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Dana Segar untuk PGE
Komitmen PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) 
mengembangkan proyek 
energi panas bumi di 
Indonesia, membuat 
pemerintah Selandia 
Baru menghibahkan 
dana sebesar 6,95 juta 
dolar AS dan World Bank 
mengucurkan soft loan 
sebesar 300 juta dolar AS.

Sepanjang tahun 2011 hingga kini, situasi global diwarnai 
oleh pergolakan politik dan krisis ekonomi. Di negara-negara 
Arab, terjadi Arab Spring atau suatu gerakan rakyat yang 
menuntut perubahan politik Tunisia dan Mesir. Gerakan 
tersebut mempengaruhi iklim politik dinegara Arab lain, seperti 
Libia dan Siria. Sementara itu, di dunia barat terjadi krisis Uni 
Eropa sejak tahun 2010 dan berkepanjangan sampai sekarang. 
Perlambatan pertumbuhan ekonomi negara adidaya Amerika 
Serikat juga menjadi perhatian publik dan berpengaruh besar 
bagi perkembangan pasar ekonomi internasional. 

Kontraksi ekonomi yang terus-menerus terjadi menjadi 
perhatian berbagai kalangan ekonomi dunia, terutama dalam 
memperkirakan dampak gejolak tersebut. Pergerakan pasar 
tercermin dari naik turunnya indeks saham global maupun 
regional, nilai mata uang valuta asing, dan berbagai instrumen 
keuangan lainnya. Iklim bisnis pun terganggu, tercermin 
dari rencana ekspansi berbagai perusahaan yang terpaksa 
diurungkan. 

Meski kondisi ekonomi Indonesia didengungkan sebagai 
salah satu yang cukup tahan (resilient) dengan pergerakan 
global tersebut, Pemerintah Indonesia tidak hanya diam. 
Pemerintah menjaga kestabilan ekonomi melalui berbagai 
upaya, diantaranya kebijakan fiskal dan moneter, kebijakan 
investasi, juga pemerataan ekonomi Indonesia melalui 
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan 
Ekonomi Indonesia (MP3EI). 

Demikian halnya dengan Pertamina. Sebagai BUMN, 
Pertamina dituntut untuk turut berkontribusi melalui investasi 
di sektor hulu maupun hilir. Sejalan dengan RJPP dan RKAP, 
telah dilakukan upaya inisiatif seperti penerbitan obligasi global 
untuk mendukung likuiditas agar dapat tetap berinvestasi. 
Pertamina juga turut mendukung pengamanan suplai energi 
nasional (security of energy supply) melalui peningkatan 
ekspansi perusahaan baik di dalam negeri maupun keluar 
negeri, terutama untuk mendongkrak produksi migas. 
Salah satu upaya ekspansinya, Pertamina bersama dengan 
BUMN lain dan Institusi Pemerintah melakukan gerakan 
Indonesia Incorporated ke beberapa negara yang dipandang 
menguntungkan. Melalui konsep bersama Indonesia 
Incorporated tersebut, cita-cita perusahaan nasional untuk 
berkiprah keluar negeri mulai membuahkan hasil positif dengan 
adanya kunjungan Delegasi Perdana Menteri Irak ke Indonesia 
pekan ini (25-27 Juni), sebagai langkah kedua negara untuk 
menindaklanjuti rencana bisnis dan kerjasama antar negara. 
Hal ini tentunya menunjukkan, perlunya kekuatan yang solid 
diantara perusahaan dengan Pemerintah di tengah gejolak 
ekonomi global untuk bertahan menghadapi krisis.•

IndonESIA incorporated dAlAm 
mEnAnGGulAnGI KonTrAKSI 
EKonomI GloBAl

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary Pertamina dengan 
                Perusahaan Sekuritas.
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jAKArTA –  Serah terima 
dana hibah dan soft loan 
tersebut dilakukan oleh Pre-
siden Direktur PGE, Slamet 
Riadhy dan Country of World 
Bank, Stefan Koeberle, yang 
disaksikan oleh Direktur Hulu 
Pertamina Muhamad Husen 
dan Duta Besar Selandia Baru 
untuk Indonesia David Taylor.

Slamet Riadhy menjelas-
kan, pinjaman lunak bertenor 
30 tahun dan masa tenggang 
10 tahun dengan bunga di 
bawah 3 persen dari World 
Bank akan digunakan untuk 
membiayai proyek panas bumi 
di Ulubelu Unit 3 dan 4, di 
Bandar Lampung. Dana itu 
juga akan dialokasikan untuk 
Lahendong unit 5 dan 6.

“Alokasinya, 175 juta 
dolar AS untuk Ulubelu dan 
sisanya untuk Lahendong,” 
tutur Slamet Riadhy seusai 
acara serah terima dokumen 
dari World Bank ke PGE di 
Ballroom XXI Club, Jakarta  
Theatre, Senin (18/6).

Sedangkan dana hibah 
dari Selandia Baru senilai 6,95 
juta dolar AS akan digunakan 
untuk membiayai Fort End 
Engineering Design untuk 
proyek Ulubelu unit 3 dan 4 
dan Lahendong unit 5 dan 6. 

“Ini merupakan bantuan 
teknik, yang nantinya akan 
dipakai untuk desain fit, atau 
perencanaan desain menjelang 
pembuatan power p lan . 
Termasuk untuk membiayai 
tenaga ahli asing  dari Selandia 
Baru yang bekerja di PGE,” 
papar Slamet Riadhy. 

Realiasi proyek sudah 
berjalan tahun ini, dimulai 
dengan fit de sign project, 
kemudian pro curement , 
power plan hingga ke ber-
bagai langkah lainya secara 
bertahap.

 “Jadi kami  mempunyai 
target yang luar biasa, dari 
292-1.400 bahkan 2.000 
mega watt. Untuk itulah kami 
akan melakukan capability 
building dalam rangka menjadi 
World Leader Geothermal,” 
jelasnya.

Tentang target tersebut, 
Slamet mengatakan yang 

harus dibenahi pertama kali 
adalah segi aset dan sistem.  
Saat ini, aset produksi PGE 
292 megawatt dan akan naik 
menjadi 1432 megawatt di 
tahun-tahun mendatang, 
bahkan hingga 2000 me-
g a w a t t .  “ D e n g a n  a s e t 
yang ada dan dana yang 
dipercayakan kepada PGE, 
kami berkomitmen untuk 
men capai target tersebut,” 
katanya.

Terkait dengan pengem-
bangan proyek ini, Slamet 
mengatakan saat ini produksi 
PGE  256 megawatt, dan 
rencananya akan ditambah 
di tahun ini juga sebesar 110 
megawatt, yaitu dua unit 
masing-masing berkapasitas 
55 megawatt di Ulubelu 1 
dan 2. Rencananya, pada 
2013 juga dilakukan survei 
dan pembuatan power plan.
Diharapkan, pada tahun 2014 

akan terjadi penambahan 
lagi sebanyak 110 megawatt 
yang terkumpul dari Ulubelu 
3 sebanyak 50 megawatt, 
Kamojang 30 megawat, dan 
tambahan dari Karaha 30 
megawatt. 

“Jadi total di tahun 2014 
k i ta  harapkan ada 517 
megawatt. Dan nanti akan 
naik lagi, di 2015, 2016 dan 
2017. Tapi yang pasti, seperti 
janji kita pada menteri BUMN, 
sampai 2014  kita akan raih 
angka 517 megawatt,” tegas 
Slamet Riadhy. 

Slamet meyakinkan, masih 
banyak proyek lainnya yang 
akan terus berjalan untuk 
menyokong  target hingga 
2.000  mega watt. “Semoga 
target tersebut bisa kita capai 
dalam kurun waktu paling 
lambat di tahun 2020,” ujar 
Slamet optimis.•SAHrul HAETAmY 

AnAnTo

Pre siden Direktur PGE Slamet Riadhy dan Country of World Bank Stefan Koeberle berjabat tangan setelah menandatangani  
berita acara serah terima soft loan dari World Bank dan dana hibah dari Selandia Baru. Penandatanganan disaksikan Direktur 
Hulu Pertamina Muhamad Husen dan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia David Taylor.
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Menjadi perusahaan energi 
nasional kelas dunia

VISI

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

MISI

Dalam mencapai  visi dan misinya, 
Pertamina berkomitmen untuk 
menerapkan tata nilai sebagai berikut:

clean (Bersih)
Dikelola secara profesional, 
menghindari benturan kepentingan, 
tidak menoleransi suap, menjunjung 
tinggi kepercayaan dan integritas. 
Berpedoman pada asas-asas tata 
kelola korporasi yang baik.

competitive (Kompetitif)
Mampu berkompetisi dalam skala 
regional maupun internasional, 
mendorong pertumbuhan melalui 
investasi, membangun budaya sadar 
biaya dan menghargai kinerja.

Confident (Percaya diri)
Berperan dalam pembangunan 
ekonomi nasional, menjadi pelopor 
dalam reformasi BUMN, dan 
membangun kebanggaan bangsa.

Customer Focused (Fokus 
pada Pelanggan)
Berorientasi pada kepentingan 
pelanggan, dan berkomitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada pelanggan.

commercial (Komersial)
Menciptakan nilai tambah dengan 
orientasi komersial, mengambil 
keputusan berdasarkan prinsip-
prinsip bisnis yang sehat.

capable (Berkemampuan)
Dikelola oleh pemimpin dan 
pekerja yang profesional dan 
memiliki talenta dan penguasaan 
teknis tinggi, berkomitmen dalam 
membangun kemampuan riset dan 
pengembangan.

TATA NILAI

POJOK
mAnAjEmEn

PEnErAPAn ICoFr 
HAruS dIduKunG 
PEruBAHAn PErIlAKu
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VICE PRESIDENT CORPORATE INTERNAL AUDIT
BudHI dErmAWAn

PEnGAnTAr rEdAKSI :
Upaya untuk terus meningkatkan dukungan terhadap kewajaran 

angka dalam  laporan keuangan tak henti dilakukan, salah satunya 
adalah dengan Program Pengembangan Internal Control over 
Financial Report (ICoFR), yang segera akan diterapkan di Pertamina 
dan  enam anak perusahaannya. Untuk itu kami berbincang dengan  
VP Corporate Internal Audit Budhi dermawan  di kantor Internal 
Audit. 

Tolong jelaskan tentang internal control over Financial 
report (ICoFr) ini?  ICoFR merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari pelaporan keuangan perusahaan, dimana program ini akan 
mendokumentasikan kontrol-kontrol  dalam proses bisnis terkait 
kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan. Nantinya, 
program ini juga akan menghasilkan kontrol tambahan yang diperlukan 
sehingga dukungan kontrol atas kewajaran angka dalam laporan 
keuangan menjadi lebih baik. Program ini juga tidak akan terlepas dari 
program konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standard), 
namun ICoFR lebih kepada pembangunan dan pendokumentasian 
kontrolnya. Sehingga, seyogianya program ini tidak berhenti di 
tahapan proyek, namun harus dikelola secara berkesinambungan oleh 
perusahaan sejalan dengan tuntutan dan kebutuhan atas kewajaran 
angka dalam laporan keuangan tersebut.

Apa bedanya dengan mySAP? Sebenarnya MySAP  itu 
merupakan salah satu perangkat di dalamnya. Dimana program ICoFR 
tidak hanya menyangkut kontrol dalam kesisteman, tetapi lebih kepada 
bagaimana proses asersi dan dokumentasi kontrol yang ada dalam 
proses bisnis kita, sehingga akan melibatkan hampir semua business 
owner / control owner. Kontrol-kontrol tersebut ada yang melekat 
sebagai kontrol otomatis dalam sistem seperti di MySAP, namun ada 
juga yang sifatnya manual. Dan ICoFR akan mendokumentasikan 
keseluruhan kontrol tersebut. Sehingga MySAP hanya salah satu 
bagian di dalamnya. 

Bagaimana tahapan pengembangannya? Sejauh ini, program 
ICoFR dibangun dalam 24 bulan pengembangan, dimana akan 
dibagi menjadi 4 tahapan, yaitu desain, implementasi, testing dan 
pemeliharaan. Yang  baru kita selesaikan sekarang, adalah tahapan 
desain, yang berjalan selama 12 bulan dan selesai pada bulan Mei 
2012 ini. Setelah itu tahapan implementasi yang akan berjalan selama 
3 bulan. Berikutnya kita akan masuk ke dalam tahapan testing yang 
berjalan selama 7 bulan. Dan, terakhir tahapan pemeliharaan atau 
maintenance yang akan berjalan selama 2 bulan. Jadi kita perkirakan 
sekitar Mei 2013, program pengembangan ICoFR ini akan selesai. 

Tetapi kembali lagi, ICoFR seyogianya bukan merupakan project 
yang akan berhenti dimana project ini selesai. Karena memang pada 
dasarnya nanti akan dibutuhkan kegiatan-kegiatan untuk melakukan 
pemeliharaan dan remediasi atau perbaikan kontrol -kontrol dimana kita 
perlu menilai kembali kontrol-kontrol tersebut terkait dengan perubahan 
organisasi ataupun perubahan proses bisnis. 

jadi nanti setelah selesai, baru bisa diaplikasikan ke seluruh 
unit Pertamina? Pada dasarnya, hampir seluruh unit Pertamina 
memang akan terlibat di dalam kegiatan project. Sebagai tambahan, 
saat ini program ICoFR dikembangkan di Korporat plus enam anak 
perusahaan. Jadi secara keseluruhan Pertamina akan memiliki tujuh 
ICoFR, karena bersama enam anak perusahaan terpilih untuk kita 
kembangkan. 

jadi data dari anak perusahaan bisa masuk ke dalam 
data Pertamina Korporat? Pada prinsipnya data tersebut tetap 
ada di setiap anak perusahaan. Program ini lebih kepada bagaimana 
mendokumentasikan hasil asersi atas kontrol-kontrol yang terkait 
dengan penyajian angka di laporan keuangan. Kemudian, pemetaan 

apakah kontrol-kontrol tersebut secara desain sudah efektif dan secara 
operasional sudah dijalankan secara efektif atau belum. Pada saat 
kontrol-kontrol  tersebut efektif, maka secara otomatis dukungan atas 
kewajaran angka dalam laporan keuangan akan menjadi lebih baik 
karena ditunjang dengan kontrol yang memadai di belakangnya. Tetapi 
sekali lagi, angka-angka itu akan tetap tersaji di laporan keuangan, 
dan kita tidak melakukan konsolidasi angka, tetapi lebih kepada 
mengkonsolidasikan proses asersi atas kontrolnya. 

oh, ya, tadi disebutkan ‘penyerahan deliverables’. Apa 
deliverable ini? Output yang kita inginkan dari program pengembangan 
ICoFR ini kita sebut dengan istilah deliverables. Terkait dengan itu, 
program ini akan menghasilkan output berupa Pedoman ICoFR, 
dimana pedoman ini akan mengatur bagaimana ICoFR ini dijalankan 
oleh perusahaan dan dapat kita gunakan sebagai referensi pada saat 
nanti katakanlah  ada anak perusahaan lainnya yang akan kita bangun 
program yang sama. Pedoman ini akan menggambarkan alur proses 
dan siapa melakukan apa,  lengkap dengan TKO dan TKI-nya. 

