
Di rektur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Kepala Staf Angkatan Laut Lak samana TNI Dr. Marsetio MM berjabat tangan setelah menandatangani amandemen 
perjanjian pinjam pakai lahan dan bangunan milik Pertamina di Pangkalan Brandan Provinsi Sumatera Utara.

Kesepakatan kubu Demokrat dan Republik untuk 
mengucurkan kembali anggaran operasional dan menyetujui 
plafon utang Pemerintah AS pekan lalu, dipandang sebagai 
keputusan untuk menghindari implikasi lebih luas bagi 
perekonomian dunia. Namun efek shutdown Pemerintah AS 
telah menurunkan citra AS sebagai ‘negara adidaya’. 

Pada forum APEC di Bali, ketidakhadiran Presiden AS 
Barrack Obama turut memunculkan profil Cina sebagai 
kekuatan baru, terutama dalam hal pendanaan karena Cina 
mulai dipandang sebagai global financial powerhouse. Cina 
bahkan merupakan penyokong dana terbesar pada obligasi 
Pemerintah AS. Sebagai informasi, pembatalan kunjungan 
Obama ke APEC merupakan imbas shutdown pemerintahnya. 
Melihat peluang itu, Cina secara agresif melakukan banyak 
pembicaraan kerjasama dengan negara-negara yang hadir, 
termasuk Indonesia. 

Lebih jauh, ekspansi Cina di kancah perekonomian dunia 
terus berkembang. Dalam pertemuan dengan Credit Lyonnais 
Securities Asia (CLSA) di Jakarta baru-baru ini, disampaikan 
bahwa China International Trust and Investment Corporation 
(CITIC) telah membeli seluruh saham CLSA yang berkapitalisasi 
pasar sebesar 167,5 juta Euro (sekitar Rp2.600 triliun), dari 
Crédit Agricole. Crédit Agricole merupakan institusi keuangan 
terkemuka Perancis, pemegang saham mayoritas CLSA. 

Data dari Heritage Foundation menyebutkan bahwa 
investasi yang ditanam oleh Cina secara global sejak tahun 
2005 sampai Juni 2013 mencapai USD688 miliar (kini setara 
Rp7.224 triliun), dengan sebaran yang hampir meliputi seluruh 
benua. 

 

Beberapa perusahaan papan atas yang semula dimiliki 
AS juga telah dikuasai Cina, antara lain divisi laptop IBM 
dengan produk “Thinkpad Series” yang tersohor, telah dibeli 
oleh Lenovo pada 2005 dengan nilai transaksi USD1,74 miliar. 
Transaksi global besar lain adalah Morgan Stanley-AS (tahun 
2007), Barclays-Inggris (2007) dan baru-baru ini, Smithfield 
Foods USA dengan nilai transaksi USD4.700 miliar. Cina juga 
melirik beberapa perusahaan energi, seperti Petro Kazhakstan 
(2005), Kuwait Petroleum (2005), BP-Pakistan (2011,) Shell-
Canada (2012), dan Devon Energy (2012) yang merupakan 
produsen migas terkemuka AS. 

Ke depan, likuiditas ‘tsunami’ dana dari timur ini akan 
sangat mewarnai sumber pendanaan (bond) dan investasi 
kemitraan (equity financing) untuk korporasi Indonesia, 
termasuk Pertamina. Zhunbei*!

    *Zhunbei : bersiap-siap 

Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 
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Jakarta – Bentuk kesepa katan 
tersebut  ditanda ta ngani secara 
langsung oleh Di rektur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
dan Kepala Staf Angkatan Laut 
(Kasal), Lak samana TNI Dr. 
Marsetio MM, di Gedung Utama, 
Markas Besar Angkatan Laut 
(Mabesal), Cilangkap, Jakarta 
Timur, Rabu (9/10). 

Kesepakatan ini dilaksanakan 
dalam rangka mengikat per-

negeri khususnya pengamanan 
obyek vital Maritim Nasional di 
wilayah Indonesia Bagian Barat. 
Di sinilah sinergisitas kedua belah 
pihak. Demi terlaksana tugas 
dan fungsinya, maka dari itu TNI 
AL membutuhkan keberadaan 
markas komando sebagai salah 
satu fasilitas pendukung dalam 
menjaga keamanan wilayah 
Indonesia.

“Saya berharap dengan ada-
nya kerja sama antara Pertamina 
dengan TNI AL ke depan, dapat 
terus terbina secara harmonis 
dan sinergis. Khususnya pe nga-
manan aset-aset serta sa rana 
dan prasarana migas nasional 
yang menyangkut hajat hidup 
orang banyak. Karena sebagian 
infrastrukturnya juga berada 
di wilayah laut dan perair an 
Indonesia,” papar Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan.

Kepala Staf  Angkatan 
Laut (Kasal), Laksamana TNI 
Dr. Marsetio MM, menyatakan 
dengan adanya Markas Ko-

dalam upaya koordinasi 
pengamanan obyek vital 
negara, pt pertamina 
(persero) berkomitmen 
untuk melanjutkan 
kerja sama dengan tni 
angkatan laut, melalui 
penandatanganan 
amandemen perjanjian 
pinjam pakai lahan dan 
bangunan milik pertamina 
di pangkalan brandan 
provinsi sumatera utara.

panjangan waktu bagi TNI AL 
untuk menyelesaikan proses 
pengajuan pengalihan aset 
sa rana dan prasarana milik 
Pertamina kepada Kementerian 
Keuangan cq Direktorat Jendral 
Kekayaan Negara (DJKN) secara 
transaksional. Sehingga, masa 
pinjam pakai yang awalnya 
berjangka 5 tahun diubah 
menjadi 10 tahun, terhitung dari 
26 Mei 2009 hingga 25 Mei 2019.

Dalam kesempatan terse but 
Direktur Utama Pertamina Karen 
Agus tiawan menyampaikan 
aset sarana dan prasarana 
milik Pertamina di Pangkalan 
Brandan merupakan obyek 
vital negara. Dimana kawasan, 
bangunan, dan usaha tersebut 
menyangkut hajat hidup orang 
banyak, kepentingan negara 
dan juga sumber pendapatan 
negara yang bersifat strategis.
Sementara TNI AL memiliki peran 
strategis dalam pembangunan 
nasional. Dalam hal ini peran 
menjaga keamanan dalam 

mando TNI AL ini diharapkan 
mampu menjadi penyangga 
bagi pengamanan di Aceh. 
Karena menurutnya, Pangkalan 
Brandan ini terletak pada posisi 
yang strategis yang kerap dilalui 
oleh jalan raya lintas Sumatera 
dan merupakan pintu gerbang 
Provinsi Sumatera Utara yang 
relatif dari Aceh.

Sehingga, kata Marsetio, 
sebagai salah satu ladang minyak 
tertua di Indonesia, situasi di 
wilayah tersebut sangat dinamis 
ditambah karakternya yang 
membutuhkan atensi khusus 
bagi TNI AL untuk menjaga 
stabilitas keamanan perairan 
Indonesia. “Maka dari itu, mudah-
mudahan melalui kerangka kerja 
sama an tara Pertamina dan TNI 
AL ini bisa berjalan dengan baik,” 
tutup Marsetio.

Acara tersebut juga dihadiri 
Direktur Umum Pertamina, Luhur 
Budi Djatmiko dan Corporate 
Secretary Perta mina, Nursatyo 
Argo.•dsu

*Sumber: The Heritage Foundation, “China Global Investment Map”
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VISI

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

MISI

Menjadi perusahaan energi nasional 
kelas dunia

pengantar redaksi :
Arsip adalah bagian dari hasil kegiatan perusahaan yang 

mendokumentasikan  semua kegiatan perusahaan hari demi hari. 
Masalah arsip adalah masalah pemeliharaan dan pengelolaannya 
serta bagaimana penggunaannya. Berikut  percakapan dengan Vp 
asset Management gathot harsono menyangkut arsip, yang  
sering menjadi  alat bukti terakhir bahwa suatu aset  adalah benar  
milik Pertamina.

apa peran penting dari arsip perusahaan bagi asset 
Management ini? Arsip untuk fungsi Asset Management  sangat 
penting. Arsip dalam konteks Manajemen Aset ada dua, yaitu arsip 
yang berasal dari kita sendiri, dan arsip yang berasal dari luar. Berasal 
dari luar itu bisa eks BPM, eks Kementerian Keuangan, dll.

Kita tahu  bahwa Pertamina ini dibentuk dari berbagai macam 
perusahaan. Ada yang perolehannya dari perusahaan minyak asing 
yang dinasionalisasi, ada yang negara membeli dan  memberikan 
pada  kita, ada juga kita sendiri yang membelinya. Sementara kita 
sendiri ada yang dari  hasil merger.

Arsip tidak boleh direkayasa. Inilah yang harus terus kita 
maintain.  Bahkan  mungkin kita ini seperti perlu Departemen Sejarah.  
Karena yang saya pelajari dari arsip adalah  masa lalu, masa lalu dan 
masa lalu. Dari zaman BPM, Stanvac, Shell, sebelum kita menjadi 
Pertamina.Arsip di tempat kami, rata-rata merupakan suatu harta 
kekayaan perusahaan. Jadi katakanlah saya memegang sertifikat,  
maka sertifikat itu bisa saya sekolahin, bisa saya tukar, saya bisa 
dapat duit  dari perbankan. 

Jadi bukan sekadar hitam di atas putih, bahwa pertamina 
punya  aset di sini atau  di sana ya? Bukan, bukan sekadar itu. 
Makanya kalau ada dokumen yang masuk, pertanyaan kita pertama 
kali adalah,”Apakah dokumen ini otentik atau tidak? Asli atau tidak?” 
Selalu begitu. Karena banyak yang mengaku-ngaku bahwa aset ini 
pada  zamannya Pak Ibnu Sutowo dipinjam orang lain, dan lain-lain. 
Setelah kita telusuri, tidak seperti yang diklaim itu. Arsip tidak bisa 
direkayasa seperti itu.

pada saat seperti apa arsip menjadi penting? apakah 
hanya ketika terjadi suatu kasus, yang perlu pembuktian  
hitam di atas putih? O, tidak hanya pada saat pembuktian kasus 
saja. Waktu pembuktian kasus itu memang  pada waktu kita  diujinya  
untuk mempertahankannya, apakah itu punya Pertamina atau bukan.

Tetapi justru sebetulnya arsip ini, dokumen-dokumen tadi 
itu membuktikan bahwa kita ini kaya, istilahnya  ‘harta kekayaan 
perusahaan’. Itu harus di-maintain, dan terus-menerus.  Pada saat 
kita meminta status kepemilikan kalau kita tidak  punya arsip, tidak 
mungkin  BPN bakal bisa  memberikan hak kita.

Pada waktu kita mau menerbitkan obligasi, kita mau pinjam duit 
ke seseorang atau lembaga keuangan, kalau kita mau pinjam duit ke 
bank, maka dokumen kita harus diperlihatkan kepada bank. Apakah 
bank percaya atau tidak.  Kalau banknya tidak percaya, ya tidak bisa.

Kita pernah bersama teman-teman dari Legal dan Keuangan, 
melakukan legal due diligence. Melihat arsip-arsip kita ini, untuk 
membuktikan benar tidaknya. 

lalu bagaimana pembuktiannya bahwa aset itu milik 
pertamina? Tentu yang  pertama,  kita harus merawat dan 
meningkat kan dokumen-dokumen arsip yang menunjukkan 
kepemilikan kita. Yang paling ultimate  adalah kalau sudah sampai 
berbentuk sertifikat. Itu yang saya bilang bahwa arsip yang ada di luar  
yang nantinya menjadi punya kita.  Ini yang membuat kan orang BPN. 
Kita tidak bisa membuat. Kalau kita membuat, namanya pemalsuan.

Itu harus kita kejar, kita dapatkan, untuk membuktikan pada 
waktu nya kepemilikan-kepemilikan aset  Pertamina.

apa ada dibawah Vp Manajemen asset, fungsi atau 

bagian yang khusus menangani arsip? Kalau artinya adalah arsip 
menunjukkan dokumen kepemilikan suatu aset,   tempatnya di Land 
Affairs. Tetapi sebetulnya yang namanya  arsip kan tidak hanya  seperti 
itu. Misalnya begini, katakanlah saya belum memiliki dokumen status 
kepemilikan sampai sertifikat, tetapi saya punya tanah yang di situ 
ada perjanjian untuk  disewakan atau dipakai orang lain. Itu juga bisa 
membantu membuktikan bahwa aset itu memang punya kita.

Jadi dokumen berupa kontrak atau perjanjian itu, juga merupakan 
arsip. Arsip  bukan melulu  dokumen-dokumen mengenai pertanahan 
saja. Misalnya, ada beberapa rumah dinas di daerah yang sekarang 
kosong karena pekerja kita makin berkurang. Saya minta kepada 
kawan-kawan di daerah, yang tinggal di sana, meskipun mereka 
belum membayar atau belum mampu membayar sesuai perjanjian, 
perjanjian itu membantu kita untuk membuktikan  bahwa itu adalah 
aset kita. Paling tidak pengakuan bahwa itu punya kita. Termasuk juga 
bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun itu 
bukan sebagai tanda bukti hak tetapi paling tidak sudah memperkuat.

Makanya saya minta kawan-kawan kalau ada   SPPT atau 
PBB, segera lakukan pembayaran. Nanti juga cek, karena kadang-
kadang kita tidak tahu lokasi tanahnya di sebelah mana. Kita harus 
berkoordinasi dengan dinas pajak karena kan bagaimana dinas pajak 
mencatat aset  itu milik kita.

Jadi di sini selain bpn,  koordinasi juga dengan dinas pajak? 
Betul. Jadi bukan sekadar BPN, tetapi juga dinas pajak. Perjanjian yang 
kita buat sendiri, instansi pemerintah  yang menerbitkan, seperti  BPN 
menerbitkan sertifikat. Di tingkat lurah pun, yang namanya girik, surat 
tanah, warkah, itu juga bisa menjadi bukti kepemilikan kita.

Di  kecamatan atau di kelurahan itu ada surat yang namanya PM 
1. Walau belum jadi sertifikat, tetapi sudah membantu kepemilikan kita. 

kalau ada petunjuk  sekecil apapun,  tetap harus ditelusuri 
juga? Harus. Di dalam neraca kita,  sebetulnya masih banyak yang 
belum  masuk neraca. Jadi tugas kita sekarang juga termasuk 
bagaimana me-recover kekayaan-kekayaan kita tadi. Saya sudah 
membuatkan kebijakan yang ditandatangani para direksi untuk me-
recover aset-aset yang tidak masuk di dalam neraca tadi.

Sehingga  paling tidak  kalau bisa balik  dalam bentuk fisik, berupa 
lahan, itu sudah bagus. Kalau sudah terlanjur dipakai orang atau pihak 
lain, maka kita ikat dulu dalam perjanjian sehingga ada pengakuan. 
Meskipun katakanlah kita juga belum menghasilkan sesuatu. Kalau 
nanti tidak bisa lagi, katakanlah kita terima dalam bentuk duit.

Ini memang sesuatu yang tidak mudah. Karena pihak yang di 
luar sana juga berupaya untuk mempertahankan status quo atau 
setidaknya menghalangi upaya kita.

apakah arsip-arsip itu tetap ada dibawah Manajemen 
aset atau di  pusat arsip? Kita inginnya seluruh  arsip yang berupa 
kekayaan  perusahaan tadi, disimpannya di Direktorat Keuangan. Kalau  
kami ingin mengurus sertifikat, pinjamnya di Keuangan. Kalau Legal 
butuh untuk pembuktian, pinjamnya di Keuangan.

bukan di pusat arsip? Itu yang bentuknya tidak langsung harta 
kekayaan perusahaan. Kalau sertifikat itu kan bisa menghasilkan 
duit, sangat rugi kalau disimpan di Plumpang. Biarkanlah disimpan di 
Keuangan, di dalam brankas atau di suatu tempat, yang mereka bisa 
selalu mengontrolnya.

