
Ekonomi global diperkirakan masih bergerak 
terbatas karena pelaku pasar uang tengah fokus menanti 
hasil pertemuan Federal Open Market Committee 
(FOMC) yang akan digelar 19 September 2013. 
Pertemuan tersebut disebut-sebut menjadi penentu 
kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS) mengenai 
rencana taperring yang sudah diumumkan 19 Juni 2013.

Saat rencana taperring diumumkan, kondisi ekonomi 
dan pasar uang langsung bergerak volatil*. Meski masih 
menjadi wacana, kalangan pelaku pasar merespon 
negatif dan memicu pelemahan yang cukup dalam bagi 
nilai tukar berbagai mata uang terhadap Dolar AS serta 
indeks di bursa saham dunia. Berdasarkan interaksi 
Fungsi Investor Relations dengan pelaku pasar uang 
internasional baru-baru ini, volatilitas pasar tersebut 
akan berlanjut hingga kepastian kebijakan ekonomi. 
Menilik sinyal pergerakan tersebut, rapat FOMC 19 
September ditengarai akan mengambil kebijakan 
taperring yang tidak terlalu drastis dan dilakukan secara 
bertahap. Ketua The Fed Ben Bernanke merupakan 
salah satu penyelamat ekonomi AS kala krisis subprime 
mortgage tahun 2008, sehingga dinilai sebagai sosok 
yang memahami psikologis pelaku pasar dan tidak akan 
mengambil kebijakan yang mengorbankan pergerakan 
pasar uang dunia. Lebih jauh, perekonomian AS juga 
akan terkena imbas volatilitas ekonomi global. Meski 
di sisi lain, taperring dilakukan untuk menyokong 
pertumbuhan ekonomi AS. Spekulasi inilah yang kini 
dicermati oleh pelaku pasar global dan menyebabkan 
investor menahan keputusan investasinya. 

Pemerintah Indonesia juga tidak tinggal diam. Pekan 
lalu, Bank Indonesia kembali menaikkan tingkat suku 
bunga acuan (BI rate) menjadi 7,25%, untuk menjaga 
stabilitas Rupiah dan defisit neraca perdagangan. 
Tingkat suku bunga ini merupakan yang tertinggi sejak 
2009. Perubahan tingkat suku bunga langsung direspon 
positif dengan kenaikan indeks saham di Bursa Efek 
Indonesia serta kenaikan harga obligasi Indonesia 
tenor 10 dan 20 tahun. Merupakan tugas bersama bagi 
Pemerintah maupun sektor swasta untuk mengantisipasi 
keadaan ekonomi ke depan dan menjaga kepercayaan 
pasar.• 

*) Volatilitas adalah besarnya jarak antara fluktuasi/naik turunnya harga instrumen 
keuangan (saham atau valas). Volatilitas tinggi adalah harga yang naik tinggi 
dengan cepat lalu tiba-tiba turun dalam dengan cepat pula. 
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Perkuat Kebutuhan Gas 
untuk Transportasi

PT Pertamina (Persero) bersama 
6 Kontraktor Kontrak Kerja 
Sama (KKKS) melakukan 
penandatanganan Perjanjian 
Jual Beli Gas (PJBG) sebanyak 
30,5 MMSCFD untuk sektor 
transportasi. Bahan bakar gas 
ini akan dipasarkan dengan 
brand Pertamina “Envogas”.
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Sumber : Investor Relations – Corporate Secretary                 

Menteri ESDM Jero Wacik didampingi  Gubernur DKI Jakarta 
Joko Widodo dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan 
melakukan pengisian bahan bakar gas di SPBG Daan Mogot.

JAKARTA –  Penandatanganan 
yang berlangsung di SPBG Daan 
Mogot, Kamis (5/9) ini dilakukan 
oleh Direktur Gas Pertamina, Hari 
Karyuliarto bersama dengan pejabat 
dari Pertamina EP, Pertamina Hulu 
Energi, Talisman Jambi Merang Ltd, 
Pacific Oli & Gas Jambi Merang 
Ltd, PT Medco E&P  Indonesia, 
Santos Madura Offshore Pty Ltd, PT 
Petronas Carigali Madura Ltd, dan 
PT Petrogas Pantai Madura. 

PJBG ini untuk memasok gas 
ke wilayah Jabodetabek dengan 
total volume sebesar 18,1 MMSCFD 
yang berasal dari PT Pertamina EP, 
PT Pertamina Hulu energy ONWJ, 
Medco E&P Indonesia dan JOB 
Pertamina-Talisman Jambi Merang. 
Selain itu untuk wilayah Jawa Timur 
dengan total volume sebesar 10,2 
MMSCFD yang berasal dari PT 
PHE WMO dan SANTOS (Madura 
Offshore) PTY LTD serta wilayah 
Palembang dengan total volume 
sebesar 1,35 MMSCFD yang berasal 
dari PT Pertamina EP.

Dalam kesempatan tersebut, 
Menteri ESDM Jero Wacik mengajak 
seluruh pihak untuk menggalakkan 
penggunaan BBG sebagai pengganti 
BBM, termasuk untuk kendaraan 
umum.  “Selain SPBG yang sudah 
ada, diperlukan juga SPBG mobile 
di sekitar pool bis atau taksi. 
Sehingga penggunaan BBG untuk 
sarana transportasi akan terus 
berkembang,” tegasnya.

Sementara Diretur Utama 

Pertamina Karen Agust iawan 
memaparkan, pihaknya bersama 
dengan  D i t j en  M igas  t e l ah 
membangun infrastruktur SPBG. 
“Pada akhir tahun 2013 akan tersedia 
sejumlah mother station, daughter 
station, SPBG online dan MRU 
yaitu untuk Jabodetabek 20 unit, 
Palembang 5 unit, Surabaya 5 unit, 
Banten 1 unit dan Balikpapan 4 unit,” 
jelasnya.

“Kami juga sangat berterima 
kasih kepada Pemprov DKI atas 
program penambahan armada 
Busway. Kami sangat berharap  
Kementerian Perindustrian dapat 
memfasilitasi pemasangan converter 
kita bagi kendaraan umum dan 
kendaraan dinas Ditjen Migas,” 
ungkap Karen.

Menurut Gubernur DKI Jakarta 
Joko Widodo,  pada bulan November-
Desember tahun ini akan ada 
penambahan 450 armada busway. 
Termasuk 600-800 angkutan umum 
Metro Mini dan tahun depan akan 
bertambah lagi 3.000 bis sedang 
dan 1000  busway.  Karena itu, 
diperlukan infrastruktur SPBG lebih 
banyak untuk memudahkan dalam 
pelayanan.

“Untuk mobil dinas akan kita 
gerakkan untuk memakai gas. Saya 
kira hanya dengan menambah 
converter kit tidak ada masalah. 
Semua akan menggunakan gas, 
termasuk 3.000 bis. Karena harga 
gas jauh lebih murah. Jadi, tidak 
akan ada ruginya,” lanjut Jokowi.• 

IRLI KARMILA



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

2No. 37POJOK
MANAJEMEN DIREKTUR UTAMA PT PERTAMINA TRANS KONTINENTAL

AHMAD BAMBANG
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MENGEMBANGKAN 
SHIPPING & MARINE 
SERVICES KELAS DUNIA

PENGANTAR REDAKSI
PT Pertamina Trans Kontinental (PTK)  berulang tahun yang 

ke-44 pada 9 September 2013. Jika dahulu bernama Pertamina 
Tongkang, sejak 29 November 2011 menjadi Pertamina Trans 
Kontinental, dan terus melakukan  transformasi untuk menjadi 
perusahaan perkapalan & jasa maritime (marine services) yang 
modern. Energia Weekly menemui Direktur Utama Pertamina 
Trans Kontinental Ahmad Bambang seusai acara syukuran 
HUT ke-44 PTK.

  
Bagaimana progress PTK beberapa tahun terakhir ini? 

Melihat perjalanan PTK, pasang surutnya PTK dan terjadi decline 
penurunan laba yang signifikan di tahun 2010 dimana kita peroleh 
laba usaha hanya Rp 5 miliar. Kemudian dilakukan transformasi 
PTK  secara menyeluruh, bahkan  mulai dari nama yang  berubah 
dari Pertamina Tongkang menjadi Pertamina Trans Kontinental 
dan akhirnya berhasil memperoleh kenaikan laba usaha menjadi 
Rp 31,5 miliar di tahun 2011 dengan laba bersih Rp 41,8 miliar.

Namun rencana transformasi PTK yang sudah disusun 
termasuk untuk masuk ke kargo besar, yaitu kapal besar seperti 
tanker VLCC , kargo gas dan minyak, harus ditunda dahulu. Sebab  
Pertamina  korporat punya  rencana membentuk  anak perusahaan 
baru yaitu Shipping khusus di kargo. Maka  PTK pun  diarahkan 
untuk supporting yang lebih fokus di upstream/offshore support 
vessel (OSV)  maupun di marine services.

Bagaimana prospek di tahun 2013 ini?  Oleh karena 
itulah, pada tahun 2013 akhir kami mencanangkan program 
Reborn, Revitalization & Expansion (RRE) dengan meluncurkan 
lima program strategis, termasuk efisiensi secara menyeluruh, 
meningkatkan kinerja kapal milik, fokus bisnis ke upstream 
mengingat pengembangan perusahaan KKKS lebih masuk di 
offshore akibat sumber minyak di onshore sudah hampir habis.

Kita juga fokus ke one stop shopping marine service. Jadi 
bukan hanya mengurus keagenan saja tapi juga melayani suplai air 
bersih, melayani BBM kapal dimana kita bersinergi dengan Patra 
Niaga. Kita juga mengembangkan bisnis-bisnis baru termasuk 
pengerukan. Kita sudah mendapatkan penunjukan dari Jasa Tehnik 
untuk pengerukan di Pulau Sambu. Nanti diharapkan PTK dapat 
ditunjuk juga oleh PKK pengerukan di Cilacap dan Pangkalan Susu.

Dan yang keempat,  yang paling berat kami hadapi adalah 
masalah finansial. Tahun lalu beban angsuran pinjaman PTK 
sangat besar jauh melampaui kemampuannya. Oleh karena itu, 
kami berusaha mengoptimalkan dana-dana yang tertahankan 
akibat bank garansi dan itu berhasil digunakan dengan jaminan 
kepercayaan melalui non-cash loan agreement. Dana inilah yang 
digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman sehingga beban 
bunga dan angsuran pun dapat ditekan.

Akibat besarnya pinjaman terebut, DER (debt to equity ratio) 
PTK sudah melampaui ambang batas kewajaran, yakni mencapai 
2,67. Artinya, PTK tidak bisa pinjam bank lagi sedangkan dana 
sendiri juga tidak tersedia, maka praktis tidak mungkin ekspansi 
lagi, misalnya menambah armada baru. Oleh karena itu, tim 
manajemen PTK bekerja keras untuk penambahan equity dari induk 
dan alhamdulillah diberikan sebesar 60 juta dolar AS  pada 14 Maret 
2013, khususnya untuk pembangunan kapal baru.

Dengan tambahan equity dan finansial yang semakin membaik 
kita kemudian mengejar kontrak-kontrak kapal baru untuk tahun 
2014, 2015 dan seterusnya. Alhamdulillah sekarang kita sudah 
menang kontrak. Paling tidak akan ada 15 kapal lagi yang sudah 
dan akan dibangun. Jadi 2 sudah dibangun, 5 tender dan 8 lagi 

sedang dalam proses awarding dari Donggi Senoro LNG (DSLNG). 
Dan kita juga mengejar kesempatan serupa di Conoco Philips, PGN, 
MCL, Petronas, dan lain sebagainya.

Alhamdulillah, di samping penambahan armada kapal dan bisnis 
baru tersebut, program RRE telah menunjukkan hasil yang sangat 
bagus. Laba usaha meningkat menjadi lebih dari Rp 75 miliar (per 
Agustus 2013), laba bersih Rp. 90-an miliar, DER turun menjadi 0,69 
di samping aset dan equity yang naik pesat. Jumlah SDM berkurang 
dengan rasio produktivitas per pekerja juga mengalami peningkatan 
cukup besar.

Apa tantangan atau kesulitannya? Kita sangat bisa 
berkembang besar karena pasar sangat terbuka. Namun yang jadi 
masalah besar kita adalah bagaimana kita menyiapkan kapasitas dan 
kapabilitas SDM serta budaya kerjanya.  Oleh karena itu, kami mulai 
melakukan perekrutan terpilih mulai dari fresh graduated maupun 
yang experience. 

Gambaran kami di tahun 2013 ini  insya Allah akan memperoleh 
laba bersih  hampir 3 kali lipat dari tahun 2012. Di tahun 2014 juga 
kita harapkan mengarah ke minimum Rp 150 miliar dan di tahun 
2015 juga akan melonjak karena adanya penambahan kapal-kapal. 
Jadi PTK sudah semakin bagus.

Untuk menjaga dan mengembangkan prestasi/pencapaian 
ini, apa yang perlu dilakukan oleh PTK? Target tambahan 
berikutnya sesudah transformasi ini adalah saya masih terbebani 
dengan kata ‘Trans Kontinental’ di nama perusahaan, yang artinya 
lintas benua. 

Kenapa? Karena bisnis yang kita jalankan saat ini masih 
Indonesia sehingga belum mencerminkan nama trans kontinental. 
Oleh karena itu, kami sudah menyiapkan suatu  konsorsium dengan 
Korea Selatan, Tong Yeung Tug (TYT), yang nanti akan menjadi joint 
venture untuk menggarap pekerjaan-pekerjaan yang sejenis. Misalnya 
di Vietnam dan Myanmar yang lagi gencarnya membangun LNG 
Facility.  Juga nanti rencananya  ke Australia, sehingga jika ini berjalan 
maka kita akan benar benar menjadi world class.

Di luar itu juga kita mengembangkan bisnis lainnya yang 
bukan hanya di marine services. Melalui anak perusahaan kita juga 
menyiapkan untuk bisnis pengerukan. Kita juga melakukan atau 
membentuk  Badan Usaha Pelabuhan (BUP),  nanti seperti Pelindo 
tapi Pelindo swasta milik Pertamina. Jadi kita mengembangkan 
Pelindo swasta di Batam.  Jika ini sukses kita akan kembangkan di 
Balikpapan yaitu tanah Pertamina di Penajam. 

Bagaimana kesiapannya, terutama dari sisi  investasi? 
Memang banyak hal yang perlu kita siapkan. Namun untuk sisi 
finansial tidak ada masalah karena finansial kita sudah bagus. Dengan 
DER yang hanya 0,69, leverage pengembangan investasi baru (baik 
kapal maupun bisnis lain) yang bisa diperoleh PTK dari perbankan 
masih cukup besar, lebih dari 150 juta dolar AS, di luar 60 juta dolar 
yang sudah dialokasikan tersebut. Tinggal bagaimana kita mengatur 
cashflow perusahaan antara agresifitas investasi dengan cash yang 
masuk sehingga perusahaan tetap bisa tumbuh dan berkembang 
dengan lebih baik. 

