina menjadi Persero, RU VI mengadakan 
syukuran  dan teleconference  di Gedung Patra Ayu, Perumahan Bumi Patra, Indramayu, Jawa 
Barat, Selasa (17/9). Pada acara tersebut, seluruh pekerja RU VI Balongan dengan antusias 
menyimak pidato Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Acara diakhiri dengan potong 
tumpeng dan makan bersama yang tersaji dalam tampah (talam). Di setiap tampah tersebut, 
makanan  bisa disantap beramai-ramai oleh pekerja. Suasana ini menambah rasa kekeluargaan 
dan keakraban kepada seluruh pekerja RU VI yang hadir. •RU vI
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gm jOB PPEj Berikan Kuliah Perdana di iTS
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SURyA ARMANSyAH
Vice President Technical DevelopmentFo
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BAMBANg PoNTJo 
lISTIoNo
Project Management Office Manager

HASTo WIBoWo
Vice President Marketing DevelopmentFo
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 : 

RA
H

M
AN

SUgENg PRIyoNo
Project Partnership Manager

WAHyU WIJAyA
Technical Non Process Manager

BURHANUDIN
Technical Process Manager

SURABAyA   Gene ra l 
Manager Joint Operating 
Body Pertamina-PetroChina 
East Java (JOB P-PEJ) Eddy 
Frits Dominggus memberikan 
ku l iah  perdana kepada 
mahasiswa baru angkatan 
2013, Jurusan Teknologi 
Geofisika Institut Teknologi 
Sepuluh November Surabaya 
(ITS), Jumat (6/9). Kuliah 
perdana ini terselenggara 
berkat kerja sama JOB P-PEJ 
dengan sejumlah perguruan 
tinggi negeri di Jawa Timur, 
seperti ITS, Unair, Unesa, dan 
Unibraw.   

Eddy Frits menjelaskan 

Sosialisasi gCg PDSi gencar Dilakukan

Syukuran Kenaikan Produksi 
di PEP Aset 2 Field Pendopo
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JAkARTA   Setiap peru-
sa haan harus memastikan 
bahwa asas GCG diterapkan 
pada setiap aspek bisnis 
dan  d i  semua  j a j a ran 
perusahaan. Asas GCG yaitu 
transparansi, akuntabilitas, 
responsibilitas, independensi 
se r t a  kese ta r aan  dan 
kewajaran diperlukan untuk 
mencapai kinerja yang ber-
kesinambungan dengan tetap 

PENDoPoPT Pertamina 
EP Asset 2 Pendopo Field 
menyelenggarakan syukuran 
kenaikan produksi struktur 
J i rak  d i  Desa  Re josar i 
Kecamatan Sungai Keruh 
Kabupaten Musi Banyuasin, 
Jumat (20/9). Hadir dalam 
kesempatan itu Pendopo 
Field Manager Handri Utama, 
crew Pertamina EP di struktur 
Jirak, dan seluruh lapisan 
masyarakat desa Rejosari. 

Sebaga i  sa l ah  sa tu 
lapangan di Pertamina EP, 
Field Pendopo senantiasa 
berusaha untuk meningkatkan 
Produksi migas sehingga 
member ikan  kont r ibus i 
untuk lifting nasional. Pada 
semester I, produksi rata-
rata Field Pendopo mencapai 
1.532 BOPD dan gas 247.33 
m m s c f d .  P e n c a p a i a n 
Produksi sekitar 150.57% 

memperhatikan pemangku 
kepentingan. Implementasi 
GCG di PDSI bukan hanya 
sekadar me menuhi peraturan 
perun dangan yang berlaku, 
namun karena memang 
sudah menjadi kebutuhan 
dalam menjalani berputarnya 
proses bisnis PDSI. 

Merasakan hal ter sebut, 
t im PDSI yang berkola-
borasi antara fungsi Sekper 

dan SPI PDSI serta fungsi 
C o m p l i a n c e  K o r p o r a t 
melakukan sosialisasi ke 
beberapa area PDSI. Seperti 
halnya yang dilakukan di 
kantor area PDSI Prabumulih 
dan di kantor PDSI Mundu. 
Diikuti oleh sekitar 40 pekerja, 
Team PDSI memaparkan 
tiga point utama yaitu Code 
of Conduct, Visi, Misi dan 
Tata Nilai serta Compliance 

System, GCG secara umum 
dan Gratifikasi, Boundaries 
KPI, dan Whistle Blowing 
System.

Sosialisasi yang dilakukan 
tidak hanya sebatas untuk 
pekerja PDSI, namun juga 
kepada para vendor, agar 
lebih memahami nilai-nilai 
yang diterapkan di PDSI 
dalam proses bisnisnya.•PDSI

dari sasaran awal. Struktur 
yang berkontribusi besar 
terhadap perolehan Produksi 
tersebut salah satunya adalah 
Jirak pada sumur 147 dan 78 
yang terletak di Desa Rejosari. 