Kalau  dokumen perjanjian, nanti bisa disimpan di Plumpang. 
Nanti ada retensi, gambar-gambar, IMB, atau apapun, ditaruhnya bisa 
di pusat-pusat arsip.

Kita juga sedang kerja sama dengan CSS, untuk mendigitalkan 
arsip-arsip kita, khususnya  arsip tentang aspek kekayaan tanah tadi. 
Sehingga pihak-pihak ‘tertentu’, yang punya password, bisa melihat 
itu dengan baik dan ter-maintain. Juga disusun dalam kronologi yang 
baik. •urip
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Lokomotif Anti-Korupsi Indonesia, 
Pertamina Bisa!

“

“

Meski dalam kurun waktu terakhir 
bangsa ini dianggap telah bangkit dari 
keterpurukan (pasca krisis 1998), namun 
harus diakui pekerjaan rumah kita 
masih luar biasa banyak. Pemberitaan 
mengenai korupsi, suap, nepotisme 
masih memenuhi halaman koran, 
bahkan tak luput mewarnai layar televisi 
kita. Korupsi seolah makin menjadi. 
Mulai politisi, penguasa daerah, pejabat 
negara, pun para penegak hukum tak 
lepas dari godaan menggiurkan para 
pelaku suap dan pemberi gratifikasi.

Siapapun, bahkan orang yang 
terkenal alim pun di lingkungannya, tak 
berkutik menolak godaan kuat para 
penyuap. Archipelago concept (konsep 
kepulauan) yang selama ini diangkat 
dalam isu Good Corporate Governance 
memang benar adanya. Memang sulit 
diwujudkan jika satu institusi atau satu 
orang “dipaksa” untuk bersih, 
sementara lingkungannya 
masih sulit diajak bersih. 
Apalagi lingkungan yang 
“kotor” itu justru seringkali 
memaksa mereka yang 
bersih untuk mengikuti arusnya.

Meski demikian saya yakin betul 
sebenarnya masih ada manusia-
manusia ataupun institusi-institusi 
yang masih baik di negeri ini. Mereka 
ini siap menularkan budaya “clean”, 
bebas dari perilaku korupsi, serta 
selalu siap berkontribusi terhadap 
negeri dan mengisi hari-harinya dengan 
berbagai prestasi. Capaian indeks GCG 
Pertamina dari tahun ke tahun menjadi 
tolok ukur bahwa masih ada korporasi 
di negeri ini yang siap menjadi pulau 
“bersih”. 

Risiko menjadi “bersih” di antara 
mereka yang bergeming berperilaku 
tidak bersih tentunya pasti ada. Pada 
sebuah kesempatan di forum kuliah 
S3, CEO Pertamina, Karen Agustiawan 
sempat mendapatkan pertanyaan 
dari salah satu mahasiswa. “Siapa 
yang paling dirugikan saat pertama 
kali Pertamina bertransformasi dari 
perusahaan yang dicap sebagai sarang 
korupsi menjadi clean company?”

Ibu Karen dengan tegas langsung 
menjawab bahwa memang ada tekanan 
luar biasa pada awal transformasi. Dan 
mereka yang merasa dirugikan akibat 
perubahan itu tentunya mereka-mereka 
yang selama ini menggantungkan 
hidupnya dari korupsi. Mereka yang 

suka “bermain-main” dengan 
tender di Pertamina, dan juga 

para oknum pekerja yang terbiasa 
menerima suap serta para pengusaha 
“hitam” yang menggantungkan diri dari 
proyek-proyek hasil kongkalingkong 
dengan oknum Pertamina. 

Tentunya, kita tidak menafikan 
bahwa kemungkinan perilaku tidak 
“bersih” itu bisa jadi masih ada di 
dalam tubuh Pertamina. Namun 
demikian, dengan berbagai terobosan 
yang dilakukan oleh korporasi, mulai 
bekerja sama dengan BPKP, BPK, 
hingga dengan lembaga anti rusuah 
KPK, membuktikan bahwa Pertamina 
benar-benar ser ius memerangi 
berbagai bentuk dan upaya korupsi. 
Setidaknya, mereka yang masih 
mencoba-coba untuk bermain mata 
dengan suap dan sejenisnya, akan 
berpikir ribuan kali, atau paling tidak 
semakin sulit mencari cara “aman”, 
sebab mata-mata anti korupsi sudah 
ada di Pertamina. 

Capaian Pertamina di bidang 
governance  in i  sudah barang 
tentu menjadi pertimbangan dari 
perusahaan-perusahaan ternama yang 
ingin menjalin bisnis dengan Pertamina. 
Bahkan, keseriusan Pertamina untuk 
senantiasa transparan, termasuk dalam 
menyusun laporan keuangan secara 
tepat waktu menjadi pertimbangan 
hingga Pertamina disejajarkan dengan 
Fortune Global 500 baru-baru ini. Sulit 

dibayangkan, 
Fortune Glo-
bal 500 akan me-
masukkan Pertamina ke 
dalam list-nya, jika cap Pertamina 
sebagai sarang korupsi yang masih 
belum menerapkan prinsip-prinsip 
GCG, masih belum berhasi l kita 
hilangkan dari persepsi publik. 

S e b a g a i  p e r u s a h a a n  y a n g 
sering disebut sebagai Lokomotif 
Perekonomian Indonesia karena 
kontribusinya yang besar terhadap 
penerimaan negara, Pertamina memang 
sudah seharusnya mulai menjadi 
role model bagi kebangkitan bangsa 
ini. Terlepas dari belum tuntasnya 
permasalahan negeri khususnya dalam 
hal pemberantasan korupsi. Untuk 
itu, tanpa perlu sibuk menyalahkan 
carut-marutnya bangunan integritas 
yang masih dipertanyakan di negeri ini, 
setidaknya kita insan Pertamina, yang 
dipercaya bergabung di Pertamina, 
mulai unjuk diri bahwa kita yang tinggal 
di rumah Pertamina adalah manusia-
manusia Indonesia yang berkomitmen 
menjaga integritas. Kita adalah para 
masinis serta para crew yang siap 
membawa lokomotif perekonomian 
nasional ini sekaligus sebagai lokomotif 
insititusi bisnis yang siap memerangi 
segala bentuk praktik korupsi di negeri 
ini.• 

Tunjukkan bahwa kita yang tinggal di rumah 
Pertamina adalah manusia-manusia Indonesia 
yang berkomitmen menjaga integritas. Kita adalah 
para masinis serta para crew yang siap membawa 
lokomotif perekonomian nasional ini sekaligus sebagai 
lokomotif insititusi bisnis yang siap memerangi segala 
bentuk praktik korupsi di negeri ini.

“Mau pakai voucher, debit, atau pema-
sangan alat deteksi saya ikut aja,”ungkap 
Sugiyanto sopir angkot jurusan Kebayoran 
Lama-Cileduk, beberapa hari lalu. Meski 
hanya lulusan SMP, Sugiyanto yang asli 
Jawa Timur itu selalu tak ketinggalan info 
ter-update terkait BBM. Bagi dia, harga 
BBM menentukan pendapatan sehari-
hari. Apalagi trayek tempat ia mencari 
pendapatan di jalur macet. Jelas BBM 
subsidi menjadi pilihan.

Sayang untuk mendapatkan BBM 
subsidi, ia terkadang harus berebut 
dengan pemilik mobil mewah yang masih 
tega memberikan BBM subdisi bagi 
kendaraannya. Wacana pembatasan BBM 
bagi kendaraan pemerintah dan pribadi-
-alias golongan mampu--me nurutnya 
hanya bersifat sementara. Setelah itu, akan 
berjalan seperti biasa. BBM subsidi tetap 
saja diburu.

Karena itu, niatan pemerintah mem-
ber lakukan aturan pembelian BBM subsidi 
dengan kartu, apakah itu dalam bentuk 
kartu debit, voucher atau apapun bentuknya 
bagi Sugiyanto janganlah menyulitkan 
pengendara angkutan umum. 

Pemerintah telah melakukan berbagai 
upaya untuk mengendalikan konsumsi BBM 
bersubsidi.  Setelah mengambil langkah 
penyesuaian harga pada Juni lalu, konsumsi 
BBM subsidi masih saja tinggi. Aturan yang 
tidak membolehkan kendaraan pemerintah 
dan pribadi menggunakan BBM subsidi alias 
wajib menggunakan BBM non subsidi juga 
tidak mempan. Pasalnya disparitas harga 
yang mencolok, ditambah lagi dengan 
kondisi melemahnya mata uang rupiah 
terhadap dollar AS, membuat masyarakat 
memburu BBM subsidi ketimbang non 
subsidi. Belakangan, pemerintah berencana 
penerapan pembelian BBM subsidi dengan 
cara non tunai. Tapi belum direalisasikan.

Sebenarnya, pembatasan konsumsi 
BBM subsidi kembali kepada masing-
masing individu. Bagi pekerja Pertamina 
tentunya malu jika masih menggunakan 
BBM subsidi. Melalui program tahunan 
Cinta Produk Pertamina yang akan 
diselenggarakan dalam beberapa pekan 
ke depan, setidaknya bisa menggugah 
kembali seluruh insan Pertamina untuk 
menggunakan BBM non subsidi. Minimal 
untuk kendaraan pribadi yang digunakan 
sehari-hari. Cara ini juga dapat menjadi 
sarana edukasi tak langsung kepada 
rekan serta jejaringnya, tentang manfaat 
lebih dari BBM non subsidi.  Jadilah role 
model pecinta BBM non subsidi. Ka rena, 
kalau bukan kita yang lebih dulu meng-
gunakannya, siapa lagi...?•
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pekan ini
PASOKAN LNG Ke KOreA 
DITAMBAh
Jakarta (Kompas) – Korea Selatan meminta 
tambahan pasokan gas alam cair (LNG) dari 
Indonesia. Untuk itu, Kementerian ESDM 
menunggu rekomendasi dari Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas 
(SKK Migas) mengenai penambahan alokasi 
gas di luar yang terkontrak dengan pihak Korsel. 
Menurut Dirjen Migas Kementerian ESDM A. Edy 
Hermantoro, sejumlah pembeli LNG Indonesia 
dari Korea Selatan mengajukan permintaan 
penambahan impor gas, salah satunya ada 
Korea Gas Corporation (Kogas). Indonesia 
akan menambah volume ekspor LNG ke Korsel 
sebanyak dua kargo sampai akhir tahun ini. 
Pasokan gas itu dari Kilang Bontang atau 
pengalihan pasokan gas dari Kilang Tangguh, 
yang semula untuk Sempra, Amerika Serikat. Dari 
alokasi lima kargo LNG untuk pasar domestik, 
ternyata yang terserap hanya 3 kargo, ada sisa 
kargo bisa diekspor.

IrAK TAwArKAN INVeSTASI 
MIGAS
Jakarta (Investor Daily) – Pemerintah Irak 
menawarkan peluang investasi di sektor minyak 
dan gas bumi bagi pengusaha swasta Indonesia. 
Peluang investasi ini tidak hanyak untuk sektor 
hulu, tetapi juga jasa penunjang bisnis migas. Duta 
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) RI 
untuk Irak Safzen Noerdin mengatakan, Indonesia-
Irak telah menandatangani nota kesepahamanan 
kerja sama di bidang perminyakan. Pertamina 
sudah menggarap peluang tersebut, kini saatnya 
pengusaha swasta tanah air mendapatkan 
informasi secara lengkap investasi di Irak.  Peluang 
investasi tersebut akan dijembatani KBRI untuk 
Irak melalui pertemuan antara Kementerian 
Perminyakan Irak dan pengusaha nasional 
yang digelar pada, (18/10). Selain menawarkan 
investasi, acara tersebut juga menjadi ajang 
untuk mempererat hubungan Indonesia - Irak. 
Presiden Indonesia Petroleum Association (IPA) 
Lukman Mahfoedz menyambut baik pertemuan 
tersebut. Namun, ia meminta pemerintah Irak 
tidak hanya memaparkan peluang-peluang 
yang ada, melainkan juga harus meyakinkan 
pengusaha nasional mengenali kondisi keamanan 
di sana.•rianti octaVia

26th world LP Gas Forum :
Pertamina Berbagi Pengalaman 
Konversi Minyak Tanah ke LPG  
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SVP Non Fuel Marketing  Taryono  mempresentasikan perjuangan Pertamina dalam menjalankan penugasan dari pemerintah 
dengan target konversi yang cukup dinamis dan peningkatan yang sangat signifikan.

london - Pertamina hadir 
dalam 26th World LP Gas 
Forum & 2013 EGPL Congress 
yang di lak sa nakan oleh 
World LP Gas Association, 
pada 1-3 Oktober 2013 di 
London.  Forum yang dibuka 
secara resmi oleh Her Royal 
H ighness The Pr incess 
Royal diikuti oleh lebih dari 
1.000 peserta dari berbagai 
latar belakang mulai dari 
produsen, akademisi, trader, 
manufacturer, konsumen, 
NGO, dll.

World LP Gas Forum 
yang dilaksanakan setiap 
tahun menghadirkan ber-
bagai best practice dan tek-
nologi baru yang dapat di-
kembangkan di masing-ma-
sing negara. Dengan tema 
“LP Gas : Making A World 
of Difference”, Pertamina 
mem bagikan pengalamannya 
ke pada dunia bagaimana 
LP Gas telah memberikan 
perubahan bagi bangsa dan 
masyarakat Indonesia. Mega 
Project Konversi minyak tanah 
ke LPG merupakan best 
practice bagi negara-negara 
berkembang, dan merupakan 
kegiatan konversi terbesar 
dan tercepat di dunia. 

Pertamina hadir de ngan 
presentasi yang memfo kus-
kan pada dampak program 
konversi minyak tanah ke 
LPG bagi bangsa dan ma-
syarakat di Indonesia. Ti-
dak ketinggalan dampak 
bagi l ingkungan dengan 
menurunnya emisi CO2. SVP 
Non Fuel Marketing  Taryono 
mengungkapkan berbagai 
hambatan infrastruktur dan  
perjuangan Pertamina dalam 
menjalankan penugasan dari 
pemerintah dengan target 

konversi yang cukup dinamis 
dan peningkatan yang sangat 
signifikan. Dalam 5 tahun 
ter akhir kebutuhan LPG di 
Indonesia telah meningkat 
men jadi sekitar 5 juta MTon/
tahun seiring dengan pe-
laksanaan program konversi 
minyak tanah ke LPG. “Hing-
ga saat ini sudah terkonversi 
lebih dari 54 juta pengguna 
minyak tanah dan diharapkan 
bisa diselesaikan pada tahun 
2014,” jelas Taryono. 

Chairman dalam sesi 
tersebut - Jamal Gore da-
r i  Carbon Clear Limited 
UK sempat menanyakan 
ba gai mana Pertamina bi-
sa menjamin security of 
supply ,  dengan jumlah 
kon sumsi yang meningkat 
lebih dari 500% dalam 5 
tahun terakhir. Pertamina 
sesuai penugasan yang di-
berikan pemerintah telah 
menyiapkan seluruh jaringan 
supply termasuk infrastruktur 
di antaranya Terminal/De-

pot, VLGC-Tanker, Fill ing 
Plants dan semua jaringan 
p e n d i s t r i b u s i a n  u n  t u k 
mencapai semua konsumen. 
D e n g a n  w i l a y a h  y a n g 
begi tu luas dan jumlah 
pengguna yang begitu besar, 
memang jauh lebih sulit bila 
dibandingkan dengan best 
practice yang disampaikan 
oleh Christina Espinosa dari 
Gentegas yang menerapkan 
bisnis model penjualan gas 
di Guatemala. 