Tentunya semakin banyak usaha yang dikembangkan maka 
makin banyak pula peluang. Tenaga kerja semakin besar termasuk 
bagaimana kita menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang kompeten, 
baik dari sisi jumlah (kapasitas), kemampuan (kapabilitas) maupun 
budaya kerja. Perjuangan terus berlanjut, asal kita mau ternyata 
bisa.•IRLI KARMILA/URIP HERDIMAN KAMBALI
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Stop HIV/AIDS, 
Sudah Saatnya Kita Peduli

Penyakit HIV/AIDS sudah 
menjadi masalah global. Penyakit 
ini telah cukup lama menyita 
perhatian berbagai kalangan, 
tidak hanya terkait dengan domain 
kesehatan saja, karena menyerang 
usia produkt i f  (seki tar 78% 
menyerang usia 20 s.d 39 tahun). 
Pertumbuhan HIV di Indonesia 
tercepat di Asia tenggara tahun 
2010. Berdasarkan hasil survei 
yang dilakukan oleh KPAN (Komite 
Penanggulangan AIDS Nasional), 
penyebab tingginya pertumbuhan 
HIV/AIDS di Indonesia, selain 
faktor pengetahuan, yang utama 
adalah adanya stigma negatif yang 
muncul di masyarakat. Antara lain, 
ODHA masih dianggap orang 
yang tidak bermoral, dan adanya 
kekhawatiran berlebihan mengenai 
penularan di lingkungan, yang 
membuat ODHA (Orang dengan 
HIV/AIDS) didiskriminasikan. Hal ini 
membuat orang menjadi enggan 
memeriksakan diri, yang akhirnya 
menambah sumber penularan, 
dan menyebabkan fenomena 
gunung es. Jika terdapat 1 orang 
diketahui HIV positif, maka terdapat 
sekitar 700 kasus HIV positif yang 
tersembunyi pada suatu populasi. 

Sering kali HIV/AIDS tertulis 
dan  d i sebu t  sebaga i  sa tu 
istilah. Padahal HIV dan AIDS 
mempunyai arti yang berbeda. 
HIV merupakan singkatan dari 
Human Immunodeficiency Virus, 
yaitu virus yang menyerang sistem 
kekebalan tubuh, menyebabkan 
daya tahan tubuh menurun 
sehingga mudah terkena infeksi. 
Seseorang yang terinfeksi HIV, 
disebut orang dengan HIV positif, 
dapat terlihat seperti orang sehat, 
tidak ada keluhan, tetap dapat 
bekerja seperti biasa, seringkali 
tidak menyadari sudah terinfeksi, 
sehingga berpotensi menularkan 

secara t idak sengaja. Pada 
saat terinfeksi virus HIV, sistem 
kekebalan tubuh diserang dan 
dirusak dengan perlahan-lahan 
sehingga tubuh t idak dapat 
melawan infeksi dan penyakit 
biasa lagi. Setelah melewati waktu 
tertentu (sekitar 5 s.d 10 tahun), 
sistem kekebalan tubuh ODHA 
akan melemah. 

AIDS merupakan singkatan 
dari Acquired Immune Deficiency 
Syndrome. AIDS jarang sekali 
terdiri dari satu penyakit saja 
tetapi terdiri dari sebuah kumpulan 
atau kombinasi berbagai macam 
penyakit yang muncul karena 
kekebalan tubuh t idak lag i 
berfungsi dengan baik. ODHA 
meninggal bukan karena virus 
HIV, namun karena penyakit lain 
yang awalnya ringan, dan pada 
orang normal tidak menimbulkan 
gangguan, namun pada orang 
dengan HIV posit i f  menjadi 
gangguan parah (disebut sebagai 
infeksi opportunistik).  Seseorang 
tidak dapat menularkan AIDS, 
namun dapat menularkan HIV. 

Penularan HIV juga tidak 
semudah penyakit Influenza, TBC, 
ataupun penyakit menular lainnya. 
HIV tidak menular melalui udara, 
air, makanan, ataupun gigitan 
nyamuk. Penularan HIV melalui 
darah, cairan sperma/semen, 
cairan vagina, dan air susu ibu.  
HIV termasuk virus yang lemah 
dan hanya bertahan hidup dan 
berkembang biak pada tubuh 
manusia. HIV ditularkan melalui 
hubungan seksual dengan ODHA 
yang dilakukan secara tidak aman, 
menggunakan jarum suntik yang 
tidak steril secara bergantian, 
menerima tranfusi darah yang 
telah tercemar HIV, ibu yang 
terinfeksi HIV kepada janin yang 
dikandungnya atau kepada bayi 

yang disusuinya.
Sampai saat ini belum ada 

obat untuk menyembuhkan 
AIDS, namun dapat mencegah 
HIV berkembang menjadi AIDS. 
Pe rkembangan  te rap i  H IV 
menggunakan ART (Anti Retroviral 
Therapy) terbukti menurunkan 
resiko penularan kepada pasangan 
hingga 97%, menurunkan pola 
penularan dari ibu ke bayi , dan 
meningkatkan harapan hidup. 
Penel i t ian menunjukkan j ika 
mulai pengobatan ketika CD4 
masih berkisar antara 200-350, 
harapan hidup bisa meningkat 
hingga 53 tahun. Upaya deteksi 
dini, untuk mengetahui status 
HIV dan keteraturan minum ART 
merupakan kunci keberhasilan 
terapi, mengurangi kematian 
karena AIDS, dan meningkatkan 
produktivitas.

Sebagaimana data nasional, 
di lingkungan Pertamina juga 
t e rdapa t  kasus  H IV /A IDS. 
Karena karakterist ik pekerja 
Pertamina yang tersebar di 
seluruh Indonesia, termasuk di 
wilayah endemis HIV/AIDS, maka 
Pertamina termasuk kategori risiko 
tinggi HIV/AIDS. Menurut data 
Departemen Kesehatan, di tahun 
2013 persentase  HIV + tertinggi 
adalah Pekerja, berbeda dengan 
data sebelumnya tahun 2012, 
dimana yang tertinggi adalah ibu 
rumah tangga. Untuk mencegah 
lebih banyak kasus HIV/AIDS di 
lingkungan kita, mari kita bersama 
mulai peduli, dengan berperilaku 
hidup sehat, memotivasi diri dan 
lingkungan untuk deteksi dini 
HIV/AIDS, membuang stigma 
negatif terhadap ODHA, hilangkan 
diskriminasi, karena ODHA sangat 
membutuhkan dukungan agar 
tetap dapat bekerja dan hidup 
normal, sebagai bagian dari 
penyembuhannya.•
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Kecelakaan yang melibatkan anak musisi 
Ahmad Dani, Abdul Kadir Djaelani alias 
“Dul” pada pekan lalu, ibarat gunung es dari 
keprihatinan banyak orang atas permisif 
orang tua terhadap anaknya. Tak perlu jauh 
membahas tentang kasus kecelakaan itu. Tetapi 
coba kita lihat pemandangan di jalanan. Anak-
anak sekolah berseragam SMA, SMP bahkan 
SD dengan tenang berangkat menuntut ilmu 
dengan kendaraan bermotor jenis matik tanpa 
helm. Berbonceng dua, bahkan tiga. Meliuk, 
menyalip, berpindah jalur, menerobos lampu 
lalu lintas, melawan arus dan pelanggaran 
lainnya.

Miris melihatnya. Mungkin kita hanya bisa 
mengelus dada sembari membatin, “kok 
orang tuanya kasih izin anak bawa motor ke 
sekolah?”  Tapi itulah Indonesia. Banyak alasan 
kenapa para orang tua mengizinkan anaknya 
yang masih dibawah umur dan belum layak 
mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) 
mengendarai sepeda motor. Mulai dari sebagai 
bentuk reward atas prestasi sang anak, alasan 
ekonomis, hingga sekadar ikut-ikutan agar 
anak tidak minder di lingkungan teman. Seolah 
ancaman kecelakaan yang bisa merenggut jiwa 
anak-anak tidak pernah dipikirkan.

Faktanya, pada tahun 2012 Polda Metro 
Jaya mencatat 104 kasus kecelakaan lalu 
lintas yang melibatkan anak dibawah usia 16 
tahun. Angka tersebut meningkat 160 persen 
dibanding tahun 2011, dimana terdapat 40 
kasus.

Menurut aturan, setiap warga yang 
mengendarai kendaraan bermotor di jalan 
harus memiliki SIM. Syarat kepemilikan SIM 
harus berusia minimal 17 tahun. Aturan 
tersebut dibuat karena untuk berkendara 
dibutuhkan kematangan jiwa. Bukan sekadar 
karena alasan ikut-ikutan orang lain, lebih irit, 
dan lain-lain. Anak-anak dibawah 17 secara 
emosional dianggap belum siap. Imajinasi 
anak-anak masih kuat, sehingga belum saatnya 
untuk mengendalikan kendaraan yang butuh 
konsentrasi penuh.

Alhasil seperti pemandangan yang kita lihat 
sehari-hari. Pemotor ‘cilik’ dengan enaknya 
menyalip kendaraan tanpa memperhitungkan 
risikonya. Yang ada dalam pikiran mereka 
adalah, sebagaimana yang sering dilihat 
dalam games digital atau film kartun. Jatuh, 
kecelakaan atau meninggal sekalipun masih 
ada nyawa cadangan.

Pelajaran yang bisa diambil sebagai insan 
Pertamina yang memiliki semangat “HSE 
di Dadaku” adalah mulai membenahi dari 
lingkungan keluarga. Andaikan kita mengizinkan 
anak dibawah umur berkendara segera 
hentikan. Kasus kecelakaan yang melibatkan 
anak musisi terkenal itu, bisa menjadi pengingat 
bagi kita semua, untuk mentaati aturan yang 
berlaku. Karena musibah bisa saja terjadi akibat 
pelanggaran-pelanggaran kecil yang dilakukan 
setiap hari.•
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Maritage Nilai Sosok Karen  
Sangat Inspiratif

RESUME
PEKAN INI
INDONESIA JAJAKI KERJA SAMA 
DENGAN YAMAN
JAKARTA (Kontan) – Pemerintah menargetkan 
produksi gas pada tahun ini bisa mencapai 
1,24 juta barel setara minyak per hari. Angka ini 
lebih besar ketimbang produksi minyak. Namun 
sayang, infrastruktur untuk mendistribusikan gas 
tersebut masih terbatas. Untuk itulah, pemerintah 
berharap Yaman bisa berinvestasi di Indonesia di 
sektor energi. Dirjen Migas A. Edy Hermantoro 
menyatakan, untuk mendistribusikan gas di 
dalam negeri, pemerintah masih terkendala soal 
infrastruktur. Apalagi beberapa ladang gas terletak 
di lepas pantai. Mengatasi hal tersebut, sedang 
dibangun sejumlah proyek infrastruktur seperti 
pipa dan FSRU agar gas dapat didistribusikan. 
“Untuk itu, kami menawarkan agar Yaman mau 
berinvestasi di Indonesia,” ungkapnya dalam 
pertemuan bilateral dengan Duta Besar Yaman 
untuk Indonesia, Ali Alsoswa dan Wakil Menteri 
Minyak dan Mineral Republik Yaman Yousef 
Ahmed Musaeed.

ELNUSA RAIH KONTRAK BARU 
Rp1,18 TRILIUN 
JAKARTA (Seputar Indonesia) – PT Elnusa 
Tbk (ELSA) meraih total kontrak senilai 105 juta 
dolar AS (Rp1,18 triliun) dari segmen jasa seismik 
atau eksplorasi. Kontrak itu diperoleh perseroan 
pada Agustus lalu dan efektif pada September 
tahun ini. “Dengan adanya tambahan kontrak 
baru ini, kita berharap sektor seismik tahun 
depan bisa memperoleh sekitar 160-180 juta 
dolar AS,” kata Presiden Direktur PT Elnusa Tbk 
Elia Massa Manik. Dia menambahkan, sekitar 
70 persen kontrak tahun ini akan dilanjutkan 
(carry over) ke tahun berikutnya. Terkait dengan  
kenaikan nilai tukar dolar AS, dia menyatakan tidak 
terlalu berpengaruh terhadap perseroan, karena 
pendapatan dan pengeluaran perseroan dalam  
dolar dan rupiah.

DIVIDEN BUMN 2014 : TARGET 
SUSUT Rp 4,6 TRILIUN
JAKARTA (Bisnis Indonesia) – Pemerintah 
merevsi turun setoran dividen BUMN pada 
RAPBN 2014 sebesar Rp 4,6 triliun, dari semula 
yang ditetapkan dalam nota keuangan Rp 37 
triliun menjadi Rp 32, 4 triliun. Menteri BUMN 
Dahlan Iskan menjelaskan penurunan target 
dividen  BUMN tersebut disebabkan turbulensi 
perekonomian saat ini, seperti perlemahan nilai 
tukar rupiah dan tekanan pada indeks harga 
saham gabungan (IHSG). “Bila target dividen 
dalam nota keuangan itu disepakati, maka tidak 
dapat diubah atau diturunkan. Tapi kami masih 
menunggu realisasi capaian laba tahun ini atau 
dengan jalan pembagian dividen interim guna 
memenuhi target yang telah ditetapkan tersebut,” 
ujarnya. Dahlan menambahkan, angka realisasi itu 
menentukan karena kompleksinya pertimbangan 
yang mendasari kebijakan dividen BUMN, seperti 
kedinamisan lingkungan bisnis BUMN, seringkali 
mengakibatkan sulitnya penyusunan proyeksi 
dividen yang akurat.•RIANTI OCTAVIA
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JAKARTA – Direktur Utama 
Pertamina Karen Agustiawan 
menjadi salah satu wanita 
terpilih dalam simbolisasi 
pemasangan  sya l  da r i 
organisasi nirlaba Maritage I 
(Multicultural Art & Heritage for 
Development) Indonesia, pada 
Selasa (27/8) di Bali Room, 
Hotel Kempinsky Indonesia.

P e n g a l u n g a n  s y a l 
dilakukan oleh President 
Maritage Indonesia, Pingkan 
V Ullmer kepada Direktur SDM 
Pertamina Evita M. Tagor yang 
mewakili Karen Agustiawan. 
Pemasangan syal ini sekaligus 
m e n a n d a i  p e l u n c u r a n 
Maritage Indonesia dalam 
partisipasinya untuk kampanye 
global Maritage Internasional 
yang bertajuk “A Shawl for 
All Women Patnership for 
Women Empowerment”.

Karen Agustiawan menjadi 
salah satu dari tiga wanita yang 
dianggap sosok inspiratif dan 
berkontribusi di bidangnya, 
serta sebagai wanita pelestari 
budaya. Dua orang lainnya 
yakni Tri Mumpuni, seorang 
pemberdaya listrik di lebih dari 
60 lokasi terpencil di Indonesia 
dan CEO & President PT 
Metropol i tan Retai lmart, 
Christine Barki.