P a d a  k e s e m p a t a n 
tersebut Kepala Desa Rejosari 
Sugito menyampaikan rasa 
ter ima kasihnya kepada 
Pertamina EP atas kerja 
sama dalam berbagai bidang 
yang telah dilakukan selama 
ini. Sebagai bentuk rasa 
syukur, perusahaan juga 
menyembelih satu ekor sapi 
dan hasilnya dinikmati oleh 
seluruh masyarakat desa 
Rejosari. 

Pendopo Field Mana-
ger Handri Utama menge-
mukakan, kenaikan produksi 
ini tidak lain berkat dukungan 
dari masyarakat di sekitar 
wilayah operasi perusahaan. 

Handri meminta doa restu 
dari masyarakat agar produksi 
dapat meningkat serta tercipta 
suasana harmonis antara 
Perusahaan dan masyarakat. 
“Dengan adanya kegiatan ini 
kami berharap dapat me-
ning katkan hubungan baik 
Pertamina dan masyarakat”, 
tegasnya. 

Dalam kegiatan terse-

but, perusahaan memberikan 
bantuan seperangkat alat 
marawis kepada kelompok 
Q a s i d a h  R e j o s a r i  d a n 
peralatan olahraga untuk 
kelompok Karang Taruna. 
Bantuan diserahkan oleh 
Field Manager Handri Utama 
didampingi oleh Kepala Desa 
Sugito.•PEP FIElD PENDoPo

FM Pendopo Handri Utama ketika menyampaikan bantuan peralatan Marawis.

proses terbentuknya minyak 
bumi, kegiatan eksplorasi 
un tuk  menemukannya , 
pemboran untuk mengang-
kat nya, operasi produksi 
dan perawatan sumur-
sumur  migas, serta proses 
pemisahan dan penyimpanan 
minyak mentah (crude oil). 
Selain itu dijelaskan juga 
proses b isn is  hu lu dan 
hilir migas. Termasuk profil 
cadangan, tingkat produksi 
dan konsumsi minyak dan gas 
bumi di Indonesia.

Dalam kuliah perdana 
itu, Eddy Frits memberikan 
gambaran tentang wilayah 
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kerja dan kegiatan operasi 
JOB PPEJ di wilayah Jawa 
Timur. “Kami mengutamakan 
safety first  dalam operasi 
perusahaan untuk me mi-
nimalisasi kecelakaan kerja 
dan memit igasi dampak 
kerusakan lingkungan,” papar 

Eddy Frits. 
Kuliah perdana tersebut 

juga diisi dengan tanya jawab. 
Dengan wajah sumringah, 
GM JOB P-PEJ menjawab 
pertanyaan disertai contoh 
sederhana hingga mudah 
dipahami mahasiswa.•JoB PPEJ       



13No. 40
Tahun XLIX,  7 Oktober  2013KIPRAH

ANAk PERUSAHAAN
POSISI

SAToTo AgUSToNo
PJ. Development Director
PT Pertamina EPFo

to
 : 

W
AH

YU
 N

U
G

RA
H

A

BENI JAFFIlIUS IBRADI AD.
PJ. Production & Operation Director
PT Pertamina EPFo
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BUDI SETIo HARToNo
Key Account Marine Manager
Industrial Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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Unconventional Hydrocarbon Manager
Upstream  Business Development,
Direktorat PIMRFo
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DEDI yUSMEN
Eurasia & America Ventures Manager
Upstream Business Growth,
Upstream  Business Development,
Direktorat PIMRFo
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HARIyADI
Marketing & Technical Support Manager
Industrial Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Direktorat Pemasaran & Niaga

B. FRANS JUSTUS lAPIAN
Key Account Industry Manager
Industrial Marketing,
Fuel Marketing & Distribution,
Direktorat Pemasaran & NiagaFo
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Prelaunching rS Pertamedika Sentul City
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Workshop road map Pertagas 
to Operation Excellent 
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VP Upstream Business Growth
Upstream  Business Development,
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SENTUl  Dunia kesehatan 
Indonesia mencatat sejarah 
baru dengan hadirnya Rumah 
Sakit (RS) Pertamedika Sentul 
City, yang pada Sabtu (21/9) 
melakukan prelaunching. 
Inilah rumah sakit rujukan 
untuk pengobatan liver dan 
jantung di Indonesia. Hadir 
dalam kesempatan tersebut 
Menteri Negara Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) Dahlan 
Iskan. 

Dalam sambutannya, 
D a h l a n  I s k a n  s a n g a t 
mengapresiasi kehadiran RS 
Pertamedika Sentul City yang 
dikelola secara profesional 
dan berkelas internasional.

“Saya percaya pada 
komitmen presiden direktur 
Pertamedika Sentul, DR. 
Dany Amrul Ichdan, untuk 
membuat rumah sakit ini 
maju dan berhasil,”jelasPak 
Dahlan dalam sambutannya. 
Ia berharap, RS Pertamedika 
Sentul City yang sebagian 

s a h a m n y a  m i l i k  a n a k 
perusahaan Pertamina itu, 
bisa menjadi kebanggan 
bangsa dalam memberikan 
pelayanan terbaik kepada 
para pender i ta  jantung 
maupun liver di Indonesia.