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut delegasi dari Nigeria 
yang mengapresiasi sharing 
know ledge  Pe r t am ina . 
Diharapkan pada tahun 
2014, Nigeria sudah dapat 
melakukan kegiatan konversi 
dengan mencontoh kegiatan 
yang dilakukan di Indonesia. 
“We learned a lot from Perta
mina, especially from our 
last visit in your LPG tour in 
Bali last year,” ujar Dr. Attahir 
B. Yusuf – Group Executive 
Director Commercial  & In-

vest ment NNPC. Sementara 
Alex W. Evans – President 
& Chief Operating Officer 
Energy Transportation Group 
juga mengapresiasi pro-
gram konversi yang dila-
kukan Indonesia. Perlu di-
kaji lebih dalam lagi bagai-
mana perubahan ini juga 
mempengaruhi tingkat kese-
hatan masyarakat, karena 
tentunya LP Gas jauh lebih 
ber sih dibandingkan dengan 
penggunaan minyak tanah 
ataupun kayu bakar.

Pertamina yang juga mem-
buka booth pada kesempatan 
tersebut juga banyak dikun-
jungi para peserta. Kegiatan 
konversi adalah sebagian da ri 
keberhasilan Pertamina dan 
Indonesia yang telah men-
dunia. Sebagai salah satu best 
practice di dunia, Pertamina 
dapat lebih memantapkan diri 
mewujudkan visinya menjadi 
perusahaan energi nasional 
kelas dunia.• doMestik gas

Jakarta - “Penyakit kita ya-
kini pasti ada obatnya. Tetapi 
antara penyakit dan obat itu, 
seperti  pedagang asongan 
dengan petugas penertiban, 
mana yang lebih dulu. Selalu 
terjadi kompetisi yang luar 
biasa. Salah satunya adalah 
penyakit HIV/AIDS ini.”

Hal itu dikatakan Senior 
Analyst Medical Policy & Dev. 
dr. Sapto Pudjo HW ketika 

Mewaspadai Penyebaran hIV/AIDS di Tempat Kerja
mem berikan sambutan pada 
Training of Trainers (TOT) HIV/
AIDS Workplace Programme, 
di Lantai 21 Gedung Utama, 
(2/10).

Dr. Sapto menambahkan, 
banyak penderita penyakit ini 
tidak sadar mengidap HIV dan 
baru diketahui se te lah menjadi 
AIDS sehingga ti dak tertolong. 
“Ketika dia diketahui menderita 
HIV, maka inilah tugas kita 

untuk menjaga dan mungkin 
menyembuhkannya,” ujarnya.

 Sapto menjelaskan, ber -
dasarkan survei perilaku tahun 
2011, diketahui bahwa para  
pe kerja sektor konstruksi, 
pertambangan, transportasi 
darat & laut, serta perkebunan 
potensial terkena penyakit HIV/
AIDS. “Mereka sering berpisah 
dengan keluarga. Itu potensi 
yang menyebabkan timbulnya 

HIV/AIDS,” jelasnya.
Menurut Sapto, potensi 

itu  juga terdapat di Pertamina. 
Apalagi berdasarkan  statis tik, 
potensinya  1 : 700. “Asumsi-
nya, ketika ditemukan  1 
kasus, maka ada potensi 700 
yang tersembunyi. Ka rena itu, 
kami mengadakan pro gram 
ini. Tujuannya,  untuk mem-
bangkitkan keseriusan kita 
menangani penyebaran HIV/

AIDS,” lanjutnya. 
HIV sudah menjadi ma-

salah semua orang, karena 
prevalensi yang tertinggi bukan 
pada penjaja seks, namun 
pada pekerja juga ibu rumah 
tangga. Membuang stigma 
negatif terhadap ODHA (Orang 
Dengan HIV AIDS), deteksi dini, 
dan keteraturan minum obat, 
merupakan kun ci pengen-
dalian terapi.

Workshop 3 hari ini diikuti  
103  peserta yang berasal dari 
fungsi HR dan HSSE, 13 unit 
operasi, HR anak perusahaan, 
serikat pekerja (SP)  dan PWP.  
Para instruktur datang dari 
Perwakilan  ILO (International 
Labour Organizations) Asia 
Pasific, Kemenakertrans, Ko-
mite Penanggulangan Aids 
Nasional (KPAN),  selain dari 
intern Pertamina.•urip
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Lifting Perdana Slack wax SPO
hasilkan Margin Tambahan

BI Benchmark 
ke Contact Pertamina

Fraud risk Assessment Digelar di rU IV
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Lifting perdana Slack Wax SPO RU IV  Cilacap ke RU V Balikpapan sebagai upaya optimasi untuk mendapatkan tambahan 
margin pendapatan.
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cilacap - Salah satu produk 
dari pengolahan crude di 
Refinery Unit (RU) IV Cilacap 
adalah diperolehnya produk 
Slack Wax. Produk ini adalah 
hasil samping Kilang Lube 
Base I. Slack Wax diproduksi 
dalam bentuk cair yang terdiri 
dari berbagai jenis, yaitu SPO, 
DAO, LMO dan MMO. 

Produk Slack Wax SPO 
di RU IV merupakan salah 
satu produk yang cukup 
menjanjikan. Namun produk 
ini memiliki titik beku yang 
cukup tinggi, sedangkan pasar 
membutuhkan Slack Wax yang 
memiliki titik beku rendah. 
Terkait dengan hal tersebut, 
Direktorat Pengolahan me-
lakukan terobosan dengan 
mengirimkan Slack Wax SPO 
RU IV untuk diolah kembali di 
RU V Balikpapan sehingga 
diperoleh Slack Wax yang titik 
bekunya rendah atau Ready 
Wax. 

Demikian penjelasan  Pjs. 

General Manager RU IV Dadi 
Sugiana saat melakukan lifting 
perdana Slack Wax SPO di 
Dermaga 64 Kilang RU IV ke 
RU V Balikpapan, (4/10).

“Selama ini Slack Wax 
SPO di RU IV diolah menjadi 
Industrial Fuel Oil (IFO) dan 
emultion wax yang harganya 
kurang menarik. Dengan 

diolahnya Slack Wax SPO di 
RU V, Pertamina mendapatkan 
tambahan margin karena 
harganya menjadi jauh lebih 
tinggi,” ungkap Dadi Sugiana.

Hal senada disam pai kan 
oleh Operation Opti mization 
Manager Djoko Dwi Sapto. 
“Ini merupakan upaya opti-
masi untuk mendapatkan 

tam  bahan margin dari Slack 
Wax,” ujar Djoko. 

Lifting perdana ini me-
ngapalkan 1.200 ton Slack 
Wax SPO dan diharapkan 
akan berkelanjutan. RU IV 
berpotensi menghasilkan Slack 
Wax sekitar 1.500 ton yang 
akan dikirim ke RU V dan ber-
potensi untuk ekspor.•ru iV

Jakarta – Pertamina mendapat kehormatan 
menerima kunjungan dari Bank Indonesia (BI) 
sebagai Bank Sentral Republik Indonesia, 
Kamis (10/10). Kedatangan Department Online 
Communication & Public Information Services 
Communication BI tersebut melakukan benchmark 
ke Contact Pertamina 500-000. 

Dalam kesempatan benchmark tersebut Cus-
tomer Services Manager Pertamina Isa Antariksa 
memaparkan perihal layanan yang diberikan oleh 
Pertamina melalui contact center yang terpusat. 
Dijelaskan oleh Officer Contact Pertamina, Vega 
Pita, melalui Contact Pertamina 500-000, publik 
bisa mendapatkan pelayanan terkait informasi, 
produk, kebijakan, rekrutmen, layanan pesan antar 
dan pelayanan keluhan masyarakat.

Deputy Director Online Communication & 
Public Information Services Communication BI, 
Rizana Noor mengungkapkan alasan memilih 
Pertamina untuk benchmark karena dinilai mem-
berikan pelayanan yang maksimal terhadap ma-
syarakat dengan fasilitas contact center lengkap.  

Rencananya, pada November 2013, BI akan 
menghadirkan layanan Contact Center terpusat. 
“Selama ini Contact Center yang dimiliki BI hanya 
terdapat pada masing-masing department dengan 
layanan nomor yang berbeda-beda, tidak seperti 
di Pertamina,” ujar Rizana.

 Tim BI juga mengunjungi ruang kerja Contact 
Pertamina 500-000. Mereka menyaksikan bagai-
mana pekerja Contact Pertamina 500-000 mem-
berikan pelayanan dari telepon yang masuk dan 
prosedur dalam tindak lanjut menangani per ma-
salahan yang dikeluhkan masyarakat.•irli

cilacap - Good Corporate 
Governance (GCG) menda-
patkan perhatian lebih dalam 
pengelolaan perusahaan. 
Sosialisasi mengenai pelak-
sanaan GCG, pencegahan 

kecurangan (fraud) maupun 
pelaporan gratifikasi terus 
dilaksanakan. 

Baru baru ini di RU IV 
di gelar sosial isasi Fraud 
Prevention System (FPS) 

dalam rangkaian kegiatan 
Fraud Risk Assesment yang 
diikuti oleh Tim Manajemen 
dan Section Head. Sosialisasi 
digelar di Patra Graha pada 3 
September 2013.

Dalam sambutannya, 
GM RU IV Edy Prabowo 
mengajak kepada seluruh 
jajarannya untuk memahami 
dan melaksanakan GCG. 
Edy  j uga  menekankan 
bahwa tindakan pencegahan 
terjadinya kecurangan lebih 
penting untuk dilaksanakan 
daripada harus melakukan 
tindakan setelah terjadinya 
kecurangan tersebut.

Hal ini senada dengan 
Tim Sosialisasi dari Pertamina 

Pusat Irfan Setiadi yang 
m e n g u n g k a p k a n  b a h -
wa se lama in i  t in  dakan 
pencegahan  dan  pen-
deteksian fraud di Pertamina 
masih dilak sanakan secara 
sporadis sehingga diperlukan 
adanya program antisipasi 
fraud yang efektif, yaitu FPS. 
Untuk melaksanakan program 
tersebut RU IV Cilacap dan 
RU III Plaju ditunjuk sebagai 
pilot project.

Sosialisasi disampaikan 
oleh Mairizal Chaidir selaku 
konsultan pelaksanaan FPS, 
yang juga akan melakukan 
Fraud Risk Assesment di RU 
IV.•ru iV
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Bazma rU IV Cilacap Salurkan 
Bantuan Operasional Pendidikan
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cilacap - Baituzzakah 
Pertamina (Bazma) yang 
m e r u p a k a n  l e m b a g a 
pengelola zakat pekerja 
RU IV Cilacap secara rutin 
setiap bulan menyalurkan 
bantuan untuk 153 lem-
baga pendidikan Islam di 
Kabupaten Cilacap. Adapun 
lembaga penerima bantuan 
tersebut, antara lain  TPQ, 
TPA, Madin maupun SD 
Islam. Setiap bulannya 
sekitar Rp 35 juta disalurkan 
untuk operasional lembaga 
pendidikan tersebut.

Selain bantuan opera-
sional, Bazma juga mem-
berikan bantuan fasilitas 
pendid ikan sesuai  ke-

sungai gerong – Kesehatan, keselamatan 
kerja dan lingkungan (K3L) merupakan salah 
satu hal terpenting dalam bekerja, khususnya di 
bidang industri. Keselamatan kerja tidak hanya 
memberikan perlindungan kepada pekerja, 
tetapi juga kepada pengusaha dan pemerintah. 
Hal tersebut dikemukakan Legal & General 
Affairs Manager Erwin Widiarta saat membuka 
secara resmi pelatihan HSE kerja sama dengan 
IMATEK Universitas Sriwijaya, di gedung HSE TC 
Sungai Gerong, Jum’at (21/9).

Dikatakan Erwin, kecelakaan kerja dapat 
diartikan suatu kejadian yang tidak diduga 
semula dan tidak dikehendaki mengacaukan 
proses yang telah diatur aktivitasnya. Rangkaian 
faktor tersebut biasanya disebabkan oleh 
kelemahan pengawasan oleh manajemen (lack 
of control management), unsafe action, dan 
unsafe condition, dan lain-lain. Tidak sedikit 
perusahaan yang menganggap masalah HSE 
adalah masalah ringan yang tidak perlu fokus 
diatur serta diawasi secara khusus. Sudah 
saatnya aturan HSE diterapkan dengan baik 
untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang 
tidak dapat diprediksi. “Penerapan regulasi 
HSE yang baik bukan hanya tanggung jawab 
pemerintah, tetapi juga tanggung jawab 
semua elemen yang terlibat di dalamnya yakni 
perusahaan, pekerja, dan masyarakat secara 
keseluruhan, termasuk mahasiswa,” tegas 
Erwin.

Mahasiswa sebagai generasi  yang akan 
membangun bangsa harus menyadari peran 
penting tersebut, dan terus membekali diri 
tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan 
lingkungan (HSE). “Inilah yang menjadi dasar 
Pertamina bekerja sama dengan Uiversitas 
Sriwijaya mengadakan pelatihan HSE. Agar para 
mahasiswa mendapatkan  pemahaman yang 
lebih mendalam mengenai HSE. Sehingga ketika 
terjun di lapangan, mengutamakan HSE dalam 
menjalankan tugasnya sehari-hari,” ujarnya. 

Pelatihan diikuti 94 mahasiswa dari Unsri 
dan Politeknik Akamigas dengan materi process 
Hazard analyst, safety proses dan basic HSE, Fire 
Fighting Technique & Miscellaenos Equipment 
serta pelatihan cara mengindentifikasi bahaya 
yang mungkin terjadi dan bagaimana cara 
menanggulanginya. Sedangkan instruktur 
berasal dari HSE TC, HSE RU III, Proses 
Engineering. 

Ketua Jurusan Teknik Kimia Unsri yang 
diwakili DR. Ir. H.M. Hatta Dahlan, M.Eng 
mengatakan, pelatihan ini sangat penting bagi 
mahasiswa. “Mudah-mudahan kerja sama 
ini dapat lebih berlanjut, sehingga apabila 
terjadi kebakaran para mahasiswa dapat 
lebih berkontribusi membantu pemadaman,” 
ujarnya.•ru iii

banggai - Pertamina 
Hulu Energi Tomori (PHE 
Tomori) atau juga dikenal 
sebagai JOB Pertamina 
Medco E&P Tomori Sulawesi 
(JOB PMTS) mendirikan 
Rumah Pemberdayaan bagi 
anak-anak Desa Sinorang, 
Kecamatan Batui Selatan 
Kabupaten Banggai Propinsi 
Sulawesi Tengah. Peresmian 
disaksikan Opcom PHE 
Kun to Wibisono, Opcom 
Medco Tomori Sulawesi Eka 
Satria, General Manager 
Indra Prasetya, General Affair 
Manager JOB PMTS Chandra 
Bima, Perwakilan Satuan 
Kerja Kegiatan Minyak dan 
Gas (SKK Migas), dan Field 
Manager JOB PMTS Sugeng 
Septiono. 