Kemudian deliverables lainnya adalah Bisnis Proses Model (BPM), 
yang akan menggambarkan alur proses bisnis yang sekarang kita punya 
(current practices)   ditambah dengan kontrol-kontrol tambahan yang 
dibutuhkan untuk menuju kepada best / leading practises. Jadi BPM ini 
akan mengacu ke lini teknis, dan tambahan kontrol yang ada nantinya 
akan kita tempatkan  dalam TKO dan TKI yang sekarang dimiliki oleh 
fungsi operasi. Jadi, kita tidak akan membuat TKO dan TKI baru, namun 
menilai kehandalan kontrol terkait dengan proses bisnisnya. Kita juga 
akan mengidentifikasi risiko-risiko yang ada pada proses bisnis tersebut 
yang nantinya akan dituangkan dalam Risk Control Matrix (RCM).

Jadi, sebenarnya program pengembangan ICoFR berbicara di 
dalam lingkup internal kontrol. Dan karena pemilik kontrol adalah semua 
bisnis proses owner, maka kembali lagi kami memang  mengharapkan 
banyak dukungan dari teman-teman di fungsi operasi dan dukungan dari 
manajemen perusahaan, termasuk manajemen anak perusahaan. Dan 
untuk memperoleh itu, kita masih terus kita sosialisasikan program ICoFR 
dalam program change management. ICoFR tidak akan menghasilkan 
apa-apa  kalau seandainya tidak ada perubahan perilaku/kebiasaan 
dari teman-teman di fungsi operasi untuk peduli dan memelihara kontrol 
dalam proses bisnisnya. 

Kontrol ini sebetulnya untuk mencegah penyalahgunaan 
keuangan atau apa? Salah satunya, iya. Bicara soal dukungan 
kontrol atas kewajaran angka dalam laporan keuangan, juga bicara soal 
salah saji, karena kewajaran penyajian angka dalam laporan keuangan 
merupakan ultimate goal program ini. Dan bicara soal salah saji, salah 
satunya bisa disebabkan oleh adanya penyalahgunaan keuangan 
tersebut. Pada saat kita membangun kontrol secara memadai, bukan 
saja kewajaran angka yang diperoleh namun juga secara otomatis 
mengurangi risiko atas adanya penyelewengan keuangan tersebut. 

Kalau begitu jika ada yang meng-improve data dengan 
angka-angka yang tidak wajar, apakah sistem akan langsung 
me ngenali? Mungkin kata “sistem akan langsung mengenali” kurang 
pas. Sekali lagi, ICoFR adalah program untuk mendokumentasikan 
proses asersi internal control secara berjenjang dari level terendah 
sampai dengan tertinggi. Pada saat saya, katakanlah  sebagai control 
owner, melakukan proses asersi kontrol dalam proses bisnis secara 
rutin  seperti halnya proses rekonsiliasi bank, kemudian proses ini  
terbawa sampai ke  proses  sertifikasi berjenjang di level yang lebih 
tinggi sampai dengan level control group sebagai pengelola ICoFR yang 
notabene bertugas untuk mengevaluasi hasil asersi dari seluruh control 
owner, maka pada saat itu, proses evaluasi akan bisa mengenali saat 
dilakukan test secara sampling atas hasil asersi control owner. Karena, 
selayaknya, proses test dilakukan terhadap dokumentasi proses yang 
ada yang sudah diberikan opini kontrol oleh control owner. •urIP HErdImAn 

KAmBAlI/VIonA FlourEnSKA
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assessment Kompetensi, main course untuk Pekerja
Kompetisi  adalah situasi yang dianggap sangat penting 

bagi kebanyakan perusahaan, dan  perusahaan selalu 
akan memikirkan  bagaimana agar dapat menjadi efisien 
dan bermakna, jika tetap ingin growth dan survive. Jika 
banyak perusahaan telah melakukan berbagai kegiatan 
agar dapat mengelola cost, dan efisiensi biaya operasinal, 
namun  disadari bahwa hal itu bukan menjadi satu satunya 
faktor yang dapat menjadi indikator keberhasilan dalam 
memenangkan kompetisi. Menjaga  produktivitas pekerja pun 
menjadi penting, karena setiap pekerja harus memiliki skill dan 
knowledge yang cukup memadai dalam bekerja. Competency 
model dapat membantu Human Resources dan manager lini  
untuk penempatan pekerja, succession planning, training dan 
individual development program. 

Sebagai suatu ilustrasi, dalam suatu kesempatan 
interview, seorang lulusan sarjana sebuah universitas ter-
kemuka, dengan IPK yang nyaris cum laude, terkenal akan 
kecerdasannya, ternyata tetap tergagap-gagap ketika sampai 
pada pertanyaan: “Apa kompetensi yang Anda miliki sehingga 
kami harus menerima Anda untuk bergabung di perusahaan 
ini?”. Lulusan sarjana ini, atau bahkan kita sendiri, belum 
terbiasa menilai kemampuan diri kita/orang lain karena 
khawatir dikira sombong atau memang terlalu fokus pada 
target yang harus dicapai, tapi kurang fokus pada proses 
pencapaian target itu sendiri. Mari bertanya kepada diri 
sendiri, seberapa besarkah kompetensi yang kita miliki  untuk 
masing-masing di bidangnya? 

Tanpa dapat dipungkiri, kinerja suatu perusahaan pada 
intinya merupakan gabungan dari keseluruhan kinerja individu 
pekerjanya. Namun, seberapa besar kontribusinya, sangat 
tergantung dari kompetensi yang dimiliki masing-masing 
individu pekerja. Kompetensi yang sesuai akan mendorong 
memberikan hasil kerja yang maksimal dan berujung pada 
performa perusahaan.

Lalu apa sebenarnya kompetensi itu? Dalam Competence 
Development Conference yang berlangsung di Johannesburg, 
Afrika Selatan tahun 1997,  kompetensi didefinisikan sebagai 
kumpulan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang 
dibutuhkan untuk melakukan suatu tugas secara baik 
sebagaimana yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. 
Secara harfiah, definisi ini tidak pernah berubah sepanjang 
waktu. Yang berubah hanya redaksionalnya saja. Tiga 
komponen utama jika kita bicara kompetensi adalah: 
pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku 
(attitude/behavior).

PEnGGunAAn KomPETEnSI dI PErTAmInA
Demi mengembangkan mutu kompetensi pekerja, 

Pertamina kini fokus pada pengembangan manajemen 
Sumber Daya Manusia yang berbasis kompetensi. 
Pendekatan kompetensi ini, sejatinya bertujuan untuk 
mengidentifikasi kompetensi seluruh pekerja dan hendak 
menjadikan kompetensi sebagai salah satu pilar dalam 
mendorong prestasi kerja pekerja dan perencanaan program 
pengembangan dan pelatihan.

Selama ini kompetensi yang telah dikenal dan dipergunakan 
oleh perusahaan untuk mengukur pekerja adalah Kompetensi 
Soft, yang selama ini dikenal sebagai Leadership Behavior 
System (LBS) atau perilaku kepemimpinan yang diukur 
setahun dua kali dalam proses People Review. Apabila 
dianggap perlu dari hasil pengukuran tersebut, maka pekerja 
akan dilakukan coaching atau training berdasarkan area 
pengembangan kompetensi.

Di beberapa waktu terakhir ini, perusahaan merasa 
bahwa satu dimensi kompetensi lainnya juga sangat 
memegang peranan penting dalam pengembangan 
dan pengelolaan pekerja, yaitu kompetensi teknis/hard 
competency/kompetensi jabatan.

Pengembangan kompetensi pekerja merupakan sebuah 
rute panjang yang mesti ditempuh, dan harus melalui 
“menu wajib”, yaitu Penilaian Kompetensi (Competency 
Assessment). Namun sebelum seorang pekerja dinilai 
kompetensinya, ada beberapa proses yang terjadi sehingga 
penilaian kompetensi dapat berjalan, yaitu:
1. Identifikasi seluruh jabatan yang ada di Pertamina ber-

dasarkan organisasi yang berlaku, termasuk di dalamnya 
informasi mengenai uraian jabatan (job description) 
UTP/UPJ, KPI, Proses  Bisnis, Kamus Kompetensi dan 
struktur organisasi.

2. Penyusunan Kamus Kompetensi, yaitu kamus yang 
menyimpan informasi mengenai seluruh kompetensi 
yang ada di dalam organisasi. Penyusunan kamus 
kompetensi ini melibatkan seluruh Subject Matter Expert 
(SME) dari seluruh direktorat/fungsi.

3. Menentukan requirement kompetensi minimal setiap 
jabatan atau disebut Kebutuhan Kompetensi Jabatan 
(KKJ). Setiap jabatan akan diidentifikasi 4 s.d 6 
kom  petensi teknis yang krusial dipersyaratkan di 
jabatannya. 

BAGImAnA mEnIlAI KomPETEnSI?
Penilaian kompetensi dilakukan oleh diri sendiri dan 

atasan langsung. Penilaian kompetensi merupakan aktifitas  
menilai  kompetensi pekerja terhadap kompetensi yang 
dipersyaratkan dalam jabatannya berdasarkan pada perilaku 
kritis setiap kompetensi yang ditampilkan evaluee selama 
menduduki jabatannya saat ini. Evaluator berdasarkan 
observasi terhadap evaluee kemudian membandingkan 
apakah evaluee pernah menampilkan perilaku yang tertera 
pada perilaku kritis dan bagaimana kemampuan/kedalaman 
evaluee pada kompetensi tersebut. 

HASIl PEnIlAIAn KomPETEnSI
Setelah semua evaluator melakukan penilaian, ma-

ka nilai akhir dari assessment kompetensi tersebut akan 
menunjukkan gap competency, di mana terdapat selisih 
antara KKJ dan kompetensi individu. Selanjutnya evaluee 
akan mendapatkan feedback hasil penilaian kompetensi 
melalui aktivitas coaching & counselling bersama 
atasannya. 

Proses pengembangan kompetensi pekerja adalah 
proses yang berkesinambungan yang harus didukung oleh 
semua pihak. Dari hasil pengukuran dan pengembangan 
kompetensi ini, diharapkan seluruh pekerja dapat ‘mengenal’ 
kemampuan yang dimilikinya, dan area kompetensi 
ma na yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan 
pekerjaannya, atasan dapat memaksimalkan kinerja tim 
nya, dan perusahaan dapat mengetahui potret kompetensi 
Pekerjanya dan menyusun Individual Development Plan 
(IDP) sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan 
kinerja untuk mencapai tujuan bersama.  

Harapannya, dengan memiliki Individual Development 
Plan,  apalagi bila suatu saat semua area, baik kompetensi 
Teknis maupun Kompetensi Kepemimpinan dipotret 
secara lengkap, maka pengembangan indvidu berbasis 
kompetensi menjadi lebih fokus dan tepat sasaran.•

Barang murah dihamburkan. Barang mahal 
disayang. Begitulah kebiasaan setiap orang 
memperlakukan barang. Sebagai contoh pulpen yang 
selama ini digunakan sehari-hari dalam aktivitas kita. 
Berdasarkan pengalaman diri sendiri dan orang lain, 
pulpen setiap hari raib. Entah karena lupa meletakkan, 
ketinggalan di ruang meeting, dipinjam orang, atau 
bahkan terjatuh di suatu tempat dan diabaikan begitu 
saja. Harga pulpen yang relatif murah di pasaran, mulai 
dari  2 ribu rupiah itu dengan mudahnya dihamburkan. 
Padahal kalau dipikir, jika kita menggunakannya 
dengan teliti dan hati-hati, satu pulpen bisa digunakan 
hingga sebulan. Itupun jika kita rajin menggunakannya 
untuk menulis. 

Beda cerita jika pulpen yang kita miliki adalah 
pulpen mahal bermerek. Jangan harap begitu saja 
ditinggalkan. Dipinjam teman hanya sekadar untuk 
paraf pun langsung diminta dan disimpan. Tintanya 
habis, bisa dibelikan isi ulangnya. 

Kisah tentang pulpen itu, hanya sepenggal contoh 
betapa mudahnya manusia menghamburkan barang 
berharga murah, karena mudah mendapatkannya, 
dan kemampuan daya belinya yang cukup tinggi. 
Fenomena seperti ini juga terjadi pada konsumsi 
energi di tanah air tercinta ini.

Betapa dengan mudahnya orang membeli bahan 
bakar berharga murah –- yang notabene masih 
disubdisi -- sehingga penggunaannya tak terkontrol. 
Hal itu didukung oleh ketersediaan bahan bakar yang 
dituntut selalu ada. Banyak orang berpandangan 
energi murah dan mudah didapat sehingga tak pernah 
memikirkan untuk mencoba menggantinya dengan 
energi alternatif lainnya.

Berdasarkan perbandingan harga bahan bakar 
di negara-negara kawasan Asia, harga BBM di Indo-
nesia dianggap paling murah. Dengan harga BBM 
bersubsidi sebesar Rp 4.500 per liter, sangat jauh 
perbandingannya dengan harga BBM di Myanmar 
yang notabene merupakan negara baru. Direktur 
Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Kementerian 
ESDM, Edy Hermantoro dalam sebuah diskusi pekan 
lalu, mengatakan sebagai negara baru, Myanmar 
memberikan penghargaan terhadap energi. Negara 
tersebut menjual BBM setara Rp 10.000 per liter. 
Menurut Edy, Myanmar bisa menjadi contoh, dimana 
menjual harga BBM dengan harga tanpa subsidi 
bukan berarti tidak memikirkan kepentingan rakyat. 
Tetapi justru sebagai bentuk penghargaan terhadap 
energi yang dimiliki dan kelebihan harga dapat 
digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

Dengan cara itu, tentu saja masyarakat akan 
menghargai penggunaan BBM, dan tidak meng-
hamburkannya. Masyarakat memikirkan perlunya 
berhemat. Bahkan mahalnya harga BBM turut 
merangsang lahirnya inovasi baru dalam pemanfaatan 
energi alternatif yang lebih ekonomis. Alhasil kontribusi 
energi alternatif dan energi terbarukan akan sangat 
terasa hingga bisa mendorong beralihnya konsumsi 
energi alternatif lainnya.

Menghargai energi merupakan wujud dari 
efisiensi, yang mampu menopang perekonomian 
suatu bangsa. Jadi sudah saatnya berpikir kedepan. 
Pengembangan energi alternatif tak akan berjalan, 
jika harga energi fosil masih murah. Selisih tipis antara 
penggunaan energi alternatif dan fosil, tak akan 
membuat orang berpaling ke energi alternatif. “Buat 
apa repot, kalau yang murah saja mudah didapat”.  
Karena itu, mulai saat ini, sudah saatnya bangsa ini 
memikirkan untuk menghargai energi. Bagiamanapun 
juga semakin lama kenikmatan dan kemudahan yang 
didapat saat ini, akan berdampak pada anak cucu kita 
yang harus menopang kesulitan di masa mendatang 
dalam mendapatkan energi. Karena penggunaan 
energi alternatif terlambat dikembangkan dan ha-
bisnya cadangan energi fosil yang dihamburkan, 
aki bat  murahnya harga energi yang bersifat semu  
karena disubsidi.•
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PEKAn InI
duA KIlAnG BAru TAnPA 
PEmBEBASAn lAHAn
jAKArTA (republika) – Pertamina menegaskan, 
rencana pembangunan  dua kilang baru tidak 
harus di Tuban dan Balongan. Pertamina akan 
menggunakan lahan sendiri. Pertamina tidak 
memerlukan pembebasan lahan baru untuk 
membangun kedua kilang baru itu. BUMN migas 
ini akan bekerja sama dengan Kuwait Petroleum 
Corporation dan Saudi Aramco Asia Company 
Limited untuk pembangunan dua kilang baru 
tersebut. “Kami ingin menyampaikan  pesan yang 
jelas kepada masyarakat dan juga para spekulan 
bahwa Pertamina tidak ada rencana melakukan 
pembebasan lahan untuk pembangunan kilang,” 
ujar Vice President Corporate Communication 
Pertamina M. Harun. 