P r e l a u n c h i n g  R S 
Perta  medika Sentul City 
ditandai dengan seminar 
ilmiah bertema “The latest 
development of liver and 
cardiovascular disease”, 
yang menghadirkan t iga 
pembicara.

Pemb ica ra  pe r t ama 
adalah Prof. Koichi Tanaka, 
ahli transplantasi liver dunia.
Ia membawakan makalah 
“Proposal for liver disease and 
liver transplantation”.

Sementara  i tu ,  P ro f 
Takesi Azuma  memaparkan 
m a k a l a h  “ A d v a n c e 
endoscopic diagnosis and 
treatment for gastrointestinal 
disease”. Adapun dr Alfa 
Ferry,  Sp,  BTKV, F IKA, 

ERSC memaparkan tema 
“Management of cardiac 
bypass surgery (CABG)”.

RS Pertamedika Sentul 
City dibangun di atas lahan 
seluas 2,5 hektare berlokasi 
di Jl. MH Thamrin, kawasan 
perumahan Sentul  Ci ty, 
Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat. RS Pertamedika pada 
saat ini memiliki satu tower 
empat lantai dengan kapasitas 
100 tempat tidur. Rencananya 
akan dikembangkan menjadi 
tiga tower dimana masing-

masing tower menjadi pusat 
unggulan layanan liver (liver 
center) dan pusat unggulan 
layanan jantung (cardiac 
center). 

“Kami harus konsisten 
untuk mengimplementasikan 
roadmap yang sudah kami 
siap kan. Kita akan mem-
bangun dua tower lagi, setelah 
rumah sakit ini membuktikan 
kiner ja baik operasional 
maupun keuangan,” jelas 
DR. Dany Amrul Ichdan.•RS. 

PERTAMEDIkA SENTUl CITy

JAkARTA  PT Pertamina 
Gas (Pertagas) mengadakan 
W o r k s h o p  R o a d  M a p 
Per tagas  to  Opera t ion 
Excellent di Hotel Grand Hyatt 
Jakarta, pada 24 September 
2 0 1 3 .  A c a r a  t e r s e b u t 
dihadiri oleh Direktur Utama, 
Direktur Operasi, Direksi 
Anak Perusahaan Pertagas, 
peker ja  dar i  D i rektorat 
Operasi Pertagas dan mitra 
kerja.

Wo r k s h o p  t e r s e b u t 
dilaksanakan dengan tujuan 
untuk memperoleh komitmen 
dan dukungan dari Direksi, 
Manajemen dan pekerja 
Pertagas untuk bersama-
sama mencapa i  ta rge t 
Operation Excellent pada 
tahun 2015.

“Salah satu target yang 
harus dicapai untuk men-
dapa tkan  ge l a r  Wo r l d 
Class Company di 2015 
adalah Operation Excellent. 
Sebelumnya Pertagas belum 
membuat road map yang 

jelas untuk mencapai target 
tersebut. Lewat acara inilah 
kami memetakan langkah 
yang harus ditempuh,” ujar 
Ferdinand, VP Optimalisasi 
dan Kinerja Operasi Pertagas 
selaku Ketua Tim Perumus.

Dalam acara tersebut 
Per tagas  mengundang 
beberapa praktisi ahli dari 
perusahaan yang te lah 
mendapatkan gelar World 
Class dan akademisi untuk 
memberikan pencerahan 
dalam penyusunan road map 
tersebut. 

Pembicara yang hadir 
pada hari itu adalah Nanang 
Asmadi VP Production PT 
Badak NGL, Supangkat 
Iwan  San toso  Kepa l a 
Pembangkitan Jawa dan 
Bali PT PLN (Persero) dan Dr. 
Rachmat K. Bachrun Dosen 
Teknik Mesin ITB Spesialis 
World Class Operation & 
Maintenance Excellence.

Pada akhir acara, Pertagas 
berhasil merumuskan bahwa 

untuk mencapai Operation 
Excellent di 2015. Yaitu,  
perusahaan harus fokus 
kepada Safety & Health, 
Environment, Reliability dan 
Efficiency. Selain itu, Pertagas 
juga telah menyusun Asset 
Rel iabi l i ty  Improvement 
P rog ram (AR IP )  un tuk 
menjaga dan mengingkatkan 
keandalan aset perusahaan. 
Se lu ruh has i l  te rsebut 
dibentuk dalam Deklarasi 
yang ditandatangani oleh 
Direksi, Manajemen dan 
pekerja di Fungsi Operasi 

Pertagas.
Pada penutupan, Direktur 

Utama Pertagas Hendra 
Jaya berpesan bahwa demi 
mencapai  target World 
Class di 2015, Operation 
Excel lent harus menjadi 
budaya yang melekat dengan 
c i t ra Pertagas.  Hendra 
menekankan pesannya 
dengan mengutip kata-kata 
Aristotle, “We are what we 
repeatedly do. Excellence, 
then, is not an act, but 
habit.”•PERTAgAS 

Direktur Utama  Pertagas Hendra Jaya berpesan agar operation excellent menjadi  
budaya yang melekat dengan citra Pertagas.
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Ciptakan intelektual muda yang 
Paham Ketahanan Energi

Mahasiswa Universitas Mulawarman serius mendengarkan pemaparan Marwan Batubara.