Opcom PHE Kun to 
W ib i   sono mengatakan, 
“Ke  giatan ini dilaksanakan 
JOB PMTS sebagai bentuk 
komitmen perusahaan un tuk 
menciptakan dan menum-

buhkembangkan kreativitas 
dan semangat inovasi anak 
anak sejak usia dini. Hal ini 
juga merupakan implementasi 
program yang selama ini telah 
dilaksanakan JOB PMTS.
Yakni, mendirikan rumah 
pemberdayaan bagi anak 
dan ibu di Desa Paisubololi, 
Desa Sinorang dan Sinorang 
Pantai, Kecamatan Batui 
Selatan”, tambahnya.

General Manager Indra 
Prasetya menambahkan, 
r u m a h  p e m b e rd a y a a n 
yang didirikan JOB PMTS 
itu menyediakan berbagai 
buku bacaan bagi anak-
anak disertai dengan tenaga 
pendidik yang direkrut JOB 
PMTS. Bagi  orang tua 
juga disediakan berbagai 
program dan kegiatan untuk 
meningkatkan peran aktif 
orang tua dalam membimbing 
anak-anaknya. 

JOB PMTS ingin me-
realisasi kan komitmennya 

ter hadap anak-anak dengan 
mendirikan tiga rumah pem-
berdayaan. “Tujuannya selain 
menumbuhkan kreativitas 
dan inovasi juga menciptakan 
semangat kebersamaan 
diantara anak sejak di usia 
dini,” tutur Indra.

Sementara itu, Kepala 
Sekolah SD Negeri Sin-
orang Warmun Edi Sofyan 
memberikan apresiasi atas 
pelaksanaan kegiatan edukasi 
yang di gelar JOB PMTS di 
seko lah nya. Menurutnya, 
ke giat an itu sangat mem-
ban tu anak didiknya dalam 
mengimplementasikan pe-

nge tahuan yang didapatkan 
saat proses belajar mengajar 
berdasarkan kurikulum se-
kolah. “Kegiatan yang dilak-
sanakan JOB PMTS ini 
bagian dari pengayaan ilmu 
pengetahuan, dan ini sangat 
posit i f  bagi anak-anak. 
Saya harapkan kegiatan ini 
bisa berkelanjutan dengan 
program-program lain da ri 
JOB PMTS,” ujarnya. 

Kegiatan diakhiri dengan 
pemberian bingkisan berupa 
tas yang diserahkan pada 
seluruh murid SD Negeri Si-
norang.•phe

bu  t uhan  da r i  mas i ng 
masing lembaga. Untuk 
menampung keluh kesah 
d a r i  p a r a  p e n g e l o l a 
lembaga, Bazma menggelar 
silaturahmi bersama dengan 
para pengelola yang digelar 
satu kali dalam setahun. 
Di tahun 2013 silaturahmi 
digelar pada 13 September 
2013 di Masjid Baiturrahmah 
K o m p l e k  P e r u m a h a n 
Pertamina Donan Cilacap.

Dalam sambutannya, 
Ketua Harian Bazma Hae-
ruman mengajak seluruh 
pengelola lembaga pendi-
dikan Islam untuk terus 
meningkatkan kurikulum 
l embaganya  dan  me-

n i n g k a t k a n  k u a l i t a s 
pen  d id ikan  bag i  pa ra 
santrinya. Sejalan dengan 
h a l  t e r s e b u t  B a z m a 
menghadirkan pembicara 
dari Departemen Agama 
untuk mempresentasikan 
mengenai kurikulum lem-
baga pendidikan Is lam 

yang sudah diatur oleh 
Departemen Agama.

Pada kesempatan ini 
pula Bazma menyerahkan 
bantuan operasional yang 
diserahkan secara simbolis 
oleh Wakil Ketua Bazma 
Widodo Dwikoranto kepada 
perwakilan lembaga.•ru iV
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Program Smart & Bright with 
Pertamina eP Cepu 2013

Pelatihan Pembuatan 
Kue untuk Anggota 
PKK Securai Selatan

Fo
to

 : 
P

E
P 

PA
N

G
K

A
LA

N
 S

U
S

U

Fo
to

 : 
M

O
R

 V
III

Fo
to

 : 
PE

Rt
AM

IN
A 

EP
 C

EP
U

Bantuan kacamata gratis untuk guru dan murid di beberapa sekolah di Bojonegoro.

rU VI Balongan Adakan workshop 
Pendidikan untuk Guru se-Indramayu

Workshop nasional pendidikan merupakan salah satu bentuk komit men Pertamina 
dalam men ciptakan pendidikan yang baik di Indonesia.

boJonegoro - Sebagai 
upaya peningkatan prestasi 
di bidang pendidikan dan 
kesehatan untuk masyarakat 
Kabupaten Bojonegoro, 
PT Pertamina EP Cepu 
(PEPC)  meluncurkan pro-
gram Corporate  Soc ia l 
Responsibility (CSR)  “Smart 
and Bright with Pertamina 
EP Cepu 2013”. Acara pe-
res mian program tersebut 
dilaksanakan di Aula SMPN 
1 Tambakrejo, Kabupaten 
Bojonegoro. Direktur Utama 
PEPC  Amril Thaib Mandailing 
secara simbolis menyerahkan 
ban tuan  p rogram CSR 
tersebut. 

Dalam kegiatan Smart 
& Bright with Pertamina EP 
Cepu 2013, ada tiga program 
yang dilaksanakan, yaitu 
program ban tuan sarana 
dan prasarana pendidikan 
sekolah, program bright 
with Pertamina EP Cepu 
2013, dan  program bantuan 
laboratorium komputer. 

Program bantuan sarana 
dan prasarana pendidikan 
sekolah diberikan kepada 

indraMayu – RU VI Ba-
longan melalui Program CSR 
Bidang Pendidikan terus 
berupaya untuk meningkatkan 
I n d e k s  P e m b a n g u n a n 
Manusia (IPM) Kabupaten 
Indramayu. Terbukti pada 
Sabtu (28/9) RU VI Balongan 
mengadakan  workshop 
nasional pendidikan karakter 
dalam metode aktif, inovatif 
dan kreatif di Gedung P3M, 
Eretan, Kecamatan Kan-
danghaur, Kabupaten In-
dramayu.

CSR Officer RU VI Ba-
longan  Me id ina  Ar imb i 
Rushartami mengatakan, 
workshop ini merupakan 
salah satu bentuk komit-
men Pertamina dalam men-
ciptakan pendidikan yang 
baik di Indonesia sehingga 
menghasilkan generasi muda 
yang berkualitas dan bisa 
membawa Indonesia menjadi 

pangkalansusu – PT Pertamina EP 
Asset-1 Field Pangkalansusu menggelar 
pelatihan pembuatan kue berbasis tepung 
dengan mendatangkan instruktur Bogasari 
Baking Center Medan kepada 20 anggota 
PKK Desa Securai Selatan mulai 30 September 
sampai 5 Oktober 2013 melalui Program CSR 
(Corporate Social Responsibility).

“Pelatihan ini diadakan agar anggota PKK 
tersebut dapat berwirausaha secara mandiri 
untuk menghasilkan produk panganan ringan 
berupa aneka ragam roti dan jenis kue-kue 
lainnya,” ujar Field Manager Pertamina EP 
Asset 1 Pangkalansusu, Dirasani Thaib dalam 
sambutannya.

“Kami berharap keterampilan yang dite-
rima ibu-ibu selama mengikuti pelatihan akan 
menjadi bekal tambahan untuk lebih mandiri 
dan meningkatkan karyanya tanpa harus 
bergantung pada orang lain,” kata Dirasani. 

Pada pelatihan yang diselenggarakan di 
Aula Kantor Kades Securai Selatan tersebut, 
PT Pertamina EP Asset-1 Pangkalansusu Field 
juga memberi bantuan berupa satu buah deck 
oven berikut loyang-loyang, dua buah mixer 
kapasitas 20 liter dan satu buah mixer kapasitas 
7 liter, satu buah mesin press dan giling mie, 
satu buah kompor gas berikut tiga buah tabung 
gas, tiga buah alat pengukus, bahan praktik 
dan peralatan pendukung lainnya.

Sementara Sekcam Babalan  Jamal Ritonga  
berterima kasih kepada PT Pertamina EP Asset 
1 Field Pangkalansusu yang memberikan 
pelatihan membuat aneka macam roti dan 
kue produk jenis makanan lainnya untuk warga 
Desa Securai Selatan.

“Ini menjadi modal utama bagi ibu-ibu 
rumahtangga untuk buka usaha atau paling 
tidak ibu-ibu bisa membuat kue yang enak 
untuk keluarga,” ujar Jamal.

Kabid Industri Perindag Kabupaten Langkat 
Nanang Hadi Irawan S.Sos MSi menyampaikan 
apresiasi kepada Pertamina EP yang sudah 
sering melaksanakan program CSR di daerah 
ini. “Ini membuktikan bahwa Pertamina EP 
Pangkalansusu cukup peduli dengan warga 
masyarakat di Kabupaten Langkat,” kata 
Nanang

Dan sebagai bentuk kepedulian kepada 
infrastruktur khususnya di wilayah Kecamatan 
Babalan, Pertamina EP Pangkalansusu Field 
satu bulan  sebelumnya melaksanakan program 
CSR berupa bantuan lampu tenaga surya/solar 
cell sebanyak 13 unit di Dusun Pasar Duapuluh 
Desa Securai Selatan sebagai penerangan jalan 
dan rumah ibadah.•pep field pangkalansusu

SDN I dan II Bandungrejo, 
SDN I, II dan III Kalisumber, 
serta SDN I, II dan IV Kaliombo. 
Paket bantuan yang diberikan 
berupa satu unit perangkat 
komputer (desktop PC), satu 
unit printer berwarna, 20 set 
meja kursi siswa, tiga set meja 
kursi guru, serta papan tulis,  
spidol dan penghapus.

Program br ight  wi th 
Per tamina EP Cepu 2013 
d i l a k s a n a k a n  d e n g a n  
membag ikan  kacamata 
gratis kepada 180 siswa 
SD,SMP, dan guru SDN I dan 
II Bandungrejo, SDN I dan 
II Kalisumber, SDN I, II dan 
IV Kaliombo, serta SMPN 
I Tambakrejo. Program ini 
meliputi screening awal ke 
sekolah-sekolah, pemerik-
saan, pencocokan dan pem-
bagian kacamata. Dalam 
pro gram ini juga akan ada 
pe nyuluhan kesehatan ma-
ta dari dokter mata di se-
k o l a h - s e k o l a h .  D a l a m 
pelak  sanaannya, PEPC be-
kerja sama dengan Dinas 
Pendidikan, Pemuda dan 
Olah Raga (Disdikpora), Dinas 

Kesehatan, serta Pertamedika 
sebagai pelaksana.

Untuk program bantuan 
laboratorium komputer, ban-
tuan diberikan kepada SMPN 
1 Tambakrejo. Paket bantuan 
terdiri dari 15 unit desktop 
PC, satu unit LCD projector, 
satu unit printer, 40 set meja 
dan kursi komputer siswa, 
satu set meja dan kursi guru/
instruktur, satu set alat tulis 
berupa papan tulis,  2 spidol, 
penghapus, serta unit air 
conditioner.

Dalam waktu dekat ini 
PEPC juga akan melak sa-
nakan program CSR Bidang 

Lingkungan yaitu penanaman 
pohon/penghijauan  untuk 
men  dukung program Perta-
mina Sobat Bumi Menabung 
100 Juta Pohon.  Dalam 
program tersebut PEPC akan 
menanam pohon trembesi 
d i  daerah-daerah yang 
membutuhkan konservasi/
penghijauan. Selain itu, PEPC 
akan melakukan penghijauan 
di daerah serapan Sungai 
Bengawan  So l o  un tuk 
mengurangi banjir. Dalam 
pelaksanaan program ini, 
PEPC bekerja sama dengan 
Dishutbun dan Perhutani Kab. 
Bojonegoro.•pepc

negara yang lebih Maju.
Workshop yang terlak-

sana berkat kerja sama de-
ngan Serikat Guru Indramayu 
(SEGI) ini diikuti oleh ratusan 
guru dari tingkat TK, SD, 
SMP dan SMA se-Indramayu. 
Mereka tampak antusias 
mengikuti workshop nasional 
ini. Hal tersebut terlihat ketika 
Sekretaris Jenderal Federasi 
Serikat Guru Indonesia (FSGI)  
Retno Listyarti memberikan 
pengalaman dan motivasi 
kepada para guru terkait 
pendidikan karakter.

Menurut Retno, pendi-
dikan karakter mutlak diper-
lukan bukan hanya di se-
ko lah, tapi juga di rumah 
dan di lingkungan sosial. 
Bahkan sekarang ini peserta 
pendidikan karakter bukan 
lagi anak usia dini hingga 
remaja, tetapi juga usia 
dewasa. 

Re tno  menegaskan , 
bagi Indonesia sekarang ini, 
pendidikan karakter juga 
berarti melakukan usaha 
sungguh-sungguh, sitematik 
dan berkelanjutan. “Dengan 
kata lain, tidak ada masa depan 
yang lebih baik yang bisa 
diwujudkan tanpa kejujuran, 
tanpa meningkatkan disiplin 
diri, tanpa kegigihan, tanpa 
semangat belajar yang tinggi, 

dan sebagainya,” paparnya.
Workshop ini diharapkan 

bisa membangun mental 
menga jar  guru menjad i 
lebih baik sehingga mampu 
membina para siswa yang 
memiliki integritas. “Dengan 
demikian, ketika mereka 
bekerja tidak tergiur untuk 
melakukan tindakan-tindakan 
tercela seperti suap, korupsi 
dan lain-lain.”• ru Vi
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Kita semua tahu bahwa langkah pertama 
adalah langkah terberat ketika mulai berbisnis. 
Selalu banyak alasan menunda-nunda dan selalu 
terasa berat untuk memulai karena bingung dan 
takut. Namun ketakutan itu dapat diatasi dengan 
banyak menimba ilmu pada orang yang sudah 
memulai terlebih dahulu, atau lewat membaca 
buku, artikel, tabloid, dan majalah tentang 
kewirausahaan. 

Yang membedakan wanita dan pria adalah 
jenis kelamin saja. Berbicara masalah ekonomi 
keluarga, yang paling dibutuhkan saat ini adalah 
kompromi dan kreativitas. Yang paling dibutuhkan 
saat ini adalah kompromi dan kreativitas. Jadi, 
istri dan suami sama-sama memiliki hak untuk 
menafkahi keluarga sesuai dengan kemampuan. 
Namun, kedua pihak juga tak boleh lupa untuk 
memberikan perhatian pada anggota keluarga 
lain. Ini lebih penting. Toh, tujuan bersama adalah 
kebahagian dan kemakmuran. Dari keluarga 
sederhana ternyata bisa berbagi nilai tambah 
dengan masyarakat sekitarnya. 

Jika Anda, sebagai seorang ibu, ikut mencari 
penghasilan, berarti keluarga Anda punya dua 
sumber penghasilan. Jika usaha ini makin tumbuh 
besar, Anda bisa berkonsentrasi di usaha Anda 
sendiri atau menyerahkan pengelolaan pada 
orang lain. Sehingga Anda punya lebih banyak 
waktu untuk keluarga, sementara pemasukan 
terus berjalan.  

Buku ini  mengungkapkan sejumlah usaha 
kreatif dan cara kompromi para istri dalam 
menyokong ekonomi keluarga dengan tetap 
menomorsatukan perhatian pada keluarga. Asal 
perencanaannya tepat, banyak bisnis sampingan 
rumahan bisa tetap eksis dan berkembang. 