EmPAT SPBG BAru dI PAlEmBAnG 
BEroPErASI julI
PAlEmBAnG (Bisnis Indonesia) – Kepala 
Dinas Perhubungan Kota Palembang Masripin 
Thoyib menjelaskan, operasionalisasi Stasiun 
Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) di Palembang 
baru akan efektif pada awal Juli ini. SPBG 
bantuan dari Kementerian ESDM itu rencananya 
dikelola Pertamina. SPBG yang bakal beroperasi 
berada di Jalan Subekti-Ilir Barat, Jalan Kol. Haji 
Barlian, Jalan Ki Merogan - Kertapati, dan Jalan 
R. Soekamto. Setiap SPBG diperkirakan mampu 
melayani 400-500 kendaraan per hari. 

PGE duKunG rEnCAnA KEnAIKAn 
TArIF PAnAS BumI
jAKArTA (investor daily) – PT Pertamina 
Geothermal Energy (PGE) mendukung rencana 
pemerintah memperbaiki penentuan tarif listrik 
tenaga panas bumi. Pasalnya, harga listrik 
panas bumi saat ini masih di bawah harga 
keekonomian. Presiden Direktur PGE Slamet 
Riadhy mengatakan, pengembangan wilayah 
kerja panas bumi saat ini masih membutuhkan 
investasi cukup tinggi dan menanggung risiko 
cukup besar. Karena itu, perbaikan harga akan 
sanga membangu pengembang. “Pemerintah 
bisa menolong pengembnag dengan menentukan 
tarif yang masuk akal,” katanya.•rIAnTI oCTAVIA

jAKArTA - Pertamina kem-
bali meraih dua peng har-
ga an internasional, yaitu 
Best CFO dan Best Country 
Investor Relations - Indonesia 
Company .  Penghargaan 
ter  sebut diberikan majalah 
terkemuka Corporate Go-
vernance Asia dalam ajang 
“2nd Asian Excellence Re-
cognition Award 2012” di 
penghujung Kuartal 1 2012 
lalu. 

Selain Pertamina, peru-
sahaan Indonesia yang turut 
memperoleh peng har gaan 
dari Corporate Go vernance 
Asia pada ajang tersebut 
antara lain adalah PT Adaro 
Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, 
PT Indofood Tbk, PT Astra 
Internasional Tbk, serta PT 
Telkom Indonesia Tbk yang 
kesemuanya me rupakan per-
usahaan publik. 

jAKArTA - Ada baiknya 
setiap inisiatif dilihat link-
nya ke direktorat mana saja 
sehingga akan timbul lebih 
banyak masukan dan juga 
efisiensi-efisiensi di tempat 
yang lain. Khusus energi 
efisiensi yang terkait dengan 
on use baru Direktorat Peng-
olahan yang melakukan, diha-
rapkan di Direktorat Hulu dan 
Direktorat Pemasaran ada 
tambahan energi inisiatif lain. 
Demikian dipaparkan Direktur 
Utama Pertamina Karen 

Pertamina raih Penghargaan 
corporate Governance asia

Dalam peng-
harga an ter-
s e b u t ,  D i -
rek tu r  Ke  -
uang  an Per-
tamina yang 
p a d a  s a a t 
itu dija bat oleh 
M. Af dal Bahaudin 
me ra ih ge lar  Best  CFO 
ber  kat peranannya dalam 
me nyukseskan penerbitan 
Global Bond Perdana Perta-
mina, di Mei 2011. Dalam 
roadshow penawaran Global 
Bond, Afdal dinilai mampu 
men jadi focal point dalam 
mengomunikasikan kinerja 
perusahaan secara efektif, 
sehingga berhasil menarik 
minat dan meningkatkan ke-
percayaan investor global 
terhadap Pertamina.

Pada  ka  tego r i  Bes t 
Country In  vestor Re  lations, 

P e r t a m i n a  d i -
pan dang ber-

k o m i t m e n 
tinggi da lam 
m e  n i n g -
katkan trans-

paransi per-
usahaan. Salah 

satu in  d i  kas inya 
ada lah telah di lakukannya 
pemeliharaan layanan ko-
munikasi yang baik kepada 
komunitas pelaku pasar 
uang pasca penerb i tan 
global bond perdana, ke-
mudahan akses ke fungsi 
Investor Relations perusahaan 
dalam penyediaan data dan 
informasi bagi investor dan 
publik secara cepat (timely), 
baik melalui pertemuan-per-
temuan dengan bond holders, 
website, contact center 500-
000, serta medium komunikasi 
dua arah lainnya. Di samping 

itu, konsistensi Pertamina 
dalam upaya pe ne rapan 
Good Corporate Governance 
juga mendapat apresiasi. 

Dikutip dari laman pe-
nyelenggara, pemilihan pe-
menang dilakukan melaui 
metode survei kepada 11.000 
perusahaan di 14 negara di 
kawasan Asia, sepanjang 
Maret-September 2011, 
dengan kriteria penilaian me-
liputi upaya penerapan GCG, 
aksi korporasi, aksesi bilitas 
komunikasi serta kinerja per-
usahaan pada tahun berjalan. 
Responden survei adalah 
Fund Managers, Investment 
Funds, dan eksekutif di per-
u sahaan Asia. Pada ma-
lam penganugerahan peng-
hargaan, Pertamina ti dak dapat 
mengirimkan perwakilannya 
karena jadwal yang tidak me-
mungkinkan.•InVESTor rElATIonS

Kick off strategic initiatives 2012 - 2016
Agus tiawan pada saat Kick 
off Strategic Initiatives 2012 
– 2016 di Lantai 21 Kantor 
Pusat Pertamina Jakarta, 
Senin (4/6). 

“Setelah melihat galeri, 
ada inisiatif baru antara Di-
rektorat Umum dan Direktorat 
Pemasaran dan Niaga, yaitu 
optimalisasi procurement. 
Saya berharap roll out per-
tama nya adalah Direktorat 
Hulu, karena di Hulu setiap 
tahun itu kontraknya sangat 
besar,” ujar Karen.

Menurut Karen, strategic 
initiatives ini sudah disetujui 
oleh board. Karena itu, harus 
dilaksanakan dengan sepenuh 
hati. 

“Saya tegaskan di si ni, 
strategic baru bukan meng-
gantikan strategic initiatives 
yang lama,” cetus Karen. 

Sementara itu, Champion 
Strategic Initiatives, Direktur 
PIMR Pertamina M. Afdal 
Bahaudin menjelaskan, semua 
yang ada di strategic initiatives 
ini merupakan top pick up dari 
RJPP 2012. “Meskipun belum 
disahkan, saya berharap 
komitmen di tahun 2012 
ini terlaksana dengan baik. 
Karena ini menjadi pokok 
tu juan perusahaan kita,” ung-

kapnya. 
Afdal memaparkan, ha-

sil yang dicapai untuk 13 
strategic init iatives 2011 
dengan benefit yang diha-
silkan sebesar Rp 1,09 triliun. 
Kemudian lanjutnya, ada po-
tensial gap sebesar Rp 4,38 
triliun dalam pencapaian tar-
get benefit yang akan terjadi 
di tahun 2015. “Jadi kalau 
kita melihat RJPP tahun 
2011-2015 yang diminta oleh 
pemegang saham dengan 
laba sebesar Rp 54,3 triliun, 
maka prognosa gap yang 
terjadi pada saat ini sebesar 
Rp 6,34 triliun,” ujarnya.

“Asumsinya adalah pa da 
periode 2012, 2013, 2014, 
dan 2015 project-project 
inisiatif yang dicanangkan 
itu pelaksanaannya sesuai 
dengan perencanaan baik dari 
sisi waktu, keekonomiannya 
juga sesuai dengan apa 
yang diajukan dan tidak ada 
over budget. Dan langkah-
langkah tersebut itu seperti 
yang disebutkan strategic 
initiatives baru di tahun 2012 
ini ada sebanyak 11 strategic 
initiatives yang menargetkan 
sebesar 13,61 triliun,” ungkap 
Afdal.

A f d a l  m e n e g a s k a n 

harus lebih memperhatikan 
lagi posisi dolar yang sulit 
sekarang ini dan rupiah ba-
ru bisa menguat kembali, 
atas kelangkaan ini perlu 
dipahami semua pihak. “Jadi 
saya harapkan ini menjadi 
titik awal kita ditahun 2012 
untuk bekerja lebih baik lagi,” 
cetusnya.

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut, SVP Investment 
and Business Development, 
Gusrizal mempresentasikan 
13 strategic inisiatif 2012 - 
2016 dari seluruh direktorat. 
Yaitu, perbaikan harga gas 
di kontrak gas PHE ONWJ 
dengan PLN serta harga 
uap dan listrik PGE; Konversi 
minyak ke gas untuk unit 
distilasi di RU II dan RU IV; 
Ekspansi CNG di Sumatera 
Selatan dan optimasi sumber 
gas internasional (Algeria); 
Sentral isasi niaga untuk 
produk NBBM (eks kilang); 
Pengembangan bisnis aset 
exist ing, pengembangan 
biofuel  untuk penggant i 
bahan bakar diesel dan 
pengembangan bisnis diluar 
aset existing; serta Inventory 
management optimization 
dan optimalisasi procurement 
secara korporat.•nIlAWATI dj
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Partisipasi Pertamina dalam 
1st Joint Working Group Indonesia-India

Secretary General Ministry of Petroleum & Natural Gas, G.C. Chaturvedi saat 
mengunjungi SPPBE Pertamina.
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Pertamina luncurkan unit Tera mobil 
Tangki di Empat Terminal BBm
SurABAYA – Pertamina 
mu  l a i  mengope ras i kan 
unit tera mobil tanki di tiga 
Terminal BBM di Jawa Timur 
dan satu terminal BBM di 
Bali, yang dibangun sesuai 
dengan standardisasi Balai 
Metrologi masing-masing 
provinsi. Dengan demikian, 
akurasi volume mobil tanki 
yang dioperasikan Pertamina 
menjadi lebih terjaga, meng-
ingat untuk Tera dan Tera 
Ulang Tangki Ukur Mobil (TUM) 
langsung dapat dilaksanakan 
di terminal BBM Pertamina. 

 Pengoperasian keempat 
Instalasi Tangki Ukur Mobil 
(TUM) tersebut ditandai dengan 
peluncuran yang dilaksanakan 
di Terminal BBM Surabaya 
Group, pa da (28/5). Pada 
kesempatan tersebut juga 
dilakukan penandatanganan 
Nota Kesepahaman an-
tara  Per tamina dengan 
Dinas Perindustr ian dan 
Perdagangan Provinsi Jawa 

mEdAn – Pikun atau Dementia Alzheimer 
adalah salah satu bentuk demensia yang 
berakibat degenerasi otak yang paling sering 
ditemukan dan ditakutkan. Ungkap Dr. 
Irsan Lubis, Sps pada Seminar Kesehatan 
tentang “Mengatasi Terjadinya Dementia Atau 
Kepikunan Dini” pada (7/6) di FRM Region I 
Medan.

 Menurut Irsan, jenis kepikunan ini dapat 
melumpuhkan pikiran dan kecerdasan 
seseorang.  Keadaan ini ditunjukkan dengan 
kemunduran fungsi intelektual dan emosional 
secara progresif dan perlahan sehingga 
mengganggu kegiatan sosial sehari-hari.

Untuk itu, Irsan memberikan  tips pen-
cegahan terjadinya dementia atau kepikunan 
dini. “Caranya,  kendalikan hipertensi, hentikan 
rokok, lakukan aktifitas fisik dengan olahraga 
teratur, periksa secara rutin obat penurun ko-
lesterol, lakukan anti oksigen seperti ex. vitamin 
C dan vitamin E dosisi tinggi, beribadah, dan 
lakukan aktifitas seperti membaca, isi teka-teki 
silang, dengarkan musik atau menari  dan 
bermain games,” jelasnya panjang lebar.

Irsan juga memaparkan secara singkat 
cara pengobatan demensia. Yaitu, simtomatik 
untuk menghambat progresi demensia, 
promotif atau gaya hidup, edukasi, eliminasi 
dan terapi  terhadap faktor resiko penyebab, 
brain exercise atau brain  stimulation, genetic 
conceling, care  giving dan sosialisasi.

Dalam acara ini, para peserta yang terdiri 
dari para pekerja, pensiunan, serta mitra 
kerja Pertamina melakukan pemeriksaan 
demensia atau PET/CT scan (positron 
emission tomography) yang telah disediakan 
oleh tim medical  Fuel Retail Marketing Region 
I Medan.•Frm rEG. I

BAlI - Sebagai national 
energy company, Pertamina 
terus secara aktif berperan 
dalam peningkatan kerjasama 
bidang energi antara Indonesia 
dengan negara sahabat. Salah 
satunya melalui partisipasi 
dalam “1st Joint Working 
Group Indonesia – India” yang 
diselenggarakan pada 4-5 
Juni 2012 di Holiday Inn Hotel, 
Bali. Kegiatan ini merupakan 
tindak lanjut penandatanganan 
Memorandum of Under-
standing (MoU) kerja sama 
bidang migas antara kedua 
negara yang ditandatangani 
Januari 2011. 

Mengambil tema “Dialogue 
for Enhancing Cooperation 
and Investment”, acara ini 
mem pertemukan Delegasi In-
donesia yang dipimpin Dirjen 
Migas, Kementerian ESDM, 
Dr. Evita H. Legowo dengan 
Delegasi India yang dipimpin 
Secretary General, Ministry 
of Petroleum & Natural Gas, 
G.C. Chaturvedi. Delegasi 
India juga dihadiri wakil dari Oil 
and Natural Gas Corporation 
(ONGC), GAIL India Ltd. dan 
Engineers India Ltd. 

Sebagai salah satu De-

legasi Indonesia, Pertamina 
memaparkan posisi sentral 
Pertamina dalam bisnis migas 
di Indonesia dan menjelaskan 
potensi kerja sama di bidang 
Hulu dan Hilir. Pre sentasi 
disampaikan oleh Staf Ahli 
Direktur Utama Bidang Hulu, 
Denie S. Tampubolon (Sektor 
Hulu) dan VP Commercial & 
Business De velopment Direk-
torat Gas, Djohardi Angga 
Kusumah (Sektor Hilir). 

“Pertamina menyambut 
baik joint operation di bidang 
upstream baik yang dilakukan 
di Indonesia, India maupun 
belahan dunia lain. Kami juga 
tertarik kerja sama di bidang 
energi alternatif seperti CBM 
dan Geothermal,” ungkap 
Denie dalam presentasinya. 

Pada hari berikutnya, 
Fungsi Investor Relations 
– Corporate Secretary mem-
fasilitasi site visit ke Stasiun 
Pengisian & Pengangkutan 
Bu lk  E lp i j i  (SPBBE)  PT 
Dasico Panca Rena, Gianyar 
(5/6). Sales Representative 
LPG Rayon VIII, Hanggowo 
Wicaksono dan Direktur Uta-
ma PT Dasico Panca Rena, 
Dewa Putu Ananta yang 

mendampingi para delegasi 
menjelaskan bahwa Pertamina 
sejak 2007 mengemban 
ama nat pemerintah dalam 
mendistribusikan LPG 3 Kg 
sejalan dengan program kon-
versi minyak tanah ke LPG. 