Sharing Skema Pendanaan investasi di Pertamina
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Sharing Session 
Loading green Coke

SURABAyA  Seiring de-
ngan tingginya kebutuhan 
informasi terkait Project & 
Structured Financing, teru-
tama untuk proyek-proyek 
yang direncanakan didanai 
dengan skema off balance 
sheet dan non recourse, 
serta non covenant related 
p a d a  p r o y e k - p r o y e k 
downstream, dirasa perlu 
untuk memberikan sharing 
informasi sebagai edukasi 
dan penyamaan persepsi di 
lingkungan Pertamina yang 
diharapkan dapat men jadi 
basis referensi untuk pe ren-
canaan di masa yang akan 
datang. 

SAMARINDA – Dewasa ini, 
bentuk kepedulian di bidang 
pendidikan t idak melulu 
dilakukan secara formal. 
Berdasarkan ha l  i tu lah, 
Per tamina mengadakan 
kegiatan Pertamina Goes 
to Campus (PGTC) 2013 
di Auditorium Universitas 
Mulawarman, Kamis (19/9). 
Program yang ber ta juk 
“Kaum Muda Intelektual: 
Menciptakan Ketahanan 
Energi untuk Negeri” ini, 
mengajak mahasiswa dan 
pihak akademisi untuk ikut 
menyumbangkan pemikiran 
demi masa depan generasi 
mendatang.

Antusiasme kegiatan 
ini pun tak pelak disambut 
positif mahasiswa Universitas 
Mulawarman. Mereka sangat 
kr i t is  da lam membahas 
ketahanan energi nasional 
yang dipaparkan oleh para 
pembicara PGTC. Ketiga 
pembicara pada kegiatan 
tersebut adalah Pengamat 
Komunikasi Politik Effendi 
Gazal i , Pengamat Migas 
Marwan Batubara ,  dan 
Officer Government Relations 
Pertamina Abdul Halim.

Menurut Manager Legal 
& General Affair Refinery Unit 
V Balikpapan Wiko Taviarto, 
untuk mencapai ketahanan 
energ i  nas ional  dengan 
k o n s e p  p e m b a n g u n a n 
berkelanjutan perlu dukungan 
dari kaum muda intelektual 

dan dosen-dosen untuk 
dapat terus berpikir, berjuang, 
berkreasi dan mendorong 
agar hal tersebut dapat 
terlaksana demi masa depan 
generasi mendatang.

Dengan dilaksanakannya 
program ini,  diharapkan 
masyarakat lebih memahami 
peran dan fungsi Pertamina. 

Di sela-sela kegiatan, 
O f f i ce r  NGO Re la t ions 
Pertamina Oneng Supendah 
menuturkan, pelaksanaan 
PGTC i n i  be rdasa rkan 
persoalan-persoalan yang 
s e l a l u  m e n g e m u k a  d i 
masyarakat dan dibahas 
dalam bentuk pertukaran 
informasi, baik dari Pertamina 
kepada mahasiswa maupun 
sebal iknya. Ia berharap 
generasi muda bisa termo-
tivasi agar menjadi energi 

di negerinya sendiri. Selain 
itu kata dia, supaya ilmu 
yang mereka dapatkan bisa 
dimanfaatkan di bumi pertiwi 
guna membangun kemajuan 
Indonesia.

“Kami berharap ke depan-
nya mahasiswa sebagai inte-
lektual muda mampu me-
ngelola sumber daya alam 
tanpa campur tangan asing. 
Sehingga putra putri bangsa 
dapa t  dengan  bangga 
mencintai produk tanah air 
yang dikelola secara mandiri,” 
harap Oneng Supendah.

Hal serupa dikemukakan, 
Pengamat Komunikasi Politik 
Effendi Gazali. Program ini 
sangat penting dalam ilmu 
komunikasi karena lebih 
banyak berbicara tentang 
stakeholder. Ia mengingatkan 
agar mahasiswa menjadi 

tulang punggung perubahan 
dan selalu berada di garis 
depan perubahan. Jangan 
disibukkan dengan mengejar 
has i l  IPK .  “Bangsa  i n i 
membutuhkan kedaulatan 
energi yang didukung oleh 
generasi muda bangsa,” 
ujarnya. 

Ditemui usai kegiatan, 
salah seorang mahasiswa 
Ibrahim mengungkapkan, 
wawasannya semakin terbuka 
setelah mengikuti acara PGTC 
dan menumbuhkan rasa cinta 
terhadap hasil kekayaan alam 
Indonesia yang melimpah. 
“Inilah saatnya bagi anak 
negeri untuk memanfaatkan 
a p a  y a n g  s e h a r u s n y a 
diman faatkan oleh kita,” 
kata ma hasiswa jurusan 
Teknik Informatika ini.•MEgHA 

kUSUMANINgTRIAS NUgRAHA

Untuk itu, pada 26-27 
September 2013, Fungsi 
Financing menyelenggarakan 
Financing Workshop di Sura-
baya.  Workshop diha diri oleh 
35 peserta dari Direktorat 
P IMR,  D i rek to ra t  Gas , 
Direktorat Hulu, Direktorat 
Pengolahan, Direktorat M&T, 
Corporate Secretary, serta 
Direktorat Keuangan. 