Semoga buku in i  dapat  mengurang i 
kekhawatiran anda dan membuat Anda segera 
memulai usaha yang Anda impikan.•perpustakaan
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APQC 19th : Forum Mutu 
Tingkat Regional Asia-Pacific

suatu organisasi harus menetapkan proses bisnis utamanya.  Proses 
bisnis tersebut saling berkaitan dan terintegrasi satu sama lain melibatkan  

sumber daya untuk menghasilkan produk dan jasa dengan proses yang 
terukur. Apabila  hal-hal tersebut telah dipenuhi, maka proses selanjutnya perlu  
ditetapkan suatu sistem pengendalian mutu secara terpadu.

Seperti kita ketahui banyak Standar 
Ma najemen Mutu yang diterapkan oleh 
Unit Operasi, Unit Bisnis dalam rangka 
mendorong Perusahaan menuju World 
Class Company, namun kita belum 
banyak mengetahui siapa atau lembaga 
mana yang berkompeten dan bagaimana 
proses pengendalian penerapan sistem 
tersebut seharusnya, atau sejauh mana 
tingkat kepentingan   perusahaan terhadap penerapan sistem standar.

Salah satu tugas Fungsi Quality Management yang terdapat dalam 
Code of Pertamina Quality Management System pada Bab II pasal 8 ayat (5) 
menyatakan “untuk proses evaluasi dan verifikasi  usulan rencana penerapan 
sistem standar, Fungsi Quality Management Korporat dapat membentuk komite 
manajemen sistem standar yang melibatkan fungsi-fungsi terkait”.  Fungsi 
terkait yang dimaksud adalah ahli atau auditor dari berbagai fungsi dengan 
kualifikasi yang telah ditentukan sehingga hasil rekomendasi dari Komite dapat 
dipertanggungjawabkan atau divalidasi.

Tujuan dari dibentuknya Komite Sistem Standar adalah :
1. Mengendalikan  penerapan standar di Fungsi/Unit Ope rasi/Unit Bisnis 

dan Anak Perusahaan di Pertamina, sebagai pemberi rekomendasi dalam 
proses penerapan standar sebelum melaksanakan atau sebagai advisor 
yang memberikan masukan tentang kelayakan penerapan sistem standar.

2. Meningkatkan efektivitas implementasi  sistem standar di Pertamina.
3. Meningkatkan efisiensi dalam keseluruhan aspek implementasi sistem 

standar.

Hasil kerja atau rekomendasi dari Komite Sistem 
Standar terbagi dalam dua  tingkatan :
• Suplementari  yaitu diterapkan untuk  meningkatkan 

efektivitas kinerja organisasi.
• Akreditasi yaitu diterapkan untuk memenuhi persyaratan 

dari pelanggan.

Saat ini Komite Sistem Standar Manajemen Korporat sedang melaksanakan 
finalisasi rekomendasi tentang Implementasi Standar Manajemen pada PT 
Pertamina EP dan PT Pertamina Geothermal Energy.

Program pengendalian Sistem Standar yang tugasnya dibebankan kepada 
Komite Manajemen Sistem Standar akan di-review dan dievaluasi secara 
berkala dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi di Unit Operasi, Unit 
Bisnis dan Anak Perusahaan.  Rekomendasi dari Komite ini diharapkan akan 
mampu memberikan perubahan kearah perbaikan terkait dengan penerapan 
sistem manajemen standar yang digunakan di Perusahaan.•

“Write What You Do”
“Do What You Write”

rekomendasi Komite : 
Untuk Pengendalian Sistem 
Standar Masa Depan

asia Pacific Quality Conference (APQC) merupakan 
forum pertemuan insan mutu tingkat regional Asia 

Pacific yang diselenggarakan setiap tahun oleh Asia Pacific 
Quality Organization (APQO), dan pada tahun 2013 ini 
merupakan event yang ke 19.

Hal utama dalam forum ini adalah presentasi/best 
practice sharing terkait tema productifitas dan inovasi 
kinerja dari berbagai perusahaan, asosiasi mutu, akademisi, 
dan instansi pemerintah di kawasan Asia Pacific. Selain 
itu juga diadakan forum kompetisi QCC dan pemberian 
penghargaan (awarding) kepada perusahaan-perusahaan 
yang berhasil menunjukkan kinerja terbaiknya.

PT. Pertamina (Persero) untuk pertama kali mengikuti 
forum APQC 18th pada tahun 2012 lalu, yang saat itu 
diselenggarakan di Colombo Sri Lanka.  Keikutsertaan 
Pertamina kala itu karena telah dinominasikannya Perusahaan 
ini oleh Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia 
(AMMPI) dalam salah satu acara APQC tersebut yaitu Global 
Performance Excellence Award (GPEA). Dimana akhirnya, 
PT. Pertamina (Persero) dinobatkan sebagai the best in class 
untuk kategori large manufacturing organization.

Pada APQC 19th tahun ini diselenggarakan di Bali pada 
tanggal 6-9 Oktober 2013, dengan tema The importance 
of quality and productivity innovation in the global market. 
Sebagai salah satu pemenang GPEA tahun lalu, maka 
Pertamina didaulat untuk memaparkan kunci keberhasilan 
kinerjanya selama ini dalam acara best practice sharing 
dan plenary session. Dalam forum best practice sharing, 
penulis memaparkan keberhasilan kita dalam menciptakan 
Kriteria Kinerja Ekselen Pertamina (KKEP) yang merupakan 
pedoman/sistem bagi peningkatan kinerja berkelanjutan. 
Kriteria ini merupakan tinjauan kritis terhadap kriteria 
Baldrige sekaligus wujud nyata inovasi untuk menciptakan 
sistem yang lebih baik dan lebih fokus dalam peningkatan 
dan percepatan perbaikan kinerja berkelanjutan di 
lingkungan internal Perusahaan. 

Pemaparan keberhasilan pencapaian kinerja PT. 
Pertamina (Persero) dalam meningkatkan produktifitas dan 
inovasi, termasuk keberhasilan menempati peringkat 122 
dalam Fortune 500,  disampaikan dalam forum plenary 
session oleh Bpk. Susilo Direktur Utama PT. Patra Jasa 
yang mewakili Direksi PT. Pertamina (persero). 

Dalam forum QCC, PT. Pertamina (Persero) mengirimkan 
4 Tim yaitu dari PT. Pertamina EP, PT. Pertamina Geothermal 
Energy, dan Refinery Unit III Plaju.

oleh Annisrul Waqie - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Apa sih pentingnya forum ini? 
Forum semacam ini merupakan tantangan sekaligus 

kesempatan bagi PT. Pertamina (Persero) untuk 
menunjukkan dirinya di mata dunia. Sesuai dengan salah 
satu tata nilai 6C yaitu confidence, maka forum semacam 
ini tentu saja penting untuk meningkatkan kepercayaan 
diri, dan lebih terbuka dalam menunjukkan keberhasilan 
yang telah dicapai sekaligus mengakui kekurangan yang 
ada dibandingkan dengan perusahaan lainnya di tingkat 
regional. 

Forum semacam ini sebenarnya tidak hanya berbicara 
tentang Pertamina sebagai entitas bisnis semata, namun 
secara tidak langsung apa yang disampaikan oleh 
Pertamina dan perusahaan nasional lainnya dalam forum 
ini  menjadi cerminan bagi Negara kita di mata komunitas 
mutu negara lainnya, demikian juga sebaliknya. 

Jika dibandingkan dengan Negara lainnya misalnya 
India, UAE, Sri Lanka, China, Malaysia, Thailand dan 
Singapura; maka keterlibatan kita dalam forum APQC ini 
memang agak terlambat. Namun dengan kemajuan yang 
sudah dicapai selama ini, seharusnya kita, Indonesia, 
mulai berani untuk menjadi kiblatnya produktivitas dan 
inovasi tingkat regional/dunia. Itu bisa dimulai dari PT. 
Pertamina (Persero).

APQC 20th  mendatang akan dilaksanakan pada 
tanggal 23rd – 26th November 2014 di Kuala Lumpur 
tema yang diangkat adalah Quality Enhancing Innovation: 
Creating New Values for Sustainability.

Jangan mau kalah dengan tetangga sebelah, siapkan 
diri untuk lebih baik di tahun mendatang!•

Bpk. Susilo mewakili Direksi PT. Pertamina (Persero).

Tim QCC Transformer RU-III Plaju.
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Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja 
menjadi hal wajib. Bekerja di kantor tidak hanya 
sekadar bekerja, karena Anda juga membutuhkan 
hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja 
dan atasan.

Karena itu, ketahui dulu beberapa cara agar 
Anda lebih disukai di tempat kerja supaya dapat 
dengan mudah menjalin hubungan kerja yang baik.

Jangan jadi orang asing. Orang cenderung 
menyukai orang yang mereka kenal, jadi janganlah 
menjadi orang asing di kantor. Artinya, Anda harus 
bisa saling mengenal dengan rekan kerja, bukan 
sekadar nama tapi lebih dari itu. Mulailah dengan 
menyapa orang-orang di kantor begitu Anda tiba 
pagi hari, ajak mereka mengobrol ringan, dan pilih 
topik yang menyenangkan.

Tanyakan beberapa hal pada mereka dan 
biarkan mereka juga mengenal Anda lebih jauh. 
Jangan juga menghabiskan waktu istirahat sendirian, 
tapi bersosialisasilah. Habiskan waktu makan siang 
dengan mengobrol bersama rekan kerja, tidak hanya 
mendekatkan diri Anda dengan mereka tapi juga 
membuat pikiran Anda lebih rileks setelah bekerja.

ingat detail tentang orang lain. Cara termudah 
untuk mendekatkan diri dengan orang lain adalah 
dengan mengetahui detail hidup mereka. Ketahui 
siapa nama suami atau istrinya, nama anak mereka, 
ulang tahun mereka, dan hal-hal lainnya. Tanpa Anda 
sadari, mengingat detail kecil seperti itu membuat 
mereka merasa dihargai dan tentunya membuat 
Anda makin disukai.

Jadilah pribadi yang positif. Pada dasarnya 
setiap orang akan lebih menyukai orang dengan 
kepribadian positif dan tampak selalu optimis. Bukan 
berarti Anda harus berpura-pura bahagia, namun 
bagaimana caranya untuk selalu memiliki pikiran 
dan cara pandang yang positif. Anda nantinya akan 
menyadari bahwa dengan menjadi pribadi yang 
positif, Anda menularkan hal yang sama kepada 
orang lain.

bersikap tulus. Salah satu cara lainnya yang 
bisa membuat Anda disukai orang lain adalah 
dengan bersikap tulus. Saat memberi bantuan, 
tak perlu pamrih atau mengharapkan imbalan. 
Orang di sekitar Anda tidak bodoh, karena mereka 
bisa membedakan sikap tulus dan sikap pura-
pura.•solopos.com

MeNjALIN 
hUBUNGAN BAIK 

DI KANTOr

Media Internal Pertamina Sambut 
hangat Benchmarking AhM
Jakarta – Media Internal PT 
Pertamina (Persero) sambut 
hangat benchmarking yang 
dilakukan PT Astra Honda Motor 
(AHM), ihwal mempelajari proses 
elaborasi yang dimiliki Media 
Internal Pertamina, dalam menjalin 
hubungan baik perusahaan 
dengan pekerja.

Pada kesempatan itu, Ali 
Mundakir selaku Vice President 
Corporate Communicat ion 
P e r t a  m i n a ,  m e n e r a n g k a n 
perkembangan Media Internal 
Pertamina dari masa ke masa. 
Lewat  metamorfosa i tu  lah 
kemudian Pertamina menye-
suaikan visinya untuk tahun 2025 
mendatang, melalui tagline-
nya ‘Energizing Asia’. Dengan 
demikian, kata dia, lahirlah sebuah 
nama Energia untuk majalah dan 
tabloid Media Internal Pertamina 
yang sebelumnya bernama Warta 
Pertamina. “Judul tersebut dipilih 
untuk mengelaborasi aspirasi 
Pertamina yang lebih dinamis 
sehingga terkesan lebih muda. 
T idak hanya itu, Pertamina 
merupakan perusahaan BUMN 
pertama yang mengembangkan 
majalah digital,” ungkap Pim-
pinan Redaksi, Ali Mundakir 
da lam presentasinya di Ruang 
Perpustakaan Pertamina, Kamis 
(17/10).

Lebih lanjut, Ali memaparkan 
perkembangan antara kedua 
media tersebut. Majalah bulanan 
Energia menurutnya, menawarkan 

sejumlah konten-konten 
kebijakan dan pandangan 
masyarakat terkait energi. “Ini 
akan terus berevolusi, ke arah 
majalah energi yang lebih 
populer. Karena cakupan 
pembaca Energia sampai 
kepada level pemegang 
keputusan di DPR hingga 
di jadikan referensi bagi 
Kementrian,” papar dia di 
hadapan tim manajemen 
AHM.

Di samping itu, untuk 
menggalakkan engagement, 
tabloid mingguan Energia 
juga memberikan ruang bagi 
para pekerja dan manajemen, 
untuk menyampaikan isu 
terkini atau yang sedang 
berkembang. Bahkan, jelas 
Ali, siapa pun diperbolehkan 
mengisi tulisan melalui rubrik 
‘Opini Pekerja’ yang telah 
disediakan. “Karena memang 
kita membuka media untuk 
para pekerja agar bersikap 
kritis terhadap kemajuan 
perusahaan. Karena bila 
saluran komunikasi kita 
sumbat justru tidak baik 
b a g i  p e k e r j a  d a l a m 
menyampaikan aspirasi,” 
ujarnya.

Media Manager, Wianda 
Pusponegoro,  menam-
bahkan selain mengatur 
p ro  duks i  pember i t aan 
me lalui media cetak, juga 
terdapat Pertamina TV yang 

sudah ada sejak 2008 silam. 
Pertamina TV ini diproduksi 
secara inhouse atau pun 
kerjasama dengan stasiun 
TV nasional. Dilihat dari sisi 
kinerjanya, kata Wianda, 
kon ten -kon tennya  pun 
berkaitan tentang perusahaan 
yang berasal dari seluruh fungsi 
bisnis baik pusat maupun anak 
perusahaan. “Tidak hanya bisa 
diperuntukkan kepada pekerja 
internal Pertamina, tapi juga 
publik dapat mengakses berita 
kita melalui majalah digital 
Energia di website Pertamina,” 
jelas Wianda.

Sejumlah pertanyaan yang 
dilontarkan tim manajemen 
AHM pun, disambut positif 
melalui jawaban komprehensif 
Wiyanda tentang sinergitas 
pekerja dan perusahaan. 
Dengan begitu peran media 
Pertamina sangat penting, 
demi mewujudkan integritas 
pekerja. Terutama untuk 
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pe layanan masyarakat yang 
lebih baik. Informasi terkait 
Media Internal Pertamina 
juga dipaparkan secara lugas 
kepada tim manajemen AHM 
oleh Dewi Sri Utami selaku 
Printed Publication Officer, dan 
TV Officer, Imam Rismanto.