P i n g k a n  V  U l l m e r 

JAKARTA – Dalam rangka 
meningkatkan kapasitas 
para leader, Direktorat Gas 
mengadakan Workshop 
Leadership di Hotel Ritz 
Carlton Jakarta, Jumat (23/8). 
Workshop ini yang bertema 
“Our Journey in Gas Moving 
Forward” .

“Workshop ini memang 
dikhususkan agar kita bisa 
bisa sharing dan bersinergi 
antar sesama rekan kerja 
sehingga visi dan misi Direk-
torat Gas  bisa tercapai,” ung-
kap Direktur Gas Pertamina 
Hari Karyuliarto.

Di hadapan para jajaran 
SVP dan direktur anak peru-
sahaan Direktorat Gas, Hari 
mengharapkan para leader 

Direktur SDM Pertamina Evita M. Tagor (kiri) mewakili Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan  menerima apreasiasi dari 
Maritage I (Multicultural Art & Heritage for Development) Indonesia. Karen Agustiawan menjadi salah satu dari tiga wanita 
yang dianggap sosok inspiratif dan berkontribusi di bidangnya, serta sebagai wanita pelestari budaya.

meng ungkapkan, Karen 
Agustiawan merupakan sosok 
wanita Indonesia yang sangat 
inspiratif. “Beliau menjadi satu-
satunya pemimpin wanita di 
perusahaan energi nasional. 
Karena kontribusinya, beliau 
banyak mendapat  banyak 
pengakuan dari dalam dan luar 
negeri. Karen adalah sosok 
yang sangat berpengaruh dan 
sukses di organisasi,”katanya.

Sementara Evita M. Tagor 
mengungkapkan, Direktur 
Utama Pertamina merasa 
terhormat menerima peng-
hargaan tersebut. Ia menilai 

gerakan dan kampanye yang 
di lakukan oleh Maritage 
cukup baik dalam pelestarian 
budaya. 

Kampanye ini bertujuan 
untuk menciptakan peluang 
pengembangan ekonomi 
bagi perempuan melalui 
desain dan penjualan syal, 
memanfaatkan kemitraan 
dengan praktisi busana dan 
juga penggalangan dana 
untuk kesehatan ibu dan 
anak. Syal dianggap sebagai 
simbol universal yang kuat 
yang dapat mempersatukan 
semua perempuan dan me-

rupakan representasi tema-
tema seni, budaya, kesehatan 
dan keibuan yang saling 
terkait.

Maritage International 
merupakan sebuah inisiatif 
global yang dipimpin oleh 
para ibu negara, pemuka 
perempuan, masyarakat 
seni, pemerintah dan pem-
buat kebijakan serta pelaku 
pembangunan di seluruh 
dunia. Organisasi ini beru pa-
ya membangun dan mem-
ber dayakan perempuan 
khu  sus nya di negara ber-
kembang.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

Tingkatkan Kapasitas Pimpinan 
dengan Workshop Leader

benar-benar bisa melakukan 
alignment terhadap tugas 
dan tanggung jawab agar bisa 
mencapai target bersama-
sama.

“T idak hanya mampu 
memahami dirinya sendiri 
dengan kepentingan bisnis, 
tetapi masing-masing leader 
harus mau mendengarkan 
kepentingan bisnis orang lain 
yaitu rekan kerja, bagaimana 
kepentingannya dan apa 
kesulitannya,” kata Hari.

Sementara  i tu ,  SVP 
Gas & Power Pertamina 
Yenni Andayani juga menilai 
p e n t i n g n y a  w o r k s h o p 
in i  untuk para pimpinan 
di Direktorat Gas sebagai 
wadah melakukan alignment 

terhadap tugas-tugas dan 
tanggung jawab dengan 
melihat faktor-faktor apa saja 
yang harus di-improve dari 
setiap individu di direktorat 
gas.

“Dari hasil diskusi jadi 
ter l ihat je las peran dar i 

mas ing-mas ing  fungs i . 
Sehingga pekerjaan atau 
tugas yang harus dilaksanakan 
dapat diselesaikan dengan 
ba i k  dan  t i dak  t e r j ad i 
overlapping karena adanya 
miskomunikasi,” ungkap 
Yenni.•IRLI KARMILA
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Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengingatkan seluruh leader di Direktorat 
Gas untuk bersinergi sehingga target kinerja dapat tercapai.
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Saatnya Wanita Bangkit 
Jadi Penggerak Ekonomi Dunia
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JAKARTA – Fungsi Corpo-
rate  Secretary  kembal i 
melaksanakan Sosialisasi 
Layanan Informasi Publik di 
lingkungan internal Pertamina 
yang di ikut i  o leh fungsi 
kehumasan anak perusahaan 
dan berbagai pihak yang 
berpotensi langsung untuk 
informasi kepada publik. 

S o s i a l i s a s i  y a n g 
berlangsung di Lantai 21, 
Kantor Pusat Pertamina ini 
menghadirkan pembicara dari 
Komisioner Komisi Informasi 
Pusat, Evy Tr isulo yang 
mem berikan pemahaman 
“Implementasi UU No. 14 
tahun 2008 tentang Keter-
bukaan Informasi Publik”. 

GM Marketing Operation 
R e g i o n  1  M e d a n  G i r i 
Santoso mengungkapkan 
dengan adanya sosialisasi 
ini maka akan lebih jelas 
informasi mana saja yang 
akan diberikan ke publik. 
“Selama ini kriterianya masih 
berdasarkan kepentingan kita. 
Sekarang akan lebih tertata, 
karena ada hal-hal yang tidak 
bisa disampaikan yang akan 

ASEAN Executive 
Management 
Kunjungi Pertamina

Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan berbicara di APEC Women and The Economy Forum (WEF).

BALI - Direktur Utama PT 
Pertamina  (Persero) Karen 
Agustiawan menjadi salah 
satu pembicara dalam acara 
APEC Women and The 
Economy Forum (WEF) tahun 
2013 yang berlangsung di 
Grand Ballroom Hotel Mulia 
Nusa Dua Bali, (6/9). 

D a l a m  a c a r a  y a n g 
mengambil tema “Women 
as Economic Drivers” Karen 
menyampaikan peran wanita 
sebagai pemimpin di bisnis 
strategis.  “Sekarang ini pe-
ranan wanita dalam dunia 
bisnis tidak bisa dianggap 
remeh. Di berbagai dunia 
bisnis, pucuk pimpinan ba-
nyak dipegang oleh perem-
puan,” ujar Karen. 

Salah satunya adalah 
K a r e n  y a n g  b e r h a s i l 
menduduki posisi puncak di 
perusahaan minyak Nasional 
(Pertamina), bahkan di bawah 
kepemimpinannya Pertamina 
berhasil masuk dalam Global 
Fortune 500. 

Women and the Eco no-
mic Forum (WEF) diseleng-
garakan oleh Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPP-
PA). Acara ini dihadiri oleh 
19 negara anggota APEC, 
dan beberapa observer dari 

JAKARTA – Sebagai perusahaan energi 
nasional terkemuka dengan sederet prestasi, 
Pertamina kini tengah menjadi salah satu 
sorotan, khususnya di wilayah ASEAN. Pada 
Selasa, (27/8), paguyuban pemimpin perusahaan 
terkemuka dari Thailand yakni ASEAN Executive 
Management melakukan kunjungan ke Kantor 
Pusat Pertamina, Jakarta.

Kunjungan tersebut mendapat sambutan 
dari Vice President Corporate Communication 
Pertamina Ali Mundakir dan Head of Capital 
Market Pertamina Kornel H. Soemardi. Rom-
bongan yang dipimpin oleh Deputy Secretary 
General, Office of National Economic & Social 
Development Board  Thanin PA.EM  itu  terdiri 
dari Conselor of Commercial Affair Royal Thai, 
serta Participant of Royal Thai dan ASEAN 
Executive Management Program.

ASEAN Executive Management merupakan 
program berbasis ekonomi dan manajemen 
yang digulirkan oleh pemerintah Thailand. 
Salah satu programnya adalah melakukan 
kunjungan ke negara-negara berkembang untuk 
mempelajari pengembangan dari segi ekonomi 
dan manajemen.

Acara diisi dengan sesi  presentasi dari 
Pertamina dilanjutkan dengan sharing session 
dan tanya jawab seputar pengembangan 
manajemen bisnis di Pertamina dan berbagai 
hal lainnya.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

the Executive Director of the 
APEC Sekretariat, The APEC 
Business Advisory Council.

Beberapa hal penting yang 
diharapkan dari forum ini, yaitu 
structural reform, mendorong 
pemerintah anggota APEC 
men ingkatkan program 
CSR, dan mempermudah 
pe rempuan berinvestasi. 
Selain itu, memastikan pe-
rempuan mendapatkan ak-
ses dan pengetahuan yang 
efektif tentang bagaimana 
menggunakan alat-alat ber-
basis TIK (Teknologi Infor-
mas i  dan Komun ikas i ) . 

Termasuk mendorong kemu-
dahan bagi  perempuan 
untuk mengembangkan 
kapasitasnya dalam pelatih-

an yang berorientasi pa-
sar  ser ta  te rpenuh inya 
kebutuhan perempuan pelaku 
usaha.•KUNTORO

Layanan Informasi Publik 
Terus Disosialisasikan

membawa pengaruh negatif 
bagi perusahaan,” ungkap 
Giri usai mengikuti sosialisasi. 

Sela in i tu hadir  juga 
pembicara  dar i  Dewan 
Ketahanan Nasional, Brigjen 
TNI Dody Usodo yang mema-
parkan mengenai “Rahasia 
Negara dalam Keterbukaan 
Informasi Publik (KIP)”.  Me-
nurut Dody, keberadaan 
rahasia negara merupakan 
sarana untuk melindungi 
k e p e n t i n g a n  n a s i o n a l 
yang bertujuan menjamin 
keamanan negara juga untuk 
menjamin keamanan individu 
dan masyarakat. “Dengan 
demikian, pengelolaan energi 
nasional yang berbasis pada 
keamanan energ i  akan 
memberikan kontribusi yang 
positif,” tegas Dody. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
tersebut Manager Data & Infor-
masi Pertamina, Ghanapati  
Sj. Satyani turut memaparkan 
Pedoman  Penge lo l aan 
Layanan Infor masi Publik 
mulai dari latar belakang 
hingga kepada proses hukum 
yang berlaku.•IRLI KARMILA
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Pertamina EP Sangatta Gelar Pasar Murah
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General Manager RU V, Achmad Fathoni M menyerahkan tas pasar beserta paket 
sembako ke pasukan kuning Kota Balikpapan.
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BALIKPAPAN - Pertamina 
s e b a g a i  p e r u s a h a a n 
energi hadir di  tengah-
tengah masyarakat. Melalui 
berbagai aktivitas sosial yang 
dilakukan, Pertamina hadir 
untuk berarti.

Bertempat di Perumahan 
Sungai Wain, berlangsung 
p e n y e r a h a n  b a n t u a n 
sembako, pada (12/7) . 
Bantuan diserahkan oleh 
anggota Persatuan Wanita 
P a t r a ,  y a n g  d i p i m p i n 
o leh Ketua PWP RU V 
Balikpapan Lilis Fathoni. 
Dalam kesempatan tersebut, 
d ibagikan 100 kantong 
bingkisan sembako kepada 
masyarakat. 

Selain di Sungai Wain, 
penyerahan sembako juga 
dilakukan untuk masyarakat 
di Kabupaten Penajam Paser 
Utara. Sebanyak 300 paket 
sembako ke warga di sekitar 
Terminal Lawe-lawe, pada  
(29/7). Pemberian paket 
sembako diserahkan kepada 
warga disaksikan para lurah 
dan kepala desa masing-
masing wilayah. 

Bantuan diberikan untuk 
warga kurang mampu di 
Kelurahan Penajam, Desa 
Girimukti, Desa Sidorejo, 
dan  Ke l u r ahan  Lawe-
lawe. Penyerahan bantuan 

Pasar Klandasan, Pertamina 
juga berpartisipasi dalam 
m e n j a g a  k e l e s t a r i a n 
lingkungan. Partisipasi ini 
diwujudkan dalam bentuk 
penyerahan tas pasar (27/7). 
Tas pasar ini dapat digunakan 
masyarakat sebagai wadah 
untuk barang belanjaan. 
Tas pasar ini, harapannya 
dapat  d igunakan untuk 
wadah belanja menggantikan 

SANGATTA - PT. Pertamina 
EP Sangatta Field menggelar 
keg ia tan  pasa r  murah 
bagi masyarakat di sekitar 
area operasi perusahaan. 
Keg ia tan  pasar  murah 
tersebut dilaksanakan selama 
dua hari berturut-turut. Bagi 
warga Desa Sangkima, Desa 
Sangkima Lama pada  (24/7) 
dan warga Desa Sangatta 
Selatan, Desa Singageweh 
pada (25/7), serta satu hari 
untuk warga Desa Sangkima, 
Desa Sangkima Lama, Desa 
Sangatta Selatan dan Dusun 
Kenyamukan Sangatta Utara 
yang diadakan pada (1/8).

Kegiatan dilangsungkan 
di masing-masing kantor 
desa. Untuk Desa Sangkima 
d i sed iakan  870  pake t 
sembako, Desa Sangatta 
Selatan 740 paket, Desa 
Sangkima Lama memperoleh 

JAKARTA—Pertamina Foundation melalui 
Sekolah Sobat Bumi menginisiasi program 
keanekaragaman hayati terpadu bekerja sama 
dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati 
Indonesia (KEHATI). Program ini memfasilitasi 
17 sekolah Adiwiyata Mandiri yang terpilih 
sebagai model sekolah umum berbudaya ramah 
lingkungan.

“Program ini diharapkan dapat mendorong 
transformasi dalam memanfaatkan sumber daya 
di sekolah dan menciptakan perilaku ramah 
lingkungan,” ujar Direktur Pendidikan Pertamina 
Foundation Ahmad Rizali saat membuka 
workhsop dan Sarasehan Menumbuhkan Anak-
anak Khatulistiwa “Memantapkan Kemitraan 
Bersama Membangun Generasi Indonesia Peduli 
Lingkungan Sumberdaya Hayati” di Jakarta, 
Senin (2/9/2013). 

Dikatakan Ahmad, sekolah yang terpilih 
harus mampu membina sekolah lain melalui 
program tematik seperti Kebun Raya Mini 
Sekolah, Kantin Sehat Sekolah, dan Pengelolaan 
Sampah Sekolah 100% Bersih. Program ini 
telah dilakukan di tujuh Sekolah Sobat Bumi 
Champions tingkat sekolah dasar di enam kota. 
Setiap sekolah akan membantu 10 sekolah 
binaan untuk mengembangkan kegiatan serupa 
pada 2014.