Pada pembukaan acara, 
VP Financing Huddie Dewanto 
m e n y a m p a i k a n  t u j u a n 
Financing Workshop ini untuk 
sharing skema pendanaan 
yang dapat dilakukan untuk 
mendanai kegiatan investasi 
di Pertamina, khususnya 

investasi yang akan dibiayai 
oleh skema Project atau 
Structured Financing.

 Menurutnya, dengan 
adanya pendanaan eksternal 
yang dilakukan tentunya ada 
konsekuensi biaya bunga dan 
pokok yang harus dibayar. 
Dengan demikian diharapkan 
kegiatan investasi  yang 
didanai melalui pendanaan 
eksternal dapat memberikan 
return yang optimal di atas 
cost of fund dari dana yang 
diperoleh. 

Dalam workshop, pe-
serta mendapat tambahan 
wawasan terkait financing 
secara umum, skema ske-

ma project financing, dan 
pengenalan terkait covenant. 

Legal Counsel Latham & 
Watkins dan Legal Corporate 
Function memberikan insight 
terkait Sanction Countries 
untuk membangun awareness 
mengingat semakin tingginya 
interaksi Pertamina dengan 
investor global yang terikat 
pada US Rules . Capital 
Market – Investor memberikan 
sharing pengalaman Investor 
Relation dalam melakukan 
komunikasi dengan Investor 
(bond holder )  Pertamina 
terkait dengan transaksi 
Pertamina. Tak kalah penting, 
Team IFRS menyampaikan 

aspek-aspek dalam akun-
tansi, khususnya IFRS terkait 
dengan pencatatan pinjaman.

D i ha rapkan  dengan 
mengikuti Financing Work-
shop para peserta dapat 
memahami kegiatan financing 

secara umum dan jenis-
jenis project financing yang 
dapat diaplikasikan pada 
proyek-proyek Investasi 
Pertamina yang efektif baik 
secara covenant maupun 
implementasinya.•DIT. kEUANgAN
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DUMAI  RU II mengadakan Rapat Koordinasi 
Produksi dan Pemasaran Green Coke serta sharing 
session dengan operator loading Green Coke di 
RU II Dumai. 

Pjs. General Manager RU II Afdal Martha 
menyampaikan, rapat ini diharapkan dapat tercipta 
kerja sama yang baik dan pelaksanaan di lapangan 
juga berjalan lancar.  Acara yang diadakan pada 
(12/9) dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata 
kepada tiga perusahaan, yaitu Pertamina Energy 
Services Pte. Ltd. (Ekspor), PT. Yosomulyo Jajag 
(Domestik) dan PT. Patra Trading (Domestik).

 Acara diisi dengan presentasi dari setiap 
perusahaan diiringi dengan diskusi  dan tanya 
jawab antara Pertamina dengan buyer. Setelah itu, 
buyer didampingi panitia melakukan peninjauan 
fasilitas loading dermaga Green Coke yang berada 
di dalam Kilang RU II.

Selanjutnya, pada (13/9) di Halaman Kantor Oil 
Movement diadakan pertemuan sharing session 
dengan operator loading Green Coke. Hadir dalam 
acara tersebut Special Chemical Manager Adi 
Haryono, Afdal Martha selaku pejabat sementara 
GM RU II, beberapa tim manajemen dan operator 
loading green coke.

Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan 
komitmen pelaksana loading yang diwakili direktur 
PT Ratu Anggrek dan PT Prakteknika Jasa 
Pratama sebagai vendor yang bertanggung jawab 
dalam pekerjaan tersebut. 

Dan tidak lupa juga sebagai bentuk apresiasi, 
perusahaan memberikan cinderamata berupa jaket 
untuk semua operator loading green coke.•RU II
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joint Planning Session Corporate & 
Anak Perusahaan 2014

Sharing Knowledge Pencitraan 
di Forum KOmET
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YLKi Perdalam Bisnis Pertamina
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VP Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir memaparkan tentang posisi 
Pertamina di antara perusahaan migas lain dan BUMN lain dalam forum KOMET.

BANDUNg  Dalam rangka 
meningkatkan performa 
layanan dan meng-capture 
kebutuhan teknologi infor-
masi pelanggan, Cor porate 
Shared Serv ice (CSS) 
kembal i  melaksanakan 
Joint Planning Session 
(JPS) yang di ikuti  oleh 
customer dari Korporat 
dan Anak Perusahaan yang 
dilaksanakan pada 19 – 20 
September 2013, di Trans Luxury Hotel Bandung.

Joint Planning Session tersebut diharapkan mampu menghasilkan gap mapping 
rencana kerja CSS dengan kebutuhan fungsi-fungsi di lingkungan Korporat dan Anak 
Perusahaan tahun 2014. Kemudian untuk mengetahui strategi pemenuhan kebutuhan 
fungsi di lingkungan Korporat dan Anak Perusahaan dan yang terakhir untuk pemutakhiran 
informasi ICT Master Plan.