Di sela-sela kunjungan, 
G.C. Chaturvedi mengungkap-
kan perhatiannya terhadap 
pengawasan  d i s t r i bus i 
LPG bersubsidi, terutama 
dalam rangka mengurangi 
penyelewengan atau peng-
gunaan produk yang tidak 
sesuai peruntukan. “Hal yang 
sama terjadi di India, meskipun 
dengan karakteristik berbeda.

Pengawasan distribusi LPG 
perlu melibatkan semua pi-
hak,” ujar Chaturvedi. 

Sebagai akhir dari per-
temuan bilateral “1st Joint 
Work ing Group Indo ne-
sia – India”, kedua pihak 
menandatangan i  Notes 
of Meeting Minutes yang 
menyepakati  untuk mening-
katkan kerja sama bidang 
Information Exchange on Policy, 
Research & Development, 
Joint Upstream Activities, 
Gas Processing, Exchange 
of Experience and Expertise, 
dan Human Resource De-
velopment.•InVESTor rElATIonS

Timur dan Provinsi Bali, serta 
pelaksanaan Tera Ulang 
Tangki Ukur Mobil untuk 
pertama kalinya.

 Terminal BBM yang telah 
memiliki unit tera mobil tanki 
tersebut adalah Terminal BBM 
Surabaya Group, Terminal 
BBM Tuban, dan Terminal 
BBM Tanjungwangi di Jawa 
Timur, serta Terminal BBM 
Manggis di Bali. Instalasi 
Tangki Ukur Mobil (TUM) yang 
dibangun, memiliki tiga bejana 
berkapasitas 5.000 liter, 2.000 
liter, dan 1.000 liter. Ukuran 
bejana ini menyesuaikan 
dengan kapasitas mobil tanki 
yang dioperasikan Pertamina, 
yang merupakan kelipatan 
4.000 liter, 5.000 liter, dan 
8.000 liter. 

Pertamina menginvestasi-
kan dana sekitar Rp 5 miliar 
untuk pengadaan empat unit 
tera mobil tangki atau Instalasi 
Tangki Ukur Mobil (TUM) 
di Jawa Timur-Bali sebagai 

upaya melancarkan distribusi 
komoditas.

Menurut Manager Quantity 
and Quality Pertamina Her-
man M Z, nantinya, Balai 
Metro logi dapat langsung 
melak sanakan Tera dan Tera 
ulang di lokasi Pertamina 
tersebut, karena Instalasi 
Tangki Ukur Mobil (TUM) yang 
dibangun sudah memiliki 
standard yang sama dengan 
yang dimiliki Balai Metrologi. 
Pertamina menyediakan 
tenaga pembantu pengujian 
Tangki Ukur Mobil (TUM), 
yang telah mengikuti pelatihan 
yang dilaksanakan oleh Balai 
Metrologi Dinas Perindustrian 
dan Perdagangan  Provinsi.

Dengan pengoperasian 
keempat Instalasi Tangki Ukur 
Mobil (TUM), maka keakuratan 
mobil tanki, sebagai alat ukur 
yang disepakati Pertamina 
dan pengusaha SPBU, dapat 
lebih terjamin.•Frm rEG. V
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nilam yang memberi 
nilai Tambah

GM Fuel Retail Marketing Region II Faris Aziz (tengah) didampingi OH TBBM 
Kertapati Wawan Gunawan menyaksikan pelajaran komputer pertama yang 
dilaksanakan oleh SD 238 Palembang di Laboratorium Komputer bantuan 
Program CSR Pertamina. 

PAlEmBAnG - Pertamina 
kembali membuktikan ko-
mitmennya dalam mendukung 
percepatan kemajuan di bi-
dang pendidikan baik itu 
pendidikan tinggi hingga ke 
pendidikan dasar. Melalui 
Program CSR, Terminal 
BBM Kertapati menyediakan 
fasilitas belajar komputer 
dengan memberikan bantuan 
laboratorium komputer dan 
perpustakaan mini  bagi Se-
kolah Dasar di sekitar Terminal 
BBM Kertapati.  

Penyerahan laboratorium 
komputer dan perpustakaan 
mini ini diserahkan GM Fuel 
Retail Marketing Region II Faris 
Aziz didampingi OH TBBM 
Kertapati Wawan Gunawan 
bersama Asisten Manager 
External Relation Pemasaran 
BBM Retail Region II  Roberth 
MV, Senin (12/6), di SDN 
238 Palembang. Dari pihak 
sekolah sendiri diwakilkan 
oleh masing masing Kepala 
Sekolah empat sekolah dasar 
yang menerima bantuan ini 
yakni SD 233, SD 236, SD 
238 dan SD 239.  

“Ini merupakan bentuk 

jAKArTA – Pertamina 
sebagai pelaku ekonomi 
juga berkontribusi dalam 
mengembangkan ekonomi 
hijau. Melalui penanganan 
aspek l ingkungan yang 
baik membuktikan bahwa 
Pertamina bukan hanya 
mampu mengekplo i tas i 
sumber daya alam, tapi 
juga mampu mengelo la 
sumberdaya alam. Demikian 
disampaikan Vice President 
HSSE Pertamina,  Joko 

BAlIKPAPAn – Sebagai bentuk kepedulian Pertamina dalam menjaga kelestarian 
satwa di Balikpapan, Selasa (8/5) di Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH) Balikpapan, 
Public Relations Section Head  RU V Fety didampingi Officer CSR  RU V Abdul Malik 
menandatangani kesepakatan adopsi terhadap Anna dan Harris, dua beruang madu yang 
saat ini dirawat di Kawasan Wisata dan Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH) km 23  
Balikpapan. Penandatanganan dilakukan antara Direktur KWPLH H Mansuri dengan PR 
Section Head  RU V Fety disaksikan Kepala BLH Kota Balikpapan, Sofyan.

Anna dan Harris tidak benar-benar diadopsi dan dibawa ke Kantor Besar  Pertamina 
RU V di Jalan Yos Sudarso, melainkan hanya istilah saja untuk mereka yang berpartisipasi 
dalam penyelamatan hewan langka ini. Instansi maupun perorangan dapat memberi donasi 
untuk tiap beruang madu yang saat ini ada di KWPLH. Donasi tersebut untuk memenuhi 
kebutuhan pakan dan perawatan para beruang. Besaran donasi sudah ditentukan, yakni 
1.000 dolar AS untuk setiap beruang. Saat ini ada enam beruang madu, yakni Batik, 
Bennie, Harris, Idot, Anna dan Bedu. Keenam beruang madu tinggal di enclosure seluas 
1,3 hektare.•ru V

BAlonGAn - Mitra binaan RU VI Balongan 
Sri Sugiarti mengajak 90 wanita lainnya berlatih 
menanam Nilam yang daunnya dapat disuling 
menjadi minyak Atsiri.

Pelatihan budi daya tanaman nilam sebagai 
diversifikasi usaha tani bagi mitra binaan itu 
berlangsung 2 hari di Gedung Persatuan 
Wanita Patra Indramayu.

Menurut Sri Sugiarti, tanaman nilam 
setahun bisa dipanen 3 kali. Panen awal saat 
tanaman berusia 3-4 bulan. Setelah itu, selang 
3 bulan panen kedua dan ketiga. Untuk luas 
tanaman nilam 100 bata atau 1.400 M2 hasil 
panennya Rp4 juta. “Asal pemeliharaannya 
baik, 1 pohon bisa menghasilkan 1,5 Kg daun 
nilam dengan modal awal menanam nilam 
seluas 1 hektar Rp16 juta,” ujarnya.

Santo, mewakili Koordinator PKBL RU VI 
Balongan mengemukakan, sejak 1993 PKBL  
RU VI telah menyalurkan dana pinjaman 
Rp 227 miliar kepada lebih dari 7 ribu mitra 
binaan yang mempekerjakan 78 ribu orang 
pada sektor pertanian, peternakan, industri, 
perikanan, jasa dan sebagainya. Jangka waktu 
pinjaman 3 tahun dengan bunga 0,5 persen.

Agus  Raharman Watnaya, mewakili 
perusahaan ketika membuka pelatihan meng-
ingatkan kepada mitra binaan agar benar-
benar memanfaatkan program kemitraan yang 
dilaksanakan RU VI Balongan. “Kami berharap 
keberadaan kita disini akan memberi manfaat 
sehingga kualitas hidup masyarakat sekitar ke 
depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

“Se moga dana yang sudah dikeluarkan 
dapat lebih bermanfaat bagi masyarakat 
terutama dalam meningkatkan pendapatan 
keluarga dan lingkungannya,” ujarnya.•ru VI

kepedulian Pertamina guna 
mendukung kegiatan belajar 
dan mengajar di ma sing-
mas ing  seko l ah .  Kam i 
berharap bantuan ini dapat 
memberikan nilai tambah 
yang besar bagi kemajuan 
pendidikan khususnya per-
cepatan penyerapan ilmu dan 
teknologi bagi para siswa,” 
ungkap Faris Aziz.

W a w a n  G u n a w a n 
meng   ungkapkan bantuan 
la  bora to r ium kompute r 
dan perpustakaan mini ini 
me rupakan bagian da r i 
program “Cerdas Bersa ma 
Pertamina”.

Dana yang dikeluarkan 
untuk menyediakan fasilitas 
komputer dan perpustakaan 
mini sebesar Rp 260 juta. 
Program in i  merupakan 
kelanjutan dari program CSR 
yang telah berjalan sejak 
2010. Seperti diketahui, pa-
da 2010 Pertamina melalui 
Terminal BBM Kertapat i 
menyumbangkan komputer 
ke 10 sekolah dan upskilling 

teacher berupa pelatihan 
komputer gratis. 

“Kita berharap dengan 
diberikannya bantuan ini, para 
siswa dapat terpacu untuk 
lebih berprestasi sehingga bisa 
menjadi lebih melek teknologi.
Kita juga berharap masyarakat 
sekitar juga mau membantu 
menjaga TBBM Kertapati ini 
sebagai aset Pertamina yang 
juga artinya aset bangsa,” 
pungkas Wawan Gunawan.

Acara serah terima ini 
berlangsung secara khidmat 
dan sederhana bersama 
antara pihak sekolah dengan 
pihak Depot Kertapati. “Kita 
sangat  ber ter ima kas ih 
kepada Pertamina karena 
apa yang diberikan sangat 
bermanfaat bagi siswa. Kami 
berharap hal-hal semacam ini 
terus berlanjut di masa-masa 
yang akan datang,” ujar Hj. 
Rusdiana, Kepala Sekolah 
SDN 238 Palembang mewakili 
pihak sekolah penerima ban-
tuan.•Frm rEG. II

ru V Adopsi 
Beruang madu

Anna

Harris

Ayo, Hijaukan rumahmu !
Susilo pada Hari Lingkungan 
Hidup di Kantor Pertamina 
Jakarta, Selasa (5/6). Untuk 
di lingkungan Kantor Pusat 
Pertamina, peringatan Hari 
Lingkungan Hidup diisi dengan 
gerakan hi jaukan rumah 
melalui bagi-bagi 5.500 bibit 
pohon, yang merupakan kerja 
sama antara HSSE, CSR dan 
Pertamina Foundation. Bibit 
pohon tersebut dibagikan 
secara gratis kepada pekerja 
dan mitra kerja untuk ditanam 

di kediamannya masing-
masing sebagai gerakan 
penghijauan rumah.

Menurut Manager CSR 
Pertamina, Ifki Sukarya tujuan 
acara ini untuk mengedukasi 
internal Pertamina. “Selain 
itu, untuk menumbuhkan 
rasa cinta terhadap kualitas 
lingkungan di sekitar tempat 
tinggalnya,” ujarnya. Lebih 
lanjut Ifki menjelaskan, tema 
yang diusung Pertamina yakni 
Hijaukan Rumahmu adalah 
tidak hanya menyangkut 
masalah menanam pohon, 
tapi bagaimana cara berpikir 
dan bertindak yang arif dalam 
memanfaatkan energi. 

Adapun bibit pohon yang 
dibagikan memiliki daya serap 
tinggi terhadap CO2 yang 
terdiri dari 500 pohon kenanga, 
300 pohon mangga, 1.000 
pohon matoa, 200 pohon 
nangka, 1.500 pohon sirsak, 
1.000 pohon sawo, dan 1.000 
pohon rambutan.•nIlAWATI dj
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Direktur Umum Pertamina Luhur Budi Djatmiko secara simbolis menyerahkan 
pohon kepada salah seorang pekerja pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 
di Kantor Pusat Pertamina.
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PKBl Pertamina 
unjuk Produk 
di Prj 2012 

Oppie Andaresta bernyanyi bersama anak-anak pramuka di booth Pertamina pada Pameran Pekan Lingkungan Indonesia.

jAKArTA – Puluhan anak-
anak berseragam pramuka 
dengan ceria bernyanyi mem-
bentuk lingkaran di booth 
Pertamina, di pameran Pekan 
Lingkungan Indonesia, di 
JHCC, Sabtu (16/6). Meski 
baru didengar, namun lagu 
“Tanam” yang dinyanyikan 
penyanyi Oppie Andaresta 
dengan mudah dikuti anak-
anak. Gerakan menanam 
dan menyi ram tanaman 
d iperagakan anak-anak 
sembari menyanyikan refrain 
lagu yang mengajak anak 
untuk menanam pohon 
dan merawatnya.  “Tanam-
tanam…tanam-tanam, Siram-
siram…siram-siram,”teriak 
lantang anak-anak.

Hari itu Pertamina sengaja 
menggelar acara Meet  & 
Great  Oppie Andaresta 
yang  telah meluncurkan 
Album “Lagu Untuk Bumi” 
sejak April lalu. Album lagu 
yang didukung Pertamina 
Foundation ini merupakan  
sarana edukasi bagi anak-
anak untuk mencintai ling-
kungan sejak dini. Head Of 
Pertamina Foundation Nina 
Nurlina Pramono menyatakan 
kegiatan ini sebagai langkah 

jAKArTA - Mitra Binaan Pertamina turut 
berperan serta dalam ajang Pekan Raya 
Jakarta di Hall C1, Jakarta International 
Expo, Kemayoran Jakarta, Kamis (14/6). 
Penyelenggaraan PRJ 2012 berlangsung 
selama 32 hari mulai 14 Juni hingga 15 Juli 
2012.

Penyelenggaraan PRJ ini sebagai event 
tahunan dari perayaan Hari Ulang Tahun ke-
485 Kota Jakarta dengan mengambil tema 
“Majulah Jakartaku”. Sejumlah pameran 
produk dan berbagai kegiatan hiburan akan 
meramaikan acara yang menarik minat 
wisata baik nasional maupun internasional. 

“Kehadiran PRJ ini sebagai media 
promosi, edukasi dan rekreasi. PRJ telah 
menjadi ajang eksplorasi potensi ekonomi 
dan bisnis yang mendorong gairah dunia 
usaha dan ekonomi kreatif”.

Demikian disampaikan oleh Presiden 
Republik Indonesia, Susilo Bambang 
Yudho yono saat membuka PRJ 2012 di 
Kemayoran Jakarta, Kamis (14/6).