Agung Hermawan, Media 
Internal Communication AHM 
mengaku ter inspirasi ter-
hadap pengelolaan komu-
nikasi Pertamina yang di-
imp lementas ikan secara 
profesional. Sehingga mana-
jemen dan pekerja bisa men
dapatkan informasi secara 
jelas. “Sangat luar biasa de-
ngan adanya tabloid maupun 
majalah yang bersifat bulanan 
dan mingguan dikelola secara 
professional. Ini menjadi inspirasi 
bagi kami untuk meningkatkan 
metode komunikasi untuk 
kemudian diterapkan di AHM 
dalam hal komunikasi,” imbuh 
Agung.•egha
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Phe Gowes Bareng wartawan 
bogor - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) mengadakan Gowes Bareng Media di Parung, 
Bogor pada Sabtu (5/10). Kegiatan yang diikuti puluhan pecinta sepeda dari Pekerja PHE, Anak 
Perusahaan PHE (AP PHE) dan Awak Media mengambil rute mulai dari Restoran Pendopo 
45, Perumahan Telaga Kahuripan, desa sekitar dan berakhir di Pendopo 45 dengan total 
jarak 24 km. Selain sebagai wadah pecinta sepeda, kegiatan ini  juga bertujuan mempererat 
hubungan PHE dan AP PHE dengan para wartawan. Manajemen PHE yang diwakili Sugeng 
Haryanto mengaku senang dengan tingginya antusias para peserta. “Saya berharap dengan 
Gowes Bareng ini, selain badan menjadi sehat juga menambah keakraban kita terutama 
dengan teman-teman Media yang sibuk dengan aktifitasnya,” imbuhnya. •irli karMila
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rU VI Dukung jalan Santai Kecamatan Balongan
balongan -  RU VI Balongan mendukung kegiatan jalan salan yang diadakan Kecamatan 
Balongan, pada 22 Agustus 2013.  Acara dimulai dari halaman Kecamatan Balongan, 
Indramayu, Jawa Barat. Berbagai elemen masyarakat tampak antusias memeriahkan 
kegiatan jalan santai ini, peserta terdiri atas muspika, pegawai Kecamatan Balongan, siswa 
SD, SMP, SMA di Kecamatan Balongan dan masyarakat Balongan.  Selain itu, kegiatan jalan 
santai ini juga bertujuan untuk lebih mendekatkan RU VI Balongan dan Kecamatan kepada 
masyarakat setempat terhadap pentingnya kesehatan. Para peserta dilepas langsung oleh 
Legal & General Affairs Manager RU VI  A. Rendra Wachyand, di dampingi Public Relation 
RU VI Agus Raharman, Camat Balongan Bastoni.•ru Vi

32 Tahun BPST VII : reunite in harmonies
cilacap - “Tidak terasa sudah 32 tahun kita bersama. Bertemu dengan teman-teman 
seangkatan kembali me-recover semangat saya sama seperti dulu saat pertama kali bekerja 
di Pertamina “, ungkap Direktur Pengolahan Chrisna Damayanto di hadapan rekan rekannya 
sesama eks Bimbingan Profesi Sarjana Teknik (BPST) VII pada acara Reunite In Harmonies 
di RU IV Cilacap (13/9). Sekitar lebih 50 orang ini  melakukan olahraga bersama,  dilanjutkan 
dengan tinjauan ke kilang RU IV melalui sisi perairan Cilacap. Pada malam harinya digelar acara 
kebersamaan yang merefleksikan kebersamaan pada saat pertama kali bekerja hingga saat 
ini dimana eks BPST VII sudah memasuki masa pensiun.•ru iV
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rU II Adakan Bike to work
duMai -  RU II mengadakan  BtW (Bike to Work), pada (20/9). Para peserta sudah 
berkumpul di shelter BDBC Bukit Datuk untuk berangkat menuju kilang, dan finish di halaman 
parkir kantor kuning. Kegiatan BtW pagi ini dikuti sekitar 20 peserta.Meskipun tanpa team 
manajemen, peserta BtW masih tetap bersemangat dan ceria. Di halaman parkir kantor 
kuning telah tersedia sarapan pagi lontong Medan dengan kerupuk cabe dan sebotol 
minuman Aqua pelepas dahaga. Setelah sarapan, mereka menuju tempat kerja masing.•ru ii

SMOM rU II Pimpin Upacara Kesaktian Pancasila
duMai - Senior Manager Operation and Manufacturing Afdal Martha memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian 
Pancasila di lapangan Bolakaki Bapor RU II Bukit Datuk, Selasa (1/10) pagi.  Peserta upacara di antaranya jajaran Tim 
Manajemen dan pekerja RU II. Dalam upacara tersebut bertindak sebagai pembaca naskah Pancasila adalah SMOM 
Afdal Marth, yang dilanjutkan dengan pembacaan ikrar Kesaktian Pancasila. Sementara pembaca Naskah Pembukaan 
UUD 1945 adalah Agus dari Procurement.•ru ii
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Manager Business Support,
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Business Development,
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PR & CSR Manager
PT Pertamina EP Cepu

achMad roMly
HR Services Manager
PT Pertamina EP Cepu

Tingkatkan Sinergi Anak Perusahaan 
melalui Kegiatan CIP

Phe Sabet 8 Penghargaan di Forum Bersama CIP
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 IV Mustafa
Industrial Relations Section Head
HR Area Refinery Unit IV Cilacap

Jtp purba
SM & SS Section Head
Fungsi Turn Around
RU IV CilacapFo
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General Manager 
PHE Metana Sumatera 4,
PT Pertamina Hulu EnergiFo
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yogyakarta - PT Per-
tamina Hulu Energi (PHE)
sa bet delapan penghargaan 
da lam Forum Bersama 
Continuous Improvement 
Program (CIP). PHE yang 
diwakili JOB Pertamina - 
Petrochina East Java (PHE 
Tuban) mengirimkan 8 tim 
dan  semuanya  mera ih 
penghargaan kategori gold 
dan s i lver .  Acara yang 
berlang sung di The Sahid 
Rich Hotel, Yogyakarta 30 
September - 1 Oktober 2013 
yang mengusung tema, 
“Meningkatkan Sinergi Antar 
Anak Perusahaan Melalui 
Kegiatan Improvement & 
Sharing Knowledge”, ber-
tujuan untuk berbagi infor-
masi antar anak peru sahaan 
Pertamina untuk maju dan 
berkembang menuju peru-
sahaan kelas dunia.

 Keceriaan tampak di 
wajah salah satu tim yang 
meraih penghargaan kate gori 
gold. Tim PKM Sinergi yang 
beranggotakan Mashari, M. 
Solihin dan Edi S. merasa 
senang dengan ke ber ha-
silannya. “Kami sangat se-

yogyakarta - PT Perta-
mina Hulu Energi (PHE) 
bersama PT Pertamina 
EP Cepu (PEPC) dan PT 
Elnusa menyelenggarakan 
Forum Bersama Continuous 
Improvement Program (CIP). 
Acara yang berlangsung 
di The Sahid Rich Hotel, 
Yogyakarta 30 September - 
1 Oktober 2013 mengusung 
tema, “Meningkatkan Si-
nergi  antar Anak Peru-
sahaan Melalui Kegiatan 
Im provement & Shar ing 
Knowledge”. Pada acara 
ini, PHE mempresentasikan 
8 CIP dari JOB Pertamina 
Petrochina East Java (PPEJ) 
atau juga dikenal sebagai 
PHE Tuban. 

Ketua Panitia Heru Murti 
mengatakan, “Total peserta 

dalam forum ini ada 23 tim 
yang terdiri dari PHE 8 tim, 
PEPC 4 tim dan PT Elnusa 11 
tim. Penyelenggaraan forum 
ini bertujuan meningkatkan 
mot i vas i  peke r j a  yang 
ter l ibat  da lam CIP dan 
kontribusinya dalam proses 
percepatan perbaikan kinerja. 
Selanjutnya, gugus CIP 
terbaik akan diikutsertakan 
dalam forum yang lebih tinggi 
di tingkat Direktorat Hulu, 
Korporat, BUMN, nasional 
dan internasional.”

Direktur Keuangan PHE, 
Yayok T. Wisanggo meng-
ucapkan dukungan atas 
keikut sertaan PHE Tuban 
yang mewakili PHE dalam 
kegiatan ini. “Kami Direksi 
PHE mendukung kegiatan 
yang bertujuan untuk per baik-

an dan peningkatan peru-
sahaan. Saya yakin ta hun 
de pan PHE akan mam pu 
me nyelenggarakan forum ini 
secara mandiri,” ujar Yayok.

Ia juga berterima kasih 
kepada t im PHE Tuban 
yang telah mengirimkan 8 
Gugus Kendali Mutu (GKM). 
GKM PHE Tuban selama ini 

telah berjalan dengan baik. 
“Semoga dengan ada nya 
forum seperti ini, anak-anak 
perusahaan Pertamina akan 
dapat saling berbagi ilmu 
dan dapat maju berkembang 
bersama-sama membawa 
Pertamina sebagai World 
Class Company,” harap 
Yayok.•phe

nang dengan meraih peng-
hargaan kategori gold ini. 
Kami mempresentasikan 
penggunaan dual fuel untuk 
engine yang sebelumnya 
meng gunakan single fuel 
dengan mesin diesel berbahan 
bakar solar  kemudian dipa-
sangkan converter untuk 
running menggunakan dual 
machine antara diesel dan 
gas”. 

“Kami sangat bangga bisa 
menyumbangkan pemikiran 
untuk pengembangan peru-
sahaan ke depan lebih baik 

lagi. Kami harapkan teknologi 
ini dapat dikembangkan dan 
diterapkan untuk AP PHE dan 
Pertamina lainnya”, ungkap 
Mashari. 

Menurut Mashar i ,  in i 
prestasi yang sangat mem-
banggakan. Dengan waktu 
yang sangat singkat dan 
cukup sibuk, mereka dengan 
semangat  t ingg i  dapat 
member ikan has i l  yang 
terbaik. 

Sebanyak T im Gugus 
Ken dali Mutu (GKM) me raih 
penghargaan Silver, tiga tim 

GKM meraih peng hargaan 
gold dan satu tim Proyek 
Kendali Mutu (PKM) meraih 
penghargaan gold. 

“Forum Bersama CIP 
ini dapat diterapkan dan 
diimplementasikan dengan 
ba ik  untuk mendukung 
produktivitas dan mutu PHE 
dan Anak Perusahaan PHE 
(AP PHE) ke depannya dan 
penye lenggaraan tahun 
depan diharapkan akan lebih 
baik lagi dengan melibatkan 
lebih banyak lagi AP PHE,” 
tambah Mashari.•phe
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PeP Field Sangasanga Gelar Uji emisi
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Bupati Kutai Kertanegara Rita Widyasari mendapatkan penjelasan tentang teknis 
uji emisi kendaraan bermotor.

sangasanga - Direktur 
Produksi & Operasi Pertamina 
EP Beni J Ibradi dan GM 
Asset 5 A. Chalik beserta 
Field Manager se luruh Asset 
5 dan jajarannya melakukan 
rapa t  koo rd inas i  (War 
Room) dan management 
wa l k th rough  (MWT)  d i 
Field Sangasanga pada 30 
September-1 Oktober 2013. 

tenggarong – Pertamina 
EP (PEP) Field Sangasanga 
b e k e r j a  s a m a  d e n g a n 
Badan Lingkungan Hidup 
Daerah Kabupaten Kutai 
Kartanegara mengadakan 
uji emisi terhadap kendaraan 
bermotor di Tenggarong, Se-
lasa, 1 Oktober 2013. Acara 
yang dilaksanakan di halaman 
parkir Kantor Bupati Kutai 
Kertanegara ini dibuka oleh 
Bupati Kutai Kartanegara, Rita 
Widyasari. 

Dalam sambutannya, Rita 
Widyasari menyampaikan 
pentingnya upaya untuk terus 
mengurangi pencemaran 
udara. Salah satunya dengan 
rutin mengadakan uji emisi 
terhadap kendaraan bermotor 
sehingga diharapkan hal 
ini mampu meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk 
meme l i ha ra  kendaraan 
motornya dan t idak lagi 
menggunakan kendaraan 

yang tidak memenuhi syarat 
kelayakan.

Kegiatan diawali dengan 
p e n g u j i a n  k e n d a r a a n 
bermotor roda empat yang 
digunakan untuk aktivitas 
sehari-hari Rita Widyasari, 
yang juga disaksikan oleh 
Dandim 0906 Tenggarong, 
Aji Dendi, Ketua DPRD Kutai 
Kartanegara, H. Salehudin, 
Ketua Kejaksaan Negeri 
Tenggarong, serta Waki l 
Bupati Kutai Kartanegara. 

Pengu j ian  d i l akukan 
langsung sehingga pengen-
dara mobil dapat secara 
cepat dapat mengetahui 
apakah kendaraan miliknya 
lulus uji emisi atau tidak. 
Setiap kendaraan yang telah 
diuji diberikan kartu uji yang 
menjelaskan hasil pengujian 
dan disertakan saran-saran 
seperti anjuran untuk segera 
melakukan serv ice  bagi 
kendaraan yang nilai emisinya 

mendekati ambang batas.
 Pada awal pengujian 

diambil sampel kendaraan 
bermotor keluaran sebelum 
tahun dan sesudah tahun 
2010 sebagai perbandingan. 
Dari sini terlihat perbedaan 
kelayakan emisi kendaraan 
bermotor, akan tetapi usia 
kendaraan ternyata tidak 
berpengaruh pada n i la i 
emisinya. 

Jakarta - Peningkatan 
produksi minyak di la pangan 
Semanggi  berhas i l  me-
nembus angka 685 barel 
per hari. Realisasi produksi 
ini meningkat 625% diban-
dingkan trend produksi se-
belumnya yang berada pada 
kisaran 95 barel per hari. 
Peningkatan ini mendorong 
angka produksi Field Cepu 
mencapai 3.387 barel per 
hari.

Sejak Maret 2013, struktur 

Jakarta –  Sebanyak 18 Lapangan PT 
Pertamina EP masuk dalam kandidat penerima 
proper hijau 2013. Bersama dengan 378 
perusahaan lainnya yang menjadi kandidat 
Proper Hijau, PT Pertamina EP mengikuti 
kegiatan sosialisasi penilaian Proper Hijau 2013 
bertempat di Hotel Mercure Ancol, Rabu (9/10).

Acara yang bertemakan “sosial isasi 
mekanisme penilaian proper hujau 2013” 
ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari 378 
perusahaan yang telah berhasil masuk dalam 
kandidat proper hijau di tahun 2013.

Acara ini bertujuan untuk memberikan arahan 
dan point-point yang akan dinilai kepada 378 
perusahan kandidat kepada seluruh kandidat 
proper hijau dalam mempersiapkan komponen 
penyeleksian lanjut seperti bagaimana sistem 
manajemen lingkungan dan pengolahan 
ligkungan serta implementasi Community 
Development.

Sebelumnya Kementerian Lingkungan 
Hidup telah mengevaluasi 1.188 perusahaan 
dan memutuskan 378 perusahaan lolos dalam 
penyeleksian proper hijau dalam menaati 
peraturan kementerian lingkungan hidup. 
Perusahaan tersebut sudah melaksanakan 
tanggung jawab utamanya seperti memenuhi 
persyaratan wajib tentang dokumen lingkungan, 
upaya pengendalian air, upaya pengendalian 
penyeluran udara emisi, pengolahan limbah B3 
(Bahan Berbahaya dan Beracun).

Sementara itu, Deputi bidang Pengendalian 
Pencemaran Lingkungan, M. R. Karliansyah 
menjelaskan bahwa pada tanggal 16 oktober 
2013 nanti seluruh 378 perusahaan yang telah 
masuk dalam kandidat proper hijau harus 
menyerahkan bukti-bukti bahwa perusahaan-
perusahaan tersebut sudah memenuhi standar 
kriteria proper hijau sesuai dengan peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup nomor 6 tahun 2013 
tentang manajemen lingkungan.