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan JPS kali ini antara lain untuk  overview 
milestone CSS dan memaparkan program kerja CSS di tahun 2013, eksplorasi tren 
kebutuhan TI dari pelanggan, gap mapping kebutuhan TI pelanggan dan layanan 
pemenuhannya, sinergisasi berdasarkan gap mapping, serta membangun mutual 
understanding, visi, strategi dan framework kerja sama.

Dalam kegiatan yang berlangsung dua hari tersebut, perwakilan masing-masing Fungsi 
Korporat dan Anak Perusahaan mempresentasikan rencana kerja mereka dan harapan 
untuk dapat mensinergikan kebutuhan teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan yang 
dilakukan oleh CSS ini merupakan langkah nyata CSS dalam mendekatkan diri dengan 
pelanggan dan menciptakan sinergi CSS dengan Fungsi Korporat dan Anak Perusahaan.•

BAloNgANUntuk menge-
tahui proses bisnis Pertamina, 
sembilan orang dari Yayasan 
Lembaga Konsumen Indo nesia 
(YLKI) melakukan kunjungan 
kerja ke Pertamina EP Asset 
3 Field Jatibarang, RU VI 
Balongan dan TBBM Balongan 
(23-24/9). 

Di Pertamina EP Asset 3 
Field Jatibarang, rombongan 
men dapatkan penjelasan 
tentang proses pencarian 
mi nyak mentah dan melihat 
fasi l i tas produksi di Field 
tersebut. 

Kemudian, rombongan 
melanjutkan ke RU VI Ba longan  
dan mendapat pen  je lasan 
tentang proses pengolahan 
minyak mentah menjadi produk 
yang siap dipasarkan. Setelah 
itu rombongan melihat fasilitas 
di TBBM Balongan.

  Ketua YLKI Tulus Abadi 

JAkARTA – Fungsi Quality 
Management Pertamina 
melangsungkan kegiatan 
Forum Knowledge Mana-
ge ment  (KOMET). Acara 
yang berlangsung di Lantai 
M Kantor Pusat Pertamina, 
Jumat (23/9) ini mengusung 
tema ‘Menumbuhkan Citra 
Perusahaan dan Membangun 
Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik’. 

Vice President Corporate 
Communi cation Pertamina 
Ali Mundakir saat membuka 
Forum KOMET mengatakan 
fungsi Corporate Secretary 
memiliki peran penting da-
lam mengomunikasikan ki-
nerja perusahaan dengan 
pemangku kepent ingan 
(stake holder ) .  Sehingga 
pencitraan sebuah perusahaan 
terbentuk dari informasi yang 
dikomunikasikan melalui 
fungsi Corporate Secretary.

“Hasil survei tahun 2006, 
Pertamina dinilai birokratis, 
rentan akan KKN, t idak 
profesional, dan tidak ada 
akt i f i tas CSR. Di sini lah 
fungsi Corporate Secretary 
membangun c i t ra  baru 
Pertamina hingga menjadi 
sepert i  sekarang. Image 
lama tersebut terkikis atas 

kerja sama semua lini usaha  
membangun citra perusahaan 
yang lebih baik,” ujar Ali. 

Dalam kesempatan ter-
sebut,  Manager Compliance 
Pe r t am ina  M inda r yoko 
memaparkan peningkatan 
monitoring kepatuhan Good 
Corporate Governance. Selain 
itu, dipaparkan mengenai 
pen ingka tan  c i t r a  dan 
reputasi perusahaan dalam 
pengelolaan CSR melalui 
perbaikan pengembangan 
program Community Involve-
ment and Development (CID) 
oleh Manager CSR Pertamina 
Ifki Sukarya.

Qual i ty  Management 
Manager GA Pertamina 
Faisal Yusra mengatakan, 

pengelolaan pengetahuan 
telah menjadi best practice 
da l am keg i a t an  b i sn i s 
Pertamina. Hal ini terbukti 
d e n g a n  k e b e r h a s i l a n 
Pertamina menjadi The Winner 
of Indonesian Most Admired 
Knowledge Enterprise (MAKE) 
Awards selama tiga tahun 
berturut-turut sejak 2011.

“Keberhasilan ini juga 
dicerminkan oleh seluruh 
fungsi di Pertamina yang 
te lah dengan maks imal 
berkontribusi dalam mela-
kukan sharing pengetahuan. 
Da lam fo rum in i ,  saya 
melihat sudah banyak aset 
ilmu pengetahuan di fungsi 
Corporate Secretary,” ungkap 
Faisal.•IRlI kARMIlA

menyatakan kunjungan ini 
sangat besar manfaatnya 
bagi YLKI sebagai salah 
satu lembaga yang sangat 
erat hubungannya dengan 
konsumen. Banyak hal baru 
yang diperoleh dari kun-
jungan ini. “Kami yakin banyak 
masyarakat  yang be lum 
pa ham seluruhnya proses 
bisnis Pertamina sehingga 
seringkali menyudutkan Perta-
mina,” ujarnya. Karena itu, 
ia ber harap Pertamina terus 

melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat terutama generasi 
muda sehingga mereka pa ham 
tentang proses bisnisnya.