Direktur Komunikasi dan Penggalangan 
Sumber Daya (KPSD) Yayasan KEHATI, Raudatul 
J. Suraya menambahkan, melalui program ini, 
sekolah diharapkan bisa mengembangkan 
model pembelajaran dengan memanfaatkan 
sumber daya hayati lokal di kebun sekolahnya, 
memanfaatkan hasil kebun untuk menu pangan 
sehat di kantin sekolah, serta mengelola sampah 
dan limbah yang dihasilkan sekolah untuk 
kebutuhan kebun ataupun inisiasi kewirausahaan 
sekolah. 

Sarasehan tersebut menghadirkan nara-
sumber antara lain Kepala Pusat Peng-
anekaragaman Konsumsi dan Keamanan 
Pangan, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian 
Pertanian Sri Sulianti, Ketua Badan Penelitian 
dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat 
Tradisional, Kementerian Kesehatan Indah 
Yuningprapti, penggerak komunitas GROPESH 
Romo Andang Binawan, dan anggota Dewan 
Pembina Yayasan KEHATI Bondan Winarno. 

Sarasehan dilanjutkan dengan workshop 
hingga 5 September 2013. Acara ini diikuti 
tujuh sekolah dasar wakil Sekolah Sobat Bumi 
Champions, yakni SDN Ungaran 1 (Yogyakarta), 
SD Citra Alam Ciganjur (Jakarta), SDN 005 
Bukit Raya (Riau), SDNP 12 Benhil (Jakarta), 
SDN Bantarjati 9 (Bogor), SDN 04 Metro 
Timur (Lampung), dan SDN 003 Balikpapan 
(Kalimantan Timur).

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari 
upaya melestarikan lingkungan, sekolah memang 
mutlak dilibatkan. Institusi pendidikan ini memiliki 
kemampuan mentransformasi ilmu pengetahuan 
dan pengalaman. Selain itu, sekolah juga mampu 
mendorong aksi-aksi nyata agar masya rakat 
lebih peduli terhadap perilaku ramah ling-
kungan.•PERTAMINA FOUNDATION

Membangun 
Anak-anak 
Khatulistiwa

450 paket, Desa Singageweh 
400 paket ,  dan Dusun 
Kenyamukan Desa Sangatta 
Utara 140 paket.

P e m b u k a a n  p a s a r 
murah dipusatkan di Balai 
Pertemuan Umum (BPU) 
Desa Sangkima dan dibuka 
oleh Abdul Muhar selaku 
Sangatta Field Manager. 

Abdul Muhar  mengata-
kan, perusahaan menyedia-
kan 2.100 paket sembako 
bagi warga di 4 desa yang 
bers inggungan dengan 
area operasi perusahaan 
dan 500 paket sembako 
tambahan. “Paket sembako 
tersebut  berisi bahan-bahan 
kebutuhan pokok seperti 
beras, gula, minyak goreng, 
susu, mie instan, kopi dan 
teh”, ungkap Abdul Muhar. 

“Tu juan kami adalah 
membantu warga masyarakat 

sebagaimana yang sudah 
dilakukan setiap tahunnya 
dan pembagian ini langsung 
dipusatkan dimasing-masing 
kantor pemerintah desa agar 
terasa dekat dengan masing-
masing desa”, tambahnya.

Pada hari kedua, kegiatan 
dipusatkan di Pendopo Desa 

Sangatta Selatan dan dibuka 
oleh Legal & Relation Asst. 
Manager, Nanang Electra A. 

Dalam kegiatan pasar 
m u r a h  h a r i  I I I  ( 1 / 0 8 ) , 
perusahaan juga membagikan 
500 paket sembako yang 
d i p u s a t k a n  d i  D u s u n 
Kenyamukan.•RU V

dipimpin oleh Ketua PWP 
RU V Lil is Fathoni. Eddy 
Suryamadi, Lead of Lawe-
Lawe Terminal yang memimpin 
penyerahan bantuan tersebut 
mengatakan, pemberian 
bantuan ini amat penting 
sebagai bagian silaturahmi 
perusahaan dengan masya-
rakat sekitar operasi.

Pembagian sembako juga 
dilanjutkan di dua tempat, 
yaitu di Kota Balikpapan 
dan Kabupaten Penajam 
Paser Utara (PPU). Untuk 
di Bal ikpapan menyasar 
“pasukan kuning” yang ada 
di Balikpapan. Sementara, 
p e m b a g i a n  s e m b a k o 
d i  Kabupaten Pena jam 
Paser Utara dilaksanakan 
d i  beberapa Desa dan 
Kelurahan. Total sembako 
adalah 2000 paket. 

D a l a m  k e s e m p a t a n 
lain, RU V bekerja sama 
dengan BAZ Kota Bazma 
RU V memberikan paket 
Ceria Ramadan kepada para 
kaum yang memerlukan 
yang berada di sekitar Area  
Pertamina RU V Balikpapan. 
Paket tersebut untuk  wilayah 
Kelurahan Batu Ampar dan 
kelurahan Karang Joang 
Kecamatan Balikpapan Utara 
Kota Balikpapan.

Bertempat di halaman 

penggunaan plastik. 
Penyerahan tas pasar 

secara simbol is beserta 
sembako, diserahkan oleh 
Direktur Keuangan Andri T 
Hidayat,  General Manager RU 
V, Achmad Fathoni M, General 
Manager Marketing Operation 
Region VI, Fariz Azis dan 
Walikota Balikpapan Rizal 
Effendi,  kepada “pasukan 
kuning” Kota Balikpapan.•RU V 
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Pertamina Soccer Camp 
Gembleng 24 Bakat Muda Terbaik

PEP Field Papua dan 
JOB PPS Santuni 
Panti Asuhan

Pelatih AC Milan Academy, Mauro Ardizzone memberi penjelasan kepada 48 bakat muda terbaik di Pertamina Soccer Camp.
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SORONG – PT Pertamina EP (PEP) Asset 
5 Field Papua dan Join Operating Body 
Pertamina-PetroChina Salawati (JOB PPS) 
memberikan santunan kepada Panti Asuhan 
Sinar Kasih, pada akhir Juli lalu. Bertempat di 
Hotel Mamberamo, santunan berupa bahan 
makanan dari PEP Field Papua sejumlah 50 
paket dan uang tunai Rp 1 juta dari JOB PPS 
diberikan kepada 49 anak penghuni panti. 
Penyerahan santunan diwakili oleh Papua 
Legal & Relations (L & R) Assistant Manager, 
Rochman, kepada pengurus Panti Asuhan 
Sinar Kasih, Barnike.

Kepala Perwakilan SKK Migas Papua-
Maluku Yoseph R. Karundeng yang hadir dalam 
kesempatan tersebut berharap acara ini dapat 
membuat kita makin mengintrospeksi diri lagi 
sampai sejauh mana kita mampu berbagi 
dengan orang-orang yang membutuhkan.

Sementara itu, Wakil Bupati Sorong 
mengajak agar masyarakat mendukung 
kegiatan SKK Migas sehingga dapat berjalan 
dengan lancar. “Kegiatan SKK Migas harus kita 
dukung karena merupakan aset negara dan 
menunjang perekonomian nasional maupun 
pemerintah daerah,” ucapnya.

Selain PEP Field Papua dan JOB PPS, 
turut dilakukan penyerahan santunan dari SKK 
Migas kepada Yayasan Emeyodere dan Masjid 
Babul Janah, serta santunan dari PetroChina 
Int. Bermuda kepada Panti Asuhan Putra-Putri 
Papua Muslim dan Darul Aitam.•PEP FIELD PAPUA

ATAMBUA - Semangat Maria 
Loretha mengembangkan 
tanaman sorgum di kampung 
halamannya kian menggebu. 
Warga yang tinggal di Pulau 
Adonara, Flores T imur ini  
mengumpulkan berbaga i 
jenis sorgum lokal, untuk 
mengangkat pamor tanaman 
pangan lokal di kawasan 
timur Indonesia yang sempat 
menghilang.

Sorgum adalah tanaman 
bij i-bij ian sejenis gandum, 
yang bisa dimanfaatkan untuk 
sumber pangan terpenting 
urutan ke-4, setelah gandum, 
padi dan jagung. Tanaman 
sejenis gandum ini cocok 
ditanam di lahan kering seperti 
di kawasan Nusa Tenggara 
Timur (NTT).

Kehad i ran  Per tamina 

BANDUNG – Bertempat 
di Pusat  Pendidikan dan 
Pelatihan Infanteri, Cipatat, 
Bandung,  sebanyak 48 
pemain terpilih dari enam 
kota, Jakarta, Makassar, 
Bal ikpapan, Palembang, 
Malang, dan Sorong mengikuti 
proses seleksi lanjutan skuad 
di Pertamina Soccer Camp. 

Da lam p roses  yang 
dimulai dari 9-15 September 
ini dipilih 24 pemain terbaik 
untuk mendapat beasiswa 
pendidikan di Pertamina 
Soccer School. Selama seleksi 
para peserta mendapatkan 
pelatihan dari militer untuk 
membentuk kedisiplinan dan 
mental yang kuat.

D i r e k t u r  E k s e k u t i f 
Pertamina Foundation, Nina 
Pramono mengatakan, 24 
pemain muda yang terpilih 
akan diberikan beasiswa 
pelatihan sepak bola dan 
pendid ikan se lama t iga 
tahun. “Mereka mendapat 
pelatihan dan juga pendidikan 
dalam bentuk homescholing. 
Setelah tiga tahun minimal 
mereka memiliki ijasah, selain 
itu juga punya pengalaman 
bertanding. Semoga dilirik 
oleh klub atau PSSI,” kata 
Nina Pramono saat menge-
nalkan Pertamina Soccer 

Camp kepada awak media 
di Cipatat, Bandung, (10/9).

Pertamina Soccer Camp ini 
bertujuan untuk memberikan 
proses pembelajaran yang 
terintegritas antara teknik, 
taktik, fisik, dan psikologi 
yang d i lakukan dengan 
metode menyenangkan dan 
menumbuhkan karakter 
po sitif bagi para peserta. 
Pertamina Soccer Camp kali 
ini ditangani langsung oleh 
pelatih AC Milan Academy, 
Mauro Ardizzone beserta 
asisten pelatih. 

Mauro mengungkapkan 
bahwa dirinya melihat adanya 
kemajuan dari para pemain 

muda Indonesia saat ini. 
Baginya, akan cukup sulit 
untuk memutuskan 24 terbaik 
dari 48 remaja yang memiliki 
kualitas yang cukup baik dan 
merata itu. 

“ P e r m a i n a n  y a n g 
d i t amp i l kan  o l eh  pa ra 
peserta sudah sangat baik, 
baik dari teknik maupun 
taktik. Saya berharap bisa 
sukses menggembleng bakat 
muda terbaik Indonesia ini,” 
imbuh Mauro yang di tahun 
sebelumnya menjadi pelatih 
AC Milan Junior, Indonesia.

Nina Pramono menu-
turkan, nantinya para pe-
main yang lulus seleksi akan 

diberikan kesempatan untuk 
memperkuat  Per tamina 
Soccer  Schoo l  d i  L iga 
Pertamina U16. Di turnamen 
tersebut, sebanyak 23 pemain 
tengah berjibaku demi hasil 
terbaik seperti Villa 2000, 
ASIOP Apacinti, Cibinong 
Putra, dan 10 tim lain.

Nina ia berharap, para 
peser ta  muda tersebut 
bisa berguna bagi bangsa. 
“Bagi Pertamina hanya itu 
targetnya, yakni bagaimana 
agar bakat-bakat muda 
ini bisa berkontribusi bagi 
me rah putih,” ucap Nina 
Pramono.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Maria Loretha :
Penggerak Desa dari Nekasa

melalui program Mitra Pertamina 
Penggerak Pembangunan 
Desa (MP3D) menjadi peluang 
bagi Maria untuk menggerakan 
warga NTT mengembangkan 
potensi masyarakat setempat. 
“Saya ingin ‘cap’ kawasan 
NTT sebagai daerah rawan 
pangan bisa hi lang. NTT 
ini memiliki kekayaan yang 
luar biasa,”tutur perempuan 
yang banyak mengumpulkan 
referensi terkait budidaya dan 
pengolahan sorgum itu.

Menurutnya rawan pangan 
yang mendera  kawasan 
NTT karena pengembangan 
tanaman pangan yang tidak 
sesuai dengan kondisi lahan, 
musim dan kultur setempat. 
Maria pun mencontohkan 
b u d i d a y a  b e r a s  y a n g 
membutuhkan banyak air, “Jika 

beras dijadikan komoditi utama 
pangan, jelaslah panennya 
tak maksimal. Kebutuhan 
pangan tidak akan terpenuhi. 
Padahal daerah kami masih 
bisa dikembangkan untuk 
tanamanan umbi-umbian dan 
sorgum.”jelasnya.

Mar ia  dengan lancar  
m e n j e l a s k a n  b e r b a g a i 
kelebihan gizi yang terdapat 
dalam sorgum. “Selain tinggi 
kandungan g iz i ,  sorgum 
kaya manfaat untuk diolah 
men j ad i  be rbaga i  j e n i s 
makanan,”ujarnya berapi-api. 
Ia pun sangat mendukung 
u p a y a  m e n g e m b a l i k a n 
tanaman shorgum sebagai 
bahan pangan masyarakat 
NTT.

Maria pun mengenang masa 
kecil yang terbiasa sarapan 

bubur sorgum. Menurutnya 
hi langnya sorgum setelah 
program swasembada beras 
digulirkan. “Meski swasembada 
beras te lah mengangkat 
bangsa ini, namun program 
tersebut membuat sorgum 
hilang. Dan NTT yang kurang 
tepat untuk tanaman padipun 
terseret sebagai daerah rawan 
pangan,”kenangnya. Toh itu 
tak membuat semangat Maria 
pudar.

P a d a  J a n u a r i  2 0 1 3 , 
gerakan BUMN Peduli dimana 

d i  da l amnya  Pe r t am ina 
terlibat mulai menggulirkan 
penanaman sorgum di lahan 
seluas 200 hektar di desa 
Nekasa, Kecamatan Tasefato 
Barat, Atambua, Kabupaten 
Belu.  Tu juannya sebagai 
ketahanan pangan sekaligus 
p e n g e m b a n g a n  e n e r g i 
alternatif.