“Sebanyak 25 persen yang mendapat nilai 
terendah akan kembali ke peringkat biru, dan 
75 persen sisanya akan menjadi peringkat hijau. 
Bagi perusahaan yang sudah mendapat proper 
hijau 2 kali berturut-turut dan di tahun ketiga ini 
mereka juga mendapat peringkat hijau, akan 
dipastikan perusahaan tersebut masuk dalam 
program peringkat (Proper) emas,” tegasnya.

Lebih lanjut, M. R Karliansyah menjelaskan 
bahwa banyak apresiasi dan kemudahan yang 
diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 
bagi kandidat yang nantinya berhasil masuk 
pada tingkat emas.

“Perpanjangan ijin tidak perlu diverifikasi, izin 
sudah bisa langsung dikeluarkan, juga apabila 
membutuhkan kerja sama dengan perbankan 
akan dipermudah dalam hal peminjaman dana 
usaha,” pungkas M. R Karliansyah.•pep

Uj i  emis i  d i lan jutkan 
dengan pengujian kendaraan 
bermotor yang terdapat 
d i  Kantor  Bupat i  Kuta i 
Kartanegara serta kendaraan 
bermotor milik umum. Selain 
uji emisi pada kendaraan 
bermotor, juga dilakukan uji 
refrigerant terhadap pendingin 
atau air conditioner pada 
mobil.•pep field sangasanga

18 Lapangan PeP 
Masuk Kandidat  
Proper hijau 2013 PeP Asset 4 Field Cepu Pacu Produksi, 

Semanggi Naik 625 Persen
Semanggi berada di bawah 
pengelolaan Pertamina EP 
Asset 4 Field Cepu. Hingga 
September 2013, Pertamina 
EP Asset 4 F ie ld Cepu 
telah melakukan perbaikan 
sumur  dan pembukaan 
kembali terhadap 7 sumur 
yang ada pada struktur 
tersebut. Sumur lama yang 
sebelumnya dianggap tidak 
produktif itu ternyata mampu 
memproduksikan antara 100-
170 barel per hari. Beberapa 

d i  antaranya d ihas i lkan 
dari sumur SMG-P05 dan 
SMG-P12.

Produksi minyak yang 
dioperasikan sendiri oleh 
Asset 4 Field Cepu didapatkan 
dari sejumlah struktur yakni 
Semanggi, Ledok, Nglobo, 
Ka wengan, serta put on pro
duction di Tapen dan Tiung 
Biru.

Pada periode 2010 hingga 
awal 2013 produksi minyak 
dari struktur Semanggi cen-

derung stabil berada di ki-
saran rata-rata 95 barel 
per hari. Namun demikian, 
sejalan dengan perubahan 
organisasi Pertamina EP 
yang menempatkan field 
Cepu sebagai lapangan yang 
pengelolaannya difokuskan 
dibawah koordinasi Asset 4 
maka lapangan tersebut mulai 
menunjukkan keberhasilan 
peningkatan produksi yang 
signifikan.•pep

Direktur Produksi & Operasi PeP 
Management walkthrough ke Sangasanga

Kegiatan ini dilakukan untuk 
memberikan motivasi dalam 
upaya peningkatan ki nerja di 
Asset 5 sebelum tutup tahun 
2013. Selain itu, War Room 
dimaksudkan untuk me-
review Rencana Kerja TW-IV 
tahun 2013 tiap Field di Asset 
5 agar bisa dieksekusi dan 
mendapatkan hasil yang 
optimal.

Beni mengata kan, dengan 
struktur or gani sasi PEP saat 
ini cu kup ideal namun perlu 
ada sedikit modifikasi untuk 
mem perkuat setiap Field 
Manager di lapangan. Ia 
meminta alur komunikasi 
dan informasi dari pekerja 
operator sampai dengan top 
management harus lebih 
jelas untuk menghindari data 

dan informasi yang tidak 
akurat. 

Dalam kesempatan ter -
sebut, seluruh Field Ma -
nager  d i  Asset  5  juga 
mem presentasikan seluruh 
realisasi yang sudah berjalan 
dan rencana kerja yang akan 
dilaksanakan sampai dengan 
akhir tahun 2013.•pep field 

sangasanga
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Penyerahan Feedback report PQA
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AC Milan Puas jalin 
Kerja Sama dengan 
Pertamina

Fo
to

 : 
RU

 II

duMai - Pada Selasa (24/9), 
diadakan pelatihan First Aider 
di Pusat Pengembangan dan 
Pelatihan yang dibuka oleh Dr. 
Yuniarni. Inhouse Training ini 
dihadiri pula oleh tim dari 118 
Jakarta sebagai instruktur yang 
akan memberikan pelatihan. 
Peserta pelatihan merupakan 
para pekerja Refinery Unit II 
Dumai. 

Pelatihan berlangsung 
dua gelombang yaitu Batch 
I pada 24-25 September 
2013 dan Batch II pada 26-

Pelatihan First Aider Pertamina hospital Dumai
27 September 2013. Training 
rencananya dilakukan secara 
periodik minimal dua kali 
setahun.

“Da lam member ikan 
pertolongan, niat saja tidak 
cukup, harus punya ilmu 
terlebih dahulu. Keselamatan 
pribadi juga perlu diperhatikan. 
Untuk itu, para pekerja RU 
II perlu mengikuti pelatihan 
ini,” ujar Dr. Yuniarni dalam 
sambutannya. 

Pe  latihan first aider di-
mak sudkan untuk mem-

be rikan pengetahuan dan 
kete rampilan dalam memberi 
per tolongan pertama pada 

korban, bukan hanya di tem-
pat kerja tetapi juga di keluarga 
dan lingkungan sosial.•ru ii

Jakarta – Bertempat 
di Lantai M Kantor Pusat 
Pertamina, Kamis (26/9) 
dilangsungkan penyerahan 
feedback report Pertamina 
Quality Assesment (PQA) 
2013 oleh Deputi Bidang 
R e s t r u k t u r i s a s i  d a n 
Perencanaan  S t ra teg is 
Kementerian BUMN, Wahyu 
Hidayat yang didampingi 
Direktur Umum Pertamina, 
Luhur Budi Djatmiko.

P e r t a m i n a  Q u a l i t y 
Assesment (PQA) adalah 
suatu proses assesment 
kinerja excellent berbasis 
Kr i ter ia Kiner ja Ekselen 
Pertamina (KKEP) bagi Unit 
Bisnis, Unit Operasi dan Anak 
Perusahaan Pertamina yang 
dilaksanakan setiap tahunnya. 
PQA telah berlangsung sejak 
tahun 2003 yang melibatkan 
lebih dari 300 orang Examiner 
terlatih dan telah diikuti oleh 
Unit Bisnis, Unit Operasi dan 
Anak Perusahaan Pertamina.

KKEP  ya i t u  k r i t e r i a 
kinerja yang menekankan 
pent ingnya keselarasan 
antara perencanaan (plan), 
pelaksanaan (exe cution ), 
pencapaian (achieve ment). 
Kriteria ini juga meng arah-
kan peningkatan kiner ja 
perusahaan pada empat fokus 
utama, yaitu kepemimpinan 
dan keberlanjutan bisnis, 
operasional ekselen, fokus 
tenaga ker ja dan fokus 
pelanggan.

Wahyu Hidayat menilai 
apa yang telah dilakukan 
oleh Pertamina melalui PQA 
sebagai tindak lanjut dari 
Surat Kementerian  BUMN 
No.  S-08/S .MBU/2013 

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis Kementerian BUMN Wahyu Hidayati didampingi Direktur Umum 
Pertamina Luhur Budi Djatmiko menyerahkan feedback report PQA 2013 kepada unit bisnis, unit operasi dan anak 
perusahaan Pertamina.

tanggal 16 Januari 2013 
perihal Penyampaian Pe-
doman Penentuan KPI dan 
Kriteria Penilaian Kinerja 
Unggul (KPKU) pada BUMN. 
Dengan harapan KPKU 
menjadi sarana yang mampu 
meningkatkan daya saing dan 
kapabilitas Pertamina menjadi 
perusahaan yang memiliki 
kinerja unggul dan ekselen 
sehingga mempercepat pe-
ningkatan daya saing.

“Saya bangga dengan 
Pertamina telah menjadi 
Fortune 500 dengan urutan 
122, namun yang kita hadapi 
ada lah baga imana k i ta 
mempertahankan prestasi 
itu. Karena itu, Kementerian 
BUMN selaku pemegang 
saham senantiasa melakukan 
pembinaan yang strategis 
dan profesional berbasis 
k i n e r j a  u n g g u l  u n t u k 
menciptakan iklim kompetisi 
dan meningkatkan daya saing 
global,” papar Wahyu.

Semen ta ra  D i rek tu r 

Umum Pertamina, Luhur 
Budi mengharapkan agar 
untuk tahun-tahun berikut-
nya seluruh unit bisnis, unit 
operasi dan anak perusahaan 
Per tamina  dapat  te rus 
meng ikut i  APQ ini  demi 
melakukan perubahan untuk 
mewujudkan Per tamina 
menjadi perusahaan energi 
nasional yang berkelas dunia.

“Memang tidak mudah 
untuk mengubahnya. Namun 
kita harus tetap bekerja 
sesuai dengan target yang 
k i ta  sepakat i  bersama. 
Kita harus komitmen untuk 
menindaklanjuti apa yang 
telah kita lakukan hari ini dari 
APQ,” ujar Luhur Budi. 

Penyerahan feedback 
report PQA ini dilakukan 
kepada 13 Unit Bisnis, Unit 
Operasi dan Anak Perusahaan 
Pertamina.  Yaitu,  Aviation, 
Lubricant, Shipping, Fuel 
Retail Marketing, Supply & 
Distribution, Industrial Fuel 
Marketing, Domestic Gas, 

Pet rochemica l  Trad ing , 
Techn ica l  Serv ices ,  PT 
Elnusa Tbk, PT Tugu Pratama 
Indonesia, PT Pertamina Patra 
Niaga dan PT Pertamina Trans 
Kontinental.

Dari hasil penilaian, terpilih 
special recognit ion  PQA 
2013 yaitu untuk the most 
improved organitation in all 
process adalah PT Elnusa 
Tbk, the most improved 
o rgan i t a t i on  i n  resu l t s 
adalah PT  Tugu Pratama 
Indonesia, the most improved 
organitation in leadership & 
business suistainability adalah 
Supply & Distribution, the 
most improved organitation 
in operational excellence 
adalah PT  Tugu Pratama 
Indonesia, the most improved 
organitation in workforce 
focus  adalah Pertamina 
Pet rochemica l  Trad ing , 
dan the most improved 
organitation in customer focus 
adalah PT  Tugu Pratama 
Indonesia.•irli

Jakarta – Dalam upaya mengembangkan sepak 
bola Indonesia, Tim AC Milan menjalin kerja sama 
dengan Pertamina dalam bentuk Soccer School. 
Hal itu disampaikan Direktur SDM Pertamina  Evita 
M Tagor usai  bertemu dengan tim AC Milan, di 
Lantai 5, Gedung Utama Pertamina, Selasa (17/9).

“Tahun lalu Pertamina Foundation melakukan 
seleksi kepada seluruh anak-anak Indonesia, 
kemudian dipilih anak-anak terbaik dari tiap provinsi 
untuk dimasukkan ke dalam Soccer School,” jelas 
Evita. Menurutnya, Soccer School itu tidak hanya 
belajar bermain sepak bola saja, tetapi juga lebih 
menekankan pada pentingnya pendidikan formal. 
Selain itu, kerja sama yang dilakukan AC Milan 
untuk membantu putera Indonesia agar dapat 
menjadi pemain bola profesional karena pelatihnya 
khusus didatangkan dari AC Milan.

Dalam kesempatan tersebut tim AC Milan 
mengaku puas dengan hasil kerja sama dijalin oleh 
kedua belah pihak. Tujuan dari kedatangan mereka 
salah satunya untuk melakukan audit terhadap 
kurikulum yang telah disepakati. Tak hanya itu, 
fasilitas pendidikan yang sudah rampung pun 
diyakini Evita sudah optimal. Termasuk lapangan 
sepak bola yang sesuai dengan standar mereka. 

Diakui Evita, AC Milan merupakan salah 
satu tim yang mempunyai program khusus 
dalam mengembangkan kemampuan anak-
anak muda untuk bermain sepakbola. Hal itu 
pula yang memicu Pertamina memajukan sepak 
bola Indonesia bersama tim AC Milan. Karena 
menurutnya, mereka memiliki misi yang serupa. 
”Kami melihat tim AC Milan cocok dengan kami 
yang juga menaruh perhatian besar terhadap 
perkembangan anak-anak muda,” imbuh Evita.

Dengan adanya Soccer School ini Pertamina 
Foundation berharap sumbangsih terhadap 
sepak bola bisa bermanfaat bagi bumi pertiwi 
Indonesia. Sebab masih banyak anak-anak 
yang mampu bermain sepak bola namun tidak 
mendapatkan pendidikan khusus di bidangnya 
sehingga bakatnya tidak cukup tergali. “Mudah-
mudahan dengan apa yang diberikan Pertamina 
Foundation sesuai dengan misi Pertamina dalam 
mengembangkan bakat sepak bola Indonesia,” 
pungkasnya. 

“Saya tentu berharap, nantinya ada satu atau 
dua pesepak bola muda jebolan Pertamina Soccer 
School bisa menjadi terkenal dan mengharumkan 
nama Indonesia,” harap Evita.

Di lain pihak, Silvio Broli selaku Internasional 
Football School Project, mengaku puas dengan 
fasilitas dan kondisi lapangan sepak bola yang 
disediakan oleh Pertamina. Bahkan pihaknya 
menegaskan AC Milan tidak ingin menjalin kerja 
sama selain dengan Pertamina. “Pertamina 
memiliki progress yang signifikan cepat dalam hal 
pengembangan pemain-pemain muda. Dan itu 
sangat bagus bagi kami,” jelas Silvio.•egha
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Sosialisasi Bulan Arsip Pertamina 2013, 
Menuju Tata Kelola Arsip Berkelas Dunia

Refinery Process Control & 
Instrumentation Forum Berjalan Sukses
d u M a i  -  D i r e k t o r a t 
Pengo lahan mengadakan  
Refinery Process Control 
& Instrumentation Forum 
pada 9-14 September 2013 
di Room Mulia II &III Hotel 
Grand Zuri Dumai. Kegiatan 
ini bertujuan sebagai media 
sharing knowledge, success 
story, troubleshooting mau-
pun technology updated. 
Acara yang bertema “Becoming  Regional Leader of Automation in Refinery”  tersebut 
terselenggara berkat kerja sama antara Fungsi Refining Technology HQ sebagai koordinator 
dan RU II yang dipercaya sebagai penyelenggara.

Production Dumai Manager Andi Rinaldi dalam sambutannya berpesan untuk menjadikan 
forum ini sebagai sarana kemajuan semua sistem informasi di seluruh RU. Sebanyak 42 
peserta  yang berasal dari  RU II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap,  RU V Balikpapan, RU VI 
Balongan, RU VII Kasim, CSS & DAD Kantor Pusat, serta Refining Technology Kantor Pusat.

Materi yang dibahas,  antara lain Master Plan DCS Refining Units, Advance Process 
Control dan Benefit Bagi Refininery Directorate, DCS Maintenance Planning & Strategy 
RU II, Pemeliharaan Multibrand DCS RU III, Fungsi PIMS dan LIMS di RU IV, Implementasi 
Sigmafine & ROAS di RU V, Success Stroy OTS RU VI, Retrofit DCS RU VII, serta Master 
Plan ICT oleh CSS.