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur 
DKI Jakarta, Fauzi Bowo menyampaikan 
bahwa tema yang diusung “Majulah 
Jakartaku” tersebut menggugah untuk 
terus membangun kota Jakarta agar lebih 
maju dan sebagai stimulus perekonomian 
nasional.

PRJ atau yang kerap disebut Jakarta Fair 
ini, dinilai sebagai penjembatan penjualan 
barang dan jasa yang lebih maju, membuka 
investasi dan menumbuhkan inovasi serta 
kreatifitas masyarakat usaha mikro, kecil 
dan menengah.

Ketua Pelaksana Jakarta Fair, Siti Hartati 
Murdaya melaporkan, pada tahun lalu PRJ 
diikuti oleh 2600 peserta dengan total 4,1 
juta pengunjung, dengan transaksi sebesar 
Rp 3,7 triliun. Tahun 2012 ini, Jakarta 
Fair diikuti 2650 peserta dengan target 
pengunjung sebesar 4,5 juta orang dan 
ditargetkan menghasilkan transaksi sebesar 
Rp 4,5 triliun.

Peningkatan pengunjung dan nilai 
transaksi tersebut menurut SBY merupakan 
bukti nyata semakin meningkatnya peran PRJ 
sebagai sarana pemasaran yang berkualitas 
dan berperan penting sebagai gerbang 
investasi perekonomian nasional.• IrlI 

KArmIlA

jAKArTA – Kembali Perta-
mina melakukan aksi terhadap 
lingkungan, yaitu dengan 
memberikan tanaman pohon 
produktif kepada dua sekolah. 
Sekolah Dasar Negeri 01 Karet 
Tengsin Jakarta Pusat dan 
SMP Negeri 8 Pegangsaan 
Jakarta Pusat, Jumat (15/6). 
Pemberian tanaman tersebut 
berkaitan dengan peringatan 
Har i  L ingkungan Hidup 
sedunia. 

Menurut Senior Analyst 
Envi ronmental  Eval  dan 
Development Sri Oetari Saleh, 
penyuluhan dimaksudkan 
untuk mengedukasi anak-anak 
sejak dini. “Bagaimana anak-
anak dilatih untuk menanam 
dan memelihara pohon. Itu 
semua dilakukan agar sejak 
dini anak-anak mencintai 
lingkungan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala 
Sekolah SD Negeri 01 pa gi 
Karet Tengsin, Rukdi menga-
takan dirinya sangat senang 

nyata Pertamina da lam 
mengampanyekan gerakan 
cinta l ingkungan kepada 
generasi penerus bangsa. 
“Saya pikir lewat lagu dan 
buku yang dibuat oleh Oppie 
dan bekerjasama dengan kami 
menjadi cara terbaik untuk 
mengomunikasikan kepada 
anak-anak tingkat sekolah 
dasar kebawah tentang 
pendidikan lingkungan yang 
sesuai dengan visi Pertamina 
Foundation,”jelasnya.

Sementara i tu Oppie 
Andaresta merasa terharu 

mendengar lagu-lagunya 
begitu mudah diterima anak-
anak. “Saya rasa ini challenge 
bagi musisi, bagaimana mem-
buat lagu anak-anak yang 
begitu didengarkan pertama 
kali langsung nyantol dan 
mudah di ikut i ,”ujar art is 
yang sekal igus menjadi 
Duta Lingkungan Hidup itu.
Bagi Oppie lagu tersebut 
merupakan bagian dar i 
tanggung jawabnya untuk 
memberikan pengetahuan 
tentang cinta l ingkungan 
kepada anak-anak dengan 

cara yang sederhana.
Usai bernyanyi bersama 

dan mendapatkan penjelasan 
tentang edukasi memelihara 
l ingkungan hidup, anak-
anak tersebut langsung 
mendapatkan souvenir CD 
“Lagu untuk Bumi” dan buku 
“Bumiku Lestari”, karya Oppie 
Andaresta. “Wah seneng 
banget, dapat CD lagu sama 
bukunya. Lagunya bagus dan 
saya suka,”ujar Rahmantyo 
pelajar SD Karet, Jakarta 
Pusat.•dEWI SrI uTAmI

Satu langkah Selamatkan Bumi

dengan adanya pemberian 
tanaman produkt i f  dan 
penyuluhan yang dilakukan 
pihak Pertamina. “Karena 
kegiatan ini tidak hanya satu 
arah, tetapi dapat melibatkan 
seluruh s iswa dan para 
pendidik sehingga timbul rasa 
peduli terhadap lingkungan 
sekitar sekolah,” katanya.

“Penyuluhan tentang 
ling kungan dan pemanasan 
global menjadi acuan rasa 
tanggung jawab seluruh siswa 

di sekolah kami ini. Karena 
bagi saya tanah sejengkal apa 
pun harus hijau dan rindang. 
Apalagi sekolah kami memiliki 
lahan yang lumayan luas yaitu 
3.000 meter persegi. Jika 
lahan ini ditumbuhi pepohonan 
rindang, bukan tidak mungkin 
lingkungan ini menjadi ruang 
hijau bagi kantor-kantor yang 
ada di sekeliling sekolah kami 
ini,” papar Rukdi antusias.

Sementara itu, Kepala 
Bagian Kesiswaan SMP 

Negeri 8 Pegangsaan, Djodi 
mengungkapkan penyuluhan 
lingkungan yang diberikan 
oleh Pertamina Foundation 
sangat bermanfaat. 

“Kegiatan ini menjadi 
peng gugah bagi seluruh peng-
huni sekolah untuk melakukan 
aksi tanam pohon dalam 
rangka menyelamatkan bumi 
dari berbagai bencana salah 
satunya pemanasan global,” 
ujarnya.•nIlAWATI dj
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Semakin dekat 
Kembali menjadi 
the Winner of 2012 maKe aWard

http://intra.pertamina.com/KomET

Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

oleh Shynta Dewi – Tim KOMET, General Affairs Directorate
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Setelah berhasil lolos menjadi salah satu finalis dari 76 perusahaan yang dinominasikan 
(Q-Corner, Media Pertamina Edisi 21 Mei 2012), pekan lalu Pertamina memasuki tahapan Most 
Admire Knowledge Enterprise (MAKE) Presentation. Faisal Yusra sebagai Ketua Tim KOMET tidak 
hanya mempresentasikan pencapaian Knowledge Management Pertamina (KOMET), namun juga 
memaparkan kualitas value creation yang diperoleh dari program perbaikan dan pengaruhnya 
terhadap Perusahaan.

Presentasi ini menjadi media bagi panelis yang merupakan kumpulan CEO perusahaan terkemuka 
untuk melakukan klarifikasi banyak hal kepada para finalis MAKE Study. Pertanyaan dari panelis 
umumnya mengenai bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan KOMET dalam mendorong keterlibatan 
pekerja untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari budaya berbagi pengetahuan. Kepedulian 
perusahaan dalam menjalankan knowledge sharing yang dijadikan agenda pembahasan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) menjadi poin tersendiri bagi Pertamina. 

Luhur Budi Djatmiko – Direktur Umum turut hadir sebagai salah satu tim panelis. Demikian pula 
Waluyo (Direktur Umum periode sebelumnya) salah satu knowledge expert dalam tim panelis.

    

Program MAKE Study berlanjut menuju tahapan survei pekerja dan verifikasi. Pada tanggal 19 
Juni 2012, tim penyelenggara MAKE Study melakukan survei terhadap pekerja untuk memetakan 
persepsi pekerja terhadap implementasi knowledge management di lingkungannya. Sejumlah 46 
pertanyaan diajukan untuk dijawab secara langsung oleh para pekerja dan hasilnya dapat diketahui 
saat itu juga. Hampir sebagai besar memberikan penilaian yang baik, meskipun masih ada beberapa 
hal yang perlu ditingkatkan.

Tim Penyelenggara MAKE Study bersama Panelist melakukan verifikasi untuk melihat secara 
langsung pengembangan yang dilakukan KOMET dan bukti-bukti keberhasilan yang telah dicapai 
Perusahaan.  

     

Setelah tahapan-tahapan tersebut, panelis akan memberikan penilaian terhadap 8 Dimensi MAKE 
yang dijadikan parameter pengukuran. Hasil penilaian panelis akan diumumkan dalam MAKE Award 
2012 pada tanggal 10 Juli 2012. 

Semoga Tim KOMET beserta KOMETers yang telah bersungguh-sungguh mengimplementasikan 
KOMET dapat mempersembahkan sesuatu kepada Perusahaan melalui MAKE Award ini dengan 
tetap menjadi “The Winner”. Meskipun demikian KOMET tetap memerlukan dukungan dan kontribusi 
insan Pertamina sehingga budaya berbagai pengetahuan berjalan dengan konsisten.

The More You Share, The More You Get!!! Let’s Share Knowledge !!!  

Sebagai salah satu agenda  kegiatan Continuous Improvement Program (CIP)  adalah memberi 
kesempatan kepada kelompok CIP yang sukses pada Temu Karya Mutu Nasional yang lalu untuk  
berkompetisi dalam ajang yang lebih tinggi yaitu konvensi tingkat internasional. Salah satu kegiatan yang 
akan diikuti adalah International Exposition  On Team Excelence ( IETEX)  yang  akan diselenggarakan 
di Singapore pada tanggal 26-30 Juni 2012.

Keikutsertaaan wakil Pertamina dalam kegiatan ini merupakan salah satu cara memotivasi para 
pekerja yang telah berprestasi dalam penciptaan ide-ide kreatif dan perbaikan berkelanjutan  untuk terus 
berkarya dan menunjukkan kemampuannya sampai tingkat internasional dan berkompetisi bersama 
tim-tim negara lain di Asia. Keikutsertaaan juga merupakan reward dalam bentuk yang spesifik yaitu, 
memberi opportunity/peluang kepada pekerja/kelompok pekerja untuk membuktikan hasil karya mereka 
dapat diakui secara internasional.

Pada kesempatan konvensi IETEX tahun ini Tim CIP Pertamina pada IETEX adalah : 

1. Proyek Kendali mutu (PKm)/ Quality Control Project (QCP) Bintang dari refinery unit 
IV Cilacap. Dengan tema yang akan dipresentasikan adalah :  IMPROVE THE RELIABILITY UNIT 
054WS102 BY MAKING  FLUSHING FACILITIES FOR   PITOT TUBE FEED WATER  SWD 

2. Proyek Kendali mutu (PKm) / Quality Control  Project (QCP) CoKEr Plus dari refinery 
unit II dumai. Dengan tema yang akan dipresentasikan adalah:  TO OVERCOME EXCESS COKER 
NAPTHA PROBLEM IN  NHDT UNIT

3. Gugus Kendali mutu (GKm)/Quality Control Circle (QCC) rEWulu dari Pema saran  reg 
IV. Dengan tema yang akan di presentasikan adalah :  CREATING A PERFORMANCE TESTING 
EQUIPMENT FOR A 500 GPM CAPACITY PORTABLE FIRE PUMP

Ketiga kelompok / gugus ini merupakan bagian kelompok  terbaik yang  telah diseleksi dan melewati 
konvensi / presentasi mulai tingkat korporat sampai tingkat nasional dengan raihan predikat Platinum 
dan Gold. Adalah hal yang membanggakan bagi pekerja/insan mutu yang kreatif dan inovatif ini. 
Kesempatan untuk mempresentasikan dan berkompetisi dengan kelompok/gugus dari perusahaan lain 
dari mancanegara khususnya di kawasan Asia merupakan kesempatan yang tidak terulang. Hasilnya 
tentu saja akan menjadi kebanggaaan bagi perusahaan Pertamina  dan negara juga.

Melihat keberhasilan tahun lalu dimana salah satu kelompok / Gugus dari Pertamina untuk pertama 
kalinya meraih predikat penghargaan Merit Award pada ajang ini tentunya pada kesempatan tahun ini 
diharapkan bisa mendapat predikat yang lebih baik.

Persiapan yang sudah dilakukan mulai sejak awal tahun ini seperti penyusunan risalah dan materi 
presentasi  dalam bahasa Inggris sampai persiapan  untuk penyampaian presentasi secara  intensif. 
Dengan harapan akan mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. 

Namun demikian, usaha keras dari para insan mutu ini harus dapat dukungan moril dari semua 
insan Pertamina. Doa dan dorongan semangat harus diperlukan dan diharapkan oleh semua wakil 
peserta dengan harapan  nama Pertamina akan berjaya di dunia internasional. 

Mari kita dukung dan doakan mereka sebagai duta untuk meningkatkan citra perusahaan secara 
nyata di dunia luar  dengan menunjukkan bahwa Pertamina sedang berupaya keras dalam menggapai 
visi baru sebagai perusahaan Energi Nasional kelas dunia. 

Kita tunggu ide-ide terbaik dari insan pertamina diakui oleh dunia luar.  Itulah bentuk implementasi 
nilai 6C yang amat sungguh nyata!!!•

CIP Pertamina Go internasional : 
Bukti Insan mutu Bisa!!!

oleh Adriwal –   Tim Quality Management, General Affairs Directorate

!!
Pertamina MAKE Presentation 2012

MAKE Employee Survey and Verification 2012! !
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Pernahkah dari Kita bertanya-tanya bahwa 

bakat yang Kita miliki akan membawa Kita 
bekerja untuk sendiri atau bekerja dengan orang 
lain? Ketika Anda merasa potensi kreatif yang 
ada di diri harus disalurkan, mungkin menjadi 
seorang pekerja lepas merupakan hal yang 
dicari selama ini. Menjadi seorang pekerja lepas 
memberikan kesempatan kepada Kita untuk 
membentuk karir yang Kita inginkan. Kita dapat 
memilih klien kita, jenis pekerjaaan apa yang 
mau Kita pilih, dan menentukan berapa harga 
biaya Kita mengerjakan tugas. Menjadi seorang 
pekerja lepas tidak perlu tergantung dengan jam 
kerja seperti di kantor, Kita dapat menjadi bos 
serta pegawai dalam waktu bersamaan.

Melalui buku ini dijelaskan Sembilan 
kualitas yang harus dimiliki jika menjadi seorang 
pekerja lepas: 1. Mempunyai naluri bisnis yang 
kuat; pekerja lepas yang kreatif tidak hanya 
menghasilkan pekerjaan yang baik saja, hal 
yang penting ialah mengembangkan bisnis yang 
kuat, 2. Mencintai seni yang Kita miliki; yang 
dimaksud yakni Kita harus mempunyai gairah 
atau hasrat yang kuat untuk hal yang ingin 
kita lakukan, 3. Rasa ingin tahu; merupakan 
salah satu alat kreatif, membuat Kita selalu 
berusaha untuk mencari hal-hal baru, 4. 
Percaya diri dan mempunyai Visi yang Kuat, 
5. Menjadi Pendengar yang baik untuk klien 
Kita dan mempunyai kecakapan observasi 
yang baik dengan hal-hal yang diinginkan oleh 
klien, 6. Keterampilan komunikasi yang baik, 
7. Kemampuan untuk menghadapi kritik dan 
penolakan, 8. Mempunyai sikap yang positif 
serta professional, 9. Mempunyai kebiasaan 
kerja yang baik akan menghasilkan pekerjaan 
yang baik.