Panen raya sorgum akhir 
Agustus la lu,  set idaknya 
menggugah semangat Maria 
sorgum di tanah kelahirannya. 
Panen raya yang dihadir i 

Menteri BUMN Dahlan Iskan, 
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan dan Direktur 
Akses Fahmi Idris itu menjadi 
awal bangkitnya ketahana 
pangan di Atambua. “Jadi 
200 hektar ini bisa mencukupi 
1.000 lebih kebutuhan pangan 
rumah tangga di Atambua, 
orang Atambua tidak perlu lagi 
konsumsi nasi karena padi sulit 
tumbuh di Atambua, begitu 
juga jagung, sementara sor-
gum  dapat tumbuh subur,” ujar 
Dahlan di sela-sela  panen.•DSU
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Judul Buku :  
Coaching for Excellent Performance
Pengarang  : 
Bill Foster dan Karen R. Seeker
Penerbit : 
PPM Manajemen

Sebagian besar dari kita pernah memiliki coach. Coach 
adalah orang yang membantu anda menetapkan tujuan, 
menjadi tutor, menganalisis kegagalan Anda, mendorong 
anda mencapai prestasi yang lebih baik, dan memotivasi anda 
untuk berhasil. Secara umum, tujuan coaching adalah untuk 
membantu tim agar berhasil. Sebagai coach, motif, sikap, dan 
tindakan Anda semua berfokus pada kemenangan tim. Setiap 
tim atau organisasi yang menetapkan coaching sebagai 
bagian dari pengembangan karyawan telah mengambil 
banyak manfaat. Manfaat tersebut adalah :

1. Lebih banyak karyawan yang berprestasi menonjol
2. Mengurangi Turnover
3. Meningkatkan hubungan antarpribadi
Coach adalah motivator orang dan tim. Mereka memberi 

inspirasi orang lain untuk bekerja keras dan terus-menerus 
melakukan peningkatan. Mereka adalah pengamat yang jeli 
dan ahli dalam bidangnya. Tugas dari coach adalah adalah 
untuk membantu orang lain agar berkinerja lebih baik.

Coaching for Excellent Performance merupakan buku 
panduan bagi para manajer untuk mendukung, mendorong, 
dan mengembangkan karyawan agar mereka dapat 
mencapai sasaran kinerja karyawan tersebut. Buku ini 
akan membahas model coaching yang cukup memantau 
kinerja, menyampaikan umpan balik, mendiagnosis peluang 
peningkatan kinerja dan menetapkan cara memperbaiki 
kinerja.

Di dalam buku ini secara detail akan membahas 
tentang memonitor kinerja karyawan, mendokumentasikan 
fakta dan data kinerja karyawan, mendiagnosis peluang 
peningkatan kinerja karyawan, menyampaikan umpan 
balik konstruktif, menetapkan cara mendongkrak kinerja. 
Buku ini merupakan bagian dari Performance Management 
Series. Konsep Performance Management telah terbukti 
membantu melahirkan organisasi-organisasi tangguh. 
Performance Management atau dikenal sebagai manajemen 
kinerja merupakan aktivitas untuk memastikan bahwa tujuan 
organisasi secara konsisten dapat dicapai secara efektif dan 
efisien. Dengan manajemen kinerja yang baik, seluruh sumber 
daya dalam organisasi dikelola sedemikian rupa sehingga 
secara selaras dapat mencapai visi dan misi organisasi.

Buku ini ditulis untuk para manajer, supervisor, pemimpin 
tim dan personel bagian SDM, serta para trainer. Jika anda 
ingin memperbaiki kinerja staf anda dan menentukan nasib 
Anda, pekerjaan Anda, serta karyawan Anda, buku panduan 
ini memang tepat untuk Anda.

Selain itu buku panduan ini juga cocok untuk mereka yang 
bekerja pada industri jasa maupun manufaktur, organisasi 
berorientasi laba maupun nirlaba. Manajer pada semua jenis 
organisasi telah membuktikan bahwa coaching adalah sarana 
yang efektif untuk mencapai kinerja puncak.•PERPUSTAKAAN
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Tim Knowledge Management (KOMET)
Quality Management – Dit. GA
Lt. 17 – Gd. Utama, KP Pertamina
Tlp. (021) 381 6847 Facs. (021) 350 2673
Email: QM-Korporat@pertamina.com

DO’s & DON’Ts for PIC KOMET

oleh Shynta Dewi - Tim Quality Management, General Affairs Directorate

oleh Hilda Yanti -  Tim Quality Management, General Affairs Directorate

Audit CIP Bukanlah “Audit”

No. 37
Tahun XLIX, 16 September 2013

Melewati tengah semester tahun 2013, monitoring pencapaian kinerja dalam implementasi budaya 
berbagi pengetahuan menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Kontradiktif dengan penilaian 
Panelist 2013 Indonesian Most Admired Knowledge Enterprise (MAKE) Study yang menyatakan 
Pertamina sebagai salah satu perusahaan yang dikagumi dalam implementasi knowledge management 
dan meraih predikat “The Best Top Three – 2013 Indonesian MAKE Winner.”

    

Tim Knowledge Management Pertamina (KOMET) melakukan analisa faktor-faktor yang mendukung 
dan menghambat konsistensi implementasi budaya berbagi pengetahuan di Pertamina. Salah satu 
faktor utama yaitu peran aktif Person in Charge (PIC) KOMET Kantor Pusat dan Unit/Region. Beberapa 
hal dapat disimpulkan untuk dilakukan dan dihindari oleh PIC KOMET tersebut disampaikan dalam 
rapat koordinasi pada hari Selasa / 10 September 2013 yang lalu di Kantor Pusat Pertamina.

 
 

“5 DOs & 5 DON’Ts” disampaikan Faisal Yusra – Ketua Tim KOMET kepada PIC KOMET dengan 
tujuan agar pencapaian kinerja di Triwulan III lebih baik. Hanya 2 (dua) Fungsi yaitu Legal Counsel 
dan Integrated Supply Chain (ISC) yang sudah memenuhi target KPI TW II, sedangkan 10 (sepuluh) 
Fungsi/Direktorat lainnya masih di bawah target KPI yang ditentukan.

Kepada PIC KOMET yang paling aktif dari masing-masing Fungsi, Tim KOMET memberikan 
apresiasi atas dukungannya dalam implementasi budaya berbagi pengetahuan. PIC KOMET dapat 
menghubungi Tim KOMET untuk penjelasan dan keterangan lebih lanjut mengenai hal – hal teknis 
dan sosialisai KOMET. The more you share, The more you get!!! Let’s share knowledge!!!

 

Audit, sering kita men-
dengar kata tersebut. 
Diaudit, wah.. beda lagi, 
kesannya merepotkan dan 
menakutkan. Bagi  pihak 
yang d iaudi t  (audi tee ) 
kehadiran tim auditor  untuk  
melakukan tugas  audit 
terkesan ingin mencari cari 
kesalahan di fungsinya. Hal 
ini tentu berbeda dengan 
Audit Continuous Improvement Program (CIP).

Pada tanggal 25 September 2013, Insan Mutu akan menyelenggarakan Forum 
Presentasi CIP Dit.Non & Kantor Pusat Tahun 2013. Sebanyak 33 gugus yang 
berasal darl fungsi di  lingkungan Kantor Pusat  bersemangat akan unjuk kebolehan 
hasil improvement di fungsi masing masing dalam ajang presentasi tersebut.

Sebelum pelaksanaan Forum 
Presentasi, tim auditor CIP dari 
Fungsi Quality Management – Dit. 
General Affairs telah melakukan 
audit terhadap 33 gugus yang 
berlangsung dari tanggal 29 
Agustus sampai dengan tanggal 
9 September 2013. 

Terdapat dua jenis Audit CIP 
yang dilaksanakan yaitu audit 

implementasi dan audit kegiatan.  Audit implementasi adalah audit yang dilakukan 
untuk memonitoring realisasi, konsistensi dan kontinuitas  dari implementasi seluruh 
risalah CIP yang ada dengan memperhatikan aspek Panca Mutu yaitu Quality, Cost, 
Delivery, Safety dan Moral (QCDSM), sedangkan audit kegiatan adalah audit yang 
dilakukan untuk memantau progress kegiatan CIP yang sedang dilakukan oleh 
masing masing gugus.

Kesan yang ditangkap oleh tim Audit ada sebagian  peserta gugus terutama 
yang baru pertama kali ikut  kegiatan CIP, ketika  
akan dilakukan audit menjadi kikuk, takut, dan 
salah tingkah sehingga pelaksanaan audit 
berjalan sangat resmi. Mungkin membayangkan 
beratnya pertanyaan yang akan diajukan oleh tim 
audit, padahal audit CIP berbeda dengan audit 
laporan keuangan.

Audit CIP seharusnya tidak menjadi momok 
yang menakutkan bagi auditee. Audit CIP hanya untuk mengetahui atau monitoring 
risalah yang ada dengan memperhatikan aspek panca mutu. Harapan dari tim 
Auditor selanjutnya tidak ada lagi rasa ketakutan dan kekhawatiran.  

Rasa bangga dan semangat harusnya kita tingkatkan untuk memberikan kinerja 
terbaik kepada perusahaan. 

Akhirnya, kepada peserta “Selamat berpartisipasi dalam Forum Presentasi Dit.
Non Teknis & Kantor Pusat Tahun 2013.”.

Insan Mutu !!!  Semangat...Hebat !!!
Pertamina !!! Jaya...Jaya !!!

9

Oleh Hilda Yanti – T im 
Quality Management, General 
Affairs Directorate

Rapat Koordinasi PIC KOMET – Kantor Pusat (Selasa, 10 September 2013)

Apresiasi PIC KOMET Ter-Aktif



 

10PERSATUAN WANITA PATRA No. 37
Tahun XLIX, 16 September 2013

FO
TO

 : 
KU

N
TO

RO
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Bekerja terlalu lama di kantor, ditambah 
segudang pekerjaan bisa menyebabkan Anda 
kelelahan. Apakah Anda sering mengalaminya? 
Untuk mencegah hal tersebut, sebaiknya ikuti 
beberapa cara di bawah ini, seperti dikutip dari 
Mag for Women.

1. Atur waktu
Salah satu kunci untuk mencegah kelelahan 

yaitu mengatur waktu bekerja dengan baik. 
Gunakanlah waktu Anda semaksimal mungkin. 
Anda perlu membuat daftar kerja berdasarkan 
skala prioritas. Jika pekerjaan sudah terlalu banyak, 
sebaiknya dikerjakan satu persatu.

2. Belajar untuk katakan ‘Tidak’
Meskipun Anda hanya karyawan, dan sering 

disuruh-suruh oleh bos, maupun rekan kerja senior, 
tapi Anda juga berhak untuk menolak sesuatu yang 
mereka perintahkan bila pekerjaan sudah overload. 
Jelaskan pada mereka bahwa tugas yang perlu 
Anda selesaikan masih banyak.

3. Buat target
Membuat target dalam pekerjaan juga penting. 

Tapi buatlah yang realistis agar Anda tak perlu 
bekerja ekstra. Jika sudah membuat target, maka 
kerjakanlah semaksimal mungkin. Ingat! Buatlah 
atau susun target sesuai dengan kemampuan 
yang dimiliki.

4. Punya kegiatan lain
Anda juga perlu kegiatan lain di luar pekerjaan. 

Ini mampu membantu Anda melepas kepenatan 
dan kejenuhan akibat terlalu lama bekerja. Salurkan 
hobi Anda, misalnya bermain tenis dengan teman-
teman.

5. Jaga kesehatan
Meskipun Anda sibuk bekerja, luangkanlah 

waktu untuk olahraga agar tubuh tetap sehat. Anda 
bisa olahraga di pagi harinya sebelum berangkat 
ke kantor. Atau bisa juga olahraga saat weekend. 
Ini bisa membantu Anda tahan terhadap penyakit 
dan rasa kelelahan.

6. Istirahat
Ketika sudah merasa terlalu lelah, ambillah 

waktu untuk istirahat sejenak. Anda bisa sekadar 
minum teh atau kopi di kantor, atau memejamkan 
mata sekitar 15 menit di ruang kerja.•sumber : wolipop.

detik.com

Pelepasan Calon Jamaah Haji KBIH Pertamina
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JAKARTA - Sebanyak 62 calon 
jamaah  haji yang tergabung 
dalam KBIH Pertamina dilepas 
oleh Direktur SDM Pertamina 
Evita M. Tagor di Lantai Ground 
Gedung Utama Kantor Pusat 
Pertamina, (9/9).  

Dari 62 jamaah  tersebut 3 
calon jamaah dibiayai perusa-
haan, 27 pekerja atas biaya 
sendiri   dan sisanya berasal 
dari anggota keluarga dan 
pensiunan pekerja Pertamina. 
Dari 62 orang  tersebut 27 orang 
tergabung dalam Bimbingan Haji 
Pertamina yang akan berangkat 
17 September 2013 melalui 
embarkasi  Halim Perdana 
Kusumah, dan kembali  ke 
tanah air pada 30 Oktober 
2013. Sedangkan sisanya 
akan berangkat sesuai dengan 
bimbingan Haji masing masing.

JAKARTA - Bertempat di 
Ruang Mawar Simpruk, 
Persatuan Wanita Patra Pusat 
(PWPP) menyelenggarakan 
acara Halal bihalal (3/9). 
Acara yang mengambil tema 
“Silaturahmi dengan hati 
yang bersih, bersatu dalam 
perbedaan”  ini selain dihadiri 
oleh seluruh keluarga besar 
PWP Pusat dan juga dihadiri 
oleh para senior pengurus 
PWP yang sudah pensiun.

Ketua PWP Pusat Kania 
Afdal Bahaudin  berharap 
aca ra  ha la l  b iha la l  i n i 
menjadi sarana untuk saling 
memaafkan atas kekhilafan 
dan  kesa lahan  se lama 
berinteraksi  sehari-hari. 

“Dengan memanfaatkan 
momen Idul fitri , mari sama-
sama kita membersihkan 
hat i  dan p ik i ran dan 
mengimplementasikan 
nilai-nilai Ramadan yang 
sudah ber la lu  da lam 
kehidupan sehari-hari baik 
sebagai anggota PWP, 
istri, dan ibu,” ujar Kania.

Sementara itu Direktur 
SDM Pertamina Evita M 
Tagor selaku pembina PWP 
mengharapkan peran serta 
anggota PWP sebagai istri 
pekerja Pertamina untuk 
terus men-support suami 
dalam menjalankan tugas 
perusahaan. “Karena saat 
ini dan ke depan tugas 

Pertamina sebagai BUMN 
yang memberikan kontribusi 
terbesar kepada negara 
akan semakin berat. Maka 
dar i  i tu dukungan istr i 
sangat penting bagi suami,” 

tegas  Evita.
Acara halal bihalal ter-

sebut juga diisi dengan 
penampilan artis Ita Pur-
namasari yang me lantunkan 
lagu-lagu rohani.•KUNTORO

JAKARTA - Bertempat di 
Ruang Mawar Simpruk, 
Persatuan Wanita Patra (PWP) 
Direktorat Pemasaran dan 
Niaga, menyelenggarakan 

Silaturahmi Lebaran 
PWP Direktorat Pemasaran dan Niaga

acara Halal Bihalal (4/9). 
Acara ini mengambil tema 
“Raih Keberkahan Hidup 
Dengan Si laturahmi” . 
Se l a i n  d i had i r i  o l eh 

seluruh keluarga besar PWP 
Direktorat Pemasaran dan 
Niaga dan juga dihadiri oleh 
para senior pengurus PWP 
yang sudah pensiun.