Acara ditutup oleh Bimanto, Facility Engineering Manager Pertamina Headquarter dan 
M. Saifullah, Engineering & Development Manager RU II Dumai. Bimanto menyampaikan 
apresiasi atas terselenggaranya acara ini dan berharap agar para peserta dapat mengambil 
manfaat dan ilmu yang dapat diaplikasikan dalam menunjang keandalan dan optimasi 
kilang.•ru ii

Jakarta –  Fungs i  Cor-
porate Secretary PT Pela buhan 
Indonesia (Pelindo) II benchmark 
ke Cor porate Secretary Pertamina 
terkait pengelolaan, tugas dan 
ruang lingkup di fungsi Corporate 
Secretary Pertamina. 

Kedatangan tim mana jemen 
Corporate Secretary Pelindo II 
yang diketuai oleh Corporate 
Secretary Pelindo II, Yan Budi 
Santoso, disambut Vice President 
Corporate Communicat ion 
Pertamina, Ali Mundakir dan 
Vice President Investor Relations 
Pertamina, Achmad Herry di 
Ruang Rapat Perwira 6, Kamis 
(17/10).

“Kami sangat berterima kasih 
karena diberikan kesem patan 
untuk menimba ilmu dengan 
sesama BUMN yang jauh lebih 
maju dan berkembang seperti 
Pertamina,” ungkap Yan Budi 
Santoso. 

Dalam benchmark tersebut, 
A l i  Mundak i r  member ikan 
pemaparan mengenai struktur 
organisasi dan tugas masing-
masing fungsi di bawah Corpo rate 
Secretary Pertamina. Selanjutnya 
diberikan penje lasan bagaimana 

Pelindo II Studi Banding
ke Corporate Secretary Pertamina

Pertamina membangun citra 
dan tata kelola perusahaan serta 
pe nerapan Good Corporate 
Governance dan Whistle Blowing 
System (WBS).

“Tantangan kami di fungsi 
Sekper adalah bagaimana 
membangun image yang baik 
di mata masyarakat,” ucap Ali 
Mundakir.

D i je laskan juga bahwa 
Corporate Secretary berperan 
dalam hal memfasilitasi interaksi 
BoD/BoC dan top management 
dengan stakeholder, image
brand, social responsibility, mass 
media, hubungan institusional, 
aktifitas investor relationship, 
engagement dan komunikasi 
antar humas di daerah serta anak 
perusahaan. 

Usai menerima pemaparan, 
Yan Budi Santoso sangat meng-
apresiasi. Pihaknya meni lai 
walaupun core business Pelindo 
dan Pertamina berbe da, namun 
da lam ka i tan penge lo laan 
kehumasan internal dan external 
relationship, pihaknya akan 
menyerap pelajaran dari apa yang 
telah dilakukan oleh Pertamina. 

“Tentunya ini bisa memberi 
manfaat  dan n i la i  tambah 
bagi SDM kami terkait culture 
t rans fo rmat ion  yang  saa t 
in i  sedang kami  ga lakkan 
menjadi pelabuhan berkelas 
dunia. Dan fungsi Corporate 
Secretary menjadi bagian dalam 
membangun citra perusahaan 
yang lebih baik,” tambah Yan Budi 
Santoso.•irli

Jakarta - Corporate Shared 
Service (CSS) melaksanakan 
a g e n d a  t a h u n a n  L o m b a 
Bulan Arsip Pertamina yang 
sudah berlangsung selama 
l ima tahun terakhir.  Dalam 
rangkaian kegiatan tersebut, 
CSS melakukan sosial isasi 
Bulan Arsip Pertamina 2013 
yang dihadiri seluruh pimpinan 
dari perwakilan masing-masing 
fungsi di Pertamina. Kegiatan 
be r l angsung  pada  Rabu , 
9 Oktober 2013 di Lantai M 
Gedung Utama Pertamina.

Sos ia l i sas i  merupakan 
bagian dari pem binaan kepada 
seluruh pekerja Pertamina di 
lingkungan Kantor Pusat, yang 
bertujuan untuk mem berikan 
pemahaman mengenai document 
management perusahaan yang 
baik dan sangat penting berkaitan 
dengan keamanan informasi 
perusahaan. Selain itu, sosialisasi 
juga bertujuan untuk menggalang 
komitmen dari para pekerja untuk 
meningkatkan kemampuan 
dalam pengelolaan dokumen.

Manager System & Process 
Business, Mardiani yang mewakili 
CSS menyampaikan, arsip telah 
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membantu menyelamatkan 
harta perusahaan yang berharga 
sehingga menjadi salah satu titik 
yang membantu keunggulan 
perusahaan. Menurut Mardiani, 
terdapat 10 kriteria penilaian 
yang akan terus disempurnakan 
sebagai standar baku world 
class Pertamina dalam hal arsip. 
“Arsip merupakan alat bukti dari 
perjalanan perusahaan. Untuk itu 
kami mohon partisipasi bapak ibu 
sekalian dalam mensukseskan 
Lomba Bulan Arsip dan jadilah 
pemenangnya,” ujar Mardiani.

C o r p o r a t e  S e c r e t a r y, 
Nursatyo Argo yang mewakili 
Direktur Umum mengemukakan 
bahwa arsip harus mempunyai 
sistem pengelolaan yang baik dan 
aman dalam penyimpanannya, 

m u d a h  d a n  c e p a t  u n t u k 
pencariannya, serta hak aksesnya 
diatur untuk menjaga dari orang 
yang tidak bertanggung jawab. 
“Saya mengimbau kepada para 
pimpinan untuk menjadi role 
model dalam pengelolaan arsip 
yang benar, membangun budaya 
arsip. Berikan motivasi agar 
tercipta dokumen arsip yang 
berkelas dunia dan mari kita 
sukseskan Bulan Arsip Pertamina 
2013,” tegas Nursatyo.

Akhir kegiatan ditutup dengan 
sharing pengalaman mengenai 
pengelolaan arsip yang baik, yang 
disampaikan oleh Kepala Arsip 
Nasional periode 2004 - 2009 
dan Anggota Kehormatan Dewan 
Kearsipan Asia Tenggara, Djoko 
Utama.•css

Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com 



16Tahun XLIX, 21 Oktober 2013
No. 42UTAMA

a

Produk-produk Pertamina Andalan di Pasar Otomotif

Business Director Otomotif Group, Elvira Indria Sari menyerahkan Otomotif Choice 
Award 2013 untuk produk Pertamax 92 kepada Commercial Fuel Retail Marketing 
Manager Pertamina, Waljiyanto.

Fo
to

 :W
AH

YU
 N

U
G

RA
H

A
Jakarta – Per tamina 
berhasi l  mengantongi 3 
penghargaan sekaligus di 
Otomotif Choice Award 2013, 
yang digelar di JIE Expo, 
Jakarta, Rabu (25/9).

Tiga penghargaan ter-
sebut, untuk kategori Pelumas 
Mesin Mobil diberikan kepada 
Pertamina Fastron, kategori 
Pelumas Mesin Motor (Perta-
mina Enduro), dan Kategori 
Ron 92 (Pertamax 92) . 
Peng hargaan diberikan oleh 
Business Director Otomotif 
Group, Elvira Indria Sari 
kepada Commercial Fuel 
Retail Marketing Manager 
Pertamina, Waljiyanto dan 

Direktur Pengolahan :
Penerapan GCG wajib!
yogyakarta - “Penerapan Good Corporate 
Governance (GCG) wajib, moralitas pekerja 
adalah hal yang utama,” demikian ditegaskan 
oleh Refining Director Chrisna Damayanto saat 
membuka HSE Academy di Yogyakarta (2/9).

HSE Academy yang diselenggarakan 
oleh Refining Directorate bekerja sama 
dengan Pertamina Learning Center (PLC) ini 
berlangsung selama 3 minggu, diikuti oleh 
perwakilan pekerja HSE dan Operasi dari 
seluruh Refinery Unit.

Pada kesempatan tersebut dijelaskan juga 
tentang pentingnya peran teknologi dalam 
dunia migas. “Teknologi dalam pengelolaan 
Migas itu terus berkembang. Hal ini berbanding 
lurus dengan keharusan tersedianya unsur 
Health Safety Security & Environment (HSSE) 
dalam pengelolaan kilang,” ujarnya. 

Terkait pelatihan yang berlangsung, diung-
kapkan juga  pentingnya faktor keselamatan 
bagi pekerja. “Hal ini harus terproteksi dengan 
baik. Oleh karena itu diperlukan pembinaan 
SDM yang berkelanjutan supaya pekerja 
memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam 
mengoperasikan kilang,” tegas Chrisna. 

Sementara VP PLC Hasnil Rasyid men je-
laskan, HSE Academy merupakan dasar dari 
pola pembinaan pekerja. “Melalui kegiatan ini 
kompetensi pekerja akan terpenuhi sesuai 
bidang kerjanya di samping merupakan ajang 
berbagi informasi antar RU guna  menyamakan 
mindset dalam bidang HSE,” jelasnya.•ru iV
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Overseas and Sales Manager 
P e r t a m i n a  L u b r i c a n t , 
Redesmon  Munir. 

Commercial Fuel Retail 
Marketing Manager Pertamina 
Waljiyanto mengungkapkan, 
p e n g h a r g a a n  t e r s e b u t 
merupakan suatu pengakuan 
d a r i  m a s y a r a k a t  a t a s 
kualitas produk Pertamina. 
Ia  mengungkapkan,  ke 
depannya penghargaan ini 
akan menjadi motivasi untuk 
menjadi lebih baik dan bisa 
memberikan produk-produk 
yang lebih excellent kepada 
masyarakat.

“Kita akan pertahankan 
terus pengakuan dari pelang-

gan ini. Semoga nantinya 
bisa lebih baik lagi, paling 
tidak kita bisa mendapatkan 
pelajaran. Kalau kita bekerja 
keras, yakin dan berdedikasi, 
p roduk Per tamina b isa 
menjadi produk pilihan kon-
sumen,” harapnya dalam 
acara yang digelar bertepatan 
dengan gelaran Indonesia 
International Motor Show 
(IIMS) ke-21 itu.

Otomotif Choice Award 
merupakan penghargaan 
gelar oleh tabloid Otomotif 
yang ditujukan untuk pro-
duk-produk komponen after 
market dan peranti pen -
dukungnya. “Lewat peng-

hargaan ini kami ingin mem-
berikan referensi kepada 
masyarakat mengenai produk 
komponen dan aksesori mana 
yang benar-benar mem-
punyai utilitas dan layak dipilih 
konsumen,” kata  Editor in 
Chief tabloid Otomotif , Billy 
Riestianto.

B i l l y  m e n g a t a k a n , 
kriteria penilaiannya tidak 
jauh berbeda dengan tahun 
sebelumnya yakni dari unique 
selling point, kemudahan 
akses, edukasi konsumen, 
harga, serta testimoni dari 
pengguna.  

Dalam pelaksanaannya 
kali ini, terjadi pe nambahan 

j u m l a h  d u a  k a t e g o r i 
dengan total penghargaan 
yang diberikan menjadi 71 
penghargaan. Sebelumnya 
juga d iadakan seminar 
“Belanja Cerdas Teknologi 

Pas” yang di is i  tentang 
pem bahasan produk Perta-
max oleh Commercial Fuel 
Retail Marketing Manager 
Pertamina, Waljiyanto.•sahrul 
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denpasar – PT Pertamina 
EP d inobatkan sebagai 
Juara Umum, 2nd Upstream 
Improvement & Innovatioan 
Award 2013, setelah melalui 
tahap penjurian ketat, dari 
review risalah, presentasi, 
wawancara  dan  s id ing 
juri. Dengan demikian PT 
P e r t a m i n a  E P  b e r h a k 
membawa piala bergilir yang 
diserahkan langsung oleh 
Direktur Hulu Pertamina M. 
Husen dalam puncak acara 
anugerah bagi karya inovasi di 
lingkungan Anak Perusahaan 
Hulu, Sabtu (12/10).

“Presentasi ini adalah salah 
satu upaya untuk menetapkan 
standar yang berlaku di seluruh 
Pertamina Hulu, peningkatan 
dan per baikan harus setiap 
saat dil akukan,” jelas Husen. 
Dia menambahkan agar 
ino vasi yang disampaikan 
dapat meningkatkan kinerja 
dan melahirkan inovasi-
inovasi lainnya yang secara 
langsung berkontribusi pada 
perningkatan produksi dan 
cadangan.

Ajang tahunan yang di-
gelar untuk ke-2 kalinya ini 
diselenggarakan mulai 10 -12 
Oktober 2013. Meski masih 
terbilang baru, namun mampu 
menyedot animo peserta yang 
ditandai dengan peningkatan 
dari tahun lalu. 28 gugus 
Continuous Improvement 
Program (CIP) yang ambil 

2nd Upstream Improvement & Innovation Awards 2013 :
Kembangkan Budaya Inovasi yang 
Memiliki Nilai Tambah

bagian dalam adu inovasi 
merupakan gugus terbaik 
yang lolos seleksi di tingkat 
anak perusahaan.

Mereka adalah gugus 
terbaik yang lolos seleksi di 
tingkat anak perusahaan. 
Yakni 8 gugus dari Pertamina 
EP, 3 dari PEPC, 5 dari PDSI, 5 
perwakilan PGE, 5 perwakilan 
PHE dan 2 gugus perwakilan 
Pertagas. Tema yang diangkat 
meliputi produksi, subsurface, 
HSSE, dr i l l ing,  fas i l i tas 
produksi, proses/sistem serta 
efisiensi.

Acara yang dibuka oleh 
SVP Upstream Strategic 
Planning & Operation Evalu-
ation  Djohardi Angga Ku-
suma tersebut juga di isi 
dengan pameran inovasi 
Anak Perusahaan Hulu.  
Saat pembukaan Djohardi 
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menyampaikan rasa bang-
ganya atas inovasi yang 
diikutsertakan dalam Up
st ream Improvement  & 
Innovation Awards,  baik 
dari segi peserta dan value 
creat ion .  “Kami merasa 
bangga, karena dari tahun 
ke tahun peserta mengalami 
peningkatan, yang berarti 
budaya inovasi di jajaran 
anak perusahaan Direktorat 
Hulu tumbuh begitu subur. 
Yang menggembirakan lagi 
bahwa dari gugus CIP yang 
diikutsertakan ini memiliki 
value creation hingga Rp 
22,7 miliar dan ada juga yang 
memiliki value creation Rp 9,7 
miliar per- hari,”jelasnya.

Ke tua  Pan i t i a  He ru 
Murti menyampaikan, selain 
sebagai sarana kompetisi 
dalam melahirkan inovasi 

dan memberikan apresiasi,  
kegiatan tersebut sekaligus 
menjadi  media shar ing, 
komun ikas i ,  sos ia l i sas i 
teknik-teknik penyelesaian 
permasalahan dan sinergi 
antar pekerja Anak Perusa-
haan Hulu dari berbagai 
latar belakang keilmuan dan 
pengalaman “Kami berharap 
mereka nantinya bisa meng-
ikuti Forum presentasi CIP 
t ingkat Korporat, BUMN 
bahkan hingga tingkat Inter-
nasional,” jelasnya. 

S e l a i n  m e n o b a t k a n 
Juara Umum, penghargaan 
lain yang diberi kan meliputi 
kategori Best Presentation 
SS, Best Presentation GKM/
PKM, Most Value Creation, 
Best Innovation, Best CIP SS,  
Best CIP PKM/GKM  dan Best 
Booth.•priyo/dsu