Ket ika k i ta  memutuskan menjad i 
pekerja lepas, dan ingin memulainya dengan 
segera. Tetapi sebelum mengirimkan surat 
pengunduran diri ke bos di kantor, penting 
untuk menyiapkan sebanyak mungkin informasi 
untuk mempersiapkan diri Kita menjadi sukses 
ketika menjadi pekerja lepas. Hal-hal yang 
harus dipersiapkan sebelum menjadi pekerja 
lepas yakni aktif melakukan riset dan mengerti 
dengan baik industri yang ingin dijalani. Cari 
informasi melalui buku, publikasi, dan internet 
untuk mencari perusahaan mana saja yang 
tertarik dan cocok dengan industri yang akan 
bangun nanti. Kemudian temukan acara, seperti 
konferensi atau komunitas yang didatangi 
banyak praktisi untuk memperluas jaringan. 

Menjadi pekerja lepas itu bukan hal yang 
mudah serta cepat. Semua bisa saja Kita 
yang akan mengerjakannya sendiri, dimana 
setiap keputusan ada di tangan Kita. Jika Kita 
meninggalkan pekerjaan tetap Kita suatu saat 
nanti dikarenakan terlalu banyak pekerjaan dan 
stress yang berlebihan, tetapi menjadi seorang 
pekerja lepas juga bisa membawa tekanan yang 
lebih besar lagi. Berubah dari yang sebelumnya 
mempunyai pekerjaan yang tetap menjadi 
pekerjaan yang setaip harinya tidak dapat 
tertebak tentu saja mendatangkan tekanan 
tersendiri. Maka dari itu persiapkan semuanya 
dengan baik sebelum menjadi seorang pekerja 
lepas nantinya.•PErPuSTAKAAn
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“One Heart, stress free, be happy”…… Tema yang begitu 
meng-encourage seluruh pekerja dengan mengantarkan ke 
suasana baru di lingkungan kerja Direktorat Pengolahan oleh 
Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto yang memberikan 
perhatian lebih intens pada people development sebagai pondasi 
untuk mencapai kinerja pengolahan yang diharapkan.

Direktorat Pengolahan mengusung tema diatas dalam 
melaksanakan “Refiners Retreat” pada tanggal 8 - 9 Juni 
2012 di RU III tepatnya di Sungai Gerong. Kegiatan ini 
berbeda dengan yang biasa dilakukan sebelumnya. Terasa 
lebih santai, lebih ceria dan lebih sinergis, sesuai dengan 
harapan Direktur Pengolahan bahwa tugas dan tanggung 
jawab pekerja Direktorat Pengolahan itu sangat berat, jangan 
lagi dijalani dengan berat hati… Jalanilah dengan senyum…
Jalanilah dengan happy. Jalanilah dengan rasa syukur yang 
tinggi. Insyaallah dengan bimbingan-NYA semua tugas dapat 
dilaksanakan dengan baik dan sukses. 

Hal penting yang harus menjadi sikap pekerja Direktorat 
Pengolahan adalah saling membantu, saling mendukung 
dengan role & responsibility yang clean dan clear. Rangkaian 
agenda Refiners Retreat yang berlangsung selama satu 
setengah hari dilak sanakan dengan nuansa kekeluargaan 
yang tinggi, interaktif & 
kooperatif, namun tetap 
fokus pada goal acara 
yang di sesi hari pertama 
meliputi: Evaluasi Kinerja 
Tahun 2011, Sasaran 
& Target Tahun 2012, 
k i  ner ja  Tahun 2012 
yang telah tercapai, 
u p a y a - u p a y a  y a n g 
perlu dilakukan dalam 
rangka meningkatkan 
Kinerja, dan tentu sa-
ja membangun ke ke-
luargaan & sinergi pekerja 
Pengolahan, sementara 
di sesi setengah hari ke-
dua disampaikan kinerja 
masing-masing RUs. 

DINAMIKA
TrAnSFormASIRefiners 

 retreat
Dengan merasakan man-
faat dari pelaksanaan 
kegiatan ini, sehingga 
seluruh peserta sepakat 
untuk melaksanakannya 
secara berkala 3 bulan 
sekali. 

Pese r ta  Re f i ne rs 
Retreat terdiri dari Direk-
tur Pengolahan, SVP 
Refining Operation, pa-
ra Vice President, para 
General Manager dan 
para Manager terkait, 
dengan fasilitator pelak-
sana dari  Operation Ex-
cellence (OpEx) baik OpEx 
Central maupun OpEx RU 

III dan RU V dengan dukungan seluruh manajemen RU III.

Rangkaian kegiatan  berlangsung lancar, sukses dan sangat 
memotivasi, sehingga terlihat begitu kentalnya kekeluargaan di 
lingkungan Direktorat Pengolahan, setiap Pribadi yang hadir merasa 
bagian penting dari organisasi yang sangat diharapkan perannya 
untuk meningkatkan kinerja Pengolahan.   

Setelah para GM RUs menyampaikan profil kinerja dan upaya 
peningkatan kinerja melalui format posters dalam gallery walk, 
maka di akhir sesi sebelum penutupan, para GM mendapatkan 
kesempatan menyampaikan hal hal yang menjadi high lights di 
masing masing RUs yang memerlukan alignment diantara RUs 
maupun RU dengan Kantor Pusat.

Sejalan dengan renewable spirit Pertamina, para peserta 
yang merupakan para leaders Direktorat Pengolahan merasakan 
mendapat penyegaran dan meng-energized dirinya dengan 
komit men untuk terus dan terus meningkatkan kinerja Direktorat 
Pengolahan. Kilang sudah menunggu… 

Selamat berjuang.... Tetaplah menjadi kebanggaan dan role 
model bagi seluruh pekerja Direktorat Pengolahan.•OpEx- rEFInErY 

dIrECTorATE
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PErTAmInA moTor CluB 
BAKTI SoSIAl KE BAndunG 
SElATAn

BAndunG –  Kembali Pertamina melakukan bakti sosial 
dengan target Sekolah Dasar Rancabali yang berlokasi 
di Jalan Raya Rancabali Desa Patengan, Kecamatan 
Rancabali, Kabupaten Bandung Selatan, Jawa Barat. 
Bakti sosial dilakukan Program Kemitraan dan Bina 
Lingkungan (PKBL) Pertamina dan Pertamina Motor 
Club (PMC) merupakan komunitas pencinta motor 
dilingkungan Pertamina Kantor Pusat Jakarta. Kegiatan 
berlangsung pada 26-27 Mei 2012.

Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Ketua 
Umum Pertamina Motor Club, Sutrisno kepada Kepala 
Sekolah SD Negeri Rancabali Edy Purwanto, berupa 
perlengkapan sekolah. Bantuan tersebut diberikan 
kepada 185 siswa seperti tas, pencil, buku, dan uang 
saku. Dengan total nilai sebesar Rp 11.840.000.•PmC

PErSIAPKAn dIrI 
jElAnG BulAn SuCI rAmAdAn

jAKArTA –  Ratusan insan Pertamina secara khidmat 
pengajian rutin bulanan yang digelar oleh Badan 
Da’wah Islam Pertamina di gedung M, Rabu (13/6).  
Ustad Muchtar Ilyas dari Departemen Agama RI 
saat itu menyerukan pentingnya setiap muslim untuk 
kian mempertebal keimanan dan mematri keihlasan 
di kehidupan sehari-hari, mulai dari hal terkecil 
untuk  mencari ridha Allah SWT, terlebih lagi untuk 
menyongsong kedatangan bulan Ramadhan •SAHrul 
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TIm BuluTAnGKIS 
BErEGu PErTAmInA juArA 
Por dPrdSu 2012

mEdAn –  Setelah mengalahkan tuan rumah dari Tim 
DPRD Sumatera Utara dengan skor 2-0, Kontingen 
Tim Bulutangkis Beregu Pertamina berhasil menjuarai 
Pekan Olahraga (POR) DPRD Sumut 2012 yang 
digelar selama 2 hari sejak tanggal 24 hingga 26 Mei 
2012 di Stadion Mini Pancing Medan. 

Atas keberhasi lan yang diperoleh dar i 
Pertandingan ini, Tim Pertamina berhak mendapatkan 
juara Pertama dengan memperoleh mendali emas 
setiap pemain dan uang pembinaan, sedangkan 
juara kedua mendapatkan medali perak dan uang 
pembinaan serta juara ketiga mendapatkan perunggu 
serta uang pembinaan yang diserahkan langsung 
oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara, Kamaluddin 
Harahap.•Frm rEG. I mEdAnFo

to
 : 

FR
M

 R
E

G
. I

 M
E

D
A

N

Fo
to

 : 
R

U
 II

 D
U

M
A

I

romBonGAn KoHAnudnAS 
TnI Au KunjunGI ru II 

dumAI - Pada (22/5) rombongan Perwira 
Menengah Kohanudnas TNI AU yang dipimpin 
Kolonel Bambang Tetuko mengunjungi RU II 
dan disambut GM. RU II Irwan dan Legal & 
General Affairs Fardi.  Rombongan didampingi 
oleh Komandan Satradar 232, Letkol. Lek Emil 
Syarif beserta staff. Tujuan kehadiran mereka  
adalah dalam rangka koordinasi tentang rencana 
latihan bersama  Pertahanan Udara Pasif (Hanud 
Pasif),  antara lain simulasi pemadaman api, 
evakuasi pekerja & dokumen serta beberapa 
aktifitas lainnya di RU II.  Sementara GM RU II, 
Irwan menyampaikan bahwa pertemuan tidak  
hanya dilakukan sekali ini saja. Pertemuan 
selanjutnya akan membahas yang berkaitan 
tentang skenario latihan dan segala sesuatu yang 
diperlukan. “Sehingga pada saat pelaksanaannya 
nanti semuanya berjalan lancar dan terkendali,” 
demikian disampaikan GM RU II.•ru II

Warung Kopi
Ngantukkkkk...
Pagi hari di kantin Mang Warta.

ujang : Hoooammmm....
Pak joni : Hei Jang, Kalo nguap ditutup donkkk...
ujang : Hadeuhhh maap Pak... Gak tau kalo 

ada Bapak...
Pak Hamzah: Hahahahaha.... Pasti semalem abis 

nonton bola ya...
ujang : Hehehe, Iya Pak. Maklum dah, 

namanya juga lagi musim Piala Eropa. 
Trus pemainnya bagus-bagus.

Bu Sari : Pak Joni dan Pak Hamzah gak nonton 
bola semalem?

Pak joni : Nontonlahhhh....
Pak Hamzah: Nonton Bu... Kayaknya kurang afdol 

kalo gak nonton bola. Apalagi pas yang 
main negara yang kita jagoin.

Iyum : Iyum juga suka ikutan nonton Pak. 
Seru sih... Cuma sebelnya, besok 
paginya Kang Ujang pasti kebanyakan 
tidurnya daripada bantuin Iyum.

Bu nita : Wah, yang model begini nih yang gak 
bener...

ujang : Ah, Iyum pengaduan... Kan ngantuk 
Yum... Nanti juga kalo musim bola 
udah abis, gak ngantukan lagiiii.

Pak joni : Hahahahaha Iyum komplain. Kau 
jangan malu-maluin kaum lelaki lah 
Janggg.... Masa cuma nonton bola 
berapa jam aja, besoknya ngantuk. 
Kayak saya nih. Malem nonton bola, 
siang tetap fit.

Bu nita : Iyalah Pak Joni fit... Tuh, sepagian aja 
udah dua gelas kopi item diminum. 
Doping ya Pak? xixixixixi

Pak joni : Hehehehe Iya Bu... Kan gak sampe 
sebulan pertandingan ini. Semua 
akan kembali normal. Yang penting, 
sekarang gak jadi ngantukan dan gak 
bikin bete temen kerja. Ya kan?•
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AnAK PEruSAHAAn
Produksi PEP Field Papua 
lampaui Target

delegasi IoGPP Kunjungi Prabumulih

Fire drill untuk regu oPKd dan operator SP/SK
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jAKArTA - “Saya selalu memantau kemajuan 
setiap anak perusahaan. Karena dua minggu 
sekali, rapat Board of Director selalu mengevaluasi 
kinerja Hulu,” demikian dikatakan oleh Dirut 
Pertamina Karen Agustiawan ketika memberikan 
sambutannya pada syukuran HUT ke-4 PT 
Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI). 
Acara yang berlangsung  di Menara Standard 
Chartered Lantai 3 pada Rabu (13/6) mengangkat 
tema “Membangun Sinergi  untuk Mempercepat  
Perubahan dalam Rangka  Meningkatkan  Nilai 
Perusahaan”. 

Acara juga dihadiri Dirut PDSI Amran Anwar, 
juga dihadiri Direktur Keuangan dan Administrasi 
Hemzairil, Direktur Operasi Faried Rudiono, 
Direktur Pemasaran dan Pengembangan Adi  
Harianto, beserta jajaran  manajemen lainnya. 
Dari jajaran komisaris, tampak hadir Subarkah 
Kustowo.  Hadir juga undangan  seperti Presiden 
Direktur Pertamina EP Syamsu Alam, Dirut 
Pertagas Gunung Sardjono Hadi. 

Karen pun menegaskan, direksi sudah punya 
komitmen aggressive in upstream, profitable in 
downstream. “Kita ingin memajukan Pertamina, 
termasuk memberikan energi buat seluruh ma-
syarakat Indonesia.”

Sementara Amran Anwar dalam sambutannya 
mengakui masih banyak hal yang harus dibenahi 
dari PDSI, dan pembenahan-pembenahan itu 
sudah dilakukan dengan melihat trend pen-
dapatan usaha. “Aktivitas kita memang banyak 
dari Pertamina EP dan Pertamina Geothermal 
Energy,” kata Amran. 

Ia pun menguraikan kondisi-kondisi yang 
dihadapi PDSI dan sangat menyadarinya. “Kami 
harus bekerja lebih smart lagi, untuk mencapai 
target tahun 2012,” tegasnya. 

Amran memaparkan tantangan dan peluang  
ke depan dan yakin PDSI akan tetap ada, karena 
kebutuhan untuk drilling akan selalu ada. 

Hal yang sama disampaikan Hemzairil selaku 
ketua panitia HUT. Untuk itu, PDSI perlu melakukan 
perubahan. “Kalau kita tidak berubah, maka kita 
tidak  bisa maju,” tutur Hemzairil. “Ini harus kita 
sadari bersama. Perubahan tidak bisa dijalankan 
tanpa sinergi.” Dengan sinergi, Hemzairil yakin  
PDSI bisa meraih laba tiga kali dari yang bisa 
didapat sekarang. 

Acara juga  diisi  dengan presentasi moitivasi 
dari Djoko Nugroho yang memberikan  presentasi 
sembari bermain guitar dan  angklung.  

Dalam acara tersebut  juga diserahkan len-
cana ulang tahun dinas yang ke-20 bagi pekerja 
Pertamina perbantuan di PDSI.•urIP HErdImAn 

KAmBAlI   
 

SoronG – Pertamina EP 
Region KTI Field Papua telah 
berhasil tembus total produksi 
minyak pada Juni 2012 
mencapai 1.060 barrel oil per 
day (bopd) atau 116 persen 
dari angka yang ditargetkan 
di tahun 2012 yaitu 913 bopd. 
Angka produksi tersebut 
terdiri dari 798 bopd dari 
lapangan yang dioperasikan 
sendiri dan 242 bopd dari 
untisasi Wakamuk.

Field Manager Papua, 
Subli Ibrahim menjelaskan 
angka pencapaian produksi 
ini cukup signifikan jika di-
bandingkan tahun 2011 lalu 
yang hanya 95 persen dari 
target yang ditetapkan. 