Dalam sambutannya 
Ketua PWP Di rektorat 
Pemasaran dan Niaga Frida 
Hanung Budya berharap 
agar silaturahmi terus terjaga 
dan terjalin dengan senior 
dan sesama teman. 

Pada kesempatan ter-
sebut, Ustad Aswan Faisal 
menyampaikan ceramah 
me  ngena i  pen t i ng  nya 

m e n g  u c a p k a n  s a l a m . 
“Ada tiga hal yang sangat 
penting di dalamnya, yaitu 
keselamatan, rahmat dan 
berkah,” ujar Aswan. 

Di penghujung acara 
diisi acara hiburan oleh Irfan 
Hakim sebagai pembawa 
acara. 

Pemilihan busana terbaik 
yang bertema Timur Tengah, 
menambah kemeriahan 
acara tersebut dan ditutup 
dengan salam-salaman serta 
ramah tamah.•WAHYU NUGRAHA

Dalam kesempatan 
tersebut, Evita M. Tagor 
berharap seluruh calon 
jamaah haji meluruskan 
niat dalam memenuhi 
panggilan Allah SWT  ini.
Selain itu, para calon 

jamaah haj i  juga harus 
menjaga kesehatan agar 
bisa menjalankan seluruh 
rukun ibadah haji yang sudah 
ditetapkan. Apalagi dengan 
cuaca di Tanah Suci yang 
sedang memasuki musim 

panas. “Semoga saat kembali 
ke tanah air menjadi haji yang 
mabrur dan mengaplikasikannya 
dalam kehidupan sehari-hari, 
baik di lingkungan keluarga, 
perusahaan dan masyarakat” 
tambah Evita.•KUNTORO
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Kunjungan Delegasi Asosiasi  Perusahaan CNG Pakistan
JAKARTA – Asosiasi perusahaan  Compress Natural Gas (CNG) Pakistan melakukan kunjungan ke 
beberapa unit bisnis CNG PT Pertamina (Persero), Selasa (27/8). Sebelum melakukan kunjungan ke 
Pertamina, para delegasi Pakistan yang tergabung dalam All Pakistan CNG Association diterima oleh 
Wakil Menteri ESDM Republik Indonesia, Susilo Siswoutomo di Ruang Rapat Kementerian ESDM. 
Selama melakukan kunjungan ke SPBG Daan Mogot dan CNG Mother Station untuk industri di 
Bitung Tangerang,  para delegasi yang dipimpin oleh Ghiya Abdullah Paracha, Chairman Supreme 
Council All Pakistan CNG Association ini didampingi oleh VP Gas & Power Commercial Session, 
Muhammad Taufik Afianto beserta tim manajemen Direktorat Gas.•IRLI KARMILA
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Pengajian Bulanan untuk 
Pekerja Muslim Kantor Pusat
JAKARTA – Ustad Aam Aminudin memberikan tausiah berjudul “Makna Menangis” dalam Pengajian 
yang digelar oleh BDI (Badan Dakwah Islam) Pertamina yang digelar pada Rabu (4/9) di Kantor 
Pusat Pertamina. Di hadapan para puluhan pekerja, Aam mengatakan menangis karena menyesali 
dosa yang telah diperbuat dan menangis karena Allah itu baik. Terlebih menangis saat kita sedang 
beribadah dengan khusyuk, tadabur dan taubat.•SAHRUL HAETAMY ANANTO
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Sosialisasi Industri Hulu Migas untuk Siswa SMP
SANGATTA – PT Pertamina EP Sangatta Field mengadakan sosialisasi mengenai industri 
hulu migas dan sosial-kemasyarakatan perusahaan kepada siswa Kelas VIII SMPN 1 Sangatta 
Utara, Kutai Timur, Kalimantan Timur, di Ruang Rapat Kantor Besar PEP Field Sangatta. 
Program ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap generasi penerus terutama 
terhadap putera-puteri asal Sangatta agar lebih mengenal Pertamina EP secara khusus dan 
industri hulu migas secara umum. Selain  mendapatkan pengetahuan tentang industri hulu 
migas secara umum, mereka melakukan field trip ke Gathering Station-VI, salah satu sumur 
aktif, monumen suckerrod pump di Komperta, Poliklinik, dan Lapangan Penghijauan Bumi 
Perkemahan Pertamina EP Sangatta. Terlihat antusiasme para siswa terhadap industri hulu 
migas dan kegiatan sosial yang terdapat di Pertamina EP Field Sangatta Field.•PEP FIELD SANGATTA

Talkshow Migas Mengkritisi Revisi UU Migas
JAKARTA – (dari kiri ke  kanan) Bobby A Rizaldy, Herman Agustiawan,  Prof Dr Muh Mahfud 
MD dan Hasan Basri menjadi nara sumber pada acara talkshow yang diselenggarakan 
Departemen Ristek & ESDM, Majelis Nasional KAHMI bekerja sama dengan PSP2D. Acara 
yang mengusung tema “Urgensi UU Migas Baru untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” 
tersebut diadakan di KAHMI Center pada Sabtu (7/9). Talkshow ini membicarakan tentang 
revisi Undang-undang Minyak dan Gas yang baru.•PRIYO WIDIYANTO
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Pertamina EP Adakan Pameran Foto
JAKARTA - Menyambut sewindu usianya, Pertamina EP mengadakan pameran foto bertajuk 
“Merajut Nusantara Melestarikan Indonesia”. Pembukaan  pameran ditandai dengan sambutan 
dan pembubuhan tanda tangan oleh Direktur Keuangan PT Pertamina EP Lukitaningsih, di 
Menara Standard Chartered, Jakarta, (9/9). Sebanyak 50 foto dipamerkan dalam kegiatan 
tersebut. Objek foto yang diambil adalah habitat budaya primata yang dilestarikan oleh PT 
Pertamina EP.•FAJAR KURNIA
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Joy Flight ATR 72-500Sosialisasi Industri 
Migas di Musi Rawas

Peminjaman tablet canggih selama perjalanan Jakarta - Dumai - Pekanbaru menggunakan ATR 72-500 membuat penumpang 
pesawat  tersebut makin merasa nyaman ketika mengudara.
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MUSI RAWAS - PT Pertamina  EP (PEP) Asset 2 
Field Pendopo melaksanakan sosialisasi tentang 
industri migas dan pemeliharaan lingkungan 
di Hotel Abadi Lubuk Linggau, Kamis (5/7). 
Kegiatan yang terselenggara berkat kerja sama 
dengan Badan Lingkungan Hidup Daerah Musi 
Rawas ini dibuka oleh Asisten II Kabupaten Musi 
Rawas Syaiful Anwar Ibna.

Peserta sosialiasi sangat antusias dalam 
kegiatan tersebut. Seluruh peserta berasal 
dari wilayah ring 1 PT Pertamina EP di Musi 
Blok Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi 
Rawas. Terdapat tiga orang narasumber dalam 
kegiatan tersebut, yaitu pakar Pertambangan 
dari Universitas Sriwijaya Ir Syafarudin MT, ahli 
Teknik Produksi Pertamina EP Khatam Tetriyanto 
serta Derry Darmansyah, dan Sekt BLHD Musi 
Rawas Supriyatno. 

Menurut Syaiful Anwar, kegiatan ini dirasa 
sangat perlu untuk memberikan pengetahuan 
kepada masyarakat awam. “Masyarakat harus 
diberikan informasi yang jelas bahwa industri 
migas yang dikelola oleh Pertamina EP berperan 
sangat penting untuk pencarian sumber daya 
energi. Ditambah lagi industri migas merupakan 
industri yang memerlukan biaya tinggi, resiko 
tinggi, dan membutuhkan teknologi mutakhir. 
Untuk mencapai target produksi nasional, 
diperlukanlah dukungan dari masyarakat untuk 
saling menjaga asset negara yang dikelola oleh 
Pertamina EP,” ujarnya.•PEP FIELD PENDOPO 

KLAMONO – Tim PTMP Field 
Papua menyelenggarakan 
kegiatan Penanggulangan 
Tumpahan Minyak Perairan 
(PTMP) T ier-1 di wilayah 
Sungai  Klasafet,  Distr ik 
Klamono, Kabupaten Sorong.

Kegiatan PTMP rut in 
d i laksanakan d i  Sungai 
Klasafet setiap tahun dengan 
melibatkan semua pekerja-
peka rya  d i  l i ngkungan 
Pertamina EP Field Papua dan 
beberapa warga setempat. 
Acara dipimpin oleh Papua 
HSE Assistant Manager, Arif 
Budiarto selaku On Scene 
Commander (OSC) PTMP. 

JAKARTA –  PT Pelita Air 
Services (PT PAS) mela-
kukan Joy Flight  dengan 
rute Jakarta-Dumai-Pekan-
baru, pada Jumat (6/9). Pe-
nerbangan pesawat baru jenis 
ATR 72-500 PK-PAW buatan 
Perancis ini disambut antusias 
oleh puluhan penumpang 
dari PT PAS maupun PT 
Pertamina (Persero).

Melesat di atas ketinggian 
1.800 kaki, pesawat charter 
berkapasitas 50 seat ini 
melenggang mulus tanpa 
kebisingan, dan goncangan. 
Perjalanan Jakarta-Dumai 
yang memakan waktu 2 jam 
40 menit seolah tak terasa.
Hal tersebut karena PT PAS 
menghadirkan hal yang tak 
biasa. 

Sesuai dengan komit-
men nya untuk memberikan 
pelayanan yang lebih baik 
kepada penumpang, PT 
PAS memberikan terobosan 
pelayanan hiburan berupa 
peminjaman tablet canggih 
kepada mas ing-mas ing 
p e n u m p a n g .  D e n g a n 
tablet ini para penumpang 
bias menikmati berbagai 
jenis permainan, film-film 
box office dan juga video 
petunjuk keselamatan selama 
penerbangan. Sela in d i 
tablet, video-video tersebut 
juga dapat disaksikan lewat 
monitor yang berada di langi-
langit pesawat.

Deputi Operasional PT 

PAS, Haryono mengatakan, 
joy flight kali ini dilakukan 
untuk menambah jam terbang 
pesawat beserta awaknya. Hal 
ini dikarenakan terhitung sejak 
bulan September pesawat 
baru buatan Perancis ini akan 
menjadi sarana transportasi 
perusahaan Conoco Philips 
dengan rute Jakarta-Matak 
Island, Laut Cina Selatan.  

Kelak, setiap harinya 
pesawat akan menempuh rute 
tersebut untuk mengantar-
kan para pekerja tambang 
dari Bandara Halim Perdana 
Kusuma ke Matak Island. 
Di pulau tersebut, Conoco 
Philips tengah melakukan 
aktivitas pengeboran minyak. 

“Setibanya disana mereka 

akan menggunakan hel i 
menuju anjungan atau flat 
form milik Conoco Philip. 
Heli disana menggunakan 
heli milik Pelita Air S76,” tutur 
Capt. Haryono.

Saat ini PT PAS tengah 
berkomitmen untuk mela-
kukan perbaikan termasuk 
dalam pembaruan armada 
untuk memperkuat pangsa 
pasarnya dalam melayani jasa 
penerbangan di perusahaan 
OGP (Oil and Gas Producer). 
Berbagai improvement tengah 
digulirkan untuk memberikan 
standar pelayanan terbaik 
dan memuaskan, baik dari 
fasilitas maupun sumber daya 
manusianya. 

Haryono mengungkapkan, 

PT PAS telah cukup lama 
melayani penerbangan OGP, 
dengan segudang pegalaman 
awak dan armada yang 
andal. Namun demikian ia 
tetap menekankan perlunya 
requ i rement  t ingg i  dan 
training  yang tepat, termasuk 
mandatory training. Semua 
itu, menurutnya tidak boleh 
terlambat, demi kemajuan 
perusahaan.

“Kita harus bersaing 
secara ketat, persaingan 
sekarang kan ketat, dengan 
requirement  yang t inggi 
sperti apa yang kita lakukan 
sekarang joy flight sebagai 
bagian dari  requirement 
d a r i  C o n o c o . ”  i m b u h 
Haryono.•SAHRUL HAETAMY ANANTO

PEP Field Papua Gelar Penanggulangan 
Tumpahan Minyak Perairan

Bekerja sama dengan OSCT 
Indones ia ,  keg ia tan in i 
bertujuan untuk melatih tim 
PTMP Field Papua dalam 
menanggulangi keadaan 
darurat di  perairan dan 
sekaligus mengecek kondisi 
peralatan PTMP seperti oil 
boom, oil skimmer, vacuum 
skimmer truck, response boat, 
fighting craft, dan peralatan 
lainnya.

Skenario dalam simulasi 
keadaan darurat tersebut, 
yaitu terjadi tumpahan minyak 
(oil spill) akibat kebocoran 
pipa minyak yang melintasi 
a re a  s u n g a i  s e h i n g g a 

mencemari Sungai Klasafet. 
T im PTMP Fie ld Papua 
bergegas melakukan tindakan 
penanggulangan keadaan 
darurat dengan mematikan 
va l ve  t r ans fe r  m inyak , 
mencegah  penyeba ran 
minyak, dan membersihkan 
oil spill dari Sungai Klasafet.

Kegiatan PTPM drill, fire 
drill, maupun ERP drill terus 
dilakukan secara rutin oleh tim 
Organisasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat (OPKD) 
Field Papua, agar seluruh tim 
OPKD selalu siap siaga dalam 
menghadapi segala keadaan 
darurat.•PEP FIELD PAPUA

MUSI RAWAS - PT Pertamina EP Aset 
2 Pendopo Field menyerahkan bantuan 
berupa peralatan furnitur untuk fasilitas 
belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 
6 Bingin Teluk Kelas Jauh Kecamatan 
Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas. Bantuan 
diserahkan oleh Legal & Relations Ast. 
Manajer Pendopo M. Haryono kepada 
Kepala Dinas Pendidikan Musi Rawas 
yang diwakili oleh Kepala Bidang Program 
Hartoyo. 

Pada kesempatan i tu,  Haryono 
mengungkapkan, bantuan ini merupakan 
salah satu wujud kepedulian perusahaan 
terhadap pendidikan di Kabupaten Musi 
Rawas. Selama ini Sekolah Dasar Negeri 
6 kelas jauh Bingin Teluk tidak mempunyai 
sarana belajar yang memadai.  

Bantuan yang diserahkan antara lain 

120 set meja dan kursi siswa, tiga set meja 
dan kursi guru, tiga unit lemari, tiga unit 
filling cabinet, tiga unit papan tulis, dan dua 
unit papan informasi. Diharapkan bantuan 
tersebut dapat menunjang fasilitas untuk 
proses pembelajaran di sekolah tersebut.   