Sementara Oneng Su-
pendah, Officer NGO Relations  
Pertamina berharap  YLKI bisa  
menjadi salah satu kepan-
jangan tangan Pertamina da-
lam menyampaikan informasi 
tentang kegiatan usahanya 
kepada masyarakat sehingga 
mereka bangga memakai pro-
duk Pertamina.•kUNToRo
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Launching Otomatisasi Program PiD di mOr iV
SEMARANg  Penerapan 
otomatisasi Program PID di 
Marketing Operation Region 
IV dilakukan pada Selasa 
(17/9) atau bertepatan dengan 
hari ulang tahun Pertamina 
sebagai persero yang ke-
10. Penerapan program 
otomatisasi PID adalah wujud 
pemenuhan prinsip-prinsip 
Good Corporate Governance 
(GCG).

P I D  a t a u  P h y s i c a l 
I n v e n t o r y  D e f f e r e n c e 
merupakan posting atau 
pencatatan atas selisih stok 
antara nilai buku dengan 
fisik di dalam MySAP dan 
dilakukan setiap hari oleh unit 

lokasi. Permasalahan yang 
sering muncul ada lah adanya 
perbedaan pencatatan stok di 
buku dan stok fisik sehingga 
harus dilakukan pengecekan 
secara berulang-ulang, dan 
ser ingkal i  menyebabkan 
adanya temuan audit dari 
fungsi Satuan Pengawas 
I n t e r n a l  ( S P I )  t e r k a i t 
ketidakteraturan pencatatan 
yang ada di Pertamina.

Oleh karena itu dibuatlah 
inisiatif Breaktrough Project 
(BTP) otomatisasi PID ini 
dengan dasar SK Dirut No. 
Kpts -79 /C00000/2008-S0. 
Diharapkan dengan launching 
otomatisasi program PID 

dapat  memenuh i  sa lah 
satu pr ins ip GCG yai tu 
transparansi.

Dalam sambutannya, 
GM Marketing Operation 
Reg IV Rifky E. Hardijanto 
memberikan apresiasi kepada 
setiap pihak yang turut serta 
dalam BTP otomatisasi PID 
sehingga project ini dapat 
berjalan sesuai timeline yang 
ditentukan.  ”Terima kasih 
atas perhatian tim otomatisasi 
PID untuk dapat menjadikan 
TBBM Pengapon menjadi 
pilot project untuk go live 
program otomatisasi PID pada 
tanggal 24 Juli 2013 yang lalu 
dan di wilayah Marketing 

Operation Region IV pada 
hari ini bertepatan dengan 
hari ulang tahun Pertamina 
sebagai persero yang ke 10,” 
ucap Rifky.

Keunggulan penerapan 
otomatisasi PID ini adalah 
pekerjaan pencatatan yang 
sebelumnya dilakukan secara 
manual dan berulang-ulang 
sekarang dilakukan secara 
otomatis sehingga Working 
Losses secara harian yang 
sebelumnya tidak terkontrol 
bisa lebih termonitor dengan 
baik. Kelebihan lain dengan 
o t o m a t i s a s i  P I D  i j u g a 
memperkecil faktor human 
error dalam pencatatan.

“Dengan adanya PID 
o t o m a t i s ,  d i h a r a p k a n 
stok buku (MySAP) akan 
menggambarkan stok fisik 
yang  sebena r nya ,  dan 

mendukung fungsi Keuangan 
untuk menampilkan report 
inventory yang akurat.” tutup 
Rifky.•MoR Iv
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KPK Puji Komitmen 
Bersih Pertamina
JAkARTA  Group Head Pemeriksaan, 
Direktorat LHKPN (Laporan Harta Kekayaan 
Penyelenggara Negara) KPK Adl insyah 
Nasution mengapresiasi langkah Direktur 
Utama Pertamina Karen Agustiawan yang 
memperluas cakupan laporan LHKPN yang 
tidak hanya menyentuh level Direksi dan Vice 
President. Lewat SK No.56 Tahun 2013, Direksi 
mewajibkan juga seluruh Manajer korporat 
beserta anak perusahaan.

“Kami menyambut baik perluasan LHKPN 
oleh Direksi Pertamina. Ini merupakan suatu 
langkah positif,” kata  Adlinsyah Nasution dalam 
acara Pengenalan LHKPN Bersama KPK di 
Gedung Utama Pertamina, Senin (30/9).

Terkait hal ini, Vice President Corporate 
Communication Pertamina, Ali Mundakir 
menuturkan in i  merupakan komitmen 
Pertamina dalam mendukung gerakan bersih, 
meningkatkan Good Corporate Governance di 
lingkungan Pertamina. 

Ali menyebutkan bahwa sejak kasus SKK 
Migas mengemuka, industri migas kian menjadi 
sorotan yang intens. Oleh karenanya seluruh 
jajaran Direksi dan insan Pertamina siap komit 
untuk terus meningkatkan implementasi GCG 
di perusahaan. 