Dengan luas wilayah kerja 
17.083 km2 (termasuk TAC), 
Field Papua telah berhasil 
membuktikan dirinya untuk 
bisa berkontribusi positif 
terhadap upaya pencapaian 
target produksi Pertamina EP 
khususnya bagi Region KTI. 

Subli Ibrahim mengatakan 
salah satu tantangan me-
ngelola Field Papua adalah 
kadar air yang tinggi. Untuk 
itu, ujar Subli, Field Papua 

PrABumulIH - Delegasi 
Indonesia Oil and Gas Part-
nership Program (IOGPP) 
melakukan kunjungan ke 
Per tamina EP (PEP) Region 
Sumatera, Prabumulih, Kamis 
(31/5). Kunjungan delegasi 
ini merupakan salah satu 
agenda Direktorat Jenderal 
Minyak dan Gas Bumi untuk 
menjajaki peluang kerja sama 
maupun pertukaran informasi 
tentang pengelolaan industri 
hulu Migas.

Rombongan delegasi 
diterima oleh Manajer Se nior 

khususnya di Klamono me-
lakukan pengelolaan air 
terproduksi untuk meng-
optimalkan produksi minyak 
di lapangan tersebut. 

D isamping i tu ,  F ie ld 
Papua juga melakukan gross 
up sampai dengan 100 ribu 
bwpd hingga akhir 2012, 
dengan dilakukannya gross 
up lebih banyak maka minyak 
yang terikut juga akan lebih 
banyak. 

“Secara teknis peng-
angkatan minyak adalah meng-
ubah pompa menggunakan 
Electrical Submersible Pump 
(ESP). Selain itu, ESP yang 
kapasitas kecil kita perbesar 
kapasitasnya,” lanjut Subli.

Jumlah sumur yang own 
operation di Field Papua 
saat ini adalah 219 sumur 
dan tahun 2012 ini akan 
melakukan eksplorasi dengan 
tambahan dua sumur baru.  

Pertamina EP Field Pa-
pua berhasil mencapai ki-
nerja tersebut dengan tetap 
mengedepankan aspek 
HSE. Lapangan ini berhasil 
mencapai 15 juta jam kerja 
selamat. Bahkan pada ta-

hun 2008,  F ie ld Papua 
men dapatkan penghargaan 
Patra Nirbaya Karya Utama 
dalam bidang Keselamatan 
& Kesehatan Kerja untuk 
pencapaian 10 juta jam kerja 

selamat dari Dirjen Migas 
Kementerian ESDM dan di 
tahun 2011 Field Papua juga 
mendapatkan sertifikasi ISO 
9001:2008.•IrlI KArmIlA

Ekploitasi Region Su ma tera 
Wit Mulya. Dalam kegiatan 
tersebut, anggota delegasi 
mendapatkan pen jelasan 
tentang kegiatan operasi PEP 
yang disampaikan oleh Chief 
Simulasi Reservoir Raam 
Khrisna.

Raam Khrisna menyam-
paikan, keberhasilan PEP 
meningkatkan produks i 
minyak di Region Sumatera. 
Peningkatan produksi di-
da patkan dari keberhasilan 
pemboran, fracturing, ker ja 
ulang, dan pressure main-

tenance di sejumlah daerah. 
Delegasi IOGPP mem-

perlihatkan ketertarikannya 
pada aspek optimasi produksi 
dan bagaimana Pertamina 
mengelola lapangan tua. 
Beberapa anggota delegasi 
mendiskusikan tentang ke-
giatan injeksi CO2 dan studi 
yang dilakukan oleh Pertamina 
EP bersama perguruan ting-
gi. 

Anggota delegasi terdiri 
dar i  perwak i lan negara 
Viet nam, Burma, Aljazair, 
Yordania, Nigeria, Afr ika 

Se latan, dan Yaman. Para 
delegasi didampingi oleh 
perwakilan dari Kementerian 
Luar Negeri dan  Direktorat 
Jenderal Migas ESDM.

Keberhasilan Pertamina 
EP meningkatkan produksi 
pada pertengahan Mei 2012 
di antaranya merupakan kon-
tribusi dari Region Sumatera 
khususnya lapangan Pra-
bumulih. Saat berita ini ditu-
runkan, produksi minyak 
harian Pertamina EP berada 
pada di atas 130 ribu barel 
per hari.•PEP
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PdSI Bangun 
Sinergi

PAnGKAlAn SuSu –  HSE 
Pertamina EP Field Pangkalan 
Susu mengadakan fire drill 
untuk pekerja dan pekarya 
yang tergabung dalam Tim 
Regu Bantuan OPKD dan 
operator SP/SK, di Fire 
Ground HSE Field Pangkalan 
Susu pada awal Mei lalu.

Para anggota tim ber-

semangat mengikuti arahan 
para instruktur, saling koor-
dinasi dan membentuk tim 
yang solid melemparkan dan 
menggulung selang nozzle 
yang akan dialiri air  maupun  
foam  dan di  semprotkan 
dengan tekanan tinggi ke 
arah api yang ber kobar 
seolah sedang berusaha 

memadamkan ap i  yang 
berkobar di tanki minyak 
yang terbakar.

P e l a t i h an  r u t i n  pe -
nanggulangan bahaya ke-
bakaran (fire drill)  ini ditu-
jukan untuk meningkatkan ke-
mampuan dan keterampilan 
serta kerja sama para  personil 
yang tergabung pada Tim 

Regu Bantuan OPKD maupun 
para operator di lapangan. 
Sehingga bila terjadi  hal-hal 
yang tidak diinginkan seperti 
kebakaran ataupun insiden 
kedaruratan lainnya, mereka 
sudah piawai  dan tanggap 
dalam menanggulanginya.•PEP 

FIEld PAnGKAlAn SuSu
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PEP Field Papua Berdayakan 
masyarakat lokal

KIPRAH
AnAK PEruSAHAAn

Tugu mandiri  Berikan Santunan 
untuk Keluarga (alm) Edie Satriyo

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor didampingi Dirut Pelita Air Services  Andjar 
Wibawanun berbincang dengan istri dan putera pertama (alm) Edie Satriyo.
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dorong Prestasi 
Tingkatkan Produksi

jAKArTA - “Acara ini penting 
walaupun dampaknya tidak 
langsung kita rasakan pada 
hari ini, namun akan membuat 
hati  kita bekerja dengan  lebih 
tenang, karena disamping 
manfaat yang pasti diberikan 
oleh Dana Pensiun Pertamina, 
juga akan mendapat tambahan 
yang namanya iuran pasti.  
Namun dari provider, juga 
ha rus bisa meningkatkan 
pelayanan dan kepastian ten-
tang pembayaran. Mungkin 
bagi sebagian pekerja kita di 
masa lalu, sempat ada yang 
terluka hatinya. Luka hati ini 
memakan waktu untuk bisa 
di sembuhkan. ”

Hal tersebut dikatakan 
Direktur SDM Pertamina Evita 
M. Tagor ketika memberikan 
sambutan dalam acara  pe-
nyerahan santunan dan ban-
tuan kepada ahli waris ke-
luarga Edie  Satriyo, salah 
sa tu korban tewas saat Su-
khoi Super Jet 100 jatuh  9 
Mei 2012 di Gunung Salak, 
Bogor. 

Penyerahan itu berlang-
sung dalam satu acara di 
Gran Melia Jakarta pada 
Senin (11/6). Dalam acara 

BAndunG -  Untuk mendorong peningkatan 
prestasi yang berimplikasi pada peningkatan 
produksi, Pertamina Hulu Energi (PHE) mem-
berikan penghargaan kepada pekerja melalui 
PHE Forum Award 2012, yang digelar di The 
Trans Luxury Hotel, Bandung, (28/5).

Kategori penghargaan PHE Forum Award 
2012 ini meliputi Engineering, Project dan 
Operation and Maintenance. Penghargan  di-
berikan bentuk trofi tetap, dan berlaku bagi 
seluruh pekerja PHE-JOB BOB, AP, Coporate, 
outsourcing, dan partner.

Tim penilai terdiri dari PHE Asset Support 
Gandot Werdiantoro, PHE Asset Support 
Nofrie Nianta Charitapermana, dan PHE Asset 
Support Febrita Kusuma Wardhana. Kriteria 
dalam penghargaan ini meliputi lima unsur yang 
menyokong satu sama lain. Hal itu diutarakan 
ketua tim penilai Gandot Werdiantoro.  “Ada lima 
kriteria dalam PHE Forum Award 2012 ini. Yaitu, 
usaha dan kontribusi baik proyek ataupun inisiatif 
lain, hasil dan dampak terhadap organisasi, 
inovasi dan improvement, kerja sama tim, serta 
dampak bisnis,” paparnya.

JOB Tuban East Java memenangkan 
kategori Operation and Maintenance yang 
bersaing ketat dengan lima nominasi lainnya, 
seperti JOB Ogan Komering, JOB Tuban East 
Jawa, PHE West Madura Offshore, PHE Offshore 
Norht West Java, dan PHE Madura Offshore. 
JOB Tuban East Java mengusung karya berjudul 
Gugus Kendali Mutu (GKM) di lingkungan CPA 
Production dalam meningkatkan CPA Plant 
dengan melakukan studi terhadap pemakaian 
tiga bahan kimia utama.

Trofi kategori engineering digondol oleh PHE 
West Madura Offshore, dengan judul karyanya 
Peningkatan Produksi dengan Mengaktifkan 
Standby Gas Compressor GTC-623 (Spit Mode) 
di Process System pada PPP platform. Untuk 
kategori itu, penghargaan diberikan langsung 
oleh GM PHE ONWJ Jonly Sinulingga kepada 
perwakilan dari PHE West Madura Offshore, 
Muhammad Arifin.

Sedangkan untuk kategori Project dime-
nangkan oleh PHE OffShore North West Java, 
dengan judul “Peningkatan Produksi area Zulu 
dengan Melakukan Studi dan Reaktifasi Zulu 
Project”.

Malam penghargaan merupakan bagian 
PHE FEO Forum 2012, acara ini dihadiri jajaran 
BOD PHE, Vice President, General Manager, 
Manager, dan ratusan pekerja dari PHE dan anak 
perusahaan PHE yang diundang.

Ketua Pelaksana PHE FEO Forum yang 
berlangsung selama tiga hari, Ade Krismanto 
mengatakan  penghargaan ini memberikan 
reward terhadap pekerja baik secara individu 
atau kelompok yang berprestasi. Selain itu 
ajang ini juga diharapkan bisa mendorong 
peningkatan prestasi untuk memicu peningkatan 
produksi.•SAHrul HAETAmY AnAnTo

PAPuA - Kegiatan Usaha 
Migas Pertamina khususnya 
yang dilakukan oleh Pertamina 
EP Field Papua mempunyai 
dampak positif. Salah satunya 
bisa memberdayakan sejumlah 
tenaga kerja lokal sehingga 
mampu mensejahterakan 
ekonomi masyarakat Distrik 
Klamono, Kecamatan Kla-
wana Kabupaten Sorong-
Papua Barat. 

Seperti yang disampaikan 

tersebut, diserahkan secara 
s imbol is  kartu peserta  
DPLK (Dana Pensiun dan 
Lembaga Keuangan) Tugu 
Mandiri. Selain itu diserahkan 
pula  santunan perlindungan 
Asuransi Jiwa, manfaat Man-
diri Guna I, dan santunan 
biaya pendidikan. 

Penyerahan dilakukan 
oleh Direktur SDM Pertamina 
Evita M. Tagor kepada Hj. 
Hirias Rijani, istri almarhum 
Edie Satriyo (mantan Direktur 
Pemasaran Pelita Air Service).   
Hadir dalam acara itu SVP HR 
Pertamina Ahmad Bambang, 
VP HR Operation Yudo Irianto, 
VP PLC Soewardi Somantri, 
Dirut Dana Pensiun Pertamina 
Torang Napitupulu, Dirut 
Pelita Air Service (PAS) Andjar 
Wi bawanun beserta direksi 
PAS lainnya,  Dirut Asuransi 
Jiwa Tugu Mandiri Maryoso 
Sumaryono dan jajaran direk-
sinya, serta Komisaris Utama 
Tugu Mandiri Burhanuddin 
AE. 

Acara pertama adalah 
penyerahan secara simbolis 
kartu DPLK Tugu Mandiri 
kepada PT Pertamina (Persero) 
dari Dirut Tugu Mandiri Mar-
yo so Sumaryono kepada 

Direktur SDM Pertamina Evita 
Tagor. 

Setelah itu,  dilakukan pe-
nyerahan klaim bantuan dan 
santunan kepada ahli waris  
keluarga  (alm.) Edie  Satriyo. 
Penyerahan pertama adalah 
klaim Mandiri Guna I sebesar 
Rp 19,5 juta  dari Direktur 
SDM Pertamina Evita M. Tagor 
kepada  Ny. Hirias Rijani, istri  
(alm.) Edie Satriyo. 

Penyerahan kedua ada-
lah penyampaian bantuan 
beasiswa  (Orphanage Scho -
larship Program) PT Pertamina 
(Persero)  senilai Rp 80 juta 
untuk anak pertama (yang 
saat ini duduk di bangku 
SMU);  dan Rp 100 juta untuk 
anak kedua (yang saat ini 

duduk di bangku SD).
Berikutnya juga  diberikan 

santunan per l i ndungan 
asuransi jiwa PT Asuransi 
Jiwa Tugu Mandiri kepada 
Ny. Hirias Rijani selama 17 
tahun senilai Rp 250 juta 
yang diserahkan oleh Direktur 
Keuangan Tugu Mandiri Wresti 
Indriani.  

Maryoso menjelaskan, 
Edie Satriyo ketika masih hi-
dup  adalah peserta asuransi 
Program Mandiri Guna I. 
“Se benarnya seluruh pekerja 
Pertamina yang aktif menjadi 
peserta produk kami,”  kata 
Mar  yoso. “Tadi sudah kita 
sak sikan  penyerahan manfaat 
program ini kepada ahli wa-
ris.”•urIP HErdImAn KAmBAlI 

oleh Field Manager Papua, 
Subli Ibrahim,  mayoritas 
tenaga kerja di Field Papua 
diduduki oleh tenaga kerja 
lokal sebanyak 62 persen 
yang diposisikan sebagai 
administrasi dan tenaga 
lapangan. 

“Kita harus proaktif untuk 
bersinergi dengan tenaga 
lokal. Walaupun latar belakang 
pendidikan mereka tidak 
spesifik ke masalah teknik 
namun  mereka mempunyai 
semangat kerja yang tinggi,” 
ujar Subli.

Kepala Distrik Klamono, 
Yoel Kemesfle mem benarkan 
akan hal itu. Menurutnya, ke-
beradaan Pertamina sangat 
membantu warga Klamono. 
Di samping pembenahan 
in frastruktur, sebagian war-
ganya juga mendapatkan 

kesempatan untuk bekerja di 
Kawasan Operasi Lapangan 
Klamono.

Distrik Klamono yang 
berpenduduk 6.725 jiwa ini 
bermata pencaharian berburu 
dan mengumpulkan hasil 
hutan. Namun keberadaan 
Pe r t am ina  yang  h idup 
bersis ian dengan warga 
Klamono telah membuka 
pe luang bagi mereka untuk 
bersinergi mengolah hasil 
bumi di balik tanah kelahiran 
mereka.