Sekolah Dasar Negeri 6 Kelas Jauh 
merupakan unit/cabang dari SDN 6 di 
Bingin Teluk. Walaupun berstatus kelas 
jauh, seluruh siswa SDN 6 Bingin Teluk 
mempunyai semangat tinggi untuk belajar. 
Hal ini terlihat dari siswa yang tetap 
tekun dan serius bersekolah walau tidak 
mempunyai fasilitas sekolah yang layak. 

Hartoyo menjelaskan bantuan ini yang 
memang sangat dibutuhkan oleh sekolah 
tersebut. “Kami sangat berterima kasih 
kepada Pertamina atas bantuan yang 
diberikan, ” pungkasnya.•PEP FIELD PENDOPO

PEP Field Pendopo Bantu 
SDN 6 Bingin Teluk Kelas Jauh
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JAKARTA - Alarm tanda bahaya terus 
menerus berbunyi. Seluruh pekerja yang 
berada di Graha PDSI pada Kamis (29/8) 
siang itu berhamburan keluar menyelamatkan 
diri melalui tangga darurat dan berkumpul di 
muster point. Semua tampak sibuk. Komandan 
Floor Warden Surya Wirawan melakukan 
briefing bersama Kepala Regu Evakuasi, 
Regu Pemadam dan Regu Penyelamat guna 
melakukan langkah-langkah penanggulangan 
bahaya. Regu Evakuasi segera melakukan 
evakuasi seluruh penghuni di 10 lantai melalui 
tangga darurat, dengan mengambil safety 
card yang berada di papan POB, dan anggota 
tim PKD (Pengendali Keadaan Darurat) 
memberikan dust masker di depan pintu 
tangga darurat menuju ke Tempat Berkumpul 
Aman. Regu pemadam, dan regu penyelamat 
melakukan penanganan yang perlu, termasuk 
perhatian khusus kepada wanita hamil atau 
penghuni yang sedang sakit.

Seluruh penghuni dilakukan absensi oleh 
petugas Security, dan adanya satu pekerja 
yang mengalami kecelakaan pada benturan 
di kepala, segera diberi pertolongan P3K dan 
dirujuk ke rumah sakit terdekat.

Begitulah suasana saat diadakan kegiatan 
safety drill di Graha PDSI. Ini adalah kali 
pertama dilakukan sejak PDSI menempati 
kantor itu Februari 2013. Direktur Utama 
PDSI Faried Rudiono dan Pjs  VP QHSSE 
Danang Hermanto memberikan apresiasi dan 
beberapa evaluasi atas pelaksanaan safety 
drill ini.

Peduli masalah safety ada pada semua 
pekerja PDSI, apapun kondisinya dan 
dimanapun berada. Begitupun bila kondisi 
bahaya terjadi di kantor pada jam kerja, semua 
pekerja diharapkan mampu menyelamatkan 
diri dan dokumen penting. Kegiatan safety 
drill ini setidaknya menjadi pembelajaran bagi 
semua pekerja bila terjadi keadaan darurat di 
Graha PDSI. 

Pihak PT. PDC (Patra Drilling Contractor) 
dan PT. Intigraha sebagai pengelola gedung 
juga  juga terlibat aktif dalam kegiatan ini.•PDSI

Pertagas Mulai Pembangunan Pipa 
Gas Arun-Belawan
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Dirut Pertagas Gunung Sardjono Hadi (saat menjabat) melakukan signing inspeksi 
pipa gas Arun-Belawan.

LANGKAT - PT Pertamina 
G a s  ( P e r t a g a s )  m u l a i 
melak sanakan konstruksi 
pembangunan proyek Pipa 
Gas Arun-Belawan, pada 
(28/8). Kegiatan tersebut 
ditandai dengan syukuran 
yang dilaksanakan di KM 
225 Pasar-10 Kelurahan 
Tanjung Beringin, Kecamatan 
Hinai, Kabupaten Langkat, 
Sumatera Utara.  Acara 
dihadiri oleh Dewan Komi-
saris, Jajaran Direksi  dan 
Manajemen Pertagas serta 
Arun LNG Revitalization & 
Belawan Pipeline Project 
Manager Direktorat Gas PT 
Pertamina (Persero).

Dalam sambutannya, 
Direktur Utama Pertagas 
Gunung Sard jono Had i 
(saat menjabat) menantang 
t im proyek untuk dapat 
menyelesaikan pekerjaannya 

sesuai dengan target. “Saya 
harapkan komitmen seluruh 
rekan-rekan proyek dan 
kontraktor dapat bekerjasama 
dengan baik agar proyek ini 
dapat selesai on time, on 
budget, on quality dan on 
scope,” ujar Gunung.

“Keberhasilan kita dalam 
menyelesaikan dengan baik 
di proyek ini akan jadi bukti 
kepada seluruh pemegang 
saham Pertagas bahwa kita 
bisa memenuhi ekspektasi 
mereka,” lanjut Gunung. 

Proyek ini dikembangkan 
berkaitan dengan rencana 
PT Pertamina (Persero) 
merevitalisasi Kilang Arun, 
dimana Pertagas ditugaskan 
untuk membangun jalur pipa 
gas dari Arun ke Belawan 
untuk mengangkut  gas 
hasil regasifikasi Arun untuk 
memenuhi kebutuhan PLN 

dan Industri di Sumatera 
Utara. Pipa gas yang akan 
d ibangun tersebut  ber-
kapasitas 300 MMSCFD 
dengan panjang 310 km. 
Proyek ini ditargetkan on-
stream pada kuartal keempat 
2014.

“Proyek Pipa Arun – 

Belawan akan memperkuat 
dominasi Pertagas dalam 
bisnis transportasi gas bumi 
d i  Aceh dan Sumatera. 
Keuntungan lain dari proyek 
ini adalah akan meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi di 
Aceh dan Sumatera Utara,” 
harap Gunung.•PERTAGAS

JAKARTA – Bertepatan 
dengan ulang tahun ke-44 
PT Elnusa Tbk. (“Elnusa”), 
meluncurkan visi dan misi 
baru menjadi perusahaan 
terpercaya di bidang jasa 
industri energi. Perubahan 
visi dan misi tersebut juga 
diikuti dengan perubahan 
logo baru, sebagai upaya 
untuk memperteguh business 
repositioning Elnusa sebagai 
perusahaan jasa energ i 
terpercaya.

Perhelatan besar hari jadi 
Elnusa tersebut dilaksanakan 
pada Senin (9/9), melibatkan 
seluruh karyawan dan dihadiri 
jajaran Direksi Elnusa serta  
Direktur Utama Pertamina 
Karen Agustiawan.  

Direktur Utama Elnusa, 
El ia Massa Manik dalam 
sambutannya menyampaikan 
perubahan visi misi peru-
sahaan tidak sekadar sere-
moni dan slogan belaka, 
namun  juga diringi dengan 
perubahan budaya baru peru-
sahaan yang makin membaik. 
“Dalam dua tahun terakhir 
telah banyak kemajuan dan 
perbaikan perusahaan yang 
disertai penghargaan dan 
prestasi yang diakui oleh 
rekanan bisnis Elnusa, klien, 
l embaga  pemer i n tahan 
termasuk juga oleh media 

Visi dan Logo Baru Elnusa di HUT ke-44
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Direktur Utama Elnusa Elia Massa Manik & Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan didampingi Direksi dan Komisaris 
Elnusa  saat  peluncuran Logo Baru & HUT Ke-44 Elnusa, pada 9 September 2013.

massa,”jelas Massa.
Ka rena  i t u ,  dengan 

kepercayaan tersebut, Massa 
optimis posisi Elnusa di industri 
jasa migas dalam negeri 
memiliki peluang amat besar 
untuk dapat ditingkatkan, 
karena market share Elnusa 
saat ini masih di bawah 4 
persen dari total market share 
industri jasa migas nasional. 

Untuk mengantisipasi hal 
tersebut, manajemen Elnusa 
melakukan berbagai terobosan 
antara lain perubahan visi 
misi, konsep business mo-
del, struktur permodalan, 
struktur organisasi, buda-
ya perusahaan, dan pe-
n i ng  ka tan  kompe tens i , 

daya saing dan integritas 
sumberdaya manusia dengan 
dicanangkannya tahun 2013 
ini sebagai the Year of Human 
Resources serta disusul tahun 
depan dengan program 2014 
the Year of Development – 
Tahun Pengembangan Elnusa 
dalam berbagai bidang.

Sementara itu Direktur 
Utama Pertamina Karen 
Agust iawan, menyambut 
baik perubahan visi misi dan 
logo Elnusa yang diharapkan 
didukung oleh profesionalistas 
dan integritas SDM, serta 
konso l idas i  s i s tem dan 
organisasi untuk mengejar 
pertumbuhan. “Kami berharap 
momentum ini dapat menjadi 

motivasi Elnusa untuk terus 
mengembangkan inovasi, 
menjalankan bisnis dengan 
menegakkan in tegr i tas , 
mengedepankan prinsip GCG, 
serta memperhatikan aspek 
safety,”ungkapnya.

Selain peluncuran logo 
baru, rangkaian HUT Elnusa 
juga diisi dengan peluncuran 
‘Elnusa Care’ (Tel. 500 545); 
‘Elnusa Office Longue’; ‘Equip
ment is My Life; ‘Elnusa Project 
Monitoring System’, acara talk 
show HSE Sharing Knowledge 
dan penganugerahan QHSE 
Awards, serta program CSR 
Bantuan Beasiwa dan San-
tunan Dhuafa.• Corpcomm Elnusa/

DSU 
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Pertamina Uji Premium dan Pertamax
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Commercial Retail Fuel Manager Waljiyanto melepas tim sepeda motor yang melakukan road test untuk menguji BBM jenis 
Premium dan Pertamax.

JAKARTA - Dalam upaya 
untuk meningkatkan kualitas 
Premium dan Pertamax, 
Fungsi Fuel Retail Marketing 
bekerja sama dengan AISI 
(Asosiasi Industri Sepeda 
Motor Indonesia) dan Lem-
baga Afiliasi Penelitian dan 
Industri (LAPI) ITB melakukan 
road test. 

Launch ing road tes t 
dilangsungkan di Terminal 
BBM Plumpang,  Se lasa 
(20/8). Hadir dalam acara 
itu Commercial Retail Fuel 
Manager Waljiyanto, Marketing 
& Technical Support Manager 
Tengku Fernanda, Ketua AISI 
Gandhi Sindhuwinata  dan 
Tri Yus Wijayanto (wakil dari  
LAPI ITB).   

Waljiyanto mengungkap-
kan, kerja sama ini sebagai 
tindak lanjut  dari seminar 
sehari tentang BBM kendaraan 
bermotor  d i  Indones ia . 
Akhir nya diputuskan untuk 
melakukan road test  yang 
mengu j i  BBM Premium 
dan Pertamax. Di harapkan 
akan didapat oppor tuni-
ty improvement agar Perta-
mina bisa meningkatkan pe-
layanannya, baik dari segi 
teknologi maupun segi opera-
sional di lapangan.  

HR Kenalkan Lagi “Baju Bodo” ke Seluruh Unit
JAKARTA – Fungsi Human 
Resource Costumer Service, 
Kamis (22/8) menggelar acara 
tanya jawab dan update 
informasi seputar aplikasi 
“Baju Bodo” lewat media 
Webinar serentak di streaming  
ke seluruh unit bisnis dan 
operasi Pertamina.

“Apl ikasi  Baju Bodo, 
implementasi sudah bergulir 
sejak tahun lalu. Kali ini update 
saja pekerja bagi teman-
teman yang ada di unit karena 
sosialisasinya hanya ada di 
Kantor Pusat pada tahun 
lalu,” kata Assisten Reward 
& Payroll Adm. Pertamina, 
Hary Kuswanto yang menjadi 
pembicara saat itu.

H a r y  m e n u t u r k a n , 
“Baju Bodo”  merupakan 
apl ikasi yang membantu 
dalam manajemen data dan 
informasi menditail seputar 
pengupahan pekerja. Aplikasi 
ini muncul sebagai solusi  
efisiensi waktu kerja. “Kondisi 

sebelumnya beberapa pekerja 
yang menanyakan masalah 
pengupahan itu. Kami mem-
butuhkan waktu yang lama 
untuk menjawabnya,” kata 
Hary.

Pada tahun-tahun sebe-
lumnya penelusuran data 
dan informasi tentang rekam 
jejak upah pekerja dilakukan 
manual dan cukup menyita 
waktu. Namun kini beberapa 
ka l i  k l i k  dengan waktu 
dua menit, maka sederet 
informasi  akan muncul . 
Bentuk aplikasinya sendiri 
terbilang sederhana dan 
menyerupai Excell. Pekerja 
cukup memasukkan nomor 
pegawai, setelah itu seluruh 
data yang mendetail akan 
muncul.

“Dulunya, setiap  ada 
orang yang bertanya ke kami, 
kami buka kebi jakannya 
dulu. Bahkan belum tentu 
kebijakannya ketemu. Kalau 
dia tanya dua tahun lalu, kita 

cari filenya dulu. Tapi dengan 
aplikasi in,  kita hanya melihat 
apa yang diminta,” terang 
Hary.

Dengan adanya aplikasi 
ini, Hary berharap pekerja bisa 
merasa puas dengan layanan 
informasi seputar asal muasal 
jumlah upah, terlebih ketika 
ada penambahan insentif 
atau bonus. Dengan begitu 
pekerja tidak perlu lagi merasa 

Gandhi dari AISI menga-
takan,  p ihaknya  se la lu 
mendorong ker ja  sama 
dengan Pertamina, karena 
produksi sepeda motor tanpa 
BBM tidak mungkin.  “Sepeda 
motor tanpa BBM, tidak akan 
bisa beerkembang,” kata 
Gandhi. “Kami juga berterima 
kasih pada Pertamaina yang 
sangat mendukung industri 
ini berkembang dengan me-
nyediakan BBM yang sesuai.”

Gandhi pun mengung-
kapkan apa yang dikembang-

kan bersama ini  adalah untuk 
mengenalkan lebih jauh lagi 
antara BBM (dari Pertamina) 
dengan mesin (dari pabrikan 
yang anggota AISI) yang 
selalu berkembang. 

Yus dari LAPI ITB menje-
laskan,  uji coba berlang-
sung mulai Agustus sampai 
Oktober 2013. ATPM  motor 
yang terlibat, yaitu Honda, 
Suzuki dan Yamaha, masing-
masing menyediakan 2 motor. 
Yaitu 2 unit Honda Vario, 2 
unit Yamaha Vixion, dan 2 

unit Suzuki Lets.  Pertamina 
me nyediakan Premium Oc-
tan 88  dan Pertamax Octane 
92. BBM ini akan diambil dari 
Banda Aceh, Palembang, 
Jakarta, Jember, Den pasar, 
Makassar dan Balikpapan 
untuk Premium, sementara 
untuk Pertamax diambil dari 
Jakarta. Mereka berkendara 
Bandung –  Jakar ta  pp 
selama 40 hari. Tujuannya 
untuk mel ihat pengaruh 
BBM terhadap komponen 
mesin.•URIP HERDIMAN KAMBALI
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was-was dengan asal-usul 
perhitungan upah mereka, 
karena semua sudah ada data 
base-nya.