“Tidak ada yang susah dalam melaporkan 
harta yang dimiliki. Ini bukan hanya kewajiban 
tapi juga upaya kita untuk mendapat perlin-
dungan hukum dengan melaporkan harta yang 
kita miliki ke KPK,” kata Ali.

Sejatinya penulisan LHKPN merupakan 
suatu kewajiban sebagaimana tertera dalam UU 
No. 28 tahun 1999, tentang penyelenggaraan 
negara yang bersih dan bebas KKN. Indeks 
skor pelaksanaan laporan ini di Pertamina kian 
menjulang tiap tahunnya. Pada tahun ini skornya 
meningkat hingga 93,51. Hal tersebut menjadi 
kebanggaan tersendiri bagi Pertamina sebagai 
pionir penerapan GCG di lingkungan BUMN.• 
SAHRUl HAETAMy ANANTo

Menteri Koperasi dan UKM RI, Syarifuddin Hasan menyerahkan penghargaan Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat 
(GKPM) Award 2013 untuk Pertamina kepada Vice President Investor Relations Achmad Herry Syarifuddin.

Pemberdayaan masyarakat

Pertamina Kantongi 
7 Penghargaan
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JAkARTA –  Penghargaan 
i n i  d i se l engga rakan  o l eh 
C o r p o r a t e  F o r u m  f o r 
Commun i t y  Deve lopment 
(CFCD) bekerja sama dengan 
Kementerian Koordinator Bidang 
Kesejahteraan Rakyat Republik 
Indonesia dan PT Cendekia Mulia 
Komunikasi (CMK), di Grand 
Bal lroom Kart ika Chandra, 
Rabu (2/10). Menurut Menteri 
Koperasi dan UKM RI  Syarifuddin 
Hasan, ini merupakan wujud 
apresiasi terhadap pelaksanaan 
dan kontribusi pemberdayaan 
masyarakat melalui Corporate 
Social Responsibil ity (CSR) 
dan Program Kemitraan Bina 
Lingkungan (PKBL) di Perusahaan 
Swasta dan Perusahaan BUMN.

Program CSR Pertamina 
yang berhasil mendapatkan dua 
penghargaan platinum, yaitu 
Bidang Program Partisipasi 
Penciptaan Lapangan Kerja 
Baru (Budidaya Lebah Madu 
di Hutan Lindung Sungai Wain 
dan Hutan Waduk Manggar 

Penciptaan Akses terhadap Air 
Minum dan Sanitasi Lingkungan 
(Penyediaan Sarana Air Bersih 
dan Sanitasi Layak Berbasis 
Masyarakat di  Kecamatan 
Cilamaya) dan Bidang Program 
Partisipasi Produk Daur Ulang 
(Pengolahan Limbah Klobot/ 
Kulit Jagung di Kabupaten Tuban 
Jawa Timur). Serta penghargaan 
silver untuk Bidang Program 
Pendidikan Dasar 9 tahun melalui 
Anjungan Baca Pertamina.

Vice President Investor 
Relations Pertamina, Achmad 
Herry Syarifuddin meng ungkap-
kan, 7 penghargaan dengan 
b i   dang program berbeda 
yang diraih oleh Pertamina 

Pertamina  kembali 
meraih penghargaan 
dalam ajang gelar karya 
Pemberdayaan Masyarakat 
(gkPM) Award 2013. kali ini 
Pertamina mendapatkan 7 
penghargaan sekaligus yang 
diserahkan langsung oleh 
Menteri koperasi dan UkM 
RI Syarifuddin Hasan.

Balikpapan) dan Bidang Program 
Partisipasi Penanaman Pohon 
diatas Lahan yang tidak Produktif 
(Pemberdayaan Masyarakat 
Pesisir melalui Konservasi Mang-
rove Wilayah Tambakrejo di 
Pesisir yang Berbatasan dengan 
Laut Utara Jawa).

E m p a t  p e n g h a r g a a n 
gold untuk Bidang Program 
P e m b e r d a y a a n  U s a h a 
Mikro Rumah Tangga Miskin 
(Pengolahan Jagung o leh 
Masyarakat Desa Ketaon di 
Boyolal i ) ,  Bidang Program 
Partisipasi Pelayanan Kesehatan 
Ibu Hami l  dan Mela hirkan 
(Pertamina Sehati-Sehat Anak 
Tercinta & Ibu), Bidang Program 

ini  merupakan 7 dari 8 tujuan 
Millenium Development Goals 
(MDGs) di Indonesia. Pihaknya 
mengha rapkan  un tuk  ke 
depannya Pertamina b isa 
ikut semua pro gram yang 
dicanangkan. “Yang terpenting 
buat kami adalah pelak sanaan 
kegiatan CSR dan pemberdayaan 
masyarakat ini berdampak positif 
terhadap keberlangsungan 
perusahaan, keadilan sosial dan 
lingkungan serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat di 
sekitar wilayah operasi kami,” 
ungkap Heri.

Anugerah diberikan kepada 
21 perusahaan untuk 66 program 
CSR dan PKBL.•IRlI kARMIlA