Misalnya, seperti yang 
dialami oleh Esau Thesia (41).
Warga asli Klamono ini sangat 
bangga dirinya bisa bekerja 
di Pertamina. Dengan hanya 
bermodal ijazah SMA, dirinya 
bekerja di Pertamina sebagai 
sebagai security  h ingga 
akhir nya diangkat menjadi 

pekerja Pertamina EP pada 
tahun 2011 sebagai operator 
Stasiun Pengumpul Minyak 
field Papua-Klamono.

“Sebagai putera daerah 
Papua, saya bangga bisa turut 
bergabung meningkatkan 
hasil produksi minyak dengan 
mengelola hasi l  bumi di 
daerah tanah kelahiran saya 
di Klamono ini,” ujar Esau. 

Berbeda dengan Elias 
Koterissa (51), yang sudah 
turun temurun sejak dari 
orang tua hingga dirinya bisa 
turut merasakan bekerja 
di PEP Field Papua. Elias 
bergabung sejak tahun 1991 
sebagai operator stasiun 
pengumpul minyak dan saat 
ini dirinya menjadi pengawas 
penampungan produksi Field 
Papua-Klamono.•IrlI KArmIlA

Fo
to

 : 
TA

TA
N

 A
G

U
S 

R
ST



Fo
to

 : 
 M

O
S

IS
TA

La patra cafetaria 
diresmikan
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Beasiswa PWP dit. Pemasaran & niaga

CIKArAnG – Ketua Persatuan Wanita Patra Pusat Dit Hulu Dwi 
M Husen, Ketua PWP Pertagas Dewi Gunung Sardjono Hadi, 
VP Operasi Wilayah Bagian Timur PT Pertagas Ridwan Amir, 
Manager Area JBB  Ahmad Nanang dan Anggota PWP Pusat 
berfoto bersama dengan para siswa penerima program bantuan 
pendidikan di Area JBB Pertagas, Cikarang, Jawa Barat pada 
(8/6). Program ini merupakan kerja sama antara PWP Dit Hulu 
dan PWP Pertagas yang diberikan untuk tingkat SD, SMP dan 
SMU. Selain program bantuan pendidikan yang diberikan untuk 
anak-anak pekarya ini juga diadakan program penanaman pohon 
di sekitar area JBB.•PrIYo WIdIYAnTo

jAKArTA - Tingginya biaya pendidikan dari hari ke hari 
membuat orang tua terutama para ibu pusing tujuh keliling. 
Mereka harus memutar otak untuk mengatur keuangan. Untuk 
itulah, Persatuan Wanita Patra (PWP) Direktorat Pema saran  
& Niaga berpartisipasi meringankan beban para ibu, dengan  
menyerahkan beasiswa bagi  para pelajar SD, SMP, dan SMA. 
Total bantuan pendidikan yang disalurkan sebesar Rp 466 
juta. Bantuan tersebut dibagikan di Kantor Pusat Pertamina, 
Jakarta (11/6).

“Mudah-mudahan ini bisa sedikit meringankan. Kami sudah 
membuat database untuk para siswa penerima beasiswa. 
Siswa yang prestasinya naik terus bisa ikut program berikutnya,” 
tutur Frida Hanung Budya, Ketua PWP Direktorat Pemasaran 
& Niaga.•TATAn AGuS rST

jAKArTA – Meskipun bisnis utama Pertamina 
di minyak dan gas bumi, tetapi cafetaria ini 
merupakan langkah awal yang baik meskipun 
belum mencapai world class cafetaria. Apalagi 
cafetaria ini sudah dilengkapi dengan fasilitas 
kuliner, exercise center dan perbankan. Demikian 
dikatakan Direktur Utama Pertamina Karen 
Agustiawan pada saat meresmikan La Patra 
Cafetaria dan Exercise Center di Kantor Pusat 
Pertamina Jakarta, Rabu (6/6).

“Ini merupakan cafetaria kita bersama. Untuk 
itu, harus tetap dijaga terutama kebersihan dan 
pelayanannya. Karena kantin itu tidak hanya 
menjual makanan saja, tetapi pelayanan menjadi 
modal utama yang harus tetap dijaga,” cetus 
Karen.

Sementara itu, untuk exercise center, Karen 
berharap para top management sering latihan 
olah raga dan kebugaran. “Karena dengan 
sering melakukan latihan fisik dapat menciptakan 
kesehatan tubuh yang nantinya berdampak positif 
terhadap efektifitas bekerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Direktur Umum 
Pertamina Luhur Budi Djatmiko menjelaskan 
La Patra Cafetaria mempunyai tujuh konter 
makanan dan dua konter snack serta minuman. 
Secara garis besar area makan dibagi menjadi 
tiga bagian, yaitu area VIP lounge, indoor dan 
outdoor. “Untuk outdoor area dapat menampung 
pengunjung sebanyak 200 orang. Semua itu 
dikelola secara profesional oleh Koperasi Wanita 
Patra,” ujarnya.

“Untuk exercise center yang terletak di lantai 
dua kafetaria merupakan pindahan dari lantai 
mezanin. Yang dibagi menjadi dua area yaitu 
untuk VIP dan umum, ini dikelola oleh fungsi HR 
Medical. Selain exercise center, terdapat juga 
fasilitas perbankan yaitu Bank Mandiri, BNI dan 
BRI prioritas,” papar Luhur.•nIlAWATI dj
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Sinergi PWP dit. Hulu dan PWP Pertagas 
Salurkan Beasiswa di Cikarang
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BAlIKPAPAn – PWP RU V mem peringati HUT ke-12 dengan 
menggelar “Pe tualangan Sehat 2 – Go Green Go Healthy” 
di Kawasan Lapangan Merdeka dan Gedung Banua Patra, 
(26/5). Puteri Indonesia 2008 Zivanna Letisha Siregar turut 
hadir dalam acara ini.

Zivanna menjadi bintang tamu sekaligus na rasumber dalam 
talkshow “Healthy Heart Happy Life” yang disampaikan dr. M 

Puteri Indonesia Semarakkan HuT PWP 
di ru V Balikpapan
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Pisah Sambut Ketua PWP dit. Pengolahan
jAKArTA - Bertempat di 
ruang mawar gedung PWP 
Simpruk berlangsung acara 
jumpa pisah  antara Wati Edi 
Setianto dan Maria Crishna 
Damayanto selaku Ketua 
PWP Dit. Pengolahan (6/6).

Dalam acara yang penuh 
haru tersebut Wati Edi Se-
tianto menyampaikan ucapan 
terima kasih yang tulus kepada 
seluruh pengurus PWP karena 
sekitar dua tahun menjadi 
Ketua PWP Dit. Pengolahan 
telah banyak pengalaman 
yang didapat. “Sebagai ketua 
PWP Pengolahan memang 
dua tahun, namun sebagai istri 

pekerja Pertamina lebih dari  
20 tahun ikut di organisasi istri 
pekerja Pertamina ini. Tentu 
banyak suka duka yang telah 
saya alami,” ujarnya.

Sementara Maria Crish-
na Damayanto juga me-
nyampaikan apresiasi atas 
pengabdian Wati Edi Setianto 
selama ini. 

Acara  yang d ihad i r i 
oleh seluruh pengurus dan 
anggota PWP Dit. Pe ngo-
lahan, baik dari pusat maupun 
dari daerah tersebut diisi 
dengan pemberian kenang 
kenangan kepada Ibu Wati 
Edi Setianto.•KunToro
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Iqbal, SpJP dan dr. Windu Kusumo, CH.  Ia membagi rahasia 
hidup sehatnya dan mengimbau para pekerja beserta keluarga 
besar RU V untuk menjauhi kebiasaan merokok.

Sebelum talkshow, acara didahului senam jantung sehat 
ber sama dilanjutkan dengan penanaman pohon di ka wasan 
jogging track La pangan Merdeka. Turut Hadir GM RU V  Iriawan 
Yulianto dan Ketua PWP RU V Penny Iriawan.•ru V BAlIKPAPAn
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direktur utama Pertamina 
Tutup TlE Angkatan XV-XVI
jAKArTA - “Di Perta mina, tidak hanya diperlukan pe-
mimpin yang memiliki kom petensi dan dapat berpikir 
secara technical atau fi nan cial dengan correct, te  tapi 
juga faktor wisdom sa ngat dibutuhkan. Hal ini pen ting 
karena menyangkut stake holders. Adakalanya  kita ha -
rus back off,  bukan karena kita firm dengan keputusan 
kita, tetapi karena ada yang lebih penting dengan negara 
ini.  Jadi adakalanya wisdom lebih berperan daripada 
yang lain.”

Hal tersebut ditegaskan Dirut Pertamina Karen 
Agus tiawan pada Graduation Ce remony  Transformation 
Leader  ship Engine (TLE) Ang  katan XV dan XVI. Aca ra 
yang berlangsung di Ge dung Utama Lantai 21 pada 
(4/6) dihadiri Direktur SDM Evita M. Tagor, Direktur 
PIMR M. Afdal Bahaudin, Direktur Pengolahan Chrisna 
Damayanto,  Direktur Gas Hari Karyuliarto, SVP HR 
Ahmad Bambang, dan jajaran manajemen lainnya, 
termasuk pimpinan anak perusahaan Pertamina. 

 Karen mengakui, Perta mina seringkali dituntut 
untuk selalu berubah. Ia memberikan contoh misalnya 
ada ide soal penghematan energi yang baru diuji di 4 
SPBU, tiba-tiba harus selesai dalam waktu 10 bulan. 
“Nanti yang jadi future leader Pertamina jangan ka  get. Itu 
munculnya nanti bi sa se tiap setengah jam,” tutur nya. 

VP Pertamina Learning Center Hasnil Rasyid mela-
por kan  pelaksanaan TLE ang katan XV dan XVI tahun 
2011/2012, yang berlangsung sejak 29 November 2011 
hingga 9 Maret 2012. TLE ini diikuti 47 peserta, yang terdiri 
dari pekerja Pertamina, pekerja Anak Perusahaan sektor 
Hulu dan Pertamedika. Hasilnya, enam peserta me raih  
nilai A, dan 41 peserta memperoleh nilai B. Rata-rata 
nilai peserta adalah 86,6. Namun satu peserta ditunda 
kelulusannya karena belum mengikuti salah satu kegiatan 
di dalam program.

Kesan dan pesan  alumni TLE angkatan XV dan XVI 
disampaikan oleh peserta terbaiknya, Abdul Muthalib 
dari PHE yang meraih nilai 91,96. “Pertamina harus bisa 
mengantisipasi  perubahan global bisnis energi, bahkan 
kalau perlu berlari cepat. Untuk itu, kita harus bisa 
mengambil sikap tegas dan cepat untuk mengantisipasi 
dan menyelesaikan persoalan-persoalan Pertamina.” 

Karena itu, Abdul me nambahkan, kita membu tuh kan 
leader untuk membuktikan Pertamina mampu menjadi 
global player. “Dan kami me lihat, program TLE ini se-
harusnya menjadi instrumen penting, menjadi alat ukur 
atau milestone perusahaan untuk memilih real leader kalau 
kita mau compete men jadi pemain global bisnis energi di 
masa depan.”•urIP 
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Pertamina dan 
KazmunaiGas
jalin Kerja Sama

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Deputy Chairman of Management Board for Geology and Prospective 
Projects KazMunaiGas Kurmangazy Oryngazievich Iskaziyev sedang menandatangani MoU yang disaksikan oleh Menteri 
Koordinator Perekonomian Indonesia Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian Indonesia M.S. Hidayat dan Minister of Industry 
and New Technologies of the Republic of Kazakhstan Isekeshev A. O. .

KAzAKHSTAn – Kerja sama antara Pertamina dan KazMu-
naiGas dituangkan dalam MoU (Memorandum of Understanding) 
dalam pengembangan lapangan minyak dan gas bumi di 
Kazakhstan.

Penandatanganan dilaksanakan dalam Kazakhstan-
Indonesia Business Forum, Radisson Hotel, Astana, Kazakhstan, 
antara Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dengan 
Deputy Chairman of Management Board for Geology and 
Prospective Projects KazMunaiGas Kurmangazy Oryngazievich 
Iskaziyev, Senin (21/5). Turut menyaksikan penandatanganan 
tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik 
Indonesia Hatta Rajasa, Menteri Perindustrian Republik 

Pertamina terus menjalin 
kerja sama dengan 
perusahaan migas asing 
khususnya dengan noC 
manca negara. Kali ini 
Pertamina menggandeng 
perusahaan migas 
nasional Kazakhstan, 
KazmunaiGas.

Indonesia M.S. Hidayat dan Minister of Industry and New 
Technologies of the Republic of Kazakhstan Isekeshev A. O.

Direktur Pertamina mengharapkan hasil dari kerja sama 
ini Pertamina bisa menambah produksi 100 ribu barel minyak 
per harinya. Dalam mempercepat proses kerja sama tersebut 
saat ini sedang dibentuk working committee antara Pertamina 
dengan KazMunaiGas, untuk melihat aset-aset mana saja yang 
diinginkan Pertamina. Saat ini Pertamina telah mengidentifikasi 
tiga aset lapangan produksi di negara yang dulu tergabung 
dalam Uni Soviet tersebut.

Di sela-sela kunjungannya, sehari setelah penandatanganan 
MoU, Direktur Utama Pertamina juga menyempatkan me-
ngunjungi booth Pertamina yang mengikuti kegiatan The 5th 
Astana Economic Forum, 22 Mei 2012 di Palace of Inde-
pendence Building – Astana, Kazakhstan. Kegiatan tersebut 
di buka oleh Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev dan 
berlangsung selama 3 hari.•uBd dIT. Hulu

jAKArTA - Bertempat di kantor Internal Audit, telah berlang-
sung penyerahan Deliverables Project Internal Control over 
Financial  Reporting (ICoFR) Tahap Desain PT Pertamina 
(Persero) dan Anak Perusahaan, pada (31/5). 

Menurut  Project Manager ICoFR Budi Endah, penyerahan 
berkas ini sebagai tanda selesainya tahapan desain ICoFR yang 
dilakukan sejak Juni tahun lalu.  Budi menjelaskan, tahapan-
tahapan  berikutnya adalah tahapan implementasi, tahapan 
pengujian dan tahapan maintenance. Project ICoFR meliputi PT 
Pertamina (Persero), Pertamina EP, Pertagas, Pertamina Hulu 
Energi, PDSI, PGE dan Patra Niaga. 

Pada kesempatan tersebut, VP Corporate Internal Audit 
Budhi Dermawan selaku Project Director ICoFR  memaparkan, 
ICoFR merupakan suatu bagian dari  pelaporan keuangan yang 
akan membangun kontrol-kontrol terkait dengan kewajaran 
penyajian angka di dalam laporan keuangan. “ICoFR ini akan 
membuat satu kontrol tambahan, sehingga diharapkan nanti 
akan ada kewajaran yang lebih baik dari angka di laporan 
keuangan,” kata Budhi. “Jadi ini juga tidak akan pernah lepas 
dari IFRS. Ini lebih kepada kontrol saja.” 

Sementara pimpinan Deloitte  Dedi Kusmana mengatakan 
untuk memasuki tahap implementasi, dibutuhkan koordinasi dan 
kerja sama yang intensif. “Masih diperlukan kerja keras kedua 
pihak untuk menyelesaikan proyek ini,” ujarnya. 

Acara tersebut juga dihadiri Project Manager II Project ICoFR 
Candra Pangestu dan kepala-kepala  Internal Audit anak-anak 
perusahaan.•    

Serah Terima 
deliverables icoFr
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