“Saat ini Pertamina su-
dah transparan terhadap 
pengupahan. Jadi, apapun 
yang diterima pekerja itu kami 
upayakan me reka tahu detail 
kebutuhannya seperti apa,” 
ucap Hary.•SAHRUL HAETAMY 

ANANTO

Assisten Reward & Payroll Adm. Pertamina Hary Kuswanto menjadi pembicara 
dalam tanya jawab dan update informasi seputar aplikasi “Baju Bodo” lewat media 
Webinar serentak di-streaming ke seluruh unit bisnis dan operasi  Pertamina.
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Program Internalisasi 6C di RU II

Sinergi BUMN melalui 
Workshop ICT Master Plan
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DUMAI - Sebanyak 49 pekerja RU II Dumai mengikuti Inhouse Training Value Base 
Development “Program Internalisasi Pertamina Values 6C”, di Gedung  Banglat, pada 
22 Agustus 2013. Inhouse training yang berlangsung dua hari dibuka GM RU II Dumai 
Nyoman Sukadana.

Dalam kesempatan itu, Direktur Utama, Karen Agustiawan, menyampaikan 
sambutannya di hadapan para peserta training melalui tayangan video.  Karen mengatakan, 
untuk menuju perusahaan minyak kelas dunia, transformasi SDM merupakan kunci sangat 
penting. Menurutnya pekerja Pertamina adalah aset perusahaan yang paling berharga dan 
merupakan penggerak misi perusahaan dalam menjalankan usaha migas dari hulu sampai 
hilir secara terintegrasi untuk melayani negeri. 

“Mari luruskan niat kita bekerja di Pertamina. Jadikanlah sebagai ibadah, bukan sekadar 
mencari nafkah. Jadikanlah tata nilai 6C sebagai motivasi dan modal kita bekerja. Sehingga 
suatu saat nanti 6C bisa menjadi jalan hidup setiap insan Pertamina,” ujar Karen.

Inhouse training dipandu oleh Staf Ahli Direktur Utama, Genades. Menurut Genades, 
program internalisasi Pertamina Values 6C ini merupakan pelatihan yang bersifat wajib bagi 
para pekerja Pertamina. Tujuannya untuk membentuk perilaku pekerja agar menerapkan 
tata nilai Clean, Competitive, Confident, Customer Focused, Commercial dan Capable 
di lingkungan kerja. •

JAKARTA -  Corpo ra te 
Shares Service (CSS) tu-
ru t  berkont r ibus i  da lam 
kemajuan teknologi infor-
masi di lingkungan BUMN, 
hal ini dibuktikan dengan 
keikutsertaan CSS da lam 
forum-forum yang mengu sung 
tema teknologi infor masi. CSS 
turut berperan aktif dan menjadi 
pembicara dalam workshop 
ICT Master Plan – Forum 
TI BUMN yang berlangsung 
pada 29 – 30 Agustus 2013 
di Ruang Ballroom, Gedung 
Askes Jakarta dengan kurang 
lebih 50 peserta yang terdiri 
dari berbagai BUMN.

Forum Teknologi Infor-
m a s i  B U M N  ( F O R T I 
BUMN)  merupakan  wa-
dah  pembe l a j a r an  me-
ngenai  pengelo laan dan 
pengembangan teknologi 
i n f o r m a s i .  Tu j u a n  d a r i 
pembentukan  fo rum in i 
adalah menjadikan teknologi 
informasi di BUMN selaras 
dan tidak terpisahkan dengan 
strategi bisnis perusahaan, 
m e m b e r i k a n  p e m i k i r a n 
strategis dan kebijakan dalam 
bentuk saran, kajian, masukan, 
pendapat dan rekomendasi 

kepada Kementerian BUMN 
dan masing-masing BUMN 
terutama yang berhubungan 
dengan teknologi informasi.

Pada penyelenggaraan 
kali ini, tema yang diusung 
adalah mengenai ICT Master 
Plan. VP IT Solution, Bambang 
Rudi mewaki l i  Pertamina 
menyampaikan presentasi 
mengenai ICT Master Plan 
Pertamina. ICT Master Plan 
disampaikan da lam dua 
pembahasan yaitu konteks 
bisnis dan kajian teknologi 
informasi (TI). 

B a g i  P e r t a m i n a , 
penyusunan  ICT Master 
Plan dilatarbelakangi oleh 
strategi pengembangan TI 
dan komunikasi yang harus 
se ja lan  dengan s t ra teg i 

p e n g e m b a n g a n  b i s n i s 
perusahaan. Dari latar belakang 
tersebut dituangkanlah rencana 
strategi TI dan komunikasi 
kedalam ICT Master Plan. 
Pengembangan ICT Master 
Plan Pertamina selaras dgn 
Peraturan Menteri BUMN No. 
PER-02/MBU/2013-BUMN 
tanggal 18 Februari 2013.

ICT Master Plan  menjadi 
panduan dalam perencanaan 
atau pengembangan teknologi 
informasi dan komunikasi 
yang terintegrasi dan mampu 
mendukung visi, misi, strategi 
dan proses bisnis secara efektif 
dan efisien. Hal inilah yang 
dibagikan CSS kepada peserta 
dalam workshop ICT Master 
Plan – Forum TI BUMN.•CSS

PALEMBANG - Memperingati 
Hari Pelanggan Nasional, 
Marketing Operation Region 
(MOR) II memberikan apresiasi 
kepada pelanggan berupa 
hadiah langsung 1 galon (4 
liter) Pertamina Coolant untuk 
setiap ganti oli Fastron semua 
series pada tanggal 4 – 10 
September 2013.  Pemberian 
hadiah dilaksanakan di 3 
Olimart (NAS Servis, Auto 
Rizal dan Sukamto Jaya) 
dan 2 bengkel umum (Jimmy 
Servis dan Karya 45).

Dalam program tersebut 
GM MOR II dan tim manajemen  
ikut melayani konsumen 
yang mengganti pelumas 
Fastron di Jimmy Servis 
dengan menggunakan atribut 
mekanik dan memberikan 
product knowledge pelumas 
kepada wartawan (6/9).    

GM MOR II Ageng Giriyono 
mengatakan, “Pertamina 

GM MOR II Layani 
Penggantian Oli di Bengkel

senantiasa menyapa pe-
lang gan setiap saat me-
la lu i  Contact Pertamina 
500000. Pelanggan bisa 
menyampaikan keluhan, 
pertanyaan atau bahkan 
pujian kepada Pertamina me-
lalui nomor telepon tersebut.”

Mengena i  pe l umas , 
Lubricant Sales Area Manager 
Sumbagsel, Syafaat Jajuli 
mengatakan, “Saat ini Pe-
lumas Pertamina masih men-

jadi market leader di wilayah 
Sumbagsel. Volume total 
penjualan di Palembang saja 
mencapai 3.000 metrik ton 
per bulan.” 

Terkait dengan standar 
pelayanan di SPBU, Ageng 
menambahkan, “Saat ini 
dari 128 SPBU di Sumatera 
Selatan terdapat 104 SPBU 
yang sudah berstandar Pasti 
Pas, 36 di antaranya berlokasi 
di Palembang.”•MOR II
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Kirimkan pertanyaan seputar Human Resources melalui :
Telpon ke HR Customer Service di 021 - 381.6666 tekan 4 atau
Email ke servicedesk.hr@pertamina.com 
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Rio Haryanto 
Tampil Gemilang 
di Monza, Italia

Dana Hibah untuk 
Efisiensi Energi

JAKARTA – Dalam rangka 
men i ngka t kan  e f i s ens i 
dengan mengurangi kegiatan  
impor Bahan Bakar Minyak, 
PT Pertamina (Persero) 
mendapatkan dana hibah 
(grant) dari pihak United State 
Trade & Development Agencey 

Direktur Pengolahan Pertamina Chrisna Damayanto berjabat tangan dengan US Government-Counselor for Commercial Affair David Gossack setelah menandatangani 
berita acara penyerahan dana hibah dari USTDA. Penandatanganan disaksikan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan dan Charge d’Affaires of US Embassy 
Kristen Bauer. 

(USTDA) sebesar 1 juta dolar 
AS. Dana tersebut akan 
digunakan untuk pelaksanaan 
Bankable Feasibility Study 
(BFS) beberapa proyek di 
sektor hilir.

Penandatanganan yang 
berlangsung di Executive 
L o u n g e  K a n t o r  P u s a t 
Pertamina, Rabu (28/8), 
di lakukan o leh Di rektur 
Pengo lahan Per tamina, 
Chrisna Damayanto dengan 
US Government-Counselor 
for Commercial Affair, David 
Gossack yang disaksikan oleh 
Direktur Utama Pertamina, 
Karen Agustiawan dan Charge 
d’Affaires of US Embassy, 
Kristen Bauer. 

“Saat ini memang banyak 
hal yang bisa dilakukan untuk 
efisiensi energi. Dana hibah 
ini akan digunakan untuk 
pelaksanaan studi di sektor 
hilir, seperti pengembangan 
kilang di Pertamina,” ucap 
Karen.

Kristen Bauer menilai, 
Indonesia  adalah partner yang 
luar biasa bagi negaranya.
Karena itu, melalui kerja sama 
ini pihaknya mengharapkan 
bisa berimbas baik bagi 
Indonesia dan USA yang pada 
akhirnya akan memberikan 
manfaat yang berguna.

Sementara itu Chrisna 
menyampaikan, pelaksanaan 
BFS ini berkaitan dengan 

R e f i n e r y  D e v e l o p m e n t 
Master Plan (RDMP) untuk 
melakukan upgrading untuk 
seluruh kilang yang dimiliki 
oleh Pertamina. Sehingga 
Pertamina bisa memproduksi 
lebih banyak bahan bakar 
Euro 4 tanpa harus melalui 
impor lagi.

“Study master plan-nya 
sudah selesai dan sekarang 
kita sudah masuk ke evaluasi 
keekonomian yang tentunya 
akan mengurangi cost. Kita 
juga membuat langkah-
langkah yang tepat dan benar 
apa yang akan kita lakukan 
sampai dengan tahun 2025 
nanti,” lanjut Chrisna.• IRLI 

KARMILA
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Pertamina 
mendapatkan dana 
hibah (grant) dari  
United State Trade 
& Development 
Agencey (USTDA). 
Akan digunakan untuk 
Bankable Feasibility 
Study (BFS) beberapa 
proyek di sektor hilir.

MONZA, ITALIA - Pebalap Pertamina Rio 
Haryanto tampil gemilang di seri ke-9 Monza, 
Italia. Posisi yang diraih Rio dalam kualifikasi 
jauh lebih baik dari saat free practice. 

Dalam babak kualifikasi, Rio mencatat 
waktu terbaik 1 menit 32,384 detik dan start 
di posisi 13. Namun Rio harus tetap bekerja 
keras dalam seri balapan GP2 di Sirkuit 
Monza, Italia untuk mendapatkan hasil yang 
lebih baik, pada (7/9). 

Pada race kedua, Rio tampil gemilang. 
Pebalap berusia 20 tahun itu meraih posisi 
ketujuh dengan catatan waktu 33 menit 
06,048 detik. Rio mampu  menyusup 
menghindari kerumunan pebalap di tikungan 
chicane pertama Sirkuit Monza. Tujuh posisi 
berhasil dikejar Rio di lap pertama. Gerimis 
juga sempat turun saat race berlangsung dan 
memperlambat laju mobilnya, meski pebalap 
di belakang Rio tidak mampu mendekat. 
Memasuki akhir balapan, Rio tetap nyaman 
finish ketujuh dan berhasil menambah dua 
poin. Total poin Rio hingga race ke-9 adalah 
22 dan menduduki peringkat 18.

Ajang balap mobil GP2 Series masih 
menyisakan dua seri, yaitu seri ke-10 di 
Singapura pada 20-22 September dan seri 
terakhir di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Uni 
Emirat Arab, pada 1-3 November 2013.• 
KIKYSPORT

JAKARTA - “Ini dalam rangka 
merealisasikan aspirasi Perta-
mina menjadi Asian Energy 
Champions .  Pet rok imia 
merupakan kata kunci.”

Dem ik i an  d i ka takan 
Direk tur Marketing & Trading 
Hanung Budya usai  launching 
organisasi dan pengukuhan 
pejabat fungsi Petrochemical 
di Executive Lounge Gedung 
Utama, Kamis (5/9). 

Launching  organisasi 

Menjawab Tantangan 2025, Pertamina Bentuk Fungsi Petrochemical  
Petro  chemica l  dan pe-
ngukuhan para pejabatnya 
juga dihadiri Direktur Pe-
ngolahan Chrisna Damayanto, 
dan ja jaran manajemen 
Direktorat Pengolahan dan 
Direktorat Pemasaran & Niaga. 
Iriawan Yulianto diangkat 
sebagai Petrochemical Pro-
ject Coordinator, dibantu 
dua VP, yaitu VP Technical 
Development Surya Arman-
syah dan VP Market ing 

Development Hasto Wibowo. 
Pengukuhan para pejabat 
fungsi Petrochemical dila-
kukan oleh Direktur Pe-
ngolahan. 

Hanung juga menjelaskan 
bahwa fungsi Petrochemical 
Project  dibentuk  dalam rangka 
persiapan pembangunan 
ki lang petrokimia olef in, 
sekaligus  menangani aspek 
pemasarannya. “Termasuk 
juga menangani proyek-

proyek petrokimia lainnya, 
seperti akuisisi  Polytama, 
TPPI, pengembangan poly-
propylene, dan lain-lain yang 
terkait dengan pengem-
bangan olefin.”

Ia pun mengungkapkan, 
dari segi finansial proyek-
proyek petrokimia akan 
membutuhkan dana besar. 
Proyek olefin, contohnya, 
diperkirakan akan menelan 
dana sekitar  5 miliar dollar AS. 

“Itu dari sisi nilai proyeknya. 
Belum lagi  dar i  potensi 
revenue. Kita tahu pada 
tahun 2025, potensi bisnis 
petrokimia bisa mencapai 
30 miliar dollar AS. Itu untuk 
pasar di Indonesia saja. Kita 
sudah bertekad menjadi 
pemain terbesar petrokimia 
di Indonesia, dan mengambil 
paling tidak 30 – 40% dari 
opportunity tersebut. Atau 
10 sampai 15 miliar dollar AS 

setahun.”
Tantangan terbesar yang 

ada  justru dari  internal, 
yai tu apakah Pertamina 
b isa  kons is ten  dengan 
komitmen nya. “Apakah kita 
bisa konsisten agar proyek 
ini bisa berjalan, untuk bisa 
menepati jadwal waktu, dan 
juga diperlukan pemikiran 
yang terkait dengan pen da-
naannya,” tutur Ha nung.•URIP 

HERDIMAN KAMBALI